
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک صدف حقارت رمان :

یسنده :  Helia Hsnpr نو

@majic_channell  

گروه و کانال    majicبا 

ین زماندر کوتاه  تر
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 هووف،خدایا یعنی میشه این ییک امتحان به خیر بگذره؟
کردم  ته کالس نشسته بودم و دست به دعا بودم نمره ام از اونی که فکر یم

ی تر نیاد.   پاییر
خدایا غلط کردم، یه شب نتونستم بخونم یعنی نشد که بشه، خدایا کالس 

 این رسی رو به بندت رحم کن . کنم فقط  یم  ثبت نام
کردم که ییک محکم زد روی  همینطور داشتم دعا و صلوات زیر لب زمزمه یم

 شونم
به به  صدف خانوم! یک بار هم ما تورو دست به دعا دیدیم. صحنه نابیه   -

 بخدا اوففف. 
م! چه توقیع از من  س دارم میمیر

+ ساکت شو رها، خوبه میبینی از اسیر
 داری؟
 به رها نگاه میکنم و ادامه میدم.  با گریه

ون،  + همش تقصیر داداشم بود. نزاشت درس بخونم. همش گفت بریم بیر
ون. اصال من غلط بکنم دیگه به حرف اون گوش بدم.   بریم بیر

 با خنده نشست پیشم و گفت: 
ی خوب شدی!  -  اشکال نداره بابا، بیا ببیر
ی بو   د باال گرفتم، گردنم صدای با شنیدن این جمله طوری رسم رو که روی میر

 بدی داد. بارسعت برگه رو از دستش کشیدم و به نمره نگاه کردم. 
 وای خدا باورم نمیشه. یعنی من هیجده شدم؟ خدایا عاشقتم! 

 کردم که رها گفت:  با ذوق داشتم به برگه نگاه یم
 خوام برم کالس ثبت نام کنم امروز، توهم میای؟ راسنر صدف من یم -

 تش رو برام پیامک کن میام اونجا. + اره، ساع
ون و پیاده  بعد از صبحت های الیک با رها زنگ مدرسه خورد  . منم اومدم بیر

 به سمت خونه راه افتادم. 
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هوف، خدارو شکر برای فردا وقت دارم شییم بخونم. عادت داشتم تنها 
 داد.  باشم؛ خییل حس خونی بهم یم

 روییمون قراره پر بشه.  وارد کوچه که شدم، فهمیدم ساختمون روبه
 شد سالم کردم.  یکم جلوتر رفتم و به خانیم که داشت با همسایه ها آشنا یم

 + سالم خانوم خوش اومدین! 
م، ممنون.  -  سالم دخیر

کنم، من صدف هستم. همسایه روبه روییتون، اگر کاری  +خواهش یم
 . ی  داشتید حتما بهم بگیر

-  .  دستت درد نکنه عزیزم، لطف میکنی
م سمت خونه،رسم  و با لبخند تکون میدم و میر

با زدن آیفون منتظر میشم که یادم میاد هیچکس خونه نیست و من تا شب 
 تنها هستم. 

 خوام در رو باز کنم که ...  کنم و یم کلیدمو از توی کیفم پیدا یم
 

با دیدن یک دویست و شیش سف ید که وارد کوچه شد کیم مکث کردم. 
 شیش نیومده بود. حتما خانواده همسایه جدیدمونه! تاحاال اینجا دویست و 

ی و با کلید در رو باز کردم که صدای سالم کردن همسایه  رسم رو انداختم پاییر
 هارو شنیدم. برگشتم که با دیدن یه پرس خوشتیپ پشت رسم خشکم زد. 

ه اون  چرا من تا حاال اینطوری نشده بودم؟ من که از پرسا متنفرم چرا االن خیر
 دم؟پرس ش

 
ی شده بود.  یم  خواستم برم تو و در رو محکم ببندم اما انگار پاهام قفل زمیر

 با برگشت ناگهانی اون پرس و دیدنم یه شوک دیگه بهم وارد شد. 
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رسی    ع رفتم داخل و بدون اینکه دوباره نگاهش کنم در رو بستم. نفس عمیقر  
د آسانسور که کشیدم و با قدم های بلند خودم رو به آسانسور  رسوندم. وار 

 شدم، طبقه دوم رو زدم و خودم رو تو آیینه نگاه کردم. 
چت شده صدف؟ چرا این مدیل شدی؟ خودم رو لعنت کردم و با باز شدن 

 در آسانسور به سمت واحدمون رفتم. 
 با عصبانیت در رو باز کردم و کیفم رو پرت کردم رو مبل.  

! صدف با یک نگاه، به پرس غریبه حس پیدا کردی؟ خ  جالت بکش لعننر
خونه میشم و  از پارچ داخل یخچال یک لیوان آب ریختم و یک  ی وارد آشی 

 . نفس رس کشیدم. کیم حالم با خوردن آب بهیر میشه
ساعت یک بود ویل من که هیچ مییل به غذا خوردن نداشتم رفتم سمت  

 گوشی و از شارژر  درش آوردم که چشمم به پیام رها افتاد. 
، خو -

ی
؟ امروز ساعت چهار بریم  برای ثبت نام. بعدش هم سالم صدف نی
 یکم بگردیم. 

 با خنده جواب دادم: 
+ باشه عزیزم ویل به فکر من هم باش! فردا امتحان شییم دارم. العقل زودتر 

 برگردیم خونه بتونم بخونم. 
، نگران نباش. 

ی
 _باشه هرچ  تو بیک

 رفتم سمت تخت و یکهو خودم رو روش پرت کردم. 
گفت دیوونه ام. خودم رو با   دید یم حرکت عادت داشتم و هر یک یمبه این 

 گوشیم رسگرم کرده بودم که صدا قار و قور شکمم در اومد. 
خونه رسوندم. در  ی وانی چرا یهو اخه. با رسعت بلند شدم و خودم رو به آشی 

یخچال رو باز کردم و دوتا تخم مرغ در آوردم. حوصله نداشتم یه غذا  خوب 
 رفتم پیش رها.  م چون تا یک ساعت دیگه باید یمدرست کن
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با دیدن ساعت چشم هام گرد شد و رسی    ع تر کارم رو انجام دادم. نمیدونم 
خوردم به  داشتم غذا یم چجوری برای خودم لقمه گرفتم و همونطور که
 سمت اتاق رفتم. شلوار و مانتوم رو آماده کردم. 
وع کردم به  کردن موهام.  درست  توی ده دقیقه لباس پوشیدم و رسی

آهان خوبه! من عادت به ارایش کردن نداشتم ویل این رسی یک خط چشم 
خوشگل کشیدم. کیف، شناسنامه و وسایل هانی که رها گفته بود هم 

ون.   برداشتم و رفتم بیر
رو  I knowایرپدم رو روشن کردم و توی گوشم گذاشتم. اهنگ مورد عالقم  

 شدم. هم پیل کردم و سوار آسانسور 
 نمیدونم چرا این آهنگ برام  جذابیت خایص  داشت.  

ون اومدم و با اهنگ لب خونی  یم  کردم که تا در رو باز کردم...  از آسانسور بیر
 

با دوباره دیدن همون پرس کپ کردم. اوه چه تین   زده! حتما با دوست 
ش قرار داره.   دخیر

ش از من خوشگل ت ر یا پولدار تره؟ یه لحظه حسودیم شد. یعنی دوست دخیر
دستم رو مشت کردم و در رو محکم بستم که حس کردم شیشه های در 

 کرد.  لرزید.اون پرس هم با تعجب داشت نگاهم یم
 نگاه کن برای چ  عصنی شدم! هوف. 

با قدم های بلند خودم رو به رس کوچه رسوندم و رها رو دیدم، به طرفش 
 رفتم و محکم بغلش کردم. 

یه؟+ سالم عزیزم، خو ؟ چقدر خوشتیپ کردی بال، خیی  نی
ی؟ تازه این مانتو و شلوار رو گرفتم، گفتم بپوشم دلم  - سالم، نه بابا چه خیی

 باز بشه. 
 آروم زدم رو دستش و گفتم: 
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 .
ی

 +تو که راست مییک
دونستم پرس عموش رو  دونست من که یم خندم  گرفته بود، هر یک نیم

 دوست داره. 
 .  یه که گفت رفتیمبا رها به سمت همون اموزشگا

دم تا برم باال، وارد  خدارو شکر سالن طبقه اول بود وگرنه با این پله ها یم میر
وع کردم به سالم و احوال پرش.  ی و رسی  سالن که شدیم رفتم سمت میر

قیمت کالس ها برام اهمیت نداشت ویل تایم هاش خییل مهم بودن. قیمت و 
ایط کالس ها رو خانم محمدی توضیح داد  و گفت که کالس شییم پنچ  رسی

وع میشه.   دقیقه دیگه رسی
 وای خدا مرش که به فکریم و میدونی فردا امتحان دارم. 

نشستم رو صندیل و منتظر شدم تا رها کارش تموم بشه. گوشیم رو در آوردم 
 ای به گوشم خورد.  و الیک تو اینستاگرام چرخیدم که صدای مردونه

ن شخص کیه که با دیدن اون پرس چشمام گرد رسم رو باال آوردم تا ببینم او  
 شد. باورم نمیشه، این  پرسه اینجا چیکار میکنه؟

ه شده بود و من هم توانانی اینکه حرکنر کنم نداشتم. با   توی چشم هام خیر
وع کردم با انگشتای دستم  بازی   ی و رسی ی رها کنارم رسم رو انداختم پاییر نشسیر

 کردن. 
که انقدر امروز با این پرس ناشناس برخورد کنم.   خدایا اخه این چه رسنوشتیه

؟ یم  اخه چرا با قلب من بازی  کنی
 با صدا زدن خانوم محمدی بلند شدیم بریم رس کالس اما...  

 
اما موبایلم به صدا در اومد. با تعجب به گوشی نگاه کردم و فهمیدم مامان  

 زنه.  داره زنگ یم
م داره.   هه چه عجب یادش افتاد یک دخیر
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 + سالم، بله؟
؟  چرا انقد پول کشیدی ؟ این هم ه پول رو یم -  خوای چیکار کنی

+ مامان اگر اول سالم بدی بد نیست ها، اون پول هم برای ثبت نام کردن 
 توی کالس دادم. 

 باشه، کاری نداری؟ راسنر شب دیر میام خونه مواظب باش.  -
کوتاه تماس رو با شنیدن این جمله اعصابم خورد شد و با یک خداحافظ  

 قطع کردم. 
گفت شب دیر میاد، یه خدا این چه زندگیه اخه؟ صورتم از عصبانیت 

 حسانی رسخ شده بود. 
رها دستم رو گرفت و وارد کالس شدیم. روی صندیل های انتهای کالس جا  
گرفتیم که رها ارسار کرد دلیل عصبانیتم رو بهش بگم و منم کل جریان رو 

 من باخیی بود رهاست. براش تعریف کردم. تنها  
ی

 کیس که از زندیک
ی بود و به  ام استاد بلند شدن. اما من رسم پاییر بعد از چند دقیقه همه به احیر

 استاد نگاه نکردم که صدای مردی بلند شد. 
 سالم بچه ها ! بنده آرشام دادکان استاد درس شییم شما هستم.  -

ه تو چشم هاش نگاه کردم.  یه لحظه حس کردم نمیتونم نفس بکشم. خیر
ه شده بودم بهش که رها صورتم رو  آرشام! اسم قشنگیه. نمیدونم چرا خیر

 برگردوند سمت خودش و با شیطنت گفت: 
 _صدف خانوم راه افتادی ها. 
 +،ببند  دهنتو، تو فکر بودم. 

 _اره اره میدونم. 
ی و  با خنده چشم هاش رو به روبه رو دوخت که رسم رو دوباره انداختم پاییر

ی واسم  دم کمیر نگاهش کنم. حاال که اسمش هم یمسیع کر  دونستم همه چیر
 راحت تر شده بود. 
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توی اون یک ساعت تمام تمرکزم رو رس درس گذاشتم و گایه دزدیک آرشام رو 
 زدم.  دید یم

ی از این حِس تازه جوونه زده متوجه نشه.  ی  امیدوارم که چیر
 یک ساعت مثل برق و باد گذشت که رها گفت:... 

 
 میای بریم کافه؟ یکجای خییل خوب و رساغ دارم.  صدف -

 نگاش کردم و گفتم: 
ی

 با کالفیک
 + باشه عزیزم بریم، ویل چون امتحان دارم برام خییل مهمه زود برسم خونه. 

 اویک عزیزم، نگران نباش.  -
ون اومدیم ک دیدم دویست و شیش آرشام نیست. یعنی به  از آموزشگاه بیر

 این رسعت رفت؟ 
 یمبا عصبان

ی
دونستم دقیقا کجا  افتم. نیم  کشم و دنبال رها راه یم یت هوف

ی بیشیر به راه توجه یم داریم یم کردم. رها هم مدام باهام  ریم برای همیر
کرد تا منو بخندونه ویل من در اون لحظه بیشیر از یک لبخند زدن  صحبت یم

 تونستم کاِر دیگه ای انجام بدم.  نیم
دادم. حواسم همه جا بود به  رسم رو تکون یم زد و من رها داشت حرف یم

جزء حرف های رها، معلوم نبود چم شده، فقط امیدوار بودم این رویه به 
 ام صدمه نزنه.  روحیه
 دونم چند دقیقه تو فکر بودم که متوجه شدم رها داده تکونم میده.  نیم

؟ رسیدیم.   _صدف! عزیزم کجانی
 +ببخشید متوجه نشدم. 

از تاکیس پیاده شدم و به دور و بر نگاه کردم. اینجا برام  بعد از دادن کرایه
شم دستم رو گرفت و دنبال خودش   آشنا نبود. رها که دید دارم گیج یم

ی بود. بدون اینکه  کشوند. وقنر وارد کافه شدیم خییل فضای کافه برام دلنشیر
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سم رفتم طبقه دوم و کنار پنجره نشستم. ویوی اینجا خییل عالی ه. از رها بی 
 همون موقع رها اومد سمتم و با خنده گفت... 

 
 چیه؟ از اینجا خوشت اومده؟ -

، دوستش دارم.  ِ
ی  +اره ویونی که داره خییل دلنشیر

ی این حرف رها رسش رو تکون داد و گفت:   با گفیر
 پس من برم سفارش بدم بیام. جانی نری ها.  -

ی به ی ه شدم که قبل از اینکه چیر ش بگم رسی    ع با خنده و عصبانیت بهش خیر
ی رفت.   از طبقه دوم پاییر

چند دقیقه گذشته بود و حوصلم رس رفته بود. گوشیم رو برداشتم و وارد 
 تلگرام شدم. 

خوام  توی یه گروه اس ام رفتم و چت ها رو نگاه کردم. هیچکس اونی ک یم
 نبود! 

 همینطور با گوشی رسگرم شده بودم که دیدم رها از پله ها باال اومد و گفت: 
 بینم خوب خلوت کردی صدف خانوم!  _یم

ی تا من بیام.   + کوفت، حوصلم رس رفته خوب، چیکار کنم؟ حاال هم بشیر
چشمیک زدم و با خنده از اونجا دور شدم. به رسویس بهداشنر که رسیدم شیر 

 آب رو باز کردم  و دستم رو شستم. خوبه که خلوته! 
ی بود ییک از پشت بهم چسبید و   کمرم رو محکم  همینطور ک رسم پاییر

م که محکم رسم رو  گرفت.با وحشت نفس گرفتم و خواستم رسم رو باال بگیر
ی فشار داد.   به پاییر

میر  کردم. هر چقدر تقال کردم نتونستم یک مییل از ترس داشتم سکته یم
 تکون بخورم. اون شخص رسش رو نزدیک گوشم آورد و گفت: 
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ی  - ه جم نخوری، میدونی از یک دارم دیدت میر ! عجب تیکه انی بهیر نم لعننر
، اگه ساکت باشی هم خودت لذت یم  بری هم من.  هسنر

دهنم رو باز کردم فحشش بدم که محکم زد تو دهنم. طعم گس و شوری 
ی به  خون رو حس یم ی کردم. آروم زدم زیره گریه، به فکر فرار بودم ویل چیر

 رسید.  ذهنم نیم
اشت و پاره کرد. رسی    ع من رو هول داد داخل یه دستشونی و شالم رو برد 

ای ازم  کردم جیغ بکشم اما فقط صدای خفه باهاش دهنم رو بست. سیع یم
ون میومد. برگردوندم و دست هام رو از پشت رس با تیکه دیگه شال قفل   بیر
ه های باسنم زد، از دردش جیغ تو گلونی کشیدم و   کرد. چک محکیم به لمیی

 شد. نی 
تم رو  گریم بیشیر ی کشید و سییل محکیم روی   توجه شلوار و رسی پاییر

رفت ییک از انگشت هاش  ک*ص*م زد. همونطور که با سوراخ پشتم ور یم
 رو توی سوراخ باسنم فرو کرد و کناره گوشم خمار گفت: 

خواد ک*ص و ک*و*نت  اوففف عجب گوشنر هسنر تو المصب، دلم یم -
 رو باهم ییک کنم.. 

 
ندم. مانتوم رو از وسط پاره کرد انگشتش رو در آورد و توی یک حرکت برگردو 

ی قرمز و س*ی*نه های خوش فرمم جون کشداری گفت و با  و با دیدن سوتیر
وع به مالیدن س*ی*نه های گردم کرد.   باز کردن سوتینم رسی
دم تا آزاد بشم اما هر بار با کتک من رو نگه یم ی داشت. دیگه  دست و پا میر

گذاشت. با اشک به اون   جونی برام نمونده بود که دستش رو روی ک*ص*م
 شخص نگاه کردم. پاهام رو تا آخر باز کرد. 

 دونستم.  جووون تو چ  بودی و نیم -
رسش رو نزدیک کرد و میک محکیم به چو*چو*لم زد. داشتم از گریه جون 

 دادم که یهو دیدم سنگینی اون شخص از روم برداشته شد.  یم
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اه کردم که آرشام رو دیدم. دید به رو به رو نگ به زور طوری که چشامم نیم
تونستم   کردم بالنی رسم نیومده. نیم هم تعجب کرده بودم هم خدارو شکر یم

کاری بکنم فقط صدای داد و بیداد آرشام و غلط کردم های اون شخص 
 میومد. 

دونستم چیکار کنم.  وابت لخت بودنم خجالت یم کشیدم ویل از شوک نیم
لت ببینه که دیدم اومد سمتم و نگایه به خواستم آرشام من رو تو این حا نیم

بدنم کرد. چشم هاش رو بست و خم شد و از پشت دستم رو باز کرد. از نگاه  
کردن بهش خجالت یم کشیدم. شالم رو از دهنم باز کرد و منو تو بغلش  

 گرفت. 
اهنش چنگ زدم و با صدای بلند زدم زیر گریه.   پیر

 گه شما نبودید.... +واقعا....ممنونم...آقای...دادکان...ا 
ی تموم  - هیش، من که کاری نکردم صدف خانوم آروم لطفا باشید همه چیر

 شد. 
ون و سوار   شاپ برد بیر

ی
لباس هام رو درست کرد و رسی    ع من رو از کاف

ماشینم کرد. در رو بست که رها با رسعت به طرفمون اومد و با دیدن آرشام  
 گفت: 

 بریدش؟ پیدا کردید؟کجا یمشده؟صدف رو از کجا  اقای دادکان چ   -
ی نیست، شما وسایل هاشون رو بدید به من، حال ایشون مساعد  ی + چیر

ی نفهمه.  نیست و ازتون خواهش یم ی  کنم کیس راجب این مسئله چیر
 رها رسش رو تکون داد و با ناراحنر نگاهم کرد.   

ی چ    شد اخه!  _صدف، صد بار گفتم انقدر خوشتیپ نکن، ببیر
وع شد.  یاده چند دقیقه پیش افتادم و گریه با شنیدن این حرف  ام دوباره رسی

ی شد و با ناراحنر نگاهم کرد.   آرشام سوار ماشیر
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+خانوم دوستتون حالش خوب نیست، شما بدترش نکنید و همونطور که  
 گفتم حرف هام یادتون باشه. 

ی رو روشن کرد و رسی    ع از اونجا دور شدیم.   ماشیر
 خنر جلوش رو گرفته بودم که تکون نخوره.. چون مانتوم پاره شده بود با بدب

 
کرد کمیر بهم نگاه کنه اما من از خجالت داشتم جلوش آب  آرشام سیع یم

ون نگاه کردم.  یم  شدم. از پنجره به بیر
ی که برام عجیبه اینه که آرشام تو کافه  نیم  ی فت اما چیر دونم داشت کجا میر

 کرد؟ چیکار یم
ی که آ  رشام گفت: رسم رو انداخته بودم پاییر

، چند دقیقه پیش همش رو دیدم.  نیم -  خواد انقدر خجالت بکیسی
لبم رو محکم گاز گرفتم. هم عصنی بودم هم خوشحال، حال خودم رو درک 

 کردم.  نیم
ید فروشگاه؟ چون مانتوم دیگه قابل استفاده  + میشه لطفا کنید منو بیی

 نیست. 
 حتما، اتفاقا یه جای خوب و رساغ دارم.  -

 ممنونی میگم که فکر کنم فقط خودم شنیدم. زیر لب 
 چند دقیقه بعد کنار یه مرکز خرید بزرگ وایساد و گفت: 

 تو پیاده نشو،بدنت دیده میشه.  -
کردم که در سمت من باز شد و محکم منو تو  داشتم حرفش رو تحلیل یم

 بغلش گرفت. 
و با این کارش حس کردم یه لحظه نتونستم نفس بکشم و از ترسم یقیش ر 

 چنگ زدم. 
ی نگفتم.  ی  رسم رو به سینش چسبوندم و چیر
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 احساس کردم که لبخند زد اما رسی    ع محو شد.  
کردن اما  وارد فروشگاه شد و به طبقه باال رفت. همه با تعجب بهمون نگاه یم

برام مهم نبود چون از بوی عطرش  مست شده بودم و چشام رو بسته بودم. 
 تو حال خودم بودم که گفت: 

 گذره؟ یم خوش -
 گذره چون این حالت رو دارم ضعف کردم.  + خیر اصال هم خوش نیم

ون که گفت:   خواستم از بغلش بیام بیر
خوای از بغلم بیای  _خوب باشه خودتو لوس نکن خانوم کوچولو، تو که نیم

ی همه ببیننت،  هوم؟   پاییر
 با این حرفش به اطراف نگاه کردم و خودم رو محکم تر چسبوندم بهش که

 خنده اش بلند شد. 
 با حرص نگاهش  کردم که وارد مغازه انی شد. 

 به سالم آقا آرشام، از این طرف ها پرس؟ -
دونی دیگه رسم شلوغه، وگرنه که من همیشه بهت رس  + سالم داداش، یم

 زدم.  یم
 آره یادمه!  -

 دونستم بهم نگاه کرد و رو به آرشام گفت:  اون پرس که اسمش و هم نیم
 نیم داداش -

ی
 کنی ؟ معرف

م و همرس آینده ام صدف هستش.   + اوه یادم رفت. ایشون دوست دخیر
ه  با شنیدن این حرف به گوش هام اعتماد نداشتم و با تعجب به آرشام خیر
؟ بابا ییک به این بگه  شدم. این چ  میگفت؟! همرس آینده؟ دوست دخیر

 بخدا شاگردش هستم. 
 روش هستم دیگه. مبارکه پس آقا آرشام، منتظر یه ع -

 خواستم.  + بله بله، خوب آقا عیل یه مانتو خوب برای ایشون یم
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 حتما، دنبالم بیاین نشونتون بدم.  -
 آرشام خم شد دِر گوشم و گفت : 

مت تو اتاق پرو، این شاخ  صدف خانوم شما نیم -  با من بیای، باید بیی
تونی

 هانی هم که در آوردی رو بزار تو. 
 ه شد بهم که با یک مشت محکم ازش پذیرانی کردم.. با چشمای خندون خیر 

 
منم دوست داشتم برم مانتو ببینم ویل خوب، لخت که نمیشه. منو و داخل 

 اتاق گذاشت و رفت.  
 همینطور روی صندیل نشسته بودم که با یه عالمه  مانتو اومد داخل اتاق. 

ه؟ من یدونه مانتو یم  خواستم.  + وای آقای دادکان چخیی
 انی هسنر خانوم، بپوش ببینم کدومش خوبه!  چقدر عجلهشما  -

 با لجبازی بهش نگاه کردم و گفتم: 
 کدوم خوبه کدوم بد؟

ی
 + اون وقت چرا شما باید بیک

 هم نباشه زود باش بپوش.  _چون دلم یم
ی
 خواد، حرف

ون آوردم و پشتم رو بهش کردم.   زبونم رو براش بیر
 اگر زحمنر نیست و ناراحت نیم

ً
ون.  +احیانا  شید برید بیر

.  نگو از اینکه من اینجام خجالت یم -  کیسی
ون ببینم.   + برو بیر

 دستش رو به عالمت تسلیم باال آورد و جواب داد: 
 مونم.  باشه باشه، فقط جیغ نزن من پشت در منتظر یم -

خواد آدم رو حرص بده. تک تک مانتو ها رو اونجا پوشیدم و  هوف فقط یم
دونم از بس در اوردم و پوشیدم  ا آورده بود فقط یمدر آوردم. نمیدونم چندت

 کردم بازوهام از کار افتاده.  حس یم
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ی هاش حریر کار  یه مانتو رو پوشیدم که رنگش آنی کاربنی بود و روی آستیر
 شده بود و چشمم رو گرفت. آرشام رو صدا زدم بیاد تو. 

 اقای دادکان میشه بیاید داخل.  -
 بود که رسی    ع اومد تو و در رو بست. ک ثانیه نگذشته  از حرفم ی

ی مدل ها یه چرچی زدم و روبه بهش گفتم:   عیر
 خواستم نظر شما رو هم بدونم.  + چطوره؟ من ک خییل دوسش دارم. یم

ه شده به وسط سینم، دستش رو الی  رسم رو آوردم باال که دیدم با اخم خیر
کرد  ه سیع یمموهاش کشید و سیع کرد عصبانیتتش رو پنهان کنه. با صدانی ک

 عادی باشه گفت: 
ون؟ میشه توضیح بدی!  -  اینا چیه زده بیر

از این حرفش و کارش تعجب کردم. آخه این چرا باید عصنی بشه؟ فکر کنم 
شم.   جدی باور کرده دوست دخیر

ی رو یم -  خوام.  چیه مگه؟ ایرادش چیه؟ خییل هم دوستش دارم و همیر
 با عصبانیت اومد جلوم وایساد و گفت: 

. من یم تو غلط یم -  گم نه یعنی نه، فهمیدی؟  کنی
ی   چیکار کنم چیکار نکنم؟ من دوستش دارم و همیر

ی
+ شما یک باشی که بهم بیک

 خوام.  رو یم
 من رو محکم هول داد به دیوار و خودش رو بهم چسبوند و گفت: 

ی خیالش نباشه تو چه  + که اینطور، رس خود شد شاهزاده! شاید مادرت عیر
کنم  کنی ویل االن با منی و آبروت هم برام مهمه، االن بهت ثابت یم غلیط یم

 من یک هستم. 
به ای محکم زدم و گفتم:  ه شدم و به سینش ضی  با عصبانیت بهش خیر

 + تو هیچکس من نیسنر این رو خوب تو گوشت.... 
 نزاشت حرفم رو تموم کنم و محکم لبش رو روی لبم گذاشت. 
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صل کردن، شوکه شده بهش نگاه کردم. اما اون با با این کارش انگار برق بهم و 
 بوسید.  عصبانیت داشت منو یم

دستم رو گذاشتم روی سینش تا شاید بتونم از خودم دورش کنم اما نی فایده 
کردم  بود. چشمام رو بستم و توی اون بوسش غرق لذت شدم، اما سیع یم

ی از حس و حالم بروز ندم.  ی  چیر
 زدم.  آوردم رسم رو کج کردم و تند تند نفس یم بعد از چند دقیقه که نفس کم

 هم عصنی بودم هم خوشحال. با عصبانیت رو کردم بهش و گفتم: 
 ! ی  +تو با چه حقر منو یم بوش ها؟ تو فقط استادم هسنر همیر

 کنم.  _من هر کاری که دلم بخواد یم
 رسش رو نزدیک گوشم کرد و ادامه داد: 
ک چموشی مثل تو!   _به خصوص با دخیر

 ای
ی
ن یعنی قبال هم ییک رو بوسیده. جلوی مانتو رو بستم و بدون اینکه حرف

ون اومدم.   بزنم از فروشگاه بیر
 کنی حالت جا بیاد.  حقته پرسه بیشور، خودت حساب یم

 رسی    ع از مرکز خرید خارج شدم و خودم رو به خیابون اصیل رسوندم. 
بهش دادم و از دستم رو تکون دادم و سوار یه تاکیس شدم. آدرس خونه رو 
ه شدم. دستم رو روی لبم کشیدم.  ون خیر ی به بیر  پنجره ماشیر

تونستم باور کنم که آرشام دادکان منو بوسیده باشه. روز اویل چه  هنوز نیم
 اتفاق هانی برام افتاد. خدا بقیش رو به خیر کنه! 

 ساعت از هشت گذشته بود که به خونه رسیدم. در رو باز کردم و...  
 

کردم و کیفم رو پرت کردم روی مبل، نفس عمیقر کشیدم و به   در رو باز 
 ساعت نگاه کردم. 

 یاخدا چطوری ساعت ده شد. 
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سمت کیفم رفتم و گوشیم رو از توش در آوردم و نشستم روی مبل، با دیدن 
تا میس کال  ۲شصت و هشت تا میس کال از یک ناشناس، چشام گرد شد. 

 شده که زنگ زده.   چ  هم از مامان داشتم. هه معلوم نیست 
 به مامان زنگ زدم که بعد سه تا بوق جواب داد: 

 دادی؟ کجا بودی جواب نیم  -
 کنه.  هه حنر سالمم نیم

 + سالم، خواب بودم. چطور؟
ام، کاری داشنر به  خواستم بهت بگم من دو سه هفته نیستم. ترکیه هیچ  یم -

 مرضیه خانوم بگو و مراقب خودت باش. 
 یم شده بود. حس یم دیگه برام عادی

ی
 کنم.  کردم دارم مستقل زندیک

 باشه خوش بگذره شب خوش.   +
 بای!  -

 گوشی رو کنارم گذاشتم و رسم رو تو دستام گرفتم. 
من چه گنایه کردم که زندگیم این شده؟ اخه چرا؟ چرا مادر من باید بعد 

 جدانی از پدرم بشه یک... هوووف، خدایا خودت کمکم کن. 
صدای زنگ گوشیم بلند شد. گوشی رو از کنارم برداشتم و بعد چند دقیقه 

ه.  دیدم همون شماره داره باهام تماس یم  گیر
 +الو 

ه بیشعور، چرا جواب نمیدی؟ معلومه کدوم گوری  - زهر مار الو، دخیر
؟ همونطوری ول یم ی؟ هسنر  کنی میر

د از پشت گوشی قلبم وایساد. اگه رو در رو بودیم قط ی عا با دادهانی که میر
 کردم.  سکته رو یم

کنم.  + به تو هیچ ربیط نداره آقای آرشام دادکان! من هرکاری که بخوام یم
 .  دیگه هم باهام تماس نگیر
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ی االن بیا دم در ببینم.  -  تو غلط کردی! همیر
ی بهش بگم گوشی رو قطع کرد. اداش رو در آوردم و رفتم  ی قبل از اینکه چیر

ن رو پر کردم. موهام رو از باال بستم و سمت حموم، شیر آب رو باز کردم و وا
 نشستم توی وان، دستم رو روی بدنم کشیدم. 

کردم؟ دیگه خسته  شد یه ارباب خوب و دل خواهم رو پیدا یم خدا، چ  یم ای
 شدم. 

ه  ه ای لباس چشام برق زد.  به بغل های وان نگاه کردم که با دیدن گیر
ه شدم . نمیدونم یهو چم شده بود چهارتاش رو برداشتم و با لذت بهش خیر

خواست. ارباب که فعال نداشتم پس خودم خودم رو تنبیه  ویل دلم تنبیه یم
کنم. از توی حموم به ساعت روی دیوار اتاقم نگاه کردم. خوب دیگه تا  یم

 االن آقا ارشامم رفته خونش و منتظر من نیست. پرسه پروو دستور میده. 
ن گذاشتم. دستم رو روی ک*ص*م کشیدم موهام رو از هم باز کردم و لبه وا

ه هارو  و آوردم روی سینه هام، نوک سینه هام رو آروم کشیدم. ییک از گیر
برداشتم و روی نوک سینم زدم. همزمان با زدنش به سینم درد لذت بخیسی 

ه  اعماق وجودم رو گرفت و آه از نهادم بلند شدم. به سینه سمت چپم هم گیر
 کشیدم. آه شت،   زدم و نوکشون رو با دستم

وع کردم  دستم رو روی ک*ص*م کشیدم و چک محکیم روش زدم .آهه، رسی
به مالیدن چو*چو*لم. شامپو بدن رو از بغل وان برداشتم و ریختم روم، 

وع به مالیدنش کردم. لبم رو  دستم رو کشیدم روی ک*ص*م و تند تند رسی
 محکم گاز گرفتم و نوک سینم رو محکم کشیدم و تکون دادم. 

وع کردم به چک زدن روش، اوف چه سوزشی  دست از مالیدن برداشتم و رسی
 داره، آه ف*ک. 

ه دیگه برداشتم و زدم به چو*چو*لم،  زدنش همانا درد و سوزش  یه دونه گیر
زیادش همانا، جیغ زدم و کمرم رو بلند کردم و محکم زدم به آب، برای یک 
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لت قبل برگشتم و به سینه لحظه جون از بدنم خارج شد. با درد زیاد به حا
شد. چشام رو بسته  هام چک زدم. با لرزشش  هر لحظه به لذتم اضافه یم

ی توی حموم افتاد.  ی  بودم و تو حال خودم نبودم که یهو چیر
 با ترس چشام رو باز کردم که با دیدن آرشام کم بود سکته کنم. 

 شوندم.. رسی    ع خودم رو توی وان قایم کردم و با کف همه جای بدنم رو پو 
 

؟ ی من، چه غلیط یم + تو اینجا، تو خونه  کنی
ه به من بود. از عصبانیت داشتم منفجر یم شدم.  ساکت وایساد بود و خیر

 خدایا منو بکش راحتم کن. 
 آقای دادکان؟ نی اجازه چرا  + چیه؟ آدم ندیدی؟ میگم اینجا چه غلیط یم

کنی
 وارد خونه شدی؟

 و به من کرد و گفت: انگار تازه از شوک برگشت. پشتش ر 
منده -  ام خانوم، میشه باهاتون صحبت کنم؟ ببخشید...رسی

ون رفت و در اتاق رو بست.   رسی    ع از حموم بیر
دیدی؟ اصال اینجا  لعنت بهت آرشام لعنت، حتما باید منو تو این موقعیت یم

 کرد؟ چه غلیط یم
ه هارو با عصبانیت در آوردم که حس کردم نوک سینه سوزه،  هام داره یم گیر

نگایه بهشون کردم که دیدم بله، خون اومده! از وان بلند شدم و رفتم زیر 
ون  دوش، خودم رو گربه شوری کردم و حوله تن پوشم رو پوشیدم و بیر

 اومدم. 
با عصبانیت از اتاقم خارج شدم و با دیدن آرشام که روی مبل نشسته بود 

 نزدیکش شدم و محکم زدم تو گوشش. 
ی آقای داد  ی دیگه ویل این رو + ببیر کان، برام مهم نیست تو نامحریم و هر چیر

 .  بدون که حق نداری وارد حریم خصویص کیس بیسی
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ی و دستش رو روی صورتش گذاشت.   رسش رو انداخت پاییر
منده - ام صدف خانوم، ببخشید، چون اون موقع که گفتم بیاید  خییل رسی

یل شما درست دونستم مادرتون نیست وارد خونه شدم، و نیومدید و یم
 خوام.  گید کارم درست نبوده. بازم معذرت یم یم

 کرد.  هام روی صورتش خودنمانی یم جای انگشت
خونه رفتم و براش یک لیوان آب ریختم و  ی دلم براش سوخت، به سمت آشی 

 سمتش گرفتم. 
 + بفرمائید، یکم آب بخورید. 

 با صدای گرفته گفت: 
 نو ببخشید. نه مرش، من با اجازتون برم. باز م -

 نشستم روبه روش و گفتم: 
ون برامون  + بله یم دونم کارتون اشتباه بود ویل االن اگه شما از در برید بیر

 حرف در میارن، پس لطفا تا صبح همینجا باشید. 
 سیبک گلوش تکون خورد. بدون اینکه نگایه بهم بکنه جواب داد: 

 بله، هر چ  شما بگید.  -
 ش کنی شده بود! آروم خندیدم، چه پرس حرف گو 

 + منتظر باشید تا برگردم. 
به سمت اتاقم رفتم و حوله رو در آوردم. بدنم رو خشک کردم و به سمت  

کمد رفتم. الحمدهللا یه لباس پوشیده هم نداشتم؛ همه تنگ و کوتاه، 
 چطوری جلو آرشام اینارو بپوشم؟

ه بهیر بود اونا یه شلوارک یل که تا روی رون بود در آوردم. فکر کنم این از هم
 خییل ... 
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ی کوتاه چشام برق زد.  به لباس هام نگاه کردم که با دیدن لباس قرمز آستیر
ی نپوشیدم چون سینه هام زخم شده بود اونم بخاطر یه دیوونه به تمام  سوتیر

 معنا. 
ون رفتم که دیدم رسش تو گوشیه و  حوله رو پیچیدم دور موهام و از اتاق بیر

ی خیالش نیست.   عیر
 آقای دادکان متاسفانه شما باید اینجا بخوابید، چون روی تختم حساسم. + 

ترسیدم کار دست خودمون  اصال حساس نبودم و این یه بهونه بود. چون یم
.  بدیم. وای خاک به  رست صدف، این چه فکر هاییه که یم  کنی

ه شد.    بزنه به بدنم خیر
ی
 رسش رو از گوشی بلند کرد و تا خواست حرف

وع کردم به خشک کردن موهام. نشستم ج  لوش و پا رو پام انداختم و رسی
ی شده آقا آرشام؟  ی  + چیر

 انگار که زبونش گرفته باشه گفت: 
ی نیست...ببخشید خانوم یه سوایل دارم.  - ی ...چیر  یه..هیچ 

سید.   +بله؟ بی 
ه شد تو چشام و گفت:    با  تردید خیر

 هستید؟  BDSM_شما عضو 
اومد که کیس متوجه بشه اصال معنی  یش یماز سوال تعجب کردم. کم پ

BDSM دونستم چ  بگم که  پرسید نیم چیه، اما حاال آرشام داشت از من یم
 یهو گفت... 

 
.  با صحنه -  انی که دیدم به ذهنم رسید شما جزو اون دسته باشی

کردم که اگر بفهمه من اسلیو  دونستم چ  بگم. پیش خودم تحلیل یم نیم
 ترسیدم. دلم رو زدم به دریا و گفتم:  واقبش یمهستم چ  میشه؟ از ع
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+ بله آقا آرشام، درست فکر کردین، من عضو اون گروه هستم و گرایشمم 
؟ چطور به این فکر افتادی؟  اسلیو هست، شما چ 

ه شد و با لحن آرویم گفت:   تو چشام خیر
 انی که دیدم خییل خاص بود.  چون اون صحنه -

 
دم. به تکون دادن رسم اکتفا کردم و بحث رو آور  داشتم از تعجب شاخ در یم

 عوض کردم. 
+ ببخشید اصال حواسم به ساعت نبود، چ  دوست دارید درست کنم 

 براتون؟ 
 زحمت نکش صدف خانوم، سفارش میدم.  -

 + وا، این چه کاریه؟ شما مهمون من هسنر نمیشه که! 
 چ  نمیشه؟ خوب هم میشه. نگران نباش.  -

که یهو یاد فردا صبح که امتحان شییم دارم افتادم.   با لبخند نگاهش کردم
 محکم زدم رو پیشونیم  و گفتم: 

+ وای آقا آرشام، میاید بهم درس یاد بدید؟ من فردا امتحان دارم هیچ  
 نخوندم.رلطفا باهام دوره کنید. 

 زدم که خندش  گرفت و گفت:  همینطور تند تند داشتم حرف یم
ی رو یادت میدم. باشه باشه، آروم باش، هول ن -  شو، همه چیر

ی بچه های دوساله ذوق کرده بودم.   با خوشحایل نگاهش کردم. درست عیر
م کتاب هام رو بیارم.   + باشه، پس من میر

اینو گفتم و رسی    ع رفتم تو اتاق، کتاب شییم، دفیر و خودکار رو برداشتم. 
ون که دیدم داره با تلفن صحبت یم کنه و  خودم رو از تو اتاق پرت کردم بیر

 دونم دلیل این همه هول بودنم چ  بود؟ غذا سفارش میده. نیم
 نشستم رو مبل و منتظرش شدم تا تلفنش تموم بشه و بیاد. 



 
 

Page | 22 
 

 @majic_channell  

 

 

 ای صدف خانوم.  بینم که آماده خوب، یم -
 ام.  + بله بله، خییل وقته آماده

 نفس هاش رو  نشست کنارم، انقدر فاصله بینمون کم بود که یم
ی

تونستم داغ
 س کنم . احسا

وع کنه با شیطنت گفت:   کتاب رو باز کرد و قبل از اینکه درس رو رسی
 صدف خانوم به این میگن کالس خصویص ها، هزینش رو باید بدی!  -

؟ چه هزینه ؟ اصال مگه چقدر میشه؟  + چ   انی
 ابروهاش رو انداخت باال و با لبخند دندون نمانی گفت: 

 آخرش خودم بهت میگم. االن نمیشه.  -
وع کرد با جدیت درس دادن.  تعجب داشتم نگاهش یمبا   کردم که رسی

انقدر رسگرم درس شده بودم که یادم رفت نشستم کنارش و انگار نه انگار 
 بهش چسبیدم. 

بعد از یک ساعِت تموم درس دادن با گیج بازی های من و هول بودنم تموم 
 شد که گفت: 

 خوب حاال وقت هزینه است. زود باش ببینم.  -
 ب چقدر میشه؟ بگید پرداخت کنم. + خو 

 هولم داد رو مبل و گفت: 
 از این کارم پشیمون میشم یا نه، اما هرچ  که االن اتفاق افتاد  + نیم

ً
دونم بعدا
 رو فراموش کن. 

داشتم حرفش رو پیش خودم تجزیه و تحلیل میکردم که لبش رو گذاشت رو 
 لبم و دستش رو کرد الی موهام.. 

 
ی بوسه من و  یت داشت منو یمآروم و بدون عصبان بوسید. این دقیقا دومیر

 آرشام بود. 
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ی قلبم و عقلم مونده بودم که کدوم رو انتخاب کنم. آخرش قلبم برنده شد  بیر
و چشام رو بستم.  دستم رو روی موهاش گذاشتم و به سمت خودم  

 کشیدمش. 
وع به  با این کارم یه لحظه وایساد و احساس کردم لبخند زد، دوباره رسی

دونم چقدر گذشته بود که یهو  بوسیدنم کرد. غرق هم دیگه شده بودیم. نیم
صدای زنگ در بلند شد. چشام رو باز کردم و با حالت خماری نگاهش کردم  

 که گفت : 
 انی که قرار بود بدی.  _این هم هزینه

با لبخند رسی    ع ازم دور شد  که دستم رو روی لپ  هام گذاشتم. حرارت  
ی خونه رفتم.  بدنم خییل زیاد  شده بود. رسم رو تکون دادم و به سمت اشی 

دیدم بیشیر  ذهنم درگیر شده بود و با هر حرکنر که از طرف آرشام یم
 شدم.  عاشقش یم

خونه.  داشتم ظرف هارو یم ی ی که یهو با دست پر اومد تو آشی   چیدم روی میر
 + وای چرا زحمت کشیدید. 

؟ وظیفه است!   _نه چه زحمنر
 گفتم:   رو کردم بهش و 

 ید.  کشم شما دستتون رو بشور  + تا من غذا رو یم
 رسش رو تکون داد و رفت. 

 در ظرف رو باز کردم و با دیدن چند نوع غذا چشمام گرد شد. 
، جوجه و   ه؟ اخه این همه غذا؟ یه مایه رسخ شده، کباب سلطانی چه خیی

 کوبیده و باقایل پلو با گوشت. 
ار و قور شکمم بلند شد که رسی    ع با دیدن غذاها دلم ضعف رفت. صدای ق

ی گذاشتم. دل تو دلم نبود که رسی    ع  ظرف آوردم و غذاها رو کشیدم و رو میر
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ی خونه شد  بیاد و غذا بخوریم. آب دهنم راه افتاده بود که یهو دیدم وارد اشی 
 و صداش با رگه هانی از خنده بلند شد. 

 معلومه حسانی گرسنته خانوم.  -
 خجالت زدم. ای کوتاه و با  تک خنده

 + بفرمایید بشینید شما تا من بکشم. 
نشست رو صندیل کنارم و من هم براش از هر نوع غذا کشیدم. برای خودم 

وع کردم به خوردن.  ی بگم تند تند رسی ی  هم کشیدم و بدون اینکه چیر
االن میگه این قحیط زده از کجا اومده دیگه، نمیدونه که من اگر غذا نخورم 

 ارستان میشم. از رسدرد رایه بیم
 دو نوع غذا رو خورده بودم و دوتاش مونده بود. 

 رسم رو باال آوردم و با قیافه تعجب زده آرشام روبه رو شدم. 
 کنید؟ شده نگاهم یم + چ  

، شما بخور، اگر غذا کمه بگو باز سفارش میدم.  -  هیچ 
 بیشعور داشت تیکه مینداخت. با ناراحنر از جام بلند شدم و گفتم؛

 ن سیر شدم. مرش از شما. + ممنو 
شدم که م چ  دستم رو گرفت و نشوندم روی پاهاش.  داشتم از کنارش رد یم

ی و با انگشتام بازی کردم.   این حرکت جدید بود. رسم رو انداختم پاییر
 اچی کوچولومون ناراحت شد. الیه، نه عزیزم بخور.  -

قدر عوض شده یک تای ابرم رو باال دادم و با تعجب نگاهش کردم. امروز چ
 این، اصال ییک دیگه شده. 

 پشقابش رو پر کرد. یه قاشق گرفت جلوی دهنم و گفت: 
 بفرما، بگو آ -

دهنم رو باز کردم که گذاشت توی دهنم، خواستم از جام بلند بشم که 
 محکم نگهم داشت و گفت: 
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 خواد بری، همینجا بمون.  _جانی نیم
  رسم رو تکون دادم که... 

 
وع به خوردن غ ذام کردم. با اینکه معذب بودم ویل چاره انی نداشتم. رسی

رسگرم غذا خوردن بودم که دیدم دستش رو از روی لباسم کشید روی نوک 
هام، غذا تو دهنم موند. با تعجب برگشتم بهش نگاه کردم. تو نگاهم این  سینه

کنه ما زن و شوهری  بود که این االن دقیقا چه کاریه؟ هر یک ندونه فکر یم
ی   ی هستیم! چیر

شد که  کشید روشون، حالم داشت عوض یم دستش رو حالت نوازش وار یم
ل کنم.  ی آوردم و سیع کردم عصبانیتم رو کنیر  دستش رو محکم از لباسم پاییر

 کنید؟  زشته بخدا.  +میشه دقیقا بگید این چه کاریه که شما یم
 لبش رو گاز گرفت و بدون مقدمه گفت: 

 ه؟ _چرا نوکشون انقدر باد کرد
کم مونده بود شاخ در بیارم. این چرا انقد راحت شده باهام؟ خییل بهش رو 
 دادم پرو شده. پس فردا میاد یه چ  دیگه میگه! روم رو کردم اونور و گفتم: 

 + از لطفیات جنابعایل هست. 
 با حالت نگران نگاهم کرد و گفت: 

 برات بیوفته، یم _ببخشید نیم
ر
ان خواستم اتفاف  ش کنم. تونم برات جیی

 زیر چشیم نگاهش کردم و پرسیدم: 
؟ + دقیقا چطوری یم ان کنی  خوای جیی

ه شد تو چشمام و گفت:   خیر
کنم از من ناراحت  کنم پس خواهش یم _نمیدونم چرا ویل این کار رو برات یم

 نشو. 
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رسم رو تکون دادم که دستش رو از زیر لباسم آروم برد سمت سینم و نوکش 
 انگار برق بهم وصل کردن که تکون شدیدی خوردم.  رولمس کرد. با این کارش

 دستش رو پشت کمرم گذاشت و نوازش کرد
 آروم باش دخیر خوب!  -

 لباسم رو تا سینم باال داد و به نوک هاش نگاه کرد. 
 بود که تاحاال ندیده بودم. دسشت رو دور سینم کشید که 

ر
تو چشماش برف

خم شد رو سینم و نوک دردم گرفت. چشام رو بستم و آخ کوچیک گفتم؛ 
 بینیش رو با سینم بازی داد. از این کارش خندم گرفته بود. 

 کنه؟ وای خدایا این داره با روح و روانم چیکار یم
دهنش رو باز کرد و نوک سینم رو تو دهنش گرفت. آه کوچییک از دهنم خارج 

م. درسته عضو اس ام بودم اما تا حاال  شد. نتونستم جلوی خودم رو بگیر
ی فکر و خیال بودم که بلندم  ن زاشتم کیس باهام رابطه داشته باشه. تو همیر

کرد و من رو به سمت اتاقم برد. هم ترسیده بودم هم تعجب کرده بودم. این 
 دقیقا چ  تو فکرش میگذره؟

مکید  و با زبونش باهاش بازی  در رو با پاش باز کرد و همچنان سینه منو یم
 کرد.  یم

م و اومد روم، دستش رو روی لبم کشید و نزدیک  آروم روی تخت گذاشت
 گوشم شد و گفت: 

خواستم بهت بگم اما من هم عضو اس ام هستم. گرایشمم مسیر  _نیم
 هست. 

گفت. نمیدونم، گیج  دهنم باز مونده بود. عجیبه که داشت این رو بهم یم
ی برام  یه عالمت سوال بزرگ شده بود.   شده بودم! همه چیر

م گذاشت و نفس عمیقر کشید. اومد باال و تو چشام نگاه  رسش رو روی گردن
 کرد. 
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-  .  دوست دارم این بدن سفیدت رو با شالق بزنم و تو برام ناله و التماس کنی
با شنیدن این حرفش دلم زیر و رو شد. من عاشق این جمله ها بودم و با 

 دادم.  شنیدنش اختیار از دست یم
 خمار تو چشاش نگاه کردم و گفتم: 

 من باور کنم؟ همه این حرف هانی که زدی دروغ نیست؟ + ی
 عنی

 چشاش رو باز و بسته کرد و گفت:  
ی باش حقیقته!  -  اره مطمی 

 لبخند زدم و گفتم: 
ی استاد من، درسته؟  + پس االن شما شدی مسیر و همچنیر

 خندش گرفت و گفت: 
 آره، دقیقا همینطوره توله.  -

 اکتفا کردم. لبمو گاز گرفتم و به تکون دادن رسم 
خدایا یک شبه چه اتفاق هانی افتاد. تو حال خودم بودم که دیدم لباس رو از 

کشیدم. دستش رو  تنم در آورد. رسم رو برگردوندم. هنوز ازش خجالت یم
 الی موهام کرد و منو محکم کشید سمت خودش که آخم در اومد. 

 ی من.  _نبینم روتو کنی اونور، وگرنه بد تنبیه مییسی  توله
 نفس هام داغ و تب دار شده بود. 

ی رو  ی چک محکیم زد به سینه هام که لبم رو گاز گرفتم تا صدام در نیاد. چیر
 قبول کرده بودم که خییل وقته منتظرش بودم. 

 لباسم رو از رو تخت برداشت و از وسط جرش داد.  
 + این چه کاریه که... 

 هیش ساکت شو!  -
 

 .  + چشم مسیر
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هام رو دو طرف تخت بست. شلوارکم رو بدون اومد باالی تخت و دست 
کردم االنه که پاهام  هیچ مالیمنر در آورد و پاهام رو تا آخر باز کرد. حس یم

 بشکنه. 
ه شده بودم که دیدم زل زده به ک*ص*م و آب دهنش رو  با عجز بهش خیر

 قورت میده. 
  بلند شد و چک محکیم به کسم زد که جیغ دلخراشی کشیدم. آروم زدم زیره

توجه به کارش ادامه داد و چندتا چک دیگه روی ک*ص*م  گریه ویل اون نی 
 زد. 

 _زود باش بگو وسیله های اس امیت  کجاست توله. 
با رس به زیر تخت اشاره کردم که خم شد و کشوی زیر تخت رو بازش کرد. 

ی بود. باالخره اومد باال که به دست هاش  ییک دو دقیقه ای بود که اون پاییر
هانی هم آورده بود. نگاه کر 

ی  دم. یاخدا، چه چیر
اتور.   شالق چرم مشکیم رو با یه دیلدو سفید و وییی

آب دهنم رو قورت دادم. خییل وقت بود که از این ها استفاده نکرده بودم. 
ی پام نشست و دستش رو روی کسم کشید.   پاییر

ی رسی    ع گفتم:   ترسیدم اونا رو توی کسم بکنه برای همیر
 ارم. میشه کاری نکنید؟+ مسیر من پرده د

 تونم منتظر بمونم.  چون گفنر باشه، ویل زیاد نیم -
منظورش از این حرف چ  بود؟ نمیدونم اون لحظه به هیچ  فکر نیم کردم  
که خم شد روی کسم و لیس آرویم کشید .آه از نهانم بلند شد و نگاهش  

وع به خوردنش کرد.  کردم که دهنش رو چسبوند به ک*ص*م و محکم رسی
کوبیدم. رسی    ع و بدون مکث در حال خوردن   کردم و کمرمو به تخت یم ناله یم

کردم کمرمو ازش فاصله  ک*ص*م بود که آب ک*ص*م راه افتاد سیع یم
که با دستش منو نگه داشت .زبونشو  لول میکرد و داخل ک*ص*م    بدم
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و  کرد و در میاورد حس خییل خونی بود و کم مونده بود به ارضا شدنم.آ ه یم
 نالم  فضای اتاق و پر کرده بود. 

،فاک ی  پیلیر
 یم ...آخ + آهه، مسیر

وع به مالیدن کرد بلند شد و  انگشتشو  روی چوچولتم گذاشت و تند تند رسی
رسشو به رسم نزدیک کرد و همچنان کسم و میمالید تک تن آه میکشم و اون 

 گفت:  یم
ی  دوست دارم االن قشنگ لذت   - بیی چون از جوون خوبه توله سگ حرسی

 صحنه های بعد مطمئنم  که خوشت نمیاد. 
لبخند ترسناک زد  و به تکون دادن دستش رسعت  داد. با فشار زیاد توی 

دم.  ی  دستش ارضا شدم و چشامو بستم و نفس نفس میر
 .  +مرش... مسیر

 هر این به بعد هر تاییم که بگم هر کجا که بگم باید بیای فهمیدی توله.  -
 میدم. + بله ...بله..فه

 خوبه.  -
 بلند شد و شالق و برداشت. 

امیدوارم ک از صحنه قبل لذت برده باشی چون االن میفهیم چ  در  -
 انتظارت هست. 

آب دهنمو پر صدا قورت دادم و با ترس نگاهش کردم. شالق رو یه دور تو 
 هوا چرخاند و محکم به رون هام زد. 

 جیغم بلند شد و خودم رو به تخت کوبوندم  که .. 
 

 خودم و روی تخت کوبوندم که با دستش صورتم  و گرفت و گفت 
 _اچی  چیه گوگویل من درد داره 

ه شده بودم بهش و با ناراحنر نگاهش میکردم   با بغض خیر
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 _سالم وقت تنبیه اصلیه توله کوچولو 
موهامو جمع کرد سمت رون هام و با طناب محکم به هم بست.مطمعن 

 ام بودم که جاش میافته رو پاه
همینطوری نگاهش میکردم ک با کف دستش محکم دهنمو نگه داشت به 

ه شد و دستشو روی چو*چولم  کشید.   چشام خیر
 آه کوچیک کشیدم چون دستش  روی دهنم بود بیشیر شبیه ناله شده بود . 

اتور  بودم اما  اتور  و روشن کرد .من همیشه عاشق وییی دستشو برداشت و وییی
 کنه نمیدونم   االن  میخواست  چیکار 

اتور و زیاد کرد و یهو روی ک*صم  گزاشت   رسعت وییی
 از اینکارش  شوک عظییم بهم وارد شد و آه غلییطی یم کشیدم

ه های باسنم  با شنیدن صدای ناله هام جری  تر میشد و چک محکیم به لمیی
د  ی  میر

اتور و بیشیر بهم  فشار داد .   لبه های ک*صم از هم باز کرد و وییی
اتور انقد ب ه اینکارش ادامه داد که نزدیک ارضا شدن برای بار دوم بودم ک وییی

 و از روی چو*چولم  برداشت و با خباثت  نگاهم کرد 
نشست وسط پام و من هیچ جوره نمیدیدمش  که یهو  انگشتشو  وارد پشتم   
 کرد از یهونی  انجام دادمش جیغ دلخراشی کشیدم و سیع میکردم حرف بزنم 

 کامل... +مس..مسیر 
ی

 ..لطفا االن ...نه من آمادیک
 چک زد تو گوشم و گفت 

ام بزاری فهمیدی توله   _تو یه اسلیو لیتل بیشیر نیسنر و باید به دامت  احیر
ی نگفتم  ی ی کردم و چیر  رسمو آروم باال پاییر

انگشتشو توم عقب جلو میکرد کمکم دردش  کم شده بود که یه انگشت دیگه 
رق بهم وصل کرده باشن پریدم و با اشک بهش  نگاه  بهم اضافه کرد ،انگار ب

 کردم 
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بلند خندید و چک میکنی روی ک*صم زد که برای یه لحظه چشام سیایه 
 رفت 

 خم شد کنار گوشم و گفت 
_من بهت نگفته بودم صدات در نیاد هوم؟ پس معلومه تنبیه خییل دوس 

 داری 
 پالک اهنی متوسطمو  اورد باال و گفت 

ید تا فردا ظهر توت باشه بفهمم  در آورده باشی تنبیه  بدتری  _صدف این با
 در انتظارت فهمیدی 

 چشامو روی هم گزاشتم و رسمو تکون دادم 
 دهنمو باز کرد و پالگ و تا آخر تو دهنم فشار داد 

میک زدم و سیع کردم کامل خیس بشه تا دردی حس نکنم اما چه خیال 
 باطیل بود 

و آروم فشار داد کمرمو سیع کردم بکشم    پالگ گزاشت جلوی ک*ونم
 عقب اما اون با دستش محکم کمرمو گرفت و پالگ و یهو تا آخر داخلم کرد 

 جیغ  کشیدم و گریم گرفت اخه چرا یهو وارد میکنی نامرد 
وع به گریه کردن کردم   با ناراحنر چشامو و بستم و آروم رسی

 با دیدن ناراحنر من  گفت 
ی ر   وز بسه _خوب برای اولیر

دستاتو و موهامو باز کرد به بدنم و دستم نگاه کردم همونطور ک دقیقا بود 
 رد طناب افتاده بود  میدونستم که کبود میشه 

 توی خودم جمع شدم ک پالگ اذیتم کرد .سیع کردم صاف بخوابم که گفت 
 +آروم بگیر توله چرا انقد وول  میخوری 
 ه گفتم لبامو اویزون کردم و با صدای نازک شد

 +خییل دلد داله 
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 _اچی کوچولو من بیا بغلم ببینم 
 آروم رفتم سمتش و ت  بغلش دراز کشیدم ک اون ... 

 
 بغلش دراز کشیدم که اون دستشو دورم حلقه کرد و به خودش فشار داد 

لبخند زدم و دستمو روی سینش گزاشتم و صورتم و مخقی کردم نمیدونم چرا 
 و باورم نیم شد چه اتفاق هانی بینمون افتادههنوزم ازش خجالت یم کشیدم 

 خم شد روی موهام و نفس عمیقر کشید و گفت 
 _کوچولو میدونسنر من عاشق این بوی موهاتم هوم  

 با خوشحایل نگاهش  کردم و براش ادای بوس و فرستادم 
ه شده بودم که یهو گفت  تو چشاش خیر

ش بخواب من فردا ظهر _به فکر این هسنر که باید بری مدرسه پس زود با
 میام دنبالت 

وع کرد به دست کشیدن الی  رسمو تکون دادم و چشامو بستم .آرشام رسی
 موهام ،همیشه عاشق این کار بودم و بعد چند دقیقه رسی    ع خوابم برد

 صبح با صدای زنگ بلند شدم که دیدم آرشام نیست. حتما رفته 
ار از صبح تا شب کار کردم بلند شدم وایسادم که درد توی بدنم حس کردم انگ

 ،بدنم حسانی کوفته شده بود 
به سمت دستشونی  رفتم و کار خودمو امواج دادم و پالگ و با بد بخنر  

فتم از افکار خودم  ی پنگوئنا  راه میر گزاشتم داخلم  .تقریبا میشه گفت عیر
 خندم گرفته بود . 

 به ساعت نگاه کردم که دیدم وقت زیادی مونده تا برم 
ی خونه رفتم  لباس  هامو پوشیدم و آماده به سمت اشی 

ون رفتم .با دیدن  ی و جمع کردم و از خونه بیر یه نون و پنیر ساده خوردم و میر
ی آرشام توی پارکینگ  لبخند زدم و آروم با سمت مدرسه راه افتادم  ماشیر
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.نمیتونستم تند راه برم چون پالگ اذیتم میکرد و سیع میکردم بهش عادت  

د مدرسه شدم و منتظر رها بودم .نیم ساعت گزاشته بود که دیدم کنم .وار 
ی نفر تو مدرسه بود و حاال  ی ازش نیست .عجیب بود رها همیشه اولیر خیی

 نشستم کتاب شییم 
ی

معلوم نیست کجاس .وارد کالس شدم و جای همیشیک
 و در اوردم و با یاد آوری دیشب لبخندی روی لب هام نشست 

رسید و من حوصلم  رس رفته بود خییل زیاد توی این خییل زود به زنگ آخر 
سه ساعت شییم کار کردم و جونی تو بدنم نمونده بود. زنگ خورد و دبیر 

ی همه پخش کرد .سوال هارو که دیدم با  وارد کالس شد و برگه هارو بیر
خوشحایل به برگه نگاه کردم ،این ها دقیقا همونانی  بود که آرشام باهام  کار  

  کرده بود
ی گزاشتم .بعدپنج دقیقه  وع کردم به جواب دادن و برگه رو روی میر تند تند رسی

 زنگ خورد و باالخره  این رو ز  کسل  کننده  تموم شد 
ی آرشام وایسادم و ...   کیفمو برداشتم به سمت خروچی رفتم که با دیدن ماشیر

 
ی آرشام وایسادم  و نگاهش کردم .وای یادم رفته بود که  با دیدن ماشیر

 میخاست  بیاد دنبالم 
سیع کردم تند تند راه برم که باسنم تیر بدی کشید یه لحظه وایسادم به 

ی معلوم ی ی نگاه کردم چون شیشه هاش دودی بود چیر  نیم شد  ماشیر
ی شدم ،بار اولم بود که سوار  آروم آروم به راهم ادامه دادم و سوار ماشیر

 ماشینش میشدم 
 به سمتش برگشتم و گفتم

ی +سالم م  سیر خوبیر
ی و روشن کرد و رده افتاد   یه نگاه زیر چشیم بهم کرد و ماشیر

 نمیدونم چش شده بود خییل عجیب شده بود اصال عوض شده بود 
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 تو حال خودم بودم ک دستشو گزاشت روی پام و رونم فشار داد  
 دستش حرارت خییل باالنی داشت که حتما از روی شلوار هم حسش میکردم

 رتو در بیار و پاهاتو باز کن _زود باش شلوا
 +اخه مسیر تو ما... 

 _ساکت شو کاری ک گفتم بکن 
 رسمو تکون دادم و رسی    ع شلوار و شورتم و در اوردم و پاهامو باز کردم

وع کرد به تکون  دستشو روی ک*صم کشید و برد سمت پالگ ،پالگ و رسی
 دادن عقب جلو کردن 

طمعن بودم االن هاس  که خیس هم دردم گرفته بود هم داغ کرده بودم و م
بشم ،بعد چند دقیقه تکرار کردنش کردم ک*صم خیس شده .به آرشام نگاه  

ی نگاهم کرد و به رانندگیش  ادامه داد  کردم که با نگاه تحقیر آمیر
از این کارش حرصم  گرفته بود و حسانی عصنی شده بودم پرسه روانی ،حیف  

م  بودی وگرنه میکشمت   که مسیر
ون کشید نمیدونم  چند دقیقه گذشته بود که یهو با فشار پالگ و از داخلم بیر

.اولش توی شوک بودم اما بعدش جیغ کشیدم بغضم گرفت. این چرا 

 اینطوری شده 
دستمو بغل کردم و بغض کرده رومو سمت پنجره  کردم .آروم آروم گریه 

اون وحیسی  میکردم که پاهامو  بست و شلوارمو  تا زانوهام باال کشید .نه به 
 بودنش  نه به این  مهربونیش 

 دیونه شد رفت 
 هنوز تو حالت قهر بودم که ... 
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هنوز تو حال قهر بودم که دیدم  دقیقا جلوی برج میالد وایساد .یه لحظه 
فکر کردم اشتباهنر  اومدیم چون اخالق امروزش  اصال خوب نبود حاال منو 

 آورده گردش! 
 اصال نمیتونستم باور کنم 

 ن اینکه نگایه بهم بکنه با تن صدانی که ازش بعید بود بهم گفت بدو 
ی میشینی  تا بیام   _دلت  و خوش نکن اومدم کسیو ببینم تو تو ماشیر

ی کوه بغض  با شنیدن این حرف هر چ  خوشی ساخته  بودم رفت و عیر
 نشستم رس جام و منتظر بودم اون شخص و ببینم . 

ی پیاده شد و قفل مرکزی و  ی دور شد .خییل از ماشیر زد و رسی    ع از کنار ماشیر
 آقای دادکان و اینکه خییل خوب هم بلدی منو حرص بدنی  

ی
 زرنیک

نیم ساعت گزاشته بود و من چشم به راه آرشام بودم اما انگار نه انگار ییک ت  
ماشینه اقا  شاید من مردم ت  نمیخوای بیای این چرا این مدلیه چرا اصال من 

 اومده اصال ازت متنفرم  از این روانی خوشم
 یکم با خودم کلنجار  رفتم و گفتم نه ببخشید دوست دارم اما نمیخوام بفهیم 
ی شد با یه مشمبای   دم که سوار ماشیر ی همینطوری داشتم با خودم حرف میر

 مشیک خییل هم خوشحال بود و لبخند از رو لباش پاک نیم شد 
رفته عشقشو  ببینه فکر  با حرص نگاهش کردم و پیش خودم گفتم اره دیگه

م احمق   میکرد میخوام ابروشو  بیی
 رومو کردم سمت پنجره و گفتم 
ی  خونه   +آقا لطفا منو برسونیر

 بدون اینکه مخالفنر بکنه گفت 
 _باشه هر طور راحنر 
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چشام شده بود اندازه نلبیک  این دیگه کیه یعنی براش مهم نیست من ناراحتم 
والیه  من برای یک مهمم  که برای یه استاد که ،نه دیگه نیست که این چه س

 دلیی زیاد داره مهم باشم
ی پیاده شدم و  ۸منو رسوند رس کوچه تقریبا ساعت  شب شده بودم از ماشیر

 محکم در و بهم  کوبیدم و و به صدا زدن هاش توجه نکردم 
 پرسه احمق بیشور اگه دیگه یه روی خوش از من دیدی 

م بدون اینکه سالم کنم در و باز کردم و با عصبانیت  مادر آرشام و دم در دید
 در و بهم کوبیدم 

آسانسور طبقه پنجم  بود و حوصله منتظر بودن نداشتم ،خودم از پله ها 
 باال رفتم و در و باز کردم .خونه تاریک بود و سوت  و کور 

ی خونه ،در یخچال و باز کردم و لیوان  کیفمو پرت کردم و رفتم سمت اشی 
 و  تا آخر رس کشیدم .عصنی بودم خدارو شکر مامان نبود که بهم گیر بده ابم

ی  اگه منو دیدی آقا آرشام بزن منو  فردا باهاش کالس داشتم عمرا برم حاال ببیر
 بکش 

چند روز از   اون روز گذشته بود ،من نه تنها جواب های اس ام اس هاشو  
د قطع میکردم .  ی  نمیدادم بلکه زنگ  میر

ی نیم گفت نمیدونم چرا عصنی شده بودم و رها هم ش ی ک کرده بود ویل چیر
دم  ی  با هیچکس حرف نمیر

فتم به جز شییم، هر وقت هم که آرشام و یم  کالس های آموزشگاه و میر
دیدم با رها همکالم  میشدم و انگار نه انگار ارشایم  وجود داره .اون منو فقط 

ی اما با این حال من احمق هنوز دوستش   برای دیدن بدنم میخواست همیر
 داشتم 

 ساعت ده و نیم شب بود ،داشتم رسیال نگاه میکردم که ... 
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 که دیدم گوشیم زنگ خورد  داشتم رسیال نگاه میکردم  
با دیدن اسم آرشام تعجب کرده بودم ،خییل وقت بود که دیگه زنگ نیم زد 

 یعنی چیشده 
د  ی  دلم شور میر

 +الو؟
 _سالم خانوم خسته نباشید 

 سالمت باشید شما ؟ +
ی   _من پرستار بیمارستان .... هستم میشه رسی    ع  تر خودتونو  به اینجا برسونیر

یش  شده  ی  چ  !بیمارستان یعنی آرشام من چیر
ی  ون رفتم .خدایا ماشیر گوشیو قطع کردم و رسی    ع یه مانتو شلوار پوشیدم و بیر

 از کجا پیدا کنم االن 
 زنگ خونشونو  زدم  آها مرضیه خانوم ،رفتم دم درشون  و 

 _کیه؟
ی   +سالم مرضیه خانوم خوبیر
 _عع  تونی صدف جان بیا تو 

؟  ی  +مرش ممنونم یه زحمنر داشتم براتون میشه ،آقا کمال خونه هسیر
م  چیشده نگران شدم؟   _اره دخیر

ی بیا شما نگران  +هیچ  خاله مرضیه دوستم بیمارستانه  بهم زنگ زدن گفیر
 نباشید 

 نگران نباش ،االن به کمال میگم که برسونتت   کمکش  کنه توهم_ای بابا  خدا  
 +مر ش خاله لطف کردید 

یم    _خواهش میکنم تو جای دخیر
 +ممنونم خاله من منتظر هستم دم در 
ی اومدم   اینو گفتم و رسی    ع از پله ها پاییر
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ی  سیر  و رسکه  یم جوشید   دلم داشت عیر
 خدایا یعنی ارشام  من چش شده بود 

ی اومد و ازش معزرت خوایه کردم که این موقع  بع د چند دقیقه آقا کمال پاییر
 شب مزاحمش  شدم 

ی شدم و ادرس  و دادم  و به سمت اون بیمارستان رفت   سوار ماشیر
م  خدا بد نده  دوستت حالش چطوره؟  _دخیر

ی بیا   +نمیدونم آقا کمال از بیمارستان زنگ زدن گفیر
 ن نباش _ایشاال  که درست میشه نگرا

 +مرش عمو کمال 
 یه رب گزاشته بود که به دم در بیمارستان رسیدیم 

منده   +ممنونم عمو زحمت کشیدید بازم رسی
 _عع این چه حرفیه میخای منم بیام باهم بریم؟ 

ی  م خودم شما باید خانواده دوستمم  اینجا هسیر  +نه عمو  میر
ی شد به مرضی ی  ه زنگ بزن _باشه عمو جان مراقب خودت باش اگه چیر

 با لبخند نگاهش  کردم و گفتم 
 +حتما ممنونم  عمو ،خداحافظ 

ی دور شدم و رسی    ع دویدم  سمت بیمارستان   از ماشیر
 به سمت پزیرش  رفتم و گفتم 

 +سالم خانوم اتاق آقای آرشام دادکان و میخواستم 
  ۴_سالم بله، طبقه دوم سمت راست اتاق 

 +مرش ممنون 
م که دیدم خییل شلوغه بیخیالش شدم و از پله باال  به سمت آسانسور رفت

 رفتم .همون آدرش که خانوم گفت و پیدا کردم د پشت در وایسادم  
 حس میکردم تپش  قلبم زیاد شده بود ،دلم و زدم به دریا و در و باز کردم ... 
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 در و باز کردم که به اتاق نگاه کردم فقط آرشام بود 
 ه دستش  وصل کرده بودن . دستش  شکسته  بود و رسم  ب

 با دیدن این صحنه بغضم  گرفت 
 افتاده .در و بستم و به سمت تخت آروم راه رفتم 

ر
 اخه چرا چه اتفاف

ی چه آروم خوابیده، پتورو  روش کشیدم و کنار تخت روی صندیل   الیه ببیر
 نشستم 

خواب  هر چند دقیقه یه بار آه و ناله میکرد فکر میکنم درد داره شاید داروی 
 آور بهش دادن متوجه نشه 

تو حال خودم بودم که یهو  یادم افتاد به رها  زنگ بزنم که یه وقت  سونر 
 نده 

 گوشیمو در اوردم و شمارشو  گرفتم ،بعد سه بوق جواب داد
 _به خواهر  خودم چخیی شده این وقت شب 

 +رها یه چ  بهت میگم سونر ندیا اگه مادرم بهت زنگ زد خوب ؟
م  _باشه س میگیر

 چیشده دارم اسیر
ی چرا بیمارستانی  بگو  حالم  ی نیست .فقط اگه زنگ زدن گفیر ی س  چیر

+نه نیر
 بد بود و مریض شده بودم زنگ زدم به صدف  

 _یا خدا داری چیکار میکنی چیشده 
 +هیچ  نگران نباش توضیح میدم ،باید برم خداحافظ  یادت نره ها 

 _نه نگران نباش اوکیه  بای بای 
 گوشیو قطع کردم و به سمت آرشام برگشتم 

 هنوز هم خواب بود 
 روی صندیل نشستم  و به صورتش  دقیق تر نگاه کردم 

دم امید وار بودم نشنوه  ی  آروم باهاش حرف میر
 +میدونی آرشام ای کاش یه جور دیگه آشنا میشدیم با هم ،
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ی من و از چرا رابطه ما اینطوری شد چرا تو باید انقد خشن بیسی که بخوا
 .  خودت زده  کنی

دستمو  روی موهاش کشیدم و نوازش کردم .همیشه عاشق این بودم و 
 دستمو الی  موهات بکشم بدون هیچ ناراحتنر 

 نمیدونم چقد گزاشته بود که حس خواب منو گرفت 
ه ویل نشد ،رسمو کنار تخت گزاشتم و دستمو رو  خییل سیع کردم خوابم خیی

 ابم برد دستش و چشامو بستم و خو 
توی خواب و بیداری بودم که حس کردم یه نفر داره دستشو  روی صورتم 

 میکشه 
 با ترس بلند شدم و به اطراف نگاه کردم که چشم تو چشم آرشام شدم 

ی درد ندارید ؟  +وای  سالم خوبیر
 با صدانی  که گرفته بود گفت 
 _نه..مر..ش..  که ...اومدی 

 با ناراحنر نگاهش کردم و گفتم 
 +نه این چه حرفیه شما هم همسایه مانی  هم استاد من 

 _مرش ...ازت ..میشه.بهم..آب ...بدی.. 
سم یا پرستار  +نمیدونم واال بدم یا ندم یکم تحمل کن برم از  ت بی 

 دکیر
ون رفتم   کیفمو کنارش گزاشتم و از اتاق بیر

 به سمت پزیرش رفتم و گفتم 
 میخواستم ببینم +سالم خانوم دکیر آرشام  دادکان و 

 _سالم،االن دکیر میان اتاق آقای دادکان نگران نباشید 
 +مرش لطف کردید 

 برگشتم به اتاق که دیدم باز چشماشو  بسته 
ون نگاه کردم   روی صندیل نشستم و از پنجره اتاق به بیر
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 همینطور منتظر موندم که دکیر وارد اتاق شد .بلند شدم و سالم کردم 
م ،ب  هم گفته بودن که کاری با من داشنر _سالم دخیر

 هانی میتونم بهش بدم که بخوره
ی  +سالم بله میخواستم بدونم چه چیر

ی میتونه بخوره اما یه ساعت دیگه باید صیی کنه  ی  _هر چیر
 +مرش ممنون دکیر 

 _خواهش میکنم ،خانوم میشه بیاید اتاق من باید باهاتون صحبت کنم 
تاق خارج شدم .دستامو  به هم فشار دادم رسمو تکون دادم و دنبالش از ا

 ،نفس عمیقر کشیدم 
 دکیر در و باز کرد و وارد شد پشت رسش  وارد اتاق شدم و در و بستم 

ی چیشده نگران شدم   +دکیر میشه بگیر
ی انداخت و گفت ...   رسشو پاییر

ی انداخت و گفت   دکیر رسشو پاییر
ی  ی  و شما بدونیر ی  _متاسفانه باید یه چیر

ی +دکیر چ م  بهم بگیر  میمیر
 یشده دارم از نگرانی

 _اقای دادکان باید ازش مراقبت  زیادی بشه چون ایشون ،
به انی که به رسشون خورده باعث شده بیناییشون  مختل  بشه ،البته این 

ضی
 موضوع موقتیه . 

 ما خواستم خانوادشونو ببینیم اما ایشون فقط اسم شما رو آوردن 
ی  به گوشام  اعتماد نداشتم یعنی چ  یعنی آرشام من  نمیتونه ببینه ،برای اولیر

بار قلبم وایساد حس کردم نمیتونم نفس بکشم .چشمام سیایه رفت و 
 .گریم لحظه انی بند نیم شد گفتم 

ی  همونجا افتادم رو زمیر
.. دکیر .خوا..   هش ..میکنم..  +آقانی

ی که...اون دو...باره میتونه...ببینه..   بگیر
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ی  لطفا شما انقد ضعیف باشید چطور ازش  مراقبت  _بله خانوم آروم ب اشیر
ی لطفا صبور  باشید ایشون تا دو یا سه ماه دیگه به حالت عادی بر  میکنیر

 میگردن
از جام بلند شدم و نفس عمیقر کشیدم . از دکیر تشکر کردم و از اتاق خارج 

 شدم . 
 خدایا من جواب خاموادشو  چ  بدم ،بگم چ  پرستون  ... 

 یا  خودت بهم رحم کن این چه بالنی  رسم اومدهوای خدا
به سمت اتاق آرشام رفتم و قبل ورودم  با دستمال اشک هامو پاک کردم و 

 سیع کردم لبخند بزنم، وارد اتاق شدم . 
 چشم هاش باز بود و به سمت  من نگاه کرد 

؟؟  _صدف ؟  خودنر
 دلم برای اینطور صدا زدنش ریش ریش شد 

 یع کردم صدام عادی باشه گفتم به طرفش  رفتم و س
 +اره آرشام منم نگران نباش پیشتم 

د و گفت  ی  تند تند پلک میر
ی نمیگه  ی  بهم چیر

 _صدف چرا درست نمیتونم ببینم .چرا دکیر
 لبمو گاز گرفتم و غرق رسد روی پیشونیم  نشست 

 سیع میکردم صدام نلرزه گفتم  
 میشه +هیچ  نگران نباش عادیه چون تصادف کردی درست 

 بزنه که دستمو روی لبش  گزاشتم و گفتم 
ی
 خواست حرف

 فقط آروم باش میدونم که مییسی آرشام قبل 
ی

ی بیک ی  +هیش، نمیخواد چیر
به سمت یخچال اتاق رفتم و کمپوت آناناس و برداشتم و به سمت آرشام 

 رفتم . 
 کنارش روی تخت نشستم و کمکش کردم که بشینه 
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پرستار شما دهنتو باز کن میخوام بهت  +خوب خوب آقای دادکان من شدم
ی خوشمزه بدم   یه چیر

 از تن صداش  که خنده مشخص بود گفت 
 _عع  چه پرستار مهربونی چشم حتما 

 آروم خندیدم و آناناس و توی دهنش گزاشتم
 وقنر که بهش کمپوت میدادم فکرم هزار جا مشغول بود 

نده ،اون از برادرم که انگار نه اون از مادرم یه زنگ نیم زنه ببینه مرده ام یا ز 
 انگار یه خواهری داره ،اینم از عشقم که ... خدایا چرا اینطوری شد 

به آرشام کمک کردم که دراز بکشه خواستم ازش دور شم که راحت بخوابه  
 مانتوم و کشید و گفت 

ی   _همینجا بشیر
 +من که جانی نرف...  

ی صدف   _بشیر
ونی  توی بدنم  وادار  کرد که کنارش بشینم   از تحکم  صداش نیر

کنارش نشستم ،دستمو  محکم گرفت و توی دست هاش فشار داد .نمیدونم 
اون چه حیس به من داره اما من دوستش  دارم ،شاید هم راجب اس ام 

بودنش  به من دروغ گفته اما برام مهم نیست .نمیدونم چم شده بود تو فکر 
 وخیال بودم که متوجه شدم خوابش برده. 

وای خدا توی خواب چقد معصوم میشه .ای کاش شماره مادرشو  داشتم ای 
 خدا حنر  اسم مادرش  هم یادم رفته . 

ون اوردم و از اتاق خارج شدم   دستمو آروم از دستش بیر
 به سمت پزیرش رفتم و گفتم 

 +سالم ببخشید خانوم میخواستم بدونم وسایل های آقای دادکان کجاست؟ 
ی تخت  _سالم توی اتاقشون  پاییر
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 +عع  ببخشید ،ممنونم خانوم 
 خاک بر رست صدف یکم اتاق و میگشنر  بعد میومدی  رساغ  پرستار  . 

 در اتاق و باز کردم و آروم وارد شدم... 
 

به سمت تخت رفتم و خم شدم و زیرشو نگاه کردم ،اره حرف پرستار درست 
 گاه کردم بود یه کمد اینجاست. درشو آروم باز کردم و به داخلش  ن

 شلوار و لباس هاش اینجا بود خدارو شکر گوشیش هم بود 
 من از فوضویل  بدم میومد  اما االن مجبور بودم که دست به گوشیش  بزنم 

 گوشیشو  برداشتم و نگاهش کردم ،با اثر انگشتش  باز میشه 
بلند شدم و آروم دستشو  گرفتم و روی صفحه گزاشتم بعد چند ثانیه باز شد 

 و .. 
 باورم نمیشه این که منم ! 

 عکس منو گزاشته تو صفحه گ وش یش!! 
 توی شوک بودم که یهو یادم افتاد باید شماره خونه  شون رو پیدا کنم . 

لیست تماس هاشو باز کردم و با دیدن اسم" دیونه من"  تعجب کردم یعنی 
 چ  این دیگه کیه 

که صدای گوشی   به همون اسم دیونه من زنگ زدم و منتظر شدم جواب بده
 من بلند شد که روی صفحه گوشی  اسم آرشام باال اومد 

 هم عصنی شده بودم هم خندم گرفته بود .دیونه اسم من و چ  سیو  کرده 
ی  شماره خونه شون رو پیدا کردم و زنگ زدم   بعد چند دقیقه گشیر

 درسته دیر وقته ویل چاره انی نداشتم 
 توی گوشی پیچید  بعد از چهار بوق صدای خسته مادرش 

 _جانم پرسم  ،کجانی چرا نیومدی  خونه 
 آب دهنم و قورت  دادم و گفتم 
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ی   +سالم خانوم دادکان خوبیر
 اول صدانی ازش نشنیدم که دوباره گفتم 

 +خانوم دادکان صدف هستم همسایه رو به روییتون 
م تونی ؟ چیشده گوشی ارشامم  دست توعه؟ 

 _دخیر
ی بهتون بگم آدرس میدم خودتونو  +ام بله واقعیتش  میخو  ی استم چیر

ی    برسونیر
 صداش حالت ترس برداشت و گفت

 _چیشده؟پرسم حالش خوبه ؟ 
+بله خانوم خوبه شما بیاین بیمارستان .....من بهتون توضیح میدم .آروم 

ی من منتظر شما هستم  ی و هول نکنیر  باشیر
 م میدونستم االن خییل ناراحت میشه ویل مجبور شدم قطع کن

ی  بخدا خودمم نمیدونم چیشده ویل  یعنی االن راجب من چه فکری میکیی
 میدونم تصادف کرده 

ه شدم و  روی صندیل کنار آرشام نشستم و نگاهش کردم .به صورتش  خیر
لبخند زدم .خییل دلم میخواست لب های کالباش  رنگشو  ببوسم اما از 

سم .   عواقبش مییر
م خم شدم روی صورتش  ،دستمو روی باالخره نتونستم جلوی خودم و بگ یر

 لبش کشیدم و چشامو بستم ،
 آروم لب هامو روی لبش  گزاشتم و بوسه آرویم زدم 

 حرارت بدنم باال رفته بود و حس میکردم االنه  که بسوزم  
وع  به بوسیدن ادامه دادم که دیدم دست هاش و روی صورتم گزاشت و رسی

 به بوسیدنم  کرد 
 نمیتونستم ولش کنم و دلم خییل هوای  لبش  و کرده بود اولش  ترسیدم اما 
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نمیدونم چرا گزاشته بود و ما همینطور به بوسیدن هم ادامه دادیم تا اینکه 
 نفس کم آوردم و رسمو روی سینش گزاشتم و نفس عمیقر کشیدم 

 رسمو محکم بغل کرد و گفت 
 _من و ببخش  خانویم  که ناراحتت کردم اون روز من .. 

ی نگو درکت میکنم که تو اس ام نیسنر و ...  +هیش ی  آرشام چیر
 _اره نیستم اما 

 دستمو روی لبش گزاشتم و گفتم 
 +پس هیچ اشکایل نداره هنوز من و تو با همیم 
 با لبخند نگاهش کردم  و موهاشو نوازش  کردم 

 
 تو حال خودمون بودیم که یهو در باز شد و مادر آرشام وارد شد 

ی انداختم که مادر آرشام دوید سمت نمیدونم چجوری  خودمو از تخت پاییر
 تخت و با نگرانی رو به آرشام گفت

 _پرسم چیشده چرا دستت  تو گچه  چیشده مادر 
وع به گریه کردن کرد   بعد رسی

 با گریه مادر آرشام منم بغضم گرفت و رومو سمت پنجره کردم 
 سیع کردم بغضم خفه کنم ،

 د مادرش و آروم کنه  گفت صدای آرشام اومد که سیع کر 
ی نیست  خوبم فقط یه تصادف ساده بود  ی  +مامان جان چیر

ی نیست  ی  _یعنی چ  چیر
 +مامان عجله نکن ،باید باهات صحبت کنم 

 رو کرد به من و گفت
 +صدف خانوم میشه یه لحظه تنهامون بزاری 

 با لبخند نگاهش کردم و گفتم 
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 +حتما آقا آرشام 
 و از اتاق خارج شدم 

ه ویل اگه در یهو باز میشد بد بخت  خییل کنجکاو بودم که ببینم چه خیی
 میشدم 

 رو صندیل رو به در نشستم و منتظر شدم 
س تکون میدادم که بعد از نیم ساعت در اتاق باز شد   پاهامو از اسیر

 به مادر آرشام نگاه کردم که با لبخند به سمتم اومد و دستم و گرفت و گفت 
م میخوام  سم  _دخیر  ازت  یه سوایل بی 

 +جانم خاله 
 _دکیر گفته  که تو پرستار ارشام  من باشی ؟ 

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم 
ی که من ..   +بله خانوم دکیر گفیر

ی  به هم   _باشه ایرادی نداره ویل شما نامحرمیر
 +بله من هم داشتم به این موضوع فکر میکردم 

 مادر ارشام تو فکر رفت و گفت 
 یتونیم یه کاری کنیم _خوبه م

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم 
 +چه کاری 

 
 با لبخند نگاهم کرد و گفت 

ی  نمیشه کاری کرد   _اشکال نداره تو بیا خونه ما چون نا محرمیر
ی   +اهوم هر چ  شما بگیر

با یکم صحبت رفت تا اتاقشو  آماده کنه منم داخل اتاق رفتم و دیدم آرشام 
 د خوابم میومد خواب رفته .وای خدا چق
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کنار پنجره نشستم و چشامو بستم نمیدونم چقد گذشته بود که به خواب 
 رفتم 

 با صدا زدن های آرشام از خواب بیدار شدم و گیج بهش نگاه کردم که گفت 
ی میدی بخورم  ی  _باید بریم خونه صدف اما االن ضعف کردم  یه چیر

گاه کردم و با دیدم رسمو تکون دادم ک رسی    ع بلند شدم ،داخل یخچال و ن
 ابمیوه  و کیک چشم هام برق زد 

 دو تا برداشتم و به سمت تخت رفتم و کنارش نشستم 
آبمیوه رو روی لبش  گزاشتم و منتظر شدم بخوره اما اون زل زده بود توی 

 چشمام و عمیق توی فکر بود 
 زل  زدم داخل چشماش  و گفتم 

 _چیشده ارشام؟ 
 صدف احساس خونی ندارم   +چرا نمیتونم درست ببینمت

وع شد خدایا چرا اینطوری شد من چقد  ارشام  و بپیچونم  اخه   باز گریم رسی
 زل زدم بهش  و دستمو روی صورتش  گزاشتم و گفتم 

+نگران نباش باشه عزیزم  همه چ  درست میشه و تو مییسی آرشام قبل 
 لبخند زد و دستمو گرفت و بوسید 

 د تو دلم آب شد ،با این کارش کیلو کیلو قن
 دستمو روی صورتش گزاشتم و لپشو  آروم کشیدم 

 بعد یک ساعت از بیمارستان در اومدیم 
 دستشو  گرفته بودم و کمکش  میکرده راه بیاد 

 رو کردم بهش و گفتم 
 +راسنر آقا آرشام ماشینت یک درست میشه ؟ 

سم نم به دوستم میی  ی ی ندارم بدم خونه زنگ میر   _نمیدونم هیچ خیی
ی اوهوم  اکتفا  کردم و به سمت خیابون راه افتادیم   به گفیر
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 سوار یه تاکیس شدیم  ،ماشاال انقد تهران شلوغه که حد نداره 
 همینطوری نشسته بودم که دیدم آرشام دستم و گرفت 

 خم شدم سمتش  که گفت
منده شدم  ،امشب شام بیا پیش ما مهمون باش   _مرش که موندی پیشم رسی

 ییک  زدم و گفتم لبخند کوچ
 +نه بابا کاری نکردم که  آقا آرشام .نمیخوام مزاحم شما و .. 

_نه این چه حرفیه باید شام بیای پیش من و مامان تازه ابجیمو  و برادرم و 

 ندیدی
 +عع  شما برادر و خواهر داری؟ نمیدونستم 

 _بله که دارم  ببینیشون  آشنا مییسی 
 کوچه رسیدیم کمکش کردم و به سمت در نمیدونم چرا گزاشته بود که به رس 

 خونه بردم و زنگ و زدم 
 _کیه؟

 +سالم خانوم دادکان من هستم صدف 
م بیا تو   _سالم دخیر

ی  با اجازتون   +نه ممنونم آقای دادکان همراه من هسیر
رس رسی از آرشام خداحافیطی کردم و به سمت آپارتمان خودمون رفتم  تکیه 

احت کشیدم وای خدا خییل خسته شدم بدنم دادم به آسانسور و نفس ر 
 حسانی بوی بیمارستان گرفته 

وارد خونه شدم و چراغ هارو روشن کردم ،لباس هامو در اوردم و داخل لباس 
 شونی گزاشتم 

 در و قفل کردم و یه راست رفتم حموم 
ون اومدم و با حوله و موهای خیس روی  بعد یه ساعت تو حموم موندن بیر

 دم تخت دراز کشی
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 باز نیم شد 
ی

 چشم هام از خستیک
به ساعت نگاه کردم ،خوبه باز سه ساعت وقت دارم برم خونه شون ،تا اون 

 موقع یه چرنر بزنم 
 چشم هامو بستم و همون لحظه خوابم برد 

 نمیدونم چند ساعت خوابم برده بود که با صدای گوشی بلند شدم 
ون اومدم و رفت سمت  بدنم خشک شده بود و رس درد داشتم .از اتاقم ب یر

 کیفم  و گوشیو برداشتم . 
 با دیدن اسم آرشام ذوق کردم و جواب دادم 

 +بله؟ 
 کجانی شما؟  _سالم صدف خانوم

 +سالم آقا آرشام من خونه چطور ؟ 
 _مگه من دعوتت  نکردم بیای چرا نیومدی ؟ 

 +مگه ساعت چنده ؟ 
 _دخیر ساعت  نه شبه  

 نگاه کردم   هینی کشیدم با تعجب به ساعت روی دیوار 
 +ببخشید ببخشید االن میام 

 از آرشام تلفن و و قطع کردم و دویدم  سمت اتاق . 
ی
 بدون شنیدن حرف

 با چه عجله انی اماده  شدم که تاحاال اینطوری آماده نشده بودم 
ون   دوباره موهامو صاف کردم و بدون وسواسیت  از خونه اومدم بیر

 میکر 
ی

 دم بهیر بود نگاه کن مادر خودمم حالمو  نیم پرسه. خدایا مستقل زندیک
 توی آسانسور بودم که زنگ زدم بهش اما جواب نداد 

ون اومدم و زنگ در خونه ارشامو زدم  ناراحت از خونه بیر
 در باز و من رفتم داخل . 

ی
 .بدون حرف



 

 
 

Page | 51  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

 داره اما باورم نیم 
ی

شنیده بودم که فقط این خونه ویالییه  و باغ بزریک
باز مونده بود و سیع میکردم جمش  کنم که با شنیدن صدای شددهنم 

 آرشام برگشتم و... 
 

 نمیدونم چرا حس روز اولو بهش نداشتم
د ی  وقنر دیدمش کل بدنم نبض نمیر

 فقط دلم براش میسوخت.. 
 _اومدی باالخره؟! 

ی؟  نگاش کردم و گفتم _آره،ببخشید خییل خسته بودم خوابم برد،بهیر
ی تکون د  ادو کالفه گفت_نه هیچ  نمیبینم حس مذخرفیهرسشو به طرفیر

 صدف
ی

 تو دلم گفتم باید بهش بیک
 ..

ی
 باید بیک

ی با خودم کالفه گفتم_ میشه حرف  ویل دلم میسوخت بعد از کیل کلنجار رفیر
 بزنیم آرشام؟

 _حتما.. 
ت من متوجه  کنارش نشستم و گفتم _من نه میتونم پرستارت باشم، نه پارتیی

انی که تصور میکردم واسم لذت داره واقعا  شدم که واقعا یه لیتل
ی نیستم و چیر

 نداره.. 
مون از هم جدا شه..   کنیم و مسیر

ه خدافیطی  االنم بهیر
ی منم حرف دارم..   اومدم بلند شم دستمو گرفت و گفت بشیر

 نشستم و گفتم_ بگو! 
نفس عمیقر کشیدو گفت _من برای یه گروه کار میکنم ، کارمون اینه بازی 

پرسانی مثل تو و کشوندنتون تو این خط و به هر نهوی استفاده  دادن دخیر یا 
 و در آمد زانی ازتون
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 نفسام ییک در میون شده بود.. 
 با تعجب پرسیدم _االن یعنی من قایط این جریان شدم؟؟؟؟

 رستکون دادو گفت _آره ویل از یه سمت دیگه
؟

ی
؟ چ  مییک  عصنی داد زدم_یعنی چ  آرشام حرف بزن؟ از چه سمنر

 آروم باش_
 اونروزی که بردمت سمت  برج میالدو یادته؟

ی به ییک نیاز دارن که بعد از جمع آوری شدن برده  رفتم برای قرار داد بهم گفیر
 یانی  

ها سامان دهیشون کنه و نسبت به ارباب ها عالیق رو بسنجه و پارتیی
 کنه

و ازم منم بهشون گفتم تو واقعا لیتل نیسنر اینو وقنر زیرم بودی فهمیدم 
ی بهت بگم که ما تورو توی گروهمون نیاز داریم و اون پالستیک  خواسیر

ی حقوقت بود..   مشکیم پیش پرداخت اولیر
 هنگ کرده بودم، زبونم ،مغزم ..هیچ جام کار نمیکرد! 

 _خونی صدف؟
 صدام در نمیومد

 _حرف بزن دخیر من نمیبینمت حالت خوبه؟
 خییل رسد گفتم_خوبم.. 
...؟چند دقیقه ای سکوت ب  ود که آروم پرسیدم_اگه نخام باتون کار کنم چ 

 _بهت پیشنهاد میکنم اصال رس به رسشون نزاری.. 
 نتیجش میشه حال االن من! 

 نی رحمن صدف
 با ترس بلند شدم و فقط از اون خونه دور شدم

فتم که  از ترس داشتم سکته میکردم..کل راهو تا خونه با خودم کلنجار میر
 چقدر احمقم.. 
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حمقم که خام شدم حاال چه غلیط بکنم میکشنم اگه بکشم کنار باید چقدر ا
 مث خودشون بشم و باهاشون کار کنم رسدو نی رحم.. 

 
 با وجود ترش که داشتم تصمیممو گرفتم

 حس نفرت داشتم و باعث میشد حنر با خودمم لج کنم.. 
باز   به خونه که رسیدم بدون اینکه لباسامو در بیارم تو وان خوابیدم و آبو 

 کردم... 
 

 روز بعد(**** ۳****)
ی از خونه واسه همیشه آماده شدم من که خانواده ای  بلند شدم و برای رفیر

 .. نداشتم که براشون مهم باشم پس دلییل برای برگشت نبود
 قرار داد بسته بودمو تو یه عمارت خییل بزرگ یه اتاقو به من داده بودن

وع میکردمتا بادیگارد داشتم و از امروز کار  ۳  مو باید رسی
 حس تتفر به همچ  داشتم خصوصا به خودم.. 

 وارد عمارت شدم
ییک از بادیگاردا )مازیار( جلو اومد و خم شدو چمدونامو گرفت و گفت دنبال 

 من بیاید خانوم
 دنبالش راه افتادم 

ی واسه رسگرم شدن  وارد اون سالن بزرگ عمارت که میشدی اینقدررررررر چیر
 از دست میدادی  بود که زمانو 

 _خانوم ابراهییم؟
ساله کت شلواری که بوی عطرش کل  ۴۴سمت صدا برگشتم یه مرد حدودا 

 اون فضارو گرفته بود
 _شما؟
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یفنر هستم،مدیر مجموعه..   _بهرام رسی
 تو دلم گفتم پس تو حروم زاده رس دسته این کثافت کاری ای؟

 زدم و رس تکون دادمو گفتم خوشبختم
ی
 لبخند مذخرف

ی سمت اتاق کردو به صحبتش ادامه داد.. رسی   وع به راه رفیر
احتتون  ی خانوم ابراهییم،این اتاق اتاق کار شماست و اتاق اسیر _همچنیر

 طبقه دوم اتاق اول هست. 
ی الزم داشتید به بادیگارداتون اطالع بدید ی  چیر

فکر میکنم راجب وظایفتونم بدونید که شغلتون اینجا چ  هستو باید چیکار  
 کنید؟

  تکون دادم و گفتم بعله به لطف آقای دادکان اطالع کامل دارمرس 
 رس تکون دادو گفت خوبه

تون  پس بفرمایید دفیر
 یانی ان، بعد از ظهر هم ارباب ها برای  

برده ها آماده سامان دیه و پارتیی
ی پارتیی میان، فرم های تشخیص عالیق هم تو کمد کشوتونه  گرفیر

 ها به صورت کامل و دقیق انجام بدید ! تست هارو روی برره ها و لیتل 
م رفتم..   رس تکون دادم و با اجازه ای گفتم و توی دفیر

 تو مخم کلمه تست ها تکرار شد.. 
 یعنی چه تستیو باید روشون انجام بدم؟؟

یم کرد و بدون توجه  باید جالب باشه فکر اینکه باید با بدنشون َور برم حرسی
ه دیگه ای تو اتاق سمت کشوی ی ی  به چیر ی رفتم تا ببینم تستا چیر  میر

 کشوی کمدو باز کردم یه برگه بود.. که روش نوشته شده بود: 
 

 _)تحقیر کالیم(
 _ )عالیق(
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 _)کلمه سیف(
_)در صورت مونث بودن اسپنک کردن واژن و در صورت مذکر بودن اسپنک  

 کردن تخ*م ها(
 _)لیمیت ها(
 _دخول با درد

 
 و آخر برگه نوشته شده بود: 

 نبیه در کمد رو به روابزار ت
تازه نگاهم به اتاق افتاد یه اتاق با نور قرمز و دکور وحیسی ای که ترس به دل 

 آدم مینداخت.. 
از خوندن تنبیهات رو برگه الی پام داغ شده بودو دلم میخواست بمالمش... 

 بدجوری خمار بودم که با صدای مازیار به خودم اومدم
 _خانوم نفر اولو بفرستم تو؟

ین جمله فکرای شویم به رسم زد..چرا وقنر دارم تستشون میکنم یکمم با ا
 خودم خوش نگذرونم؟؟؟

 رس تکون دادمو گفتم بفرستش داخل درم ببند.. 
ه ایو داخل فرستادو درو بست ی  ریزه میر

 مازیار دخیر
 لبخند پر هوش زدم و گفتم لباساتو در بیار بخواب روی تخت

ی تنگم بودم.. خودمم مانتو و شالمو در آوردمو   با تاپ و جیر
ه بعد از در اوردن لباساش رو تخت دراز کشید  دخیر

ه رفتم  سمت کمد رفتم و دیلدوعه کوچییک برداشتم  و سمت دخیر
 بدنش سفیددد بود

 محکم سینه اشو اسپنک کردم آروم و با لذت ناله کرد.. 
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ی پاشو گفتم _پاهاتو باز ن گه دار تا حسانی داغ کرده بودم چند تا آروم زدم بیر
 وقتیم که نگفتم نمیبندی.. 

خوشگلش کشیدم آه و نالش بلند شد  Gپاهاشو باز کرد دیلدو رو روی نقطه 
د که دیلدو رو محکم تو سوراخ ک*سش فرو کردم   حسانی داشت لذت مییی
*شو گاز گرفتم و  ی ررر خندیدمو محکم سیر با تمام توانش جیغ کشید با حرسی

قیه مراحلو انجام دادم و از اتاق فرستادمش دیلدو رو از توش در آوردم و ب
ون  بیر

 تو دلم گفتم کاش نفر بعدی که میاد تو پرس باشه.. 
 

 ۵۱منتظر به در چشم دوختم که مازیار برده بعدیو داخل فرستاد و یه دخیر 
 ساله بود ۵۱_

ا واسم جذابیتع چندانی  ون،دخیر تستارو روش انجام دادم و فرستادمش بیر
ی ففط با آ  هو ناله هاشون بیشیر تحریکم میکردن.. نداشیر

ی تکیه دادمو کالفه گفتم _بعدی  به میر
 ساله وارد اتاق شد ۲۴_ ۵۱پرسی 

 نی جون بود و اوضاش به نظر خوب نمیومد.. 
؟  چهره دوست داشتنی ای داشت نگران سمتش رفتم و گفتم_ خونی

ی ببینم..   بیا بشیر
 رو صندیل نشوندمش ، تب داشت 

 گفتم_همه چ  مرتبه؟ کیس اذیتت کرده؟آروم نازش کردمو  
 آروم و نی جون لب باز کردو نالید_درد دارم.. 

 _کجات عزیزم؟
 جوانی نداد.. کالفه مازیارو صدا زدم

 داخل اومد
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 _جانم خانوم؟
 _کیس اذیتش کرده؟

 _نه خانوم کیس کاریش نداشته اینجا، ظاهرا بهش تجاوز شده.. 
ون رفت  رستکون دادمو مازیار بیر

؟ صورت  پرسرو ناز کردمو گفتم_چرا اینجانی
 نی جون گفت

 مکث به جملش اضافه کرد:  _مجبورم جانی رو ندارم.. بعد از کیم
 حس برده بودنم دوس دارم
ین انتخابه اینجا بودن  بهیر

م  ایطت طوری نیست که بتونم ازت تست بگیر رس تکون دادمو گفتم فعال رسی
تت باال اتاق من اونجا  احت کن..   به مازیار میگم بیی  اسیر

 رس تکون دادو نی جون گفت_ممنونم که اذیتم نمیکنید.. 
 بدجور به دلم نشسته بود

 لبخند پر از محبنر بهش زدمو مازیارو صدا کردم
 _جانم خانوم؟

ه و یکیو بزاره باال رسش که  کشیدمش کناری و بهش گفتم پرسرو تو اتاقم بیی
ون، چهرش  فت مراقبش باشه پرسرو برد از اتاق بیر از جلوی چشمم نمیر

ه و  صورته معصوم و مهربونی داشت رسمو تکون دادم که فکرش از رسم بی 
 داخل که آرشام وارد عمارت شد.  سمت در رفتم تا خودم نفر بعدیو بیارم

دلم یه حایل شد از تنم بدم اومد که بازیچه آرشام دادکان شده بود و ساده 
و برگردوندم که صدام زد_سالم خانوم لوحانه تن به این بازی داده بود کالفه ر 

 ابراهییم ، پا به سمتم تند کرد کالفه برگشتم سمتش و سالم کردم
 نگایه به برده هانی که منتظر کنار در رو صندیل نشسته بودن کردو گفت_ 
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قرار بود توام جای اینا باشی ویل من نجاتت دادم پس اینجوری باهام رفتار 
 نکن.. 

 بیاد تو و خودمم داخل رفتم... عصنی داد زدم نفر بعد 
 

 صدای قدماشو پشت رسم شنیدم.. 
 داخل اومدو محکم پشت رسش درو به هم کوبید و داد زد_چه مرگته؟
مگه من انتخاب دیگه ای داشتم؟من اومدم که ازت سو استفاده کنم 

 درسته!!! 
ویل نتونستم ، وقنر به دلم نشسنر فقط دیگه به فکره نجاتت بودم،میفهیم 

 صدف؟ اینو 
تو ذهنم تکرار میکردم)باور نکن اون یه حروم زادست،باور نکن اون یه حروم 

 زادست..(
آرشام دستشو رو شونم گذاشت که برم گردونه عصنی جیغ زدم دست به من 

 !! ی  نزنیی
م..   یه قدم عقب رفت و گفت_خییل خب آروم باش من میر

ون رفتنش مازیار با نفر بعد داخل اومد این قدر حریص بودم که همزمان با بیر
 میتونستم این برده رو زیر دستم ُبکشم.. 

ون رفت عصنی رو به پرسه گفتم_ لباساتو کامل در بیار دراز بکش  مازیار بیر
 خییل خونرسد گ فت _من از این بچه بازیا خوشم نمیاد

 تو دلم گفتم پس میخوای لج منو در بیاری.. 
 ت در بیارن؟پوزخندی زدم و گفتم در میاری یا بگم بیان برا

ه  در حایل که داشت لباساشو در میاورد سمت کمد رفتم و پالگ و شالق و گیر
 برداشتم و سمتش رفتم.. 

 با ترس از رو تخت بلند شدو گفت_ 
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 .. ی  قرار نبود اینکارارو بکنیر
 خواهش میکنم

 عصنی گفتم_ بخواب حریص ترم نکن
 با ترس خوابیدو گفت خواهش میکنم

به محکیم با شالق روی  شکمش زدم و گفتم پاهاتو از هم باز کن ضی
 تنش از درد لرزید و بغض کردو پاهاشو باز کرد

دلم سوخت دستمو رو ک*یرش کشیدم و آروم تخ*ماشو مالیدم که بدنشو 
 شل کنه

 ..  آروم با اون دستم شکمشو ناز  کردمو گفتم شل بگیر که اذیت نیسی
ه با پالگ آروم رس   پالگو تو سوراخ*ش  با ترس سیع کرد سوراخ*شو شل بگیر

 گذاشتم تنشو از درد باال کشید
یخورده بیشیر که فرستادم تو از درد شدید تنش لرزیدو با گریه گفت _تروخدا 

 بسه.. درد دارم خواهش میکنم
ون کشیدم ه و پالگو بیر  دوباره روی ک*یرشو مالیدم تا شل بگیر

دو ترسیده بود ی  نفس نفس میر
 ار کردم از خودم بدم اومد.. از اینکه اینقدر نی رحمانه رفت

ون...   کالفه گفتم مشخصاتتو بنویس تو اون برگه و برو بیر
ون رفت  و من دوباره غرق در افکار مزخرف شدم گایه یم ترسیدم  از اتاق بیر
و گایه یم خواستم حرصم رو رسهمه خایل کنم مخصوصا رس این برده های 

 بیچاره.. 
س داشتم و کیم عذاب وجدان کاش وارد این جریان نمیشدم.. کیم اس   یر

درسته خودشون یم خواستند که برده باشن.. ویل من باید اینطوری باهاشون 
 رفتار کنم یا نه؟
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ه   انی داره توم  شکل میگیر
ی انی داره توم تغییر میکنه یه چیر

ی حس میکردم یه چیر
 این نبودم.. 

ً
 که اصال

اون برده ای که  در اتاق باز شدو مازیار داخل اومد و با ترس گفت خانوم 
م اتاقتون حالش بد شده وتب و لرز داره ی بیی  گفتیر

 عصنی گفتم مگه نگفتم حواستون بهش باشه..؟؟؟
 خیی کن

 یه دکیر
با نگرانی بدون اینکه به این اهمیت بدم که با یه تاپو شلوار جینم و بدنم دیده 

 رفتم ۵میشه دویدوم طبقه باال و سمت اتاق 
 زید و عرق رو تنش نشسته بودپوستش رسخ شده بودو میلر 

با دیدنش تو این حال هرچ  حس بد بود توی دنیا تو دلم رسازیر شد اینقدر 
صورت خواستنی ای داشت که آدم نمیتونست دست از نگاه کردنه اون 

 چشمای معصومش برداره.. 
پارچ آبو از کنار تخت برداشتم و  دستمایل که کنارش بود و خیس کردم و رو 

 شتمپیشونیش گذا
انی میگفت که نمیفهمیدم رسمو به لبش نزدیک تر  کردم 

ی نی جون زیر لب چیر
 ویل بازم متوجه نمیشدم چ  میگه

سه   یکم دیگه میر
 صورتشو نوازش کردم و گفتم_آروم باش عزیزم، دکیر

بلند شدم و پتو رو روی تنش کشیدمو دستمالو باز خیس کردم و رو گردن و 
 صورتش کشیدم

ک کننده بود برام آروم نازش کردم که در اتاق باز شد و پوست سفیدش تحری
یقی به خودم اومدم..   با صدای رسی
ه خانوم ابراهییم؟  _اینجا چه خیی

احت   خییل ریلکس نگاش کردمو گفتم حالش بد بود فرستادمش اتاق من اسیر
م بهیر که شد  کنه تا ازش تست بگیر
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و خیی کردیم.. 
 ویل تبو لرز کرده دکیر

 میکنید خانوم به پرسه روی 
ی

تخت نگایه کردو گفت ممنون که رسیدیک
ون اتاق.   ابراهییم فقط چند لحظه با من بیاید بیر

 
ون اومدیمو درو بستم نگایه به رستا پام   پشت رسش راه افتادم و از اتاق بیر
کردو یهو جفت دستامو با یه دستش باالی رسم گرفت و  با اون دستش 

د ک ه از شدت درد جییعی کشیدم نوک محکم نوک ش*نمو تو دستش فرسی
س*ینمو ول کردو محکم صورتمو تو دستش گرفت و گفت دفعه بعدی که 

ون اینجوری ولت نمیکنم..  *ه هاتو بندازی بیر ی  اینجوری سیر
اهمیتم نمیدم که اذیت مییسی یا نه ، میبندمت رو همون تخت اتاقتو کل تنتو  

 کبود میکنم. 
 کنم که یادم به حرف آرشام افتاد..   اومدم بزنمش کنار و چهار تا حرف بارش
 نی رحمن.. ترسیدم و خفه خون گرفتم

 با درد شدیدی فقط تنمو کنار کشیدم و تو خودم جمع شدم و از درد نالیدم. 
 با قدم های محکم ازم دور شد.. 

 حروم زاده
 حروم زادههه

با درد شدیدی بلند شدم و سمت پله ها رفتم مازیار با مانتوم سمتم اومدو  
 ت_اذیتتون کرد؟گف

 کالفه گفتم_خوبم،دکیر کو؟
سه نگران نباشید  _تا چند دقیقه دیگه میر

 رس تکون دادمو مانتورو ازش گرفتم و تنم کردم و سمت اتاق برگشتم
م داشت توی تب میسوخت..   الیه بمیر
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تشو باال دادمو روی شکمش کشیدم  دستمالو دوباره خیس کردمو نر رسی
 دستمالو.. 

ندازه تحریک کننده بود در حدی که دلم میخواست زیپ پوست سفیدش نی ا
شلوارشو باز کنم و ک*یر صورنر ای که ازش تو تصورمه رو به بهونه تب 

م  باالش با دستمال خیس کنم و از دید زدن بدنش لذت بیی
ویل هر لحظه ممکن بود دکیر برسه و حال این پرسم بدتره این حرفا بود که 

 این کار حماقت بود!  بشه حش*ریش کرد بنابراین  
 تو این فکرا بودم که چند تقه به در خورد و دکیر داخل اومد... 

 
م نکردید!؟  تا نگاهش به پرس رو تخت افتاد عصنی گفت_چرا زودتر خیی

 ترسیده به دکیر نگاه کردم
وع به معاینه کردنش کرد..   رسی    ع رسی

نم ی  بعد از چند دقیقه گفت _براشون رسم میر
احت مط لق،داروهاییم که نوشتم مرصف کنه اوضاعش خییل یک هفته اسیر

 خوب نیست،بدنش خییل ضعیف شده.. 
 رس تکون دادمو گفتم_حواسم بهش هست چشم.. 

دکیر بعد از تحویل نسخه خدافیطی کردو رفت،نسخه رو به مازیار دادم و  
 گفتم بره بخره 

و بدجور تو فکر بودم که با صدای در به  ی س همچیر
س داشتم.. اسیر اسیر

 م اومدمخود
 آرشام داخل اومد

صورنر جدی به خودم گرفتم و گفتم_فک نکنم اجازه داده باشم بیای 
 داخل.. 

 _با یک لج میکنی صدف؟
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 بهرام اذیتت کرد؟
 هوم؟

جوانی ندادم که کالفه زد به شونم و گفت_صدف با توام بهرام دست بهت 
 زد؟

یا میکردی باید رسد نگاش کردمو گفتم_اون موقع که منو قایط این کثافت کار 
 فکرشو میکردی.. 

 نه االن! دیگه خودم از پس خودم بر میام دورو برم نتاب
فت  کالفه بودو حرفام بیشیر رو اعصابش میر

 پرسی که رو تخت بود آروم ناله کرد
 برگشتم سمتش و گفتم_جانم؟
 آرشام عصنی داد زد_جاااانم؟

 هااا؟ حاال پرستار برده ها شدی؟ یا نکنه خوشت اومده ازشون؟
ون  داد زدم_به تو ربیط نداره گمشو از اتاق من بیر

ون آرشام..   گمشووو بیر
 

ون رفتو محکم درو به هم کوبید  آرشام از اتاق بیر
با این کارش بغضم شکست و نشستم مثل یه بچه ساعت ها گریه کردم و به 

 گیه دارم.. 
ی

 این فکر میکردم که چه زندیک
 یا نه اون از مادرم که نمیدونه اصن زندم
 .. این از پرسی که فک کردم عاشقشم

ی حروم زاده ای نزدیک میشدم!   اصال چرا من باید به یه همچیر
 من حنر درسمو ول کردم.. 

 کالفه رسمو لبه تخت گذاشتم
ی حال خوابم برد..   و تو همیر
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** 
 یانی من تستارو انجام دادم 

_صدف..صدف پاشو ارباب ها اومدن برای پارتیی

 ان .. منتظر قرار داد 
 به سخنر چشم باز کردم

 نگاهم به آرشام و بعد به پرسک مظلوم روی تخت افتاد که آروم خوابیده بود
ون رفتم  دستشو ناز کردمو همراه آرشام از اتاق بیر

 همش سنگینی نگاهشو رو خودم حس میکردم ویل اهمیت نمیدادم
ی پر از زن و مرد بود و برده ها توی اتاق انتظار  سالن پاییر

 اتاقم رفتم..  سمت
 لیستارو برداشتم و توی سالن رفتم

ی اون جمعیت صحبت کنم  روم نمیشد بیر
 یکم دست دست کردم که با چشم غره بهرام رو به رو شدم 

 با ترس صدامو ته گلوم انداختم و گفتم_ 
 به خیر 

ی
 روز همیک

 خوش اومدید
بر اساس شدت مازوخیسم برده ها لیست رو میخونم و مضایده برگذار 

 شهمی
 قیمت اولیه رو من اعالم میکنم و شما ادامه میدید

یف میارید..  ه و فردا برای قرار دادو تحویل ترسی  باال ترین قیمت به فروش میر
بعد از تمام شدن مضایده که خییل کار رو مخ و طاقت فرسانی بود کاره امروزم 

 تموم شده بودو حاال میتونستم برم به اون پرسی که روی تختمه برسم
 ال اسمش چ  بود؟اص

سمت اتاق رفتم وارد که شدم با اون چشمای معصومش نگام کردو زیر لب 
 سالم کرد. 
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لبخندی بهش زدمو رس تکون دادم مانتوعو شالمو در آوررم و کناری پرت  
 کردم

ه صورتشو ناز   رنگ و روش بهیر شده بود و کامال واضح بود که حالش بهیر
م برات شا  م بیارم بخوری، درد که نداری؟کردم و گفتم یکم دیگه میر

 رسشو به عالمت منقی تکون دادو گفت_ممنونم که مراقبمید
با اون لبای خواستنی و چهره لوسش وقنر این جملرو گفت دلم میخواست  

 که بیفتم به جونه تنشو ذره ذرشو مزه کنم
و داشتم ویل نباید بهش آسینی وارد   وقنر کنارش بودم حس یه گرگه گرسیی

 کنم
وچ اوضاعش خوب نیست هم جسیم باید بزارم به موقعش که حسانی هم ر 

 به جفتمون خوش بگذره.. 
 تو فکر اینا بودم که حرکاتش توجهمو جلب کرد

 انگار که توی سو*راخ باس*نش درد داشت
 فک میکنم بخاطر تجاوزی بود که بهش شده بود

 لبخندی بهش زدم و گفتم_اسمت چیه؟
 ضعیف گفت_مرساد

و گفتم_یه هفته ایو  مهمون منی و دکیر گفت کامال باید رستکون دادم
احت کنی   اسیر

نبینم بدون اجازه من جانی بری کاری بکنی یا اینکه با بچه های عمارت وارد 
 ..  روابط جنیس شی وگرنه بدجور تنبیهت میکنم
 با ترس تند تند رس تکون دادو گفت_چشم. 

 
 بلند شدم و تو در اتاق مازیارو صدا زدم

 لحظه بعد پیشم اومدو گفت_جانم خانوم؟ چند 
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 آروم خم شدم و در گوشش گفتم_پماد برای بهبود زخم و غذای مرسادو بیار! 
 _خانوم مگه جاییتون زخم شده؟
 _فضویل نکن کاری که میگمو بکن

مازیار رس تکون دادو خواست بره که یادم به دستبندو پا بند افتادو  
 گفت جانم خانوم؟گفتم_مازیار مازیار برگشت سمتم و  
 _پا بندو دست بندم از کمد اتاقم بیار

 رس تکون دادو رفت منم به اتاق برگشتم... 
 مرساد آروم گفت_ بعد از اینکه خوب شدم تحویلم میدید به اونا؟

 با لذت نگاهش کردم.. پس اونم نمیخواد که بره
؟  رسد و جدی گفتم_پس چ 

 ..  روشو ازم برگردوند و دلخور گفت_هیچ 
 رفت براشدلم 

؟ ی سیر  مظلوم نگام کردو گفت_شما میسیر
 زیر چشم نگاهش کردمو گفتم_رست به کار خودت باشه

 چند تقه به در خورد
 _بیا تو

 مازیار با پماد و و پا بندا و دست بندا و بشقاب غذای مرساد داخل اومد
 نگاهم به مرساد افتاد.. 

م تو کارتون، مظلوم نگام کردو با ترس گفت_به خدا دیگه فضویل نمیکن
 تروخدا اذیتم نکنید

 با مهربونی نگاش کردمو گفتم_کاریت ندارم عزیزم آروم باش.. 
ه شد  نفس آرویم کشید و به بشقاب غذا خیر

 خندیدم و گفتم_گشنته؟ای جون
ون رفت از اتاق  بشقابو از مازیار گرفتم و تشکر کردمو مازیار بیر
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م کم بهش دادمو همشو سمت تخت مرساد رفتم و کنارش نشستم و غذارو ک
 خورد

ی هر لقمه لوس نگام میکرد و از اینی که هستم آتییسی ترم میکرد  بیر
ل کنم که شعله ور نشه..   خدایا تا یک میتونم این آتیشو کنیر

 
همونطور که داشتم به مرساد نگاه میکردم آروم آروم خوابش برد وقنر 

ی شدم که خوابش برده دستمو تو موهاش کردم و آروم با موهاش ور  مطمی 
 رفتم این پرس با من چیکار کرد چرا جذبش شدم این آدم مگه چ  داره..؟
یکم که گذشت از تو کیفم سیگارمو در آوردمو سمت بالکن اتاق رفتم و 

 روشنش کردم.. 
 حاال که خوابش برد چجوری براش پامادو بزنم

ه تو خواب دستو پاشو ببندم کمیر تقال میکنه بعد بیدا رش میکنم و اتفاقا بهیر
نم ی  براش پمادو میر

 باز ذهنم جواب حرفمو داد: 
سه  ویل اینجوری مییر

ی پس  بعد اون حس مذخرف شه*وتم جواب داد_تو که از ترسش لذت مییی
سه  بزار بیر

بلند شدم و سمت پا بندا و دست بندا رفتم و سمت تخت رفتم پاش به 
آوردم که با  تخت نزدیک بود بستمش دور پاش که تنش لرزید صورتمو باال 
 صورت ترسیدش نگام کرد تو چشماش اشک جمع شده بود.. 

 نی اهمیت بهش کارمو کردم و جفت پاهاشو بستم
 .. ستانی  دبیر

 من.. یه دخیر
 باورم نمیشه به این تبدیل شدم

م؟  از ترس و درد ییک دیگه لذت بیی
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...؟  آخه یعنی چ 
 

؟ ی  با ترس نالید_میخواین باهام چیکار کنیر
کردم و آروم بهش گفتم هیچ  فقط یه پماده که باید مرصف کنی صورتشو ناز  

 واسه زخم پشتت.. 
 با ترس گفت_شما از کجا دیدین؟

 _از حرکاتت.. 
ی باش که تا کامال  هرچ  لجبازی کنی خودت بیشیر اذیت مییسی اینم مطمی 

ین آزاری از سمت من نمیبینی   خوب نیسی کوچکیر
 رس تکون داد و مضطرب نگام کرد .. 

 
 

ندی بهش زدمو شلوارشو در آوردم که از خجالت چشماشو بست و لبخ
 کرد

ی
 صورتشو اونطرف

 غش غش خندیدمو گفتم_چه توله خجالنر ای.. 
سم..  س و خجالت گفت_مییر  با اسیر
 شکمشو ناز کردمو گفتم_آروم باش

 کشیدم و بدن سفید و نی نقصشو دیدم یه لحظه خشکم زد
ی تشو که پاییر  رسی

.. یه ک*یر خوش فرم و خ نگ و یه سور*اخ تنگو صورنر  ورسی
 دلم میخواست پرس بودم که تا جون داشتم مثل سگ یم*گاییدمش! 

ل خودم سخت شده بود..  یم کرده بودو کنیر  ح*رسی
لش کنم گفتم_باز کن پاهاتو!   با صدانی که سیع میکردم کنیر

ی از اون تخ*مای صورنر و خوشگلش و  پاهاشو باز کردو زاویه دید بهیر
 نش در راستای دیدم گذاشتسو*راخ کو*
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 ...  وای خدا واینر
باید تحمل کنم و بعد از اینکه پمادو زدم برم تو اتاق کار و خود ارض*انی کنم 

 تا امشب یه کاری دست این پرس ندادم.. 
 کالفه نگاهمو از بدنش گرفتم و کیم پمادو رس انگشتم زدم.. 

یل توش با وجود التهاب شدیدی که سو*راخش داشت و معلوم بود خی
 تل*مبه زدن ویل هنوز تنگو خوشگل بود

لبخندی زدم و پمادو رو سوراخ*ش مالیدم که با صدانی که سیع میکرد خفش  
 ..  کنه ناخواسته ناله کرد_آآآه آآآنی

ناخواسته ک*یرشو تو دستم گرفتم و آروم ناز کردم تا دردش یادش بره و 
 آروم پمادو تو سوراخش کردم همزمان.. 

 با انگشتم یم*کردمشتقریبا داشتم 
دم..   داشتم از لذت میمیر

*تم خیسه خیس بود..   رسی
 
 

 یکم که گذشت صدای آه و ناله های مرساد جاشو به گریه و التماس داده بود
نم ی  به خودم اومدم و دیدم چند دقیقست که دارم تو سو*راخش تلم*به میر

 دلم سوخت
 انگشتمو در آوردمو گفتم_آروم عزیزم.ببخشید،ببخشید.. 

ون اومدم و سمت اتاق کارم رفتم  رسی    ع از اتاق بیر
اتورو برداشتم و رو تخت دراز کشیدم و  داخل رفتم و درو بستم از تو کمد وییی

ت ک*سمو مالیدم  ی کشیدمو و از رو رسی  شلوارمو پاییر
 لبمو گاز گرفتم که صداممم در نیاد
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اتورو روشن کردمو رو نقطه  ی کشیدم و وییی تمم تا زانو پاییر ک*سم   gرسی
 گذاشتم که نی اختیار جیغ کشیدم

دم که کیس نیاد..  ی  با ترس رسی    ع از روی تنم برش داشتمو نفس نفس میر
ی که گذشت و خیالم راحت شد شلوارمو تو دهنم کردم که صدام  چند میر
اتورو رو ک*سم گذاشتم از شدت ح*رسی تنمو به تخت  ون نره و وییی بیر

فت...   میکوبیدم و چشمام میر
دم... حسانی که خا ی  یل شدم نی جون دراز کشیدم و نفس نفس میر

کم کم بلند شدم و خودمو با دستمال پاک کردمو لباسمو تنم کردم و از اتاق 
ون اومدم   بیر

 _خوش گذشت؟
 از ترس شیش میر پریدم هوا

 زبونم گرفته بود.. 
آرشام عصنی نگام کردو گفت _پس اون بچه کون*یه که حش*ریت میکنه 

 ها؟
 فتم و گفتم _درست حرف بزن! نگامو ازش گر 

عصنی گفت_نظرت چیه جای اینکه رو من کار کنی که  درست حرف بزنم رو 
خودت بیشیر کار کنی که یا ساختمون با صدای جیغت و آه و نالت حش*ری 

 نشن؟ هان؟
*دت باز بیا بنداز گردنه  فردا اگه این بهرایم حروم زاده گرفت مثل سگ گانی

 من.. 
 گریم گرفته بود

دم برم بازومو گرفت و عصنی گفت_دفعه بعدم دلت خواست فقط اراده  اوم
 کن ج*نده کوچولو فکنم خوب از پست بر بیام.. 
 با حرص برگشتم و محکم خوابوندم زیر گوشش.. 
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با حرص و عصبانیت داشت نگام میکرد که با صدای بهرام به خودم اومدم و 
 با ترس سمتش برگشتم

ه اینجا؟ساعت   ه.. نصف شب ۲_چه خیی
وحشت کرده بودم از ترس که آرشام جلوم ایستاد که بهرام بدنمو نبینه و  
منده رسو صدا شد  گفت_هیچ  داشتم براش نمودارارو توضیح میدادم رسی

 از ترس نفسم باال نمیومد
 بهرام کالفه گفت_خییل خب دیگه رسوصدا نکنید

 شببخیر 
 رفت... اینو گفتو رفت که آرشام با حرص برگشت چپ چپ نگام کردو 

 کالفه برگشتم به اتاقم 
داخل که رفتم و با صورت غرق خواب مرساد رو به رو شدم خود به خود 

 نشست و آروم شدم لبخندی رو لبم
آروم بدون اینکه بیدار شه دست و پاشو باز کردم و کنارش تو تخت رفتم و 

 خوابیدم.. 
 بوی تنشو دوس داشتم

 شه ... کاشیک فردا که بیدار میشه ازم دلخور نبا
 

**** 
با صدای در اتاق چشم باز کردم و مرسادم خواب آلود چشماشو باز کردو  

 گیج به اطرافش نگاه میکرد
 لبخندی بهش زدمو بلند شدم و در اتاقو باز کردم

مازیار سینی صبحانه رو دستم داد و گفت_خانوم تا نیم ساعت دیگه سالن 
 باشید برای قرار دادا

 و با سینی صبحانه داخل رفتم و درو بستمرس تکون دادمو تشکر کردم
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؟  رو تخت نشستم و گفتم_صب بخیر عزیزم،خونی
 گیج نگام کرد،میدونستم به خاطر رفتار دیشبمه و ازم ترس داره.. 

بازوشو نوازش کردمو سینی رو جلو آوردم و یه لقمه واسه اون میگرفتم و یه 
 لقمه واسه خودم... 

 
سادو بهش دادم خوردو بلند شدم و بعد از خوردن صبحانه داروهای مر 

ی تنگ  جلوی آیینه یکم آرایش کردمو یه مانتوی تنگ مشیک پوشیدم و یه جیر
 مشیک و یه شال حریر رس کردم و یه کیم عطر  به گردنم زدم ... 

ی الزم نداری؟ ی  سمت مرساد رفتم و صورتشو ناز کردمو گفتم_چیر
 مظلوم نگام کردو گفت _نه ویل یک میاین پیشم؟

 از حرفش زدم و گفتم_به محض اینکه کاری نباشه و رسم خلوت لب
ی

خند پررنیک
نم عزیزم..  ی  بشه میام بت رس میر

 دلخور رس تکون داد.. 
 خم شدم پیشونیشو بوسیدم و گفتم_معذرت میخوام بابت دیشب.. 

 ..  نمیخواستم اذیت شی
ون اومدم.   اینو گفتم پیشونیشو بوسیدمو از اتاق بیر

ی پر از آد  م بود و چند تا وکیل واسه قرار دادا.. سالن پاییر
ی  قرار دادو به وکیل ها  وع کردم به صدا زدن ارباب ها و برده هاشونو میر رسی

 .. ی  میدادم تا کارای دیگرو بکیی
 _خانوم ابراهییم! 

 .. یقی  سمت صدا برگشتم ،آقای بهرام رسی
د از ترس وقنر میدیدمش..  ی  قلبم تند میر

 اعش چطوره؟_اون برده ای که توی اتاقتونه اوض
 میشه معاملش کرد؟
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تش  ترس برمداشت که نکنه ازم بگیر
 مضطرب گفتم_نه نه اصال اوضاش خوب نیست

احت مطلق  دکیر گفت یه هفته اسیر
یقی اخماشو تو هم کردو گفت_پس آرشام چ  میگه که خوب شده و آماده  رسی

 معاملست
 تو دلم لعنت فرستادم به آرشام.. 
 جالب نیست_نه آقای بهرایم اوضاش اصال 

احت کنه..  ه اسیر  فعال بهیر
 رستکون داد

چند ساعت گذشتو کارا تموم شد حسانی خسته شده بودم و داشتم جمع و 
 جور میکردم که برم اتاق

 !  _خسته نباشی
 
ی
رسمو باال آوردم و با چهره حق به جانبه آرشام رو به رو شدم که یه کاف

 دستش بودو سمتم گرفته بود
 و سمت اتاق رفتم...  رمومو ازش برگردوندم

 
 با صدای کالفه و جدی ای بلند گفت_وایسا ببینم! 

 عصنی گفتم_دست از رسم بردار
کالفه شونمو گرفت و برمگردوندو کنار گوشم با حرص گفت_ خوب میدونی  

 که اگه دست از رست بردارم اینا چه بالنی رس اون بدنه نازت میارن.. 
 رعشه به تنم افتاد
 واقعا نی رحم بودن

 ..
ی
 خشکم زد بدون حرکت و حرف

ی بره  رس تکون دادو گفت_ بزار پرسرو رد کیی
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 کالفه گفتم_حالش خوب نیست
 خوب بشه میفرستمش

 رس تکون دادو گفت_خر خودنر صدف حواسم بهت هست! 
 با منم لجبازی نکن.. 

خونه رفتم یه بشقاب غذا  ی رستکون دادم و ازش فاصله گرفتم و سمت آشی 
 برگشتم اتاق. واسه مرساد کشیدم و 

 مرساد نی حال خوابیده بود
 لبخند نی جونی بهش زدم. 

 غذارو روی تخت گذاشتم و لباسامو در آوردم و کنار مرساد رفتم. 
صوتشو ،موژه هاشو،لباشو ناز کردم و آروم گفتم_پاشو عزیزم ناهارتو بهت 

 بدم باید قرصاتو بخوری
 خواب آلود پلک زد

ی  اون صورته لوسش وقنر  همیشه خواستنی تر  دو نگام میکرد از گیج پلک میر
 میشد

 زدم و بلندش کردم و نیمه نشسته نشوندمش و آروم آروم 
ی

لبخند پر رنیک
 بهش غذاشو دادم.. 

 با دهن پر و لوس مثل یه بچه کوچولو پرسید_دلم براتون تنگ شده بود! 
 ته دلم بدجوری لرزید... 

 
 

_ بدو جوجه داروهاتم با این حال به روی خودم نیاوردم و خییل رسد گفتم

 باید بدم بخوری! 
 چشماشو مظلوم کردو گفت_ دل شما برام تنگ نشده بود؟

 بدجنس نگاش کردمو گفتم_انگار دلت واسه دیشب تنگ شده.. 
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 خشکش زد
 کالفه گفتم_دهنتو باز کن این قاشقم بخور که بعدش قرصاتو بدم

 انگار نه انگار نه جوانی میداد نه واکنیسی نشون میداد
نی صدامو باال بردمو گفتم_کاری نکن التهاب اون سو*راخ خوشگلتو عص

م و مجبورت کنم   ساعت پالگو توش نگه داری و برام ناله کنی  ۲۴نادیده بگیر
 توله سگ! 

ه شدو نی اختیار زیر گریه زد!   با ترس بم خیر
 چشمای خوشگلش نباید اینجوری خیس میشدن
 ه.. کالفه بهش نزدیک تر شدم و گفتم_آروم جوج

 آروم باش.. خب من خستمه توام یه لجبازی میکنی عصنی میشم دیگه! 
 گریه نکن.. 

صورتشو ناز کردم به هق هق افتاده بودو با اون چشمای اشکیش مثل گربه 
ک نگام میکرد  رسی

خندیدم و گفتم_خییل خب بسه! خر شدم اشکاشو پاک کردم و در حایل که  
ی بریگونشو ناز میکردم پیشونیشو بوسیدمو گفتم  _ میخوان ردت کیی

نی  ی ی هر وقت که وارد اتاق شد کیس بغیر از من خودتو به مریضی میر  برای همیر
 خییل خب؟

م شماا 
ُ
رستکون دادو نی جون در حایل که هق هق میکرد گفت_ َیع  یعنی  ش

 هم نیم یم خواین من ن برمم؟
 .. یط که پرس خونی باشی  با لبخند لبشو ناز کردمو گفتم_ به رسی

 نگام کرد با ذوق
بلند شدم از کنارش و داروهاشو با یه لیوان آب بردم سمتش و ییک ییک بهش 

 دادم خورد.. 
 چشماش منتظر نگام میکردن
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 از تو کمد پمادو برداشتم که با ترس نگاهشو ازم گرفت.. 
 _ببندمت یا خودت تکون نمیخوری توله؟

 _با  ت رس گفت_تروخدا االن نه! 
 _پس ببندمت! 

 نه غلط کردم هیچ  نمیگم با بغض گفت_نه
 

 لبخند مهربونی بهش زدم و شلوارشو از پاش در آوردم
م اذیت بود..  ت پاش نبود الیه بمیر  رسی

 _پاهاتو باز کن مرساد.. 
 ترسیده و آروم زمزمه کرد_چشم

 پاهاشو لرزون از هم دیگه باز کرد.. 
 کیم پماد روی انگشتم مالیدم 

ل کنم  که باز مثل دیشب نشه اوضاع..   سیع میکردم نگاهمو رو بدنش کنیر
با ترس نگام میکرد رونشو ناز کردنو گفتم هیچ  نیس عزیزم و آروم پمادو رو 

 اون سو*راخ خوشگلش مالیدم.. 
 ..  تنشو منقبض کردو آروم گفت_آینر

توی رونشو بوسیدم و گفتم_آروممم عزیزم تموم شد و پمادو یکم داخل 
 فرستادم

  تروخدا بسه،تروخدااازد زیر گریه و ناله کرد_آییینر 
 خم شدم زیر شکمشو بوسیدم و گفتم _تموم شد جوجه آروم باش.. 

د ی  یکم آروم گرفتو فقط نفس نفس میر
ی شده بود و بیقرار..   توله لوس حرسی

احت کن  نازش کردمو گفتم_حاال آروم بخواب و اسیر
 منم خییل خستم ... 



 

 
 

Page | 77  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

 کنارش دراز کشیدم دستشو باز کردو زیر رسم گذاشت
ی این همه گرگ به بغله این جوجه   اولش تعجب کردم ویل بعد حس کردم بیر

 ساله پاکه نیاز دارم..  ۳ ۲که مثل یه بچه 
تو بغلش رفتم دستشو آروم تو موهام بردو اینقدر با موهام ور رفت که تو 

 بغلش خوابم برد... 
 

 با صدای در کالفه و گیج چشم باز کردم و گفتم_کیهههههه؟
 م داخل؟_خانوم میتونم بیا
 صدای مازیار بود

 گیج گفتم_بیا تو عزیزم
 مازیار داخل اومدو گفت_ببخشید بیدارتون کردم

ی برین اتاقشون کارتون دارن..  یقی گفیر  آقای رسی
 مضطرب از جام پریدم

د ی  مرسادم که خواب بود گیج پلک میر
 در حایل که داشتم لباسامو تنم میکردم پرسیدم_چیکارم داره؟

  نگران نباشید باهاتون میام داخل_نمیدونم خانوم ویل
ی پیش نمیاد ی  آقای دادکانم داخل اتاقن ایشاال که چیر

 مضطرب رس تکون دادمو رو به 
 مرساد گفتم_بگیر بخواب عزیزم میام زود.. 

یقی رفتیم..  ون اومدیم و سمت اتاق رسی  با مازیار از اتاق بیر
 در زدم و داخل رفتم و مازیارم پشت رسم داخل اومد.. 

ی  قی عصنی رو به مازیار گفت_یک به شما گفت بیای داخل ؟رسی
 قبل ازینکه مازیار زبون باز کنه گفتم_من ازش خواستم

ون باش عزیزم ممنون  بیر
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ون رفت فری شدو بیر
ُ
 مازیار ک

آرشام که رو صندیل داشت با حرص نگام میکرد گفت_عع؟ اینم شد 
 عزیزت؟

یقی دهنمو ببندم..   سیع کردم جلوی رسی
 با حرص گفت_چیه؟ موش شدی؟!  بلند شدو 

یقی گفتم_کاری با من داشتید؟  کالفه رو به رسی
 آرشام عصنی خندید... 

یقی با اخمای توی هم به آرشام نگاه کردو گفت_میتونی بری اون توله سگه  رسی
 تو اتاقشو بیاری.. 

س کل وجودمو گرفت  اسیر
 _با اون چیکار دارین؟

 ..اون االن مریضه نی حاله نمیتونه راه بره
یقی داد زد_کاری که گفتمو بکن آرشام!   رسی

ون رفت  آرشام از اتاق بیر
 مضطرب از التهاب بدن مرسادو حالش لبمو میجوییدم.. 

یقی کالفه گفت_خییل نگرانی ظاهرا!!!   رسی
 آروم گفتم_میشه اذیتش نکنید؟لطفا!! 

 با تحقیر نگام کرد... 
یقی  رسی

 
 

 در باز شدو آرشام مرسادو هول داد جلو
 ا درد و گریه به زور روی پاش ایستاده بود.. مرساد ب

 بغض کل وجودمو گرفت
 رسی    ع صندیل گذاشتم کنارش و گفتم_هیششش گریه نکن عزیزم
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 ببخشید ببخشید
 یکم تحمل کن

 زدم زیر گریه و برگشتم سمت آرشام و مشت کوبیدم به سینشو گفتم_ 
 آشغال تو آدیم؟
 احساس داری؟

 هااا؟
 هق هق گریه میکردم.. 

 ینی حالشو؟؟؟نمیب
 آرشام خشکش زده بود.. 

 آروم گفت_آروم باش صدف.. 
مش اتاق تروخدا گریه نکن..   االن مییی

 با صدای بهرام خشکم زد
ون  _جفتتون گمشید بیر

 با التماس گفتم_میخواید با مرساد چیکار کنید؟؟؟
 خییل رسد گفت_ 

 _یخورده خوش بگذرونیم.. 
 گریه ام شدید تر شد
ش ب ی هنشو باز میکردبهرام از پشت میر  لند شدو دکمه های پیر

 مرساد نی جون نالید_مامان تروخدا... 
ی این جملش ناتوان ترین آدم دنیا تو اون لحظه شدم در برابر مرساد..   با گفیر
ارم  ی  که نمیر

سمتش رفتم و کشیدمش تو بغلم و گفتم_ هیچ  نیس میدونی
ی آروم باش عزیزم..   اذیتت کیی
که بهرام از گردن گرفتم و عقب کشیدم تنم که مرساد تو بغلم هق هق میکرد  

ون باش خانوم کوچولو..   به تنش خورد کنار گوشم خم شدو گفت_بیر
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 و هولم داد کنار! 
 میکنم تروخدا.. 

ی
 با التماس زانو زدم و گفتم_خواهش میکنم هرکاری بیک

آرشام که میدونست چ  در انتظارمه اومد سمتم و گفت_ چرند نگو بلند 
 شو.. 

 گفتم_ولممم کن آرشام یبار بدبختم کردی بسه...   با گریه
 با تحقیر نگام کردو گفت_ اوکیه.. 

یقی  رسی
خودت به جای این توله سگ میتونی بم رسویس بدی تا کاریش نداشته 

 باشم... 
 خشکم زد! 

 
 با ترس و بدون نفس گفتم_ َمن ن ن؟

 دستشو رو لبم کشیدو گفت_باید خوش بگذره باهات... 
ون شما.. مرساد نی جون گف  ت_برین بیر
 بهرام  بلند خندید! 

 آرشام با ترس گفت_بهرام بیخیال شو
ی میخاین کدومتون زیرم عر  ارم خودتون بگیر ی بهرام_ لطف میکنم بهتون میر

 بزنه... 
رعشه افتاده بود به تنم ویل با این حال میدونستم واسه من راحت تره تا 

 واسه مرساد با اون حالش.. 
 بره.. با گریه گفتم_بزارین 

 صدف؟ تو باکره ای!!! 
ی

 آرشام عصنی گفت_چ  مییک
ی نگام کردو گفت_پس عروسک الی پات پلمپه...  ی  بهرام با هیر

در اتاقو باز کردم و با چشمای اشیک به مازیار گفتم_ بیا مرسادو بیی اتاق باال 
 رسش باش به هیچ وجه نزار بیاد اینجا تا من بیام.. 
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 الزم شد ببندش.. 
 ای که ناراحت بود گفت_چ  شده خانوم؟ مازیار با چهره

 آروم گفتم هیچ  عزیزم کاری که گفتمو بکن.. 
 مراقبش باش 

مازیار داخل اومدو تا خواست مرسادو بلند کنه مرساد با اون تنه نی جونش 
 داد زد_دست بهم نززززن

ی صدف  تروخدااا اینکارو نکننیی
یم نمیشه..  ی  من یبار بهم تجاوز شدههه چیر

 ممممم به حرفم گوش کنخواهش میکنم
تش و بردش...   به مازیار اشاره کردم بیی

 صدای دادو بیداداش میومد.. 
 آرشام با بغض نگام کردم گفت_چیکار میکنی صدف...؟

 تو نمیتونی زیرش دووم بیاری.. 
ونو درو بست..   بهرام کالفه آرشامو حول داد بیر

 به سخنر نفس میکشیدم.. 
 ر بیار! بهرام سمتم اومدو گفت_لباساتو د

ری؟
َ
 با ترس نگاش میکردم که اربده زد_ک

 صدای دادو بیداد مرسادو گریه آرشام میومد... 
 
 

با گریه لباسامو در آوردم ،بهرام شلوارشو از پاش در آورد و به محض اینکه 
 برگشت سمتم و یک*ر بزرگشو دیدم..نفسم رفت
 عقب عقب رفتم و بهرام با پوزخند جلو میومد

ی جیغم در اومد.. گردنمو گرفتو پر  ی که با برخورد کمرم با میر  تم کرد سمت میر
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ی دندوناش گرفتو محکممممم گاز گرفت   بهرام رو تنم خم شدو ش*نمو  بیر
 از درد نفسم باال نمیومد

وع کرد به اسپنک کردن ک*سم  رسی
دم و گریه میکردم..  ی  جیغ میر

 _آماده باش که االن زیرم جرررر میخوری.. 
کردم که توی سور*اخ ک*ونم یه کامیون ذغال داغ   با شنیدن این حرف حس

 ... ی  ریخیر
فتم گفتم_ تروخدا...   با نفس در حایل که داشتم از حال میر

 
 *چند  ساعت بعد

 _اینقدر داد نکش آرشام.. هیچ  نمیشه
 به هوش میاد

 _چجوری دلت اومدددد؟ 
ه _دهنتو ببند آرشام تا جرت ندادم من چه میدونستم اینقدر تنگه.. دخیر 

 احمق لجباز.. 
 به سخنر پلک زدم

د..  ی  سو*راخم از درد نبض میر
؟ وای خدارشکرتتت خدارشکر _به هوش اومدینر  آرشام با نگرانی

با دیدن بهرام با ترس تو جام لرزیدم که با حرص نگام کردو گفت_بخواب  
 کاریت ندارم.. 

 با درد نالیدم_مرساد کو؟
 دن.. بهرام _نگران نباش تو اتاقته بهش آرامبخش ز 

 با خیال راحت رس تکون دادم
ید خانوم؟  مازیار که عقب ایستاده بود مظلوم پرسید_بهیر
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 نی جون رس تکون دادم.. 
ی میخواید براتون بیارم؟ ی  مازیار سمتم اومد و گفت_چیر

 صورتش خییل ناراحت و گرفته بود
ی نمیخوام ممنون..  ی  برای اینکه خیالش راحت شه گفتم_خوبم عزیزم چیر

یع کردم از رو تخت بلند شم که بهرام عصنی گفت_بگیر بخواب به سخنر س
 .. احت کنی  باید اسیر

 با حرص گفتم_رو تخت تو؟؟؟؟
 سیع کرد هیچ  نگه عصنی و کالفه فقط نگام کرد.. 

 
 

مت اتاق خودت..   آرشام با نگرانی گفت_خییل خب بیا بیی
کمکم کرد _خودم میتونم برم ،دستمو سمت مازیار دراز کردم و مازیار آروم  

ون اومدیم  بلند شم و از اتاق بیر
ِ آرشام و بهرام رو خودم بودم... 

ی  متوجه نگاه های سنگیر
 به شدت سو*راخم درد میکرد.. 

؟  مازیار با ناراحنر گفت_میخواین بریم دکیر
 _نه عزیزم خوبم... 

ی که دیدم مرساد  بود ک رو تخت مثل کیس که  ی ی چیر توی اتاق که رفتم  اولیر
 خواب بود.. بیهوش شده 

 لبخند نی جونی زدم
 مازیار کمکم کرد کنارش دراز کشیدم 

 با درد زیادی که داشتم به سخنر نفس میکشیدم.. 
 رو به مازیار گفتم_مرش عزیزم.. 

احت کن آخر شبه..   برو اسیر
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رستکون دادو گفت _ مرساد خییل گریه کردو نی قرار بود به بچه ها گفتم آرام 
 بخش بش بزنن! 

 سنگینه االن ویل صداش بزنید بیدار میشه..  یکم خوابش
 در ضمن من بیدارم کاری داشتید صدام کنید

 با لبخند رس تکون دادم
 شب بخیر گفت و رفت.. 

 با رفتنش خم شدم و صورت مرسادو بوسیدم.. 
 خدا میدونه جوجه ام چقدر اشک ریخته.. 

م برات..   بمیر
 اشکانی که ریخته وقنر نبودمو رو صور 

تش ناز کردم و لِب خط های فریصی
 رسخشو آروم بوسیدم و آروم دستمو تو موهاش بردم و ناز کردم.. 

 نفساش تند شدو آروم پلکاشو باز کرد
 به خاطر آرامبخش حسانی گیج بود

 لوس نگام کرد و رسشو فرو برد تو سینم و بغلم کرد.. 
 

 خندیدم و آروم موهاشو ناز کردم و رسشو بوسیدم.. 
ی  حالت گذشت که یهو از بغلم پرید ، بلند شدو با  چند دقیقه ای تو همیر
 چشمای اشیک گفت_ 

؟ درد دارین؟ باهاتون چیکار کرد؟ گوله گوله اشک داشت از چشماش  ی خوبیر
 .. ی یخت پاییر  میر

 گرفتم کشیدمش تو بغلم و گفتم_من خوبم جوجهههه آروم باش
 بگو ببینم قرصاتو خوردی یا نه؟

 لوس نگام کردو گفت_بعله خوردم.. 
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ساننر لباش بود گفتم_که به  ۵ندیدم و خم شدم روشو در حایل که لبام خ
 مامان توله سگگگگ.. 

ی
 من مییک

 هااا؟
 نفس نمیکشید.. 

ی دندونام گرفتم و گاز   اون یک سانت فاصلرم کم کردم و لب پایینشو بیر
 کوچییک گرفتم و صورتمو عقب آوردم و نگاش کردم

 غش غش خندیدم.. 
 مار شده بود جوجه.. با یکم لب بازی چشماش خ

 با خجالت نگاشو ازم گرفت که صورتشو برگردوندم و افتادم به جون لباش... 
دستاشو گرفتم و باالی رسش قفل کردم و همینطور از لباش بوسیدمو اومدم 

 .. ی  پاییر
 ناله های ریزی میکرد که به شدت تح*ریک کننده بود.. 
شدم کنار گوششو با دستاشو ول کردم محکم گردنشو تو دستم گرفتم و خم 

 نفس گفتم_ 
 توله سگم چ  میخواد؟

 هوممم؟
 ..  با ح*رسی نالید _مامییینر

 زبونمو رو لبش کشیدم و گفتم_ 
 جون توله سگ.. 

 به مایم بگو چ  میخوای؟ هوم؟؟؟.. 
 

با صدای ضعیقی که از شدت ح*رسی  در نمیومد گفت_میخوام مال شما 
 باشم مایم.. 
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ری که گردنش تو دستم بود بلندش کردم و لبخندی از رس ذوق زدم و همونجو 
ی پام نشوندمش..  ی و پاییر  از تخت آوردمش پاییر

 گردنشو ول کردمو
محکم صورتشو تو دستم گرفتم و فشار دادمو نزدیک صورتش شدم و با 

 حرص گفتم_که میخوای پرس من بیسی .. هااا؟
 ترس تو چشماش بود با این حال رسشو تکون داد! 

 همینطوری که زانو زدی پاهاتو باز کن از هم.. با لحن دستوری گفتم_ 
 آروم آروم پاهاشو یه کوچو باز کرد

*ت رو یک*ره خوش فرمش   عصنی با پام الی پاهاشو باز  کردم و پامو از رو رسی
 کشیدم

 ...  با برخورد پام رو ک*یرش تنش لرزید و نالید_مامیینر
 خندیدم و پامو تند تر رو یک*رش کشیدم 

 کردم تا به التماس افتاد.. ایتقدر این کارو  
 ...  _مایم...تروخدا بزارین ارضا شم.. تروخداا..آهههه...مامینر

 پامویکم عقب آوردم 
 !  تشنهههه نگام کردو نالید_مامیینر

صورتشو تو دستم گرفتم دوباره و نزاشتم پایینو نگاه کنه و با پام محکم زدم 
 الی پاش.. 

 برای یه لحظه نفسش بریییید.. 
ی پاش آروم شه.. از درد و رسی   وع کرد به تکون دادن پاهاش تا درد بیر

خم شدم رو صورتش که تو دستم بودو رو لباش که مثل مایه شده بود به 
 خاطر فشار دستم, زبون کشیدمو گفتم_آروم بگیر توله سگ... 
دوباره آروم پامو به یک*رش چسبوندم که تنش لرزید و نی جون 

 ایم.. درد دارمممم.. نالید_تروخدااا بزارین ارضا شم م
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 صورتشو ناز کردمو گفتم_ویل تازه داره به من خوش میگذرهههه توله.. 
َورانی رو تخ*ماش کشیدم 

َ
 پاهامو د

 صدای ناله هاش کل اتاقو پر کرده بودو من داشتم از لذت میمردم.. 
 تا حس کردم داره ارض*ا میشه پامو عقب کشیدم... 

 
 از شدت حش*ر گریش گرفته بود.. 

ی میکنم بزارین ارضا شم تروخدااااا.. با ا  لتماس گفت_مامیینر هرکاری بگیر
*تش ناخونمو  ی خم شدمو از گردنش تا خط رسی بلند شدم و کنارش رو زمیر

 نوازش وارانه کشیدم.. 
د...  ی  نفس نفس میر

خندیدمو تو گودی کمرشو بوسیدمو همزمان دستمو رو باس*نش گذاشتم و 
*ت آروم میمالیدم..   از روی رسی

 زیر دستم میلرزید..  تنش
 حسانی داغ کرده بود

ی کشیدم و آروم ناخونمو تو روناش کشیدم و وقنر  *تشو تا زانوهاش پاییر رسی
ه محکم کو*ن سفیدشو اسپنک کردم  حس کردم حسانی داره لذت مییی

 آِخ پر لذنر گفت که دومیو سومیو ... 
میکردو  همینطور پشت هم کو*نشو اسپنک میکردم و اون با تموم وجود ناله

 به خودش میپیچید.. 
به خاطر التهاب سو*راخ با*سنش به خودم گفتم تو این حالت ارض*ا نشه 

ه که بهش فشار نیاد..   بهیر
 دوباره محکم از گردن گرفتمش و بلندش کردم و انداختمش رو تخت.. 

کید..   ک*یرش حسانی باد کرده بودو داشت مییر
یمووو...   خندیدم و گفتم_توله سگ حرسی



 
 

Page | 88 
 

 @majic_channell  

 

 

 لت نگاشو ازم گرفتبا خجا
..  ۵خندیدم و کنارش  رو تخت نشستم و گفتم   دقیقه وقت داری ارضا شی
 دستمو رو یک*رش بردم و تو دستم گرفتم.. 
ی کردم دستمو دور یک*رش  آروم باال پاییر

 تند تندو نامنظم نفس میکشید.. 
با اون دستم پاهاشو باز کردم و آروم تخ*ماشو  همزمان با یک*رش مالیدم که   

وع به لرزیدن کردو نی اختیار ناله های نامفهویم میکرد که یه 
کل تنش رسی

ید..   نفسش وسطش مییی
 کل آبش رو دستم خایل شد.. 

 با ترس نگام کردو گفت_ببخشید.. ببخشید.. 
با لبخند آروم به مالیدن یک*رش با خییس آب خودش ادامه دادمو  

 گفتم_طوری نیس جوجه آروم باش.. 
 م عادی برگشت و آروم گرفت.. کم نفساش به ریت کم

بلند شدم از رو تختو در حمومه اتاقو باز کردمو اب وانو باز گذاشتم و سمت 
 مرساد رفتم کمکش کردم بلند شه و توی وان خوابوندمش... 

 
 

 برخورد آب با تنش باعث شد تنش بلرزه.. 
 ذوقو تو چهرش میدیدم ویل نمیفهمیدم چ  حالشو خوب کرده

ی تنشو که حس  انی خیس کرده بودو شستم .. پاییر
یو بگه ویل جراتشو نداره..  ی  لوس نگام کرد ،انگار که میخواد یچیر

ِ من؟  صورتشو ناز کردمو گفتم_جونم بینی
 چشماشو مظلوم کردو گفت_االن دیگه پرستونم؟

 نتونستم طاقت بیارم



 

 
 

Page | 89  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

خم شدم رو صورتشو در حایل ک لباشو با لذت میبوسیدم لباسامو در آوردم 
 ن رفتم.. و تو وا

 مرساد با وجود نی جونیش کم نیم آورد و باز یک*رش داشت باد میکرد.. 
ی اینجوری نمیشه هااااا..   با پوزخند گفتم_ توله سگ حرسی

 با ترس گفت_ببخشید..غلط کردم... 
 رس تکون دادم و گفتم _غلطو که بعله کردی

 دستتو بردار از روش ببینم
 با ترس دستشو برداشت

 پاهاتو عصنی گفتم_باز کن
 لوس نگام کرد که الی پاشو محکم اسپنک کردم.. 

 از درد پاشو باز کردو با بغض نگام کرد.. 
 زبونمو تو گردنش کشیدم ک چشماش از ح*رسی سفید شد

خندیدمو کش موم رو از تو موهام در آوردم و پامو زیر  باسنش بردم و تنشو 
 باال کشیدم

 با ترس نگام کرد.. 
 ان؟با لبخند گفتم_جونم مام

به محض شنیدن این جمله خر شدو ترس از رسش پرید که کش رو دور 
 تخ*ماش انداختم

 اومد از درد داد بکشه که دهنشو گرفتم
د ی  ریز ناله میکردو نفس نفس میر

 تو گردنشو مک زدمو گفتم_ هیشششششش
 آروممممم بینی من... آرووم

سگ با خودم گفتم_ روزی که التهاب باسن*ش بخوابه و بخوام مثل 
 بگ*امش چقدر میخواد دادو بیداد کنه... 
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اروم دهنشو ول کردم و گفتم_توله من که نمیخواد کیس جز مامیش صداشو 
 بشنوه ،هوم؟

با ترس نگام میکرد که عصنی گفتم_ مامان بدجوری تنبیهت میکنه اگه 
 صدای این ناله های خوشگلتو کیس بشنوه.. 

 مرساد با ترس تند تند رس تکون داد... 
 
 
نی تا برگردم..  از  ی  تو وان بلند شدم و گفتم_دست به تنت نمیر

ه و قالده برداشتم و به حمام  اتور و  چند تا گیر سمت کمد اتاق رفتم و وییی
 برگشتم که دیدم مرساد داره خود ارضانی میکنه

به محض اینکه متوجه من شد از ترس نالید_ گه خوردم..گه 
 خوردم....تروخدا.. 

و   ن از تو وانعصنی گفتم _بیا بیر
ون اومد..   با ترس بلند شد و بیر

به محض رسیدنش جلوی پام عصنی قالده رو دور گردنش انداختم و  
 کشیدمش دنبال خودم.. 

انداختمش رو تختو دستاشو به باالی تختو پاهاشو باز کردم و هر کدومو یه 
 طرف تخت بستم.. 

 با ترس زد زیر گریه_ غلط کردم..دیگه تکرار نمیشه
یختگوله گو   له اشک میر

 آروم ازگردنش تا نوک پاش ناخونمو کشیدم
 ک*یر خوش فرمش دوباره بیدار شد

خندیدم و در حالیکه تنم لخت بود خم شدمو نوک ش*نمو تو روناش و رو  
 یک*رش کشیدم.. 
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 آه غلییطی کشید
ون؟  با لذت نگاش کردمو گفتم_میدونی که صدات نباید بره بیر

ه هارو تو رونش زدم  و یه گیر
 لبشو گاز گرفت و از درد خودشو میکوبید به تخت.. 

آروم انگشتامو رو شکمش کشیدم و گفتم_آروم باش جوجه.. هرچ  بیشیر 
 .. ه ها بیشیر جا به جا میشن و اذیت مییسی  تکون بخوری گیر

یخت رو دستم خم شدم رو تنش واز زیر   سیع کرد تکون نخوره.. اشکاش میر
 نوزم میخوای پرسم باشی جوجه؟گلوش بوسیدم و نگاش کردمو گفتم_ه

یخت رس تکون داد..   همونطور که اشکاش میر
 با لبخند گفتم_پرِس خوب.. 

ه رو از پاش باز کردم  و آروم گیر
 چشماش سیایه رفت و دوباره به نفس نفس افتاد

دستمو از روی دهنش برداشتم و نشستم رو یک*ر خوش فرمش و تنمو 
 آرووووم روش عقب جلو کردم.. 

ادامه دادم که دوباره آهو نالشو کل اتاق پر کرد.. خم شدم رو صورتشو اینقدر 
 یکم لبای خوشمزشو مک زدم 

ناله های ریزی میکرد همونطور که لبم رو لبش بود خندیدم و از رو تنش بلند 
 شدم

اتورو برداشتم و با یه دستم ک*یرشو گرفتم و آروم بوسیدم و گفتم_حس   وییی
.. کردی میخوای داد بزنی پتو   رو گاز بگیر

 با ترس رس تکون داد.. 
اتورو روشن کردمو رو ک*یرش کشیدم   وییی

لش  به دقیقه نکشید که صدای دادای خفش که با پتوی تو دهنش کنیر
وع شد..   میکردو لرزشای تنش رسی
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 گذاشتم رو دور تندش و مرساد زیر دستم جووووون داد.. 
 آبش پاشید تا باالی شکمشو کل تنش میلرزید.. 

ا تورو خاموش کردم پتو رو از دهنش در آوردمو کشیدمش تو بغلم وییی
 ،میلرزید... 

 
 

 چند دقیقه که گذشت کم کم آروم شد
ت کنم؟ ی  صورتشو بوسیدم و گفتم_میتونی پاشی ؟ یا حوله بیارم تمیر

د گفت_پامیشم ی  نی جون نگام کردو در حایل که به زور حرف میر
 ست و پاشو باز کردمیکم نگاش کردم..دلم سوخت براش بلند شدم د

اومد بلند شه رسی    ع خوابوندمشو گفتم_نمیخواد پاشی وایسا لباسامو تنم کنم 
ی میکنم تنتو..   میام خودم تمیر

احت کن  اسیر
ی بلند تا زیر باسن پوشیدم حوله برداشتم و تو حموم  سمت کمد رفتم و یه بولیر

 رفتم و خیسش کردم و برگشتم تو اتاق
ام میکردو بوسیدم و شکمشو یک*رشو همه رو گردن مرسادو که نی جون نگ

ی کردم.. بچم اینقدر خیس شده بود الی پاش عرق سوز شده بود  تمیر
ی تنش  آروم تو روناشو بوسیدم و از کنار تخت پودر بچه رو برداشتم و رو پاییر

 پخش کردم
 آروم و طوالنی نفس کشیدو گفت_چرا با اینا کار میکنید..؟

ه شدم ت  و چشماش و هیچ جوانی برای دادن نداشتمبرای چند لحظه خیر
ی و گفتم_  مجبورم ..توام دیگه  کالفه در پودر بچه رو بستم گذاشتمش رو میر

س نه دخالت کن  نه سوایل بی 
 نمیخوام اتقاق بدی برات بیفته.. 
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 مظلوم رستکون داد صورتشو ناز کردمو گفتم_مراقبتم.. قول
 دینبا ذوق رستکون دادو گفت_ممنون که قبولم کر 

رو تخت کنارش دراز کشیدم و کشیدمش تو بغلم و دستمو تو موهاش کردمو  
نم که بمونی همینجا پیشم..  ی  گفتم_ فردا با بهرام حرف میر

 مرساد رسشو از رو سینم بلند کرد لوس نگام کردو گفت_نه اذیتتون میکنه.. 
 رسمو به تخت تکیه دادم و گفتم_نمیکنه

 دلش نمیاد دیگه.. 
 ه، فردا روز سختیه واسمون.. بگیر بخواب جوج

 ..  مرساد تنشو باال کشید و تو گردنمو بوسید و آروم گفت شب بخیر
  ♥با لبخند نگاش کردمو گفتم _شب بخیر پرسم

 
 یکم که با موهاش ور رفتم خوابش برد.. 

 ویل من تا خود صبح که مازیار در اتاقو زد پلک رو هم نزاشتم
ی تایم ک  شدیدی تو همیر

ی
م به مرساد پیدا کردا بودم و احساس وابستیک

تش..  سیدم که فردا بهرام ازم بگیر
 مییر

 ترسه از فردا نزاشت یه دقیقه پلک رو هم بزارم و حسانی کالفه بودم
 با صدای در کالفه گفتم_بیا تو مازیار

ید خانوم؟  مازیار داخل اومد با سینی صبحانه و گفت_بهیر
؟  با لبخند نگاش کردمو گفتم_خوبم من تو خونی
ه؟ درد نداره؟.   رس تکون داد و گفت _ مرساد بهیر

 رستکون دادمو به صورت غرق در خواب مرساد نگاه کردمو گفتم _خوبه
مازیار به نظرت به بهرام بگم میخوام مرسادو نگه دارم پیش خودم چه 

 واکنیسی نشون میده؟
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یو نمیکرد گفت_مگه شما همکارشون  ی ی چیر مازیار که انگار اصال فکر همچیر
 تید؟نیس

 مگه طرف اونا نیستید؟ چطوری با مرساد اینقدر مهربونید؟
 کالفه گفتم_مجبورم... 

 متعجب گفت_چرا مجبور؟
 میشه حرف بزنید؟

 کالفه گفتم_یه بالنی رسم میارن.. 
 نی رحمن

 ندیدی دیشب چیکار کرد باهام؟؟
 عصنی رس تکون دادو گفت_شب باید صحبت کنیم خانوم... 

  مطیع بهرام نباشیدشما هم سیع کنید خیلیینر 
نی موضوع چیه؟؟؟ ی ی حرف میر

 با تعجب نگاش کردم و گفتم_خییل مطمی 
 

 بزارین شب براتون کامل توضیح میدم. 
 رستکون دادم و گفتم_خییل خب ممنون.. 

 مرساد آروم تو بغلم وول خوردو چشماشو باز کرد
 با صدای گرفتش گفت_صب بخیر مایم.. 

ار بوسیدمش و گفتم_صب بخیر لوسه با ذوق خم شدم رو صورتش و چند ب
 من

 خوب خوابیدی؟
 رس تکون داد.. 

 _پاشو قربونت برم صبحانه بخوریم که من برم پیش بهرام. 
 بلند شد و سمت رو شونی رفت که دست و صورتشو بشوره..  

 مازیار نگران گفت_دیشب نخوابیدید؟
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 اشاره کردم جلوی مرساد هیچ  نگه.. 
دست و صورتمو شستم و با مرساد نشستیم  بلند شدم و لباس تنم کردم و 

ون رفت  پای صبحانه و مازیار از اتاق بیر
ه شد بهم و گفت_چقدر خوشگلید شما..   مرساد خیر

 چرا آرایش میکنید اصال.. 
 دست کشیدم رو لبشو گفتم_زبون نریز توله

 لوس نگام کردو خندید
فت براش  دلم ضعف میر

ون بعد از  صبحانه داروهاشو بهش دادمو با  یه بوس رو پیشونیش از اتاق بیر
 اومدم.. 

ی رفتم و طبق معمول پر از اسلیو..   طبقه پاییر
وین ییک از  وع به کار کردم و پرونده هارو مینوشتم و تستارو میدادم رسی رسی

 بادیگاردام انجام بده
 حسانی جون کندم تا باالخره تموم شد..  ۲تا ساعت 

 خسته بودم و کالفه
 پیشخدمت گفتم چانی بیاره..  تو پذیرانی نشستم و به

 منتظر چای بودم که با صدای آرشام به خودم اومدم.. 
 
 

 _خونی صدف؟
 برگشتم تلخ نگاش کردم.. 

 هرچ  میکشیدم زیر رس این بود! 
فتم  رسمو تو گوشیم کردم و الیک ور میر

 نشست کنارمو گفت_چ  داره که من ندارم؟؟



 
 

Page | 96 
 

 @majic_channell  

 

 

 هوم؟
گذرونیتونو بشنوم و گریه    نصف شب من باید صدای خوش ۳چرا تا ساعت 

 کنم؟
 ها صدف؟؟؟

 کالفه گفتم_دست از رسم بردار.. 
آرشام عصنی گفت_واقعا صدف اینقدر دوسش داشنر که به خاطرش 

 دیشب.... 
قبل به اتمام رسیدن حرفش  محکم خوابوندم تو گوشش و عصنی داد زدم_تو 

 این بال هارو رسم آوردی تو تو تو
 .حاالم دیگه دورو برم نپلک. 

خونه رفتم ی  عصنی بلند شدم و سمت آشی 
یقی رفتم..   یکم که آروم گرفتم چانی رو خوردم و سمت اتاق رسی

د ی  قلبم تو دهنم میر
 چند تقه به در زدم که با اون صدای عصنی و وحشیش گفت_بیا تو! 

 درو باز کردمو داخل رفتم
دن ی  تموم اعضای بدنم از ترس جیغ میر

دیدو سمتم اومدو گفت_تو چرا صورت خشک و جدیش آروم شد تا منو 
؟ ی  امروز رفنر پاییر

احت میکردی..   اسیر
 متعجب از مهربونیش گفتم_خوبم!ممنون... 

 رستکون دادو گفت_دیشب تند رفتم.. 
 !  فک نمیکردم اینطوری بیسی

ی دیگه ای اومدم باهاتون حرف بزنم..   رستکون دادمو گفتم_واسه چیر
شو به لبام دوخت ی  رستکون دادو  نگاه هیر
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ی انداختمو گفتم_  رسمو   پاییر
 میخوام مرسادو نگه دارم
 نمیخوام بدمش به کیس

 برای چند لحظه سکوت شد
با ترس نگاش کردم که عصنی گفت_میخوای کجا نگهش داری؟ تو اون نیم 

 وجب جا؟
 کالفه گفتم_کافیه برامون همونقدر

ی دو برابر اینه که ت  وشی رس تکون دادو گفت _ اتاق آخر و میگم برات خایل کیی
ارین پیشم بمونه؟ با ذوق گفتم_یعنی  ی  میر

 رس تکون دادو گفت_به عنوان معذرت خوایه دیشب آره.. 
ان بشه  امیدوارم جیی

و از اتاقش خارج شدم که با چهره عصنی  گفتم رستکون دادمو زیر لب ممنونی 
 آرشام رو به رو شدم... 

 
شازده   چسبوندم به دیوار و با حرص گفت_رفنر دوباره زیرش بخوانی که

 کوچولوتو نجات بدی؟
فتم داد زدم_ آره زیر  خونه میر ی زدمش کنار با حرصو در حایل که سمت آشی 

یقی بودم  رسی
 به تو چه.. 

 صداش در نیومد
 با حرص سینی ناهارو از مازیار گرفتم

ی خانوم؟  _خوبیر
م ناهار مرسادو بدم بعد ش ا حتماال اگه بتونه  رس تکون دادمو گفتم_من میر

ون  یه چرچی بزنیم میای باهامون؟ بریم بیر



 
 

Page | 98 
 

 @majic_channell  

 

 

 لبخند زد و گفت _با کمال میل
 لبخند زدم  و سمت اتاق رفتم.. 

 دل تو دلم نبود که مرسادمو ببینم
 درو که باز کردم با دیدن آرشام تو اتاق و چشمای اشیک مرساد خشکم زد.. 

ی گذاشتم و سمت مرساد رفتم..   عصنی سینی رو روی میر
 _چته عزیزم؟ چرا گریه؟

استم صورتشو ناز کنم که با حرص حولم داد کنار و با گریه گفت_من که خو 
 .. یقی ی پیش رسی  هر کاری شما گفتینو کردم.. چرا رفتیر

م باهاش حرف بزنم که..   متعجب گفتم_من ک بهت گفتم میر
؟ ی  اربده زد _که باهاش سکس کنیر

 مرساد وسط حرفم نی  گوش بده.. 
ی

 کالفه گفتم_ چرا چرت و پرت مییک
 یه بلند شدو گفت_نمیخوامبا گر 

م از این جا  میر
؟ ها؟  عصنی رو به آرشام داد زدم_چ  بش گفنر

 االن به خیالت همه چ  اون جوری که تو میخوای شد؟
 آرشام کالفه گفت_من فقط حرف خودتو بش گفتم 

یقی بودی  گفنر زیر رسی
 .. ه شدم به آرشام و گفتم_خییل پسنر  عصنی خیر

ون..   گمشو بیر
 ون از اتاقحولش دادم بیر 

 مرساد با گریه نگام کردو ضعیف گفت _فک میکردم دوسم دارین
 با بغض نگاش کردم

 دلم میخواست واسه نرفتنش بجنگم ویل دیگه جون نداشتم
 خسته بودم
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 ..  نالیدم _مرساد داری اشتباه میکنی
مرساد با حرص و گریه گفت_ معلومه دیشب بتون خییل خوش گذشته ک 

ی پیشش..   امروزم رفتیر
چشمامو از درد حرفاش بستم و قطره اشکم چکید رو گونم و با صدای  

 کوبیده شدن در اتاق که به هن خورو هق هقم هوا رفت.. 
 کنار اتاق نشستم و جای همه این مدت که سیع کردم قوی باشم گریه کردم.. 

 
 چند تقه به در خورد و مازیار داخل اومد نگران پرسید_چیشد خانوم؟

 مرساد کجا رفت؟
م  هرکاری کردم نتونستم جلوشو بگیر

 چیشده؟
با گریه نگاه کردم بهش و گفتم_ آرشام بهش گفته زیر بهرام بودمو   

 ک*سشعر
 اومدم تو اتاق دیدم داره گریه میکنه.. 

 اصال به حرفام گوش نداد.. 
 گذاشت رفت وای مازیار ،مرساد گذاشت رفتتتت

 دوباره هق هقم هوا رفت.. 
ی خانوممازیار  کالفه کنارم    نشست و گفت_ گریه نکنیر

 میخواین برم دنبالش؟
با هق هق رسمو به عالمت منقی تکون دادمو گفتم_ نه بزار آروم شه جند 

م دنبالش  روز دیگه میر
 یهو با ترس گفتم_مرساد که جاییو نداره اصال کجا رفت؟

ی با خودتون  مازیار نگران گفت_اینجوری نکنیر
 کاری نداره پیدا کردنش
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یم دنبالشهروقت ب  گید میر
رس تکون دادمو اشکامو پاک کردم و گفتم_ همه چ  داشت خوب پیش 

فت  میر
 حالم کنارش خوب بود

 لعنت بهت آرشام لعنتتتت بهت که همیشه همچیو خراب میکنی 
یقی داخل اتاق  مازیار داشت با ناراحنر نگام میکرد که در اتاق باز شدو رسی

 اومدو کالفه گفت_این پرسه چش بود؟
 جا رفت؟ک

 نالیدم_میشه تنهام بزارید؟
 مازیار کالفه گفت_میخواید برم دنبالش؟

 با گریه گفتم_نه مازیار تنهام بزارید.. 
ون رفت و مازیارم پشت رسش رفت !   بهرام عصنی بیر
 بلند شدم  رو تخت رفتم و ساعت ها گریه کردم... 

 
 ****روز بعد*****

 
  چشمام پف کرده بودبلند شدم خودمو تو آیینه نگاه کردم حسانی 

 صبح بودو من تا االن یه بند گریه میکردم ۷ساعت تقریبا 
.. چقدررر..  ه شدم و گفتم_چه قدر احمقر دخیر  تو آیینه به خودم خیر

ی رفتم ون رفتم  و طبقه پاییر  کالفه از اتاق بیر
ا با هم بود  امروز روزع َمچ کردن پارتیی

ی ارباب هانی که واسه پ ی اومده بودن رد میشدم ک کالفه داشتم از بیر  گیر
ارتیی

 ییک بازومو گرفت
 کالفه برگشتم
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بهرام با همون چهره خشن و نی رحمش نگایه به صورتم کردو گفت_ تا صبح  
 گریه کردی آره؟

 میدونی که واسه من کاری نداره برگردوندنش پس چته صدف؟
 حوصله حرف زدن با هیشکیو نداشتم

رفتم که با صدای اربده بهرام همه آروم گفتم بیخیال.. و سمت اتاقم 
 .. ی  سمتمون برگشیر

ی برو( نم رستو ننداز پاییر ی  )وقنر دارم بات زر میر
ین اینبار؟  برگشتم سمتش یکم نگاش کردمو آروم گفتم_چیو ازم میگیر

 زندگیم؟
 مرسادو؟
 بدنمو؟

 .. ی  همرو که گرفتیر
 چ  دارم؟ چ  میخوای دیگه هوم؟
وندم تو اتاق و درو بست و عصنی  مازیار سمتم اومد بازومو گرفتو کش
 گفت_از جونت سیر شدی مگه؟

 کالفه گفتم_ولم کن مازیار
 که من دارم.. 

ی
 گه تو این زندیک

س گفتم_پیداش نشد نه؟  بعد از چند ثانیه سکوت با  اسیر
 مازیار رسشو به عالمت منقی تکون داد

..؟هوووف  کالفه گفتم_دیشب کجا مونده یعنی
ز شد و بهرام داخل اومد و پشت رسش درو به هم  یهو در اتاق با شتاب با

 کوبیدو گفت_پاشو خودتو جمع و جور کن بریم پیش مرساد
 با خوشحایل گفتم_زنگ زده بریم دنبالش؟

 یکم نگام کردو گفت_ بیمارستانه.. 
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 با حرفش خشکم زد
 هر لحظه ممکن بود از حال برم مازیار

 زیر بغلمو گرفتوگفت_خانوم آروم باشید
 که صدام میلرزید نالیدم_چش شده؟  در حایل

 .. ی  _نمیدونم نگفیر
 با بغض گفتم_بریم.. 

 مازیار کمکم کرد و زیر بغلمو گرفت
شب بود نخوابیده بودم و اصال اوضاع خونی واسه شنیدن این خیی  ۲

 نداشتم.. 
ی نشستیم و حرکت کرد مازیار  تو ماشیر

م گرفت و  بهرام از صندیل جلو برگشت سمتم و یه شکالت ورقه ای سمت
 گفت_نه دیشب شام خوردی نه صبح صبحونه، بخور حالت بد نشه

 
 عصنی گفتم_نمیخوام خوبم.. 

 نگاه پر از خشیم بهم کردو گفت_ میخوری یا برگردیم
 با حرص شکالتو ازش گرفتم و یه تیکه دهنم گذاشتم.. 

 یعنی مرسادم چش شده.. 
 گه من

ی
م برات مامان که حاال شدی جزو زندیک  ..هوووف بمیر
 بعد چند دقیقه مازیار پارک کردو سه تانی پیاده شدیم

 تقریبا به سمت ورودی بیمارستان میدوعیدم
س داشتم جون میدادم  از اسیر

 داخل که رسیدیم بهرام به پذیرش گفت_ 
 تماس گرفتید برای مرساد کدوم اتاقه؟ حالش چطوره؟ چش شده؟

 پرستار با آرامش گفت_آروم باشید
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 ۱اس گرفتم اتاق بله برای مرساد تم
ی   دیشب تو دست شونی یه پاساژ پیداش میکیی

 رگ دستشو زده بود.. 
 خییل خون از دست داده بود به سخنر برشگردوندیم.. 

 قطره اشکم رو گونم غلط خورد.. 
 پرسه احمق رس یه اشتبااااه؟ رگ زدی؟

 احمق احمق احمقققققق
 با حرص سمت اتاقش رفتم و مازیار و بهرامم پشت رسم

 تاقو که باز کردم کل تنم یخ بستدر ا
 دستش باند پیچ  بودو خودش مثل گچ دیوار

 انگار خون تو تنش نبود
اشکام رسازیر شدن  پشت در اتاق ایستادمو با هق هق گفتم_خدا لعنتتون  

 کنه.. 
 مازیار با ناراحنر نگام میکرد

ی االنم برید پیشش  آروم گفت_خوب میشه خانوم خودتونو اذیت نکنیر
 دوس داره پیشش باشید..  مطمعنم

 رس تکون دادمو اشکامو پاک کردمو داخل اتاق رفتم کنارش ایستادم
 ..  با اون صورت مظلومت تو آخر منو میکیسی

 خم شدم و کوتاه لبشو بوسیدم و آروم پیشونیشو ناز کردم.... 
 
 

آروم پلک زد و با دیدن من اول چشاش پر ذوق شد و بعد یهو مثل بچه های 
 کردو روشو اون طرف کردو با ناراحنر گفت_چ  میخوای اینجا؟ساله قهر   ۲

 چرا اومدی؟ ها؟؟؟
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ه شدم و صورتشو محکم تو دستم   با لبخند به این لجبازی و حسودیش خیر
گرفتم و برش گردوندم سمت  خودمو آروم گفتم_ شنیدم میخوای مامانو 

؟  بوس کنی
ِکش تو 

َ
دست من قفل شده با لجبازی ابرو باال انداخت و همونجوری که ف
 بود به سخنر گفت_چرا چشماتون پف کرده؟

خم شدم کنار گردنشو با نفس گفتم_چون یه پرس بِد خودخواِه لجباِز احمق 
 دارم.. 

 کردو با حرص گفت_ عععع بهرامم با خودت 
ی
عصنی رسشو اونطرف

 آوردی؟؟؟؟
 کالفه نگاش کردمو گفتم_داری عصبیم میکنی مرساد، من با بهرام نبودم! 

 اون آرشام احمقم ک*سشعر گفته بهت.. 
 .. ی  مرساد با بغض نگام کردو گفت_بهم گفت با خودشم رابطه داشتیر

 بهم گفت شما هرزه این.. 
 بهم گفت منم اسباب بازیه دو روزتونم مثل خودش.. 

یخت..   مرساد اینارو میگفت و اشک میر
ارم..  ی  آرشام دستم بهت برسه زندت نمیر

نیم راجبش.. تا اون کالفه گفتم_ از بیمارستان   ی که مرخص شدی حرف میر
، فهمیدی؟؟؟؟  موقع حق نداری قضاوتم کنی

 لوس نگام کردو گفت_ خییل درد داشت
 خییل خون اومد.. 

سم..   لبخند نی جونی بهش زدمو گفتم_بابت اونم به خدمتت میر
یت میشد ،میمردم مرساد..  ی  اگه چیر

 پرسه احمق
اری بریخم شدم و صورتشو بوسیدم و گفتم_دیگه ه ی یم شد نمیر ی  رچیر
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 وای مییس حلش میکنیم
 لوس رس تکون داد.. 

 
ون اومدم و رو به مازیار گفتم_برو پیشش تنها نباشه تا من برم  از اتاقش بیر

یمش..  ش ببینم یک میتونیم بیی
 پیش دکیر

 مازیار رس تکون داد
 بهرام کالفه گفت_منم باهات میام صدف

ِ بخش رفتیم 
 با بهرام سمت دکیر

ومدم دهن باز کنم بهرام پیش دسنر کرد و گفت_ خسته نباشید.. همراِه تا ا
 مرساد باقر زاده هستم،میخواستم بدونم یک مرخصه؟

 دکیر نگایه بهمون کردو گفت_دوستشید؟
ش و ایشونم نامزدشونه  بهرام_خیر بنده برادر بزرگیر

سه و ضایع کنم همچیو..  ی انداختم تا سوایل ازم نی   رسمو پاییر
ون دادو گفت_ دکیر ن  فسشو با صدا بیر

 خیلینر باید مراقبش باشید
 اوضاع روچ جالنی نداره.. 

 )تو دلم قربون صدقه این همه حساس بودنش رفتم(
یدش  _ویل مشکیل برای ترخیص نداره میتونید بیی

بهرام از دکیر تشکر کرد و عصنی زیر لب گفت_  من این کارا رو واسه مامانمم 
 نکردم.. 

م بریم  بعد رو به من  گفت_برو پیشش برگه ترخیصشو بگیر
 رس تکون دادمو آروم زیر لب تشکر کردمو سمت اتاق مرساد رفتم

 لوس برگشت سمتم و گفت_ چقدر دیر اومدین :)
 خندیدم و گفتم _به جاش االن کمکت میکنم بلند شی و بریم عزیزدلم
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 لبخند نی جونی زد
ون اومدیم و  همزمان بهرام با برگه ترخیص کمکش کردم بلند شدو از اتاق بیر

 اومد سمتمون.. 
ون اومدیم  از بیمارستان بیر

 نگه..  مرساد مدام بهرامو با حرص نگاه میکردو بهرامم سیع میکرد هیچ  
 

 بازوی مرسادو تو دستم گرفتم و گفتم_جوجم چطوره؟
 لوس نگام کردو آروم دم گوشم گفت_دلم براتون تنگ شده بود

 بوسیدم غش غش خندیدمو محکم لپشو 
در عقب ماشینو باز کردمو نشوندمش داخل و خودم از اون سمت سوار 

 شدم
ی و حرکت کردیم  بهرام و مازیارم نشسیر

 مرساد خودشو حسانی برام لوس میکرد.. 
 رسشو گذاشت رو پامو دستمو بلند کرد روی رسش گذاشت یعنی نازم کن

 بهس زدم و دستمو تو موهاش کردم و با م
ر
فتملبخند پر از ذوف  وهاش ور میر

 کم کم دستمو تو گردن و لباسش بردم
 مور مورش میشد و تنشو جمع میکرد.. 

هنش  بعد از چند دقیقه با چشمای خمار نگام کردو دستمو گرفت و توی پیر
 بردو رو سینش گذاشت.. 

 پس مازوی پرسم زده بود باال و دلش میخواست مامیش  اذیتش کن یکم.. 
َورانی ناخونمو د

َ
 ور نیپالی سینش میکشیدم به صورت د

س نفس میکشید  نوکشون باد کرده بود و مرساد نامنظم و با اسیر
ه هوا  میدونستم با کاری که میخوام بکنم نالش میر
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ی انگشتام فشار  ی خم شدم و لبمو رو لبش گذاشتم و نیپلشو بیر واسه همیر
 دادم.. 

ای ریزی همونطور که لبام رو لباش بود نامفهوم ناله میکردو بدنشو تکون
 میداد

 نیپلشو ول کردم و اروم دستمو رو بدن و شکمش کشیدم.. 
 ک*یرش حسانی باد کرده بود

 متوجه نگاهای مازیار از تو آیینه میشدم ویل اصال برام اهمینر نداشت
ی مرساد در اوردمو روی ک*یرش کشیدم و همزمان با  دستمو از توی بولیر

 دست دیگم دهنشو گرفتم
 دستم میخوردنفساش تنتد تند به 

یخورده که یک*رشو مالیدم خم شدم پیشونیشو بوسیدم و آروم گفتم_توله 
 سگ حش*ر من.. 
ی هااا؟..  اری میر ی  میر

 دهنی ازت رسویس کنممممم! 
 با ترس و حش*ر نگام میکرد

با حرص انگشتمو تو دهنش بردم و اونم با چشمای خمارش نگام میکردو 
د..  ی  انگشتمو مک میر
م داشت می  چسبید که رسیدیمدیگه آمی 

 پیاده شدم و به مرساد کمک کردم پیاده شه.. 
 
 

ن واسه مرساد  رو به مازیار گفتم_ ییک بچه هارو بفرست یکم جیگر بگیر
 درست کنم

 با لبخند رستکون دادو گفت چشم. 
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 با مرساد به اتاق رفتیم.. 
لباساشو از تنش در آوردم و خوابوندمش رو تخت و کنارش نشستم و آروم 

مو رو لبش کشیدمو گفتم_چرا این کارو کردی مرساد قبل از اینکه ناخون
؟؟ ی شی  مطمی 

 نگام کرد.. 
ی رو  ی ی انداخت و گفت_ اینکه لیتلم قرار نیست هر چیر بغض کرد رسشو پاییر

 نگم..  تحمل کنم و هیچ  
ی   شما مال منیر

بود کنار اومدن با اینکه شما هم با آرشام بودید  سخت که نه واسم غیر ممکن
 ...و هم

 دستمو رو لبش گذاشتم و گفتم_هیششش
مرساد من چند ماهه پیش با آرشام آشنا شدم اون استادم بودو من حس  

 کردم دوسش دارم.. 
 و اون اتفاق افتاد دیدم حالم باهاش خوب نیست.. 

 دیدم حیس که نیازه رو ندارم.. 
 منم حق داشتم تجربه کنم مثل هر آدم دیگه ای... 

 ..بهرامم که میدونی دیگه
ی ما قسم میخورم مرساد..   نیفتاده بیر

ر
 به جز اون شبم دیگه اتفاف

 ! ..بد میبینی ی رفتاری بکنی  توام یک بار دیگه مرساد همچیر
 این بارم تنبیه مییسی ویل فعال تا یکم بهیر شی کاریت ندارم... 

 پرسه احمق! 
 

 .. ی  مرساد لوس نگام کردو گفت_ببخشید که باعث شدم گریه کنیر
 بخند رو لبام اومدبا این حرفش ل
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دکمه های مانتومو دونه دونه با لوندی باز کردم و گفتم _ به نظرم از االن 
 .. ی وع کن به گفیر  رسی

 مرساد گیج نگام کردو گفت_چرا ؟
مانتومو در آوردم پرت کردم کناری و گفتم_چون فک کنم دیگه التهاب اون 

ه..پس از س*وراخ خوشگلت خوب شده باشه و قراره مایم یکم خوش بگذرون
 ..  االن میتونی التماس کنی

 مرساد با ترس گفت_تروخدا مایم دردم میاد تروخدا نه.. 
 با لذت نگاش کردم

نزدیک صورتش رفتم و با حرص در حایل که لبام به لباش میخورد  
 گفتم_تروخدا چ  نه؟ هوممم توله؟

گ*ام؟
َ
 تروخدا سو*راختو ن

 اوممم؟؟
د..  ی  با ترس و ح*رسی نفس نفس میر

م و دستمو آروم رو یک*رش کشیدمو جووووون کشداری گفتم و زیر  خندید
 گردنشو زبون کشیدم.. 

 به ناله افتاده بود
 خییل ریز ناله میکردو با ترس نگام میکرد.. 

سوندش نگاش کردمو گفتم_   با لبخند بدجنیس که بیشیر مییر
 شه... 

ی
 اومممم پرسم پاشه واسه مامیش داگ

جدی و خشیک گفتم_ به نفعته من نیام داگیت  با ترس نگام میکرد که با لحن 
 کنم... 

با ترس بلند شد و رسشو رو تخت گذاشت زانو هاشو تکیه داد به تخت و 
 بدنشو باال داد.. 

 ک*ون سفید بدون موش... 
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 داشت روانیم میکرد.. 
ی برداشتم و سمتش رفتم..   روغن و پالگو از روی میر
 از ترس و حش*ر سوراخ ک*ونش بازو بسته میشد
 خندیدم و دستمو نوازش وارانه رو کمرش کشیدم

 تنش لرزید... 
 

 توی گودی کمرشو بوسیدم و گفتم_ آروم مامان هیچ  نیست.. 
ی  نوک انگشتامو کیم روغن بچه زدم وصورت مرسادو برگردوندم و لباشو بیر

 لبام گرفتم و آروم مزه مزه میکردم همزمان دستمو رو سو*راخ کونش گذاشتم
 نی خوردو سور*اخشو جمع کرداز ترس بدش تکو

ی بیشیر  لبمو از لبش جدا کردم و گفتم_میدونی که هر چ  سفت تر بگیر
 ..  اذیت مییسی

 ..  میدونی که من بدتو نمیخوام پس بهم اعتماد کن بدنتو شل بگیر
سم مایم  مرساد با ترس و بغض گفت_مییر

ی لبام  گرفتم  با اخم نگاش کردمو اسپنیک به ک*ونش زدم و دوباره لباشو بیر
 آروم سورا*خشو با یه انگشت میمالیدم.. 
 کم کم تنشو شل گرفتو آروم شده بود.. 
 منم آروم انگشتمو تو س*وراخش کردم

ی لبام بود ناله ریزی کرد..   کل تنش تکون خوردو در حایل که لباش بیر
 ناله هاش بدجوری تحر*یکم میکرد

له هاش شدید تر باعث شد تند تر تو سو*راخ تنگش تلم*به بزنم و آه و نا
 شه.. 

 دیگه تقریبا به یه انگشتم عادت کرده بود که دومیو هم داخل کردم.. 
 واسه یه لحظه کل بدنش متوقف شد و نفس کم آورد.. 
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لباشو ول کردم و تو گردنشو بوسیدم و گفتم_آروم مامان.. نفس بکش جوجه 
 ام.. 

 ..  مرساد کوتاه کوتاه نفس کشیدو با ناله و حرسی گفت_ مامیینر
وع به  ترکیب صداش و نالش و مایم گفتنش ِجری ترم کردو نی مقدمه رسی

تل*مبه زدن کردم و کل اتاقو صدای آه و ناله های مرساد پر کرده بودو من 
 حسانی داغ کرده بودم که چند تقه به در خورد.. 

 
 

 با اخم رو به مرساد گفتم_هیس مرساد
 صدای نالتو بشنوم کشتمت.. 

 تم_کیه؟ و لباس خوابمو تنم کردم ازش فاصله گرفتم و گف
 _مازیارم خانوم.. 

دم در رفتم و درو باز کردم مازیار با خنده ای که سیع داشت جمعش کنه  
 گفت ببخشید مزاحم شدم

ی یا  خونست برای ناهار بگم درست کیی ی خواستم بگم جیگرارو خریدم آشی 
ی   خودتون میخواین درست کنیر

 مخندیدم و گفتم_ خودم میام درست میکن
 رس تکون داد و گفت_ برید به کارتون برسید خانوم مزاحمتون نمیشم
ه شدم  با خنده رس تکون دادم و درو بستم و با لبخند به مرساد خیر

 با ناله گفت_ مایم.. 
 خندیدم و گفتم _جوووون مایم؟

لباس خوابو از تنم در آوردم و با حرص تو دهن مرساد چپوندم و گفتم_ کل 
 با صدات توله سگ.. عمارتو خیی کردی 

 دوباره آروم دوتا انگشتو تو سو*راخش کردم
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د...  ی  کل تنش لرزیدو از درد چشماشو بست و نفس نفس میر
دم و اون نامفهوم ناله میکرد..  ی  آروم تو سو*راخش تلم*به میر

 با نفس در گوشش گفتم_پرسم به دلش صابون نزنه ها.. 
ی از ار*ضا شدن نیست...   امروز خیی

 امفهویم کردمرساد ناله ن
اض نداریم..   با حرص دم گوشش گفتم_ اعیر

 
آروم صورتشو ناز کردم و گفتم_ صداتو کیس بشنوه تا عرص اینو میکنم توت 

 ...  و در میارم اونقدری که به خونریزی بیفنر
 با ترس رس تکون داد.. 

 رس پالگو روغن بچه زدم و دم سو*راخش گذاشتم
 از ترس میلرزید.. 

 و آروم آروم داخل میکردمتو گردنشو بوسیدم 
د از درد..  ی ل کنه و غر میر

 سیع میکرد صداشو کنیر
 بیشیر داخل فرستادم

لشو از دست دادو با گریه نامفهوم در حایل که لباسم تو دهنش بود  دیگه کنیر
 میگفت_مامییینر تروخداااا... 

 آروم در گوشش گفتم_شل بگیر مامان.. 
 شل بگیر پرسم

 تماس نگام میکرد.. مرساد گریه میکردو با ال
یکم دیگ مونده بود که کامل بره تو سو*راخش و این صحنه واقعا ت*حریک  

 کننده بود.. 
 صورتشو ناز کردم و آروم آروم تا ته فرستادم داخلش.. 

 ..  از درد با گریه داد زد_ مامییینر
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 پارچرو از دهنش در آوردم و کشوندمش تو بغلم و گفتم_ جانم عزیزم.. 
 میکرد_مامان تروخدا درش بیارین..  با گریه التماس

 صورتشو ناز کردم و گفتم_آروم باش مامان قرار نیست اینو در بیاره... 
 با ترس نگام کردو گفت_غلط کردم... 

 تروخدا ببخشینم.. 
 تروخدا مایم

 صورتشو بوسیدم و گفتم_ گریه نکنه پرسم.. 
و سو*راخ بلند شو وایسا مامان.. باید بهش عادت کنی این تا شب قراره ت

 پرسم باشه... 
 

 مرساد آروم آروم بلند شد ایستاد.. 
م..دیگه  با درد  چشماشو بست محکم و با التماس گفت_به خدا دیگه نمیر

 هیچ کاری بدونه اجازتون نمیکنم.. 
 درد دارم درش بیارین تروخدا

 صورتشو ناز کردم و گفتم_ کم کم عادت میکنی بش جوجه.. 
ین سایزشو برات گذاش  تم ایتقدر لوس نباش.. کوچیکیر

بوسه ای رو لبش زدم و گفتم _تا تو داری با اسباب بازی جدیدت کنار میای 
ی و تو حیاط عمارت جیگر کباب کنیم بدم  من آماده میشم که بریم پاییر

 جوجه ام بخوره.. 
 با بغض رس تکون داد.. 

 یه بافت گشاد صورنر تنم کردم و یه ساپورت تنگ مشیک.. 
 ستم و آرایش الینر کردمموهامو دم اسنی ب

ال به الی آماده شدنم گه گداری صدای ناله ها و آخ گفتنای مرسادو 
 میشنیدم و لبخند رو لبم میومد.. 
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 برگشتم سمتش و گفتم_نفس مامان بیاد لباساشو تنش کنم.. 
ه شد بهم و گفت_اینطوری میخواین بیاین جلوی بقیه؟  خیر

به صورتش زدم و گفتم_ کل این  آروم صورتشو ناز کردم و بعد سییل آرویم
یو نداشته  ی س چیر

ه،پس اسیر ی منو تو چه خیی عمارت میدونن دیگه االن بیر
 باش

 لباس زیرشو تنش کردم و شلوارشو تنش کردم.. 
 یه بافت مشیک تنش کردم و با ذوق نگاش کردم.. 

 هوا نسبتا داشت رسد میشدو نمیخواستم حاال که جون نداره رسما بخوره.. 
 یدم چند قدم ازش فاصله گرفتم و گفتم_ بیا سمت مامان ببینم.. گونشو بوس

 با درد قدم برمیداشت و سمتم میومد یه قدمیم ایستادو با بغض نگام کرد.. 
 یه قدم بش نزدیک شدم پیشونیشو بوسیدم و گفتم_ خر نمیشم جوجه .. 

 ..  بیا بریم، تو پله هام آروم آروم بیا اذیت نیسی
 

ون اومد رس تکون دادو دنبالم از   اتاق بیر
فتم که مجبور شه تند تند پشت رسم بیاد..   منم از عمد تند تند میر

به پله ها رسیدیم برگشتم سمتش که دیدم اشک تو چشماش جمع شده از 
درد یه پله برگشتم باال و کشوندمش تو بغلم و گفتم_ خب آروم بیا مامان 

 مجبورت که نکردن اینجوری اذیت شی دورت بگردم.. 
اشکش که رو صورتش ریخته بودو پاک کردو گفت_ خب شما تند قطره 

سم اینجا تنها بمونم..  ین منم مییر  میر
لبخند مهربونی بهش زدم و تو گردنشو بوسیدم و دستشو گرفتم و گفتم آروم 

ی که پرسم اذیت نشه..  یم پاییر  میر
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ی رفتیم مازیار با دیدنمون لبخندی زدو گف ت_ با هم آروم آروم از پله ها پاییر
خانوم آتیش روشن کنم یا رو منقل میخواین درست کنید؟ نگایه به وضع 

 مرساد کردم.. بهیر بود کنار آتیش بشینه که یخ نکنه
 با لبخند گفتم_ آتیش درست کن مرش عزیزم

 مازیار با لبخند رستکون دادو رفت
رو به مرساد کردمو گفتم_حتما یادت باشه باال رفتیم پانسمان بخیه اتو 

 کنم باشه؟عوض  
 رس تکون دادو لوس گفت _چشم. 

ی؟ ی اومد به مرساد لبخندی زدو گفت_بهیر  بهرام از طبقه باال پاییر
 مرساد با ترس خودشو جمع کرد پشت رسم .. 

برگشتم سمتش صورتشو ناز کردمو گفتم_کاریت نداره مرساد.. مودب 
 جوابشو بده جوجه مامان.. 

م.. مرساد با ترس و خجالت به بهرام نگاه کر   دو گفت_ممنون بهیر
 بهرام رستکون داد و گفت_صدف خانوم مارو دعوت نمیکنی جیگر بخوریم؟

 اخالقش از این رو به اون رو شده بود.. 
 لبخند زدم و گفتم _چرا که نه.. 

سش کمیر شه و همینطور که با  دستمو پشت کمر مرساد گذاشتم که اسیر
فتیم دم گوش مرساد  آروم گفتم_آروم باش  بهرام به سمت حیاط عمارت میر

 تا پای جونم هواتو دارم.. 
 مرساد با درد نالید_تروخدا اینو در بیارید از توم، درد دارم... 

 بهش چشم غره ای رفتم 
 
 

 بهرام نگایه به مرساد کردو گفت_ این بیچاره تازه از بیمارستان اومده.. 
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 پالگ کردی توش چرا؟
 عجب بودمواقعا از این همه تغییر تو احساس بهرام مت

ل کردم..   با حرص گفتم_تازه کیل خودمو کنیر
 تا این باشه دیگه نی خیی نزاره بره و رگشو بزنه برا من.. 

 مرساد لوس نگام کرد.. 
ه به باس*ن مرساد گفت_درد داری عزیزم؟  بهرام خیر

 مرساد با ترس نگایه به من کرد که یعنی نمیخواد جواب بهرامو بده.. 
 کن موذبش نکن بیا اینور.. رو به بهرام گفتم_ ولش  

 بهرام باز کنارم اومد.. 
 رو صندلیای دور آتیش نشستیم اما مرساد نمیشست

ی مرساد  کالفه گفتم_بشیر
 گفت_ دردم میاد.. 

ی
 با کالفیک

 عصنی گفتم_ پس زانو بزن
 با بغض گفت_مایم درد دارم.. 

 فقط نگاش کردم
 از ترس رسی    ع  زانو زدو از درد اشک تو چشماش جمع شد

 رام عصنی گفت_صدف اذیتش نکن اینجوری.. به
خم شدم و لبای مرسادو بوسیدم و رو لباش گفتم_ اصال خوشم نمیاد  بچم 

ی کنه ها..   با ک*ونش دلیی
 مرساد با بغض نالید_من که کاری نکردم.. 

چنگ انداختم توبازوشو آروم دم گوشش گفتم_ویل نگاهه بهرام بدجور رو  
 ک*ون پرسمه.. 
 رماییدمازیار_خانوم بف

 مازیار یه سیخ دست منو یه سیخ دست بهرام داد
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 خواست سیخ بعدیو دستم بده که گفتم_ اون برای خودته عزیزم.. 
 _خانوم پس شما؟
 _من میل ندارم.. 

ی لبای مرساد گذاشتم  یه تیکه جیگر از سیخ جدا کردم و بیر
 با اون پوزیشن نشستنش مثل سگ داشت از دست صاحبش غذا میخورد

 م که بهرام بدجوری تو کف مرساده و نگران بودم.. حس میکرد
 برگشتم سمت بهرام که با چشمای خمارش مواجه شدم.. 

 کالفه گفت_ صدف پرست بابا نمیخواد؟
 

ه شدم و عصنی گفتم_بهرام نزدیک !!  متعجب به بهرام خیر مرساد نمییسی
 فهمیدی؟

 ! ی  بهرام پوزخندی زدو گفت میدونی که اگه بخام جفتتون مال منیر
ارم پس درست جواب منو بده ی ام میر

 فقط دارم بت احیر
م..   بگیر

ی پارتیی  من عادت ندارم بدون رضایت طرفیر
 رس تکون دادم و گفتم_نزدیک مرساد نشو

ل کن..   حنر نگاهاتم روش کنیر
 بهرام رس تکون دادو گفت خییل خب َرم نکن.. 

 یه تیکه دیگه جیگر به مرساد دادم.. 
 با ترس نگام میکرد. 

ند موهاشو از صورتش کنار زدم و پیشونیشو بوسیدم و گفتم_پرسم با لبخ
ه  جیگر بخوره.. جون بگیر
 .. مرساد لبخند نی جونی زد

مازیار نگایه به مرسادو بعد به من کردو گفت_ خانوم زانوهاش رو زمینه هوا 
ه!   رسده بدن درد نگیر
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 با لبخند رو به مازیار گفتم_ مرش که به فکری. 
ی اینجا مامان! صورت مرسادو نا  ز کردم و گفتم_بیا بشیر

 مرساد با درد شدیدی بلند شد و کنارم نشست.. 
 اشک تو چشماش بود

تیکه آخر جیگرو دهنش گذاشتم به سخنر جویید و قورت دادو با دردآروم دم  
 گوشم گفت_ن  ن  دارم مامان.. 

 میدونستم بهونه میاره واسه اینکه یکم از رسی پالگ خالص شه
مت مامان.. گردنشو بوسی  دم و گفتم_پاشو بیی

ی  بلند شد دستشو گرفتم و با هم لوس آروم سمت دست شونی سالن پاییر
 رفتیم

 که اومدم باز میکنینش توم؟ با بغض گفت_از دست شونی 
 با لبخند گفتم_بعله عزیزم

 اینو تا آخر شب باید تحمل کنی عزیز دل مامان.... 
 
 

 مرساد با بغض رس تکون داد
ت شونی رفتم و پامو به لبه َسکو گذاشتم و گفتم_خم شو رو همراهش تو دس

 پام.. 
 .. م دست شونی ی تحمل میکنم آخر شب میر  مرساد با ترس گفت_ولش کنیر

 خندیدم و گفتم_خم شو مرساد
ی دادم و آروم پالگو توش تکون دادم که  مرساد خم شد شلوارشو تا زانو پاییر

 شل کنه.. 
 شل بگیر مامان..   تو گردنشو بوسیدم و گفتم_ تا جانی 

 که میتونی



 

 
 

Page | 119  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

مرساد بدنشو راحت گرفت آروم آروم از تو سو*راخش درش آوردمو مرساد 
ون نره..   پامو محکم گاز گرفت که صداش بیر

 که اینجوری 
ی

بلندش کردم و محکم گردنشو گرفتمو عصنی گفتم_ مگه سیک
ی؟  پای منو گاز میگیر

گردنشو ول کردم   وقنر نگام به چشمای اشکیش افتاد دلم سوخت..آروم
 آوردم و آروم لباشو بوسیدم و گفتم_بعد از اینکه دستشونی  

ی رسشو پاییر
کردی و خودتو خشک کردی این روغنو بزن که اذیت نیسی وقنر میخوام 

 دوباره بکنمش توت.. 
 با بغض رس تکون داد

ون اومدم و کالفه کناری ایستادم  از دستشونی بیر
لبخند نگاش کردم که گفت_خانوم میشه مازیار از توی حیاط سمتم اومد با 

 اگه کاری ندارید بریم باال صحبت کنیم؟
رس تکون دادمو گفتم_حتما.. اون شبم داستان مرساد پیش اومد نتونستیم 

 حرف بزنیم.. 
 مازیار رستکون دادو گفت_بله پس کاراتون که تمام شد صدام بزنید

 رس تکون دادمو گفتم_ممنون بابت جیگر
 ش میکنیم گفت و رفت.. با لبخند خواه

 صدای گریه مرساد از توی دستشونی میومد
 

 چند تقه به در زدم و گفتم_خونی پرسم؟
 با گریه گفت_دروغ گفتم ن  ن  دارممم

 درد دارم تروخدا نکنینش توم
 خندم گرفته بود از این همه لوس بودنش



 
 

Page | 121 
 

 @majic_channell  

 

 

خندمو جمع کردمو جدی گفتم_باشه مامان پس امشب اتاق آخر تنها 
 بخواب

 مایم پرسی که حرفشو گوش نکنه رو دوس نداره. 
ک کنم    گریش شدت گرفت و البه الی اشک ریختناش نامفهوم گفت_یم

 مش
 تو وو.. 

 لبخند رو لبم اومد در دست شونی رو باز کردم و داخل رفتم
 نشسته بود کنار روشونی و گریه میکرد

خم  شو رو  سمتش رفتم روی پالگو پر روغن کردم و گفتم _پاشو مامان.. 
 پام.. 

 پامو به سکو زدم و مرساد خم شد
دور سورا*خش قرمز شده بود و دل دل میکرد نازش کردمو گفتم_ سو*راخ 

 بچم چه رسخ شده.. 
نی جون نالید_بله دیگه شما که به من اهمیت نمیدین یه فقط میخواین اونو 

ی تو من  فرو کنیر
 غش غش خندیم و گفتم_ اوه اوه اوه

 پرهبیبیم چه دلشم 
رس پالگو رو سورا*خش گذاشتم و از اون ور با اون دستم ک*یرشو تو دستم  

 گرفتم.. 
 مرساد وقنر با بدنش بازی میکردم دیگه هیچ  نمیفهمید .. 

 آروم ک*یرشو مالیدم که آهونالش از شدت ت*حریک بلند شد.. 
 همزمان آروم آروم پالگو میکردم توش کردم توش.. 

 د تا کامل رفت توش... چند دقیقه ای ادامه پیدا کر 
 یهو تنش لرزید و آبش با شدت به دستم پاشید.. 
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 با ترس برگشت نگام کرد.. 
 با لبخند نگاش کردمو گفتم_سست عنرص.. 

 بزار دستمو بشورم تا لباستو تنت کنم.... 
 مرساد تنشو بلند کردو تازه متوجه مالگ شد

 آچی گفتو با درد چشماشو بست
 یشستم گفتم_گول خوردی جوجه مامان.. خندیدمو در حایل که دستمو م

 
 لوس و بامزه نگام کردو شلوارشو تنش کرد

ون اومدیم و سمت اتاق  برگشتیم..   با هم از دست شونی بیر
د ی  درد داشتو غر میر

 کمیر
م یا پرسم با مامانش  تو اتاق که رفتیم لباسامو در آوردم و گفتم_تنها دوش بگیر

 میاد؟
 رستکون داد

وع  به در آوردن لباساش کردم  لبخند زدم و رسی
 باال تنش که لخت شد رسمو رو شونش گذاشتم

ی مایم؟  نفس آرویم کشیدو دستشو برد تو موهام و گفت_خوبیر
 رس تکون دادم 

 از تنش فاصله گرفتم و دستشو گرفتم کشیدم سمت حمام.. 
 با هم تو وان نشستیم تکیه دادم به سینه مرساد و چشمامو بستم تو بغلش.. 

 جوجه  من  بوددرسته 
 ویل پر از آرامش بود

دستشو دور گردنم انداختو بیشیر منو تو بغلش کشیدو پشت رس هم رسمو 
 میبوسید.. 

ی تو در آوردن اون نداره هااا  با لبخند برگشتم نگاش کردمو گفتم_ تاثیر
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 گفته باشمممم
 لبخند نی جونی زد و گفت_دوستتون دارم مایم.. 

ی تر آورد  م چشمامو بستم.. رسشو گرفتم و پاییر
 تا جانی که جفتمون به نفس نفس افتادیم لباشو بوسیدم.. 

از تو بغلش بلند شدم خودمو زیر دوش شستم و گفتم _بیا بشورمت از حمام 
ون مامان...   بریم بیر

* 
ون اومدیم و لباسای مرسادو تنش کردم و خودمم لباسامو  از حمام بیر

 پوشیدم
 راهرو رفتم و مازیارو صدا زدم موهای خیسم رو شونم ریخته بود تو 

 _جانم خانوم اومدم... 
 به داخل اتاق برگشتم چند دقیقه بعد مازیار داخل اومد

 
 نگایه مهربون به مرساد کردو گفت_عافیت باشه

 مرساد لوس گفت_ممنون
 لبخندی بهش زدم و اون سمت اتاق رو کاناپه نشستم و مازیارم نشست

 رس تکون دادمو گفتم_خب؟
وع به صحبت کرد_ نفس عمی  قر کشیدو رسی

 ماهه که واسه این بند کار میکنم ۸من 
مو ازم گرفت و  ی ازش ندارم ۵بهرام برادر کوچیکیر  ساله که هیچ خیی

اومدم زیر دستشون بدون اینکه بدونن یک ام که هم مدرک جمع کنم برای لو 
 دادنشون هم برادرمو پیدا کنم.. 

م شده که کمه انی دستگیر
ی  االن یه چیر

ه با توجه به شغلتون اینجا..  ش هاتون بیشیر  ویل شما دسیر
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 ازتون میخوام ما توی یه تیم باشیم و به هم کمک کنیم
یم و به  منم به محض اینکه برادرمو پیدا کنم با هم از اینجا همراه مرساد میر

 پلیس همه چیو میگیم.. 
 ..  گیج داشتم نگاش میکردم

 متعجب گفتم_اگه بفهمن چ  مازیار؟
 یکشنمون.. م

یم  _با احتیاط پیش میر
 هیچ  نمیشه خیالتون راحت.. 

 رستکون دادم و گفتم_من که از خدامه از اینجا خالص شدن.. 
سم بالنی رس من یا مرساد بیارن

 ویل مییر
رسشو به عالمت منقی تکون دادو گفت_اگه شما قبول کنید که با من 

 همکاری کنید من تا پای جونم مراقب شما و مرسادم
 ا لبخند رستکون دادم و گفتم_با کمال میل... ب

 
مازیار بلند شد و به مرساد که فضول داشت نگامون میکرد شب بخیر گفت و 

ون رفت.   از اتاق بیر
 با لبخند سمت مرساد رفتم و گفتم_نفس مامان چطوره؟

ی با این آقاعه..؟  لوس نگام کردو گفت_چ  میگفتیر
 موقعش..  صورتشو ناز کردم و گفتم _بهت میگم به

 االن بگو ببینم جوجه ام میخواد فردا بریم یه دوری بزنیم؟
 _کارتون پس؟

یم  لبشو ناز کردم و گفتم_بعد کارم میر
 _خسته اید که.. 

 خندیدم خم شدم رو لباش و همینطور که میبوسیدمش گفتم_نیستم عزیزم.. 
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و موهاشو ناز میکردم لوس نگام   دراز کشیدم تو تخت و کشیدمش تو بغلم
 ردو گفت_اینو از توم در نمیارین؟ک

 خندیدمو گفتم_بله که در میارم
 پاشو به شکم لبه تخت بخواب
 خودمم بلند شدم از رو تخت
 مرساد کاری که گفتمو کرد 
 لباسشو از تنش در آوردم 
ی در آوردم  پمادو از روی میر

ون  پای مرسادو تو دستم گرفتم و آروم ناز میکردم و آروم آروم پالگو بیر
 کشیدممی

 ناله میکرد آروم
ون کشیدم  تو رونشو بوسیدم و پالگو بیر
 ..  با درد و نفس بریده گفت_ آیییییینر

 بدنشو ناز کردم  و در پمادو باز کردم و توی سو*راخش زدم و پخشش کردم
د از درد..  ی  نفس نفس میر

 تو گردنشو بوسیدم و گفتم_پاشو مامان.. 
  

 
 مرساد پاشد که رو تخت دراز بکشه

 وشو کشیدم و گفتم_کجا کجا؟باز 
 پاشو وایسا مامان.. 

 !  بخوانی
 یه رسی تمرین باید انجام بدی بعد میتونی

 نگام کردو گفت_مامان درد که نداره؟ لوس
 و گفتم_نه مامان با لبخند لبشو بوسیدم
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چون چند ساعت پالگ تو سو*راخت بوده باید راه بری و بدنتو جمع کنی 
ی که سو*راخ  م گشاد نمونههه... بچ وقنر راه میر
 رس تکون دادو گفت_چشم

فت..   بلند شد و کاری که گفتم رو میکرد توی طول اتاق راه میر
بیای  دقیقه اینکارو بکن مامان بعد میتونی  ۵۴با لبخند نگاش کردم و گفتم_ 
 ..  راحت تو بغلم تا صبح بخوانی

 با ذوق نگام کردو تند تر طول اتاقو یط میکرد.. 
ون او  ی شداز اتاق بیر خونه رفتم که آرشام جلوی راهم سیی ی  مدم و سمت آشی 

 چشماش پف کرده بودو نی حوصله بود
 همیشه نپیچید به دستو پامو رسشو کج کردو رفت برعکس

؟  متعجب نگاش کردم و گفتم_آرشام خونی
 برگشت عمیق نگام کردو گفت_ مهمه؟

 برو با پرست خوش بگذرون تو... 
 به هم کوبید.. اینو گفتو تو اتاقش رفت و درو 

 تقصیر خودش بود
 من خودم بودم که دوسش داشتم.. 

 ویل اون گند زد
 اون اینجوری زندگیمو به گه کشید.. 

 خورد که گوشیم زنگ تو این فکرا بودم
 که...  متعجب از جیبم درش آوردم

 
ی رو به رو شدم..    با اسم نگیر

 پوزخند تلچی زدم
 م مادری نکرده بود.. هیچ وقت حاضی نشدم مامان سیوش کنم چون برا
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 کالفه گوشیو جواب دادم
..  ۲_به به صدف خانوم،کجانی   شبه برگشتم خونه نیسنر

ی میکردی  پیگیر
 پوزخندی زدم و گفتم_شاید مرده بودم..یخورده بیشیر
 خییل رسد خندیدو گفت_بادمجون بم آفت نداره.. 

 بغض گلومو گرفت رو پله اخر نشستم
 تواِن رس پا ایستادن نداشتم

لش کنم که صدام نلرزه پرسیدم_کاری باهام ب ا بغضی که سیع میکردم کنیر
؟؟  داشنر

 _نه فقط خواستم ببینم زنده ای یا نه.. 
 مکنی کردو پرسید دیگه خونه نمیای؟

ی بس که آشوب بود  تو دلم چنگ مینداخیر
 با پوزخند گفتم نه.. 

)  به وضوح شنیدم که آروم گفت )بهیر
 رفش گفت_جات امنه؟و باز با همون لحن رسدو مذخ

؟  پیش دوست پرسنر
 اشکم رو گونم رس خورد

 نفس عمیقر کشیدم و گفتم_اره،باید برم.. 
 کاری نداری؟

 رسد گفت_نه مراقب باش،خدافظ
ی و زدم زیر گریه  گوشیو کوبیدم زمیر

دم...چقدر بدبخت بودم...چقدر؟ ی  رسمو رو پام گذاشتم و زار میر
 تا یک قراره اینجوری پیش بره خدا... 

 _صدف
 با صدای بهرام رسمو بلند کردم
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 اشکامو پاک کردمو نگاش کردم
 با مهربونی نگام کردو گفت_چ  شده باز عزیزم؟

ی تکون دادمو گفتم_هیچ    رسمو به طرفیر
خونه برم که بازومو گرفت و گفت_دخیر گوشیتو خورد   ی بلند شدم سمت آشی 

 کردی
 بگو ببینم چیشده؟کیس اذیتت کرده؟

 بهرام ولم کن.. عصنی گفتم_هیچ  
 یهو حالتش عوض شد

عصنی نگام کردو با حرص سمتم اومدو از گردن محکم گرفتم و چسبوندم به 
ه هرزه!   دیوار و اربده زد_دخیر

؟ نی ی  فک کردی چه گهنر هسنر با من اینجوری حرف میر
میخوای ببندمت تو حیاط تا صب سگ لرز بزنی بفهیم جایگاهت تو این 

 ست... عمارت چیه؟سگ نگهبانم نی
 لیاقت نداری آدم باهات درست رفتار کنه... 

 نفس نمیتونستم بکشم.. 
ی شدم ی جدام کرده بود،داشتم خفه میشدم که ولم کردو پخش زمیر  از زمیر

ی   با پالگد زد تو شونم و انداختم رو زمیر
پاشو رو قفسه سینم گذاشتو فشار دادو با حرص غرید_ معذرت خوایه کن 

.. هرزه کوچولو تا دوباره زیر   م از حال نرفنر
فت  چشمام سیایه میر
ی نمیفهمیدم ی  دیگه چیر

 داشتم جون میدادم زیر پاش که ییک حلش داد کنار.. 
 _صدف.. 

 صدف نفس بکش عزیزم ،آروم باش... 
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دم و لبم خشک شده بود ی  نفس نفس میر
د با کمک مازیار بلند  ی با درد شدیدی که تو قفسه سینم و کل بدنم موج میر

 شدم 
فت.. چشمام سیایه   میر

ی بهرامو آروم میکردن که سمتم حمله نکنه و اون  چند تا نگهبان اون ور داشیر
د_معذرت خوایه کن هرزه..  ی  با نفرت نگام میکرد و اربده میر

 با نفس گفتم_تو اتاق خودم نریم.. 
 مازیار رس تکون دادو تو بغلش بلندم کرد

 حنر به سخنر نفس میکشیدم.. 
 ووفخدایا دیگه کم اوردم بسه...هو 

 
 

 مازیار رو تختش خوابوندم
 کل تنم تیر میکشید

 از شدت درد اشکم غلط خورد رو گونم
 خدایا نجاتم بده.. 

م ..  ی نگام کردو گفت_الیه بمیر  مازیار غمگیر
؟؟؟  چیکار کنم برات؟ بریم دکیر

 ابرو بابا انداختم و با نفس بریده گفتم_برو...مرسادو...بخوابون.. 
ی نه  مازیار عصنی گفت_اون خستش بشه میخوابه االن نگران خودتون باشیر

 اون
 عصنی و با نفیس بریده گفتم_برو مازیار.. 
ون رفت  مازیار کالفه بلند شدو از اتاق بیر

 با درد شدیدی بلند شدم و لباسمو جلوی آیینه کنار زدم
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فت  تمام قفسه سینم قرمز بودو رو به کبودی میر
فت..  نگاهم مات موند رو خودم و اشکم نی اختیار   میر

 آروم لب زدم_مگه من چیکار کردم که باید این همه بدبخنر بکشم.. 
چند تقه به در خورد و مازیار داخل اومد و گفت_بهرام تو راهرو جلومو گرفت  

 که صدات کنم.. 
با وجود دردی که داشتم سیع کردم خییل محکم و بدون نشون دادن ضعفم 

ون و جلوش وایسم ببینم چ  میگه..   برم بیر
.. ص ی  ورتش آروم بودو حنر غمگیر

؟  ناراحت گفت_خونی
متعجب نگاش کردم فقط که آروم گفت_تقصیر خودته من نمیخواستم 

 آسینی بت برسونم.. 
ی میشه..   وقنر لج میکنی نتیجش همیر

 اومد صورتمو ناز کنه با ترس رسمو عقب کشیدم.. 
 که برات نیفتاد؟

ر
ون فوت کردو گفت_اتفاف  کالفه نفسشو به بیر

 داری؟درد 
 رسمو به عالمت منقی تکون دادم و پا تند کردم سمت اتاق خودم.. 

 داخل رفتم و درو بستم
 زیر لب گفتم_مرتیکه روانی 

 ..  مرتیکه روانییییینر
 و صدای هق هقم هوا رفت

 اصال حواسم به مرساد نبود... 
 ..چیشده؟ دوید سمتم و نگران گفت_مایم

 صورتمو ناز کرد 
 بغض کرده بود
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 نگاش کردم و گفتم_هیچ  مامان برو بخواب تو.. با لبخند 
 عصنی گفت_بچم مگه؟ بگید یک اذیتتون کرده؟ بیاین از اینجا بریم

 تروخدا مامان
 اینا هر روز دارن یه بالنی رستون میارن

 نالیدم_غر نزن مرساد
 حال مامان خوب نیست.. 
ی انداخت  مرساد رسشو پاییر

 تو بغلش بلندم کردو سمت تخت بردم
 . ت خوابوندمو کنارم دراز کشید و آروم موهامو ناز میکردرو تخ

 شدیدا از وضعیتم خسته بودم
من که تا پای مرگ رفتم پس چرا دوباره امتحانش نکنم و از بهرام نخوام که از 

 عمارت برم؟
 چند تقه به در خورد

 آرشام با چشمای به خون نشسته نگام کردو گفت_تازه فهمیدم چیشده.. 
 یر صدفپاشو بریم دک

ی  پاشو قربونت برم باید بریم از قفسه سینت عکس بگیر
ه بودم به آرشام که با صدای داد مرساد از جام پریدم..   با بغض خیر

..؟؟ یش دکیر ون،خودم مگه مردم که تو بخوای بیی  _برو بیر
 بازوی مرسادو گرفتم و گفتم_آروم.. 
 رو به آرشام گفتم_خوبم من ممنون.. 

 ش رو صورتش میچکید خندیدآرشام در حایل که اشک
ون رفت از اتاق...   رسشو تکون دادو بیر
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رو به مرساد کردم و برای عوض کردن جو به وجود اومده جدی 
 پرسیدم_تمرینی که گفتم انجام بدی رو دادی یا نه؟؟؟

مرساد رسی    ع صورتش از اون حالت لجبازیش در اومد و لوس نگام کردو  
 گفت_بله..انجام دادم به خدا

بخند بدجنیس نگاش کردمو با آرامش رس تکون دادمو گفتم_پس پاشو خم با ل
 شو مامان سوراختو چک کنه پرسم.. 

با ترس نگام کردو با ِمن ِمن گفت_ب ب به خد خدا ت تنگ ش شده م ما 
 مایم.. 

 با لذت نگاش کردم و گفتم_ویل مایم دوس داره شخصا چک کنه.. 
 م شو مرساد.. بعد حالنر جدی به صورتم گرفتم و گفتم_خ
 مرساد بلند شد و مشغول لخت شدن شد
 تکونی به تنم روی تخت دادم و نشستم

س آرشام احمقو داشتم که باز کار دستم نده از رس نی  بدجوری اسیر
 عقلیاش... 

فتم که با صدای ترسیده مرساد به خودم  داشتم با فکرای خودم کلنجار میر
 اومدم

 _م.. م.. مایم... 
 ختم.. نگاهمو به بدنش دو 

 نداشت یک با چه تمایالت جنیس
ر
 فرف

ی بودم که هر کیس با دیدن بدنش اختیارشو از دست میده..   مطمی 
 پوست سفید و تن خوش فریم داشت.. 

 لبه های با*سنشو آروم نوازش کردم و با جدیت گفتم_پاها باز تر.. 
 در حایل که پاهاش میلرزید به زور یکم باز ترشون کرد.. 

 دم و پاهاش از هم به اندازه دلخواهم باز شد! عصنی پاشو هول دا
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 لوس گفت_آخخخ
 با لبخند به سور*اخ تنگ و خوشگلش نگاه کردم.. 

 کالفه گفت_بسه دیگه خستم شددد
 ابرو باال انداختم.. 

بلند شدم و رو به روش رفتم دستمو زیر چونش زدم و رسش رو باال آوردم و 
 با حرص گفتم_چ  گه خوردی جوجه؟

 هر چ چ  ش شما ب با ترس نگا
َ
 ه

َ
م کردو گفت_غلط کردم..ببخشید ه

 ... ی  بگیر
 به لکنت افتاده بود از ترس

ی انی رو یاد بگیر
ی  با حرص رس تکون دادمو گفتم_کم کم باید یه چیر

ی از این لوس بازیا   اونجا خیی
 چشم خانوم..و بدونی

ی
که کجا ها باید بیک

 نیست! 
بکشم و مایم مایم کنی واسه  اینقدر لوس شدی فکر میکنی قراره فقط نازتو 

 من؟
 بسه.... 

ی
 ادبت میکنم که دیگه با گستاچی به من نیک

 
 

 با ترس آب دهنشو قورت دادو گفت_تروخدا غلط کردم دیگه تکرار نمیشه.. 
رسمو نزدیک تر کردم به صورتشو آروم و با تاکید گفتم_تروخدا غلط کردی 

؟؟؟؟  دیگه تکرار نمیشه چ 
 تهشخانوم گفتنتو نمیشنوم 

 با بغض گفت_غلط کردم خانوم... 
حالت لوسه خنده داری به صورتم گرفتم و گفتم_آخخخ ویل مایم با این 

 التماسات دلش به رحم نمیاد توله ام.. 
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؟  نظرت چیه یکم برام پارس کنی
 شاید نظرم عوض شد.. 

ه شد بم..   مرساد با اون چشمای اشکیش خیر
وجود کوچیک شدنش از شدت  به غرور بچم برخورده بود و با این حال با 

وع به پارس کردن کرد..   ترسش رسی
 هاپ..هاپ هاپ

 عصنی و با صدای بلند گفتم_ساکت ساکت... 
 با این پارس کردنت فقط عصنی ترم کردی.. 

رسمو به عالمت منقی تکون دادمو گفتم_راضیم نکردی که هیچ..ِجری ترم  
 کردی

 د.. محکم با*سنشو اسپنک کردم و گفتم_بلند شو!زود زو 
 با ترس بلند شد رسی    ع

لباس خوابشو از رو چوب لباش برداشتم پرت کردم سمتش و گفتم_تنت  
 کن.. 

 با ترس نگام کردو برش داشت و مشغوله پوشیدنش شد.. 
سمت کمد اتاق رفتم ،بازش کردم و از توش قالدرو برداشتم و سمت مرساد 

 رفتم
لط کردم!دیگه زر زیاد با ترس نگام کردو گفت_خانوم...تروخدا..گه خوردم..غ

نم..  ی  نمیر
 تروخدا خانوم.. 

 کالفه رسشو خم کردم و قالده رو دور گردنش انداختم.. 
 از شدت ترس نفساش به شماره افتاده بود و رنگش پریده بود
 قالدرو دور گردنش سفت کردم و کشوندمش دنبال خودم.. 

 با ترس دنبالم میومد
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س میمرددم در اتاق دیگه به گریه افتاده بودو دا  شت از اسیر
 با گریه و التماس گفت_غلط کردم مایم تروخدا.. 

 با لذت نگاش کردم  خم شدم و تو گردنشو بوسیدم و گفتم_آروم بیبیه من... 
 حواسم به پرسم هست

 دنبالم بیا.. 
 با گریه دنبالم میومد

از یه ور خودم وحشتناک بدن درد داشتم و از یه ور نمیتونستم بیخیال لذت 
 شم.. امشب ب

 تو راهرو مازیارو صدا زدم.. 
 مازیار رسی    ع دم در اتاقش اومد و گفت_جانم خانوم

ی  مرساد نزاشت  جواب مازیارو بدم و با ترس گفت_مایم تروخدا بگیر
 .. ی  میخواین چیکار کنیر

یخت..   مثل ابر بهاری اشک میر
ه شد که گفتم_همراهمون بیا..   مازیار نگران به مرساد خیر

 
 

 ن راه افتاد.. مازیار پشت رسمو 
یخت و با التماس  مرساد با صدانی که مازیار نشنوه آروم در گوشم اشک میر

 میگفت_مایم غلط کردم دیگه
ی بهم  تروخدا ..گوش کنیر

نم ی  بخدا دیگه رو حرفتون حرف نمیر
ی فقط نزارین کیس جز شما منو بکن*ه  .. هرچ  شما بگیر

 با حرص گفتم_مرسادددد..خفه
 از ترسش خفه خون گرفت
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ر اتاق کارمو باز کردم و مرسادو هول دادم داخل و با جدیت گفتم_لباستو در د
 بیار روی اون تخت بخواب.. 

 با ترس و گریه زانو زد زیر پام و با التماس گفت_گه خوردم
ی  بچم باهوش بودو فهمیده بود قصدم از آوردن مازیار چیه واسه همیر

 وحشت کرده بود.. 
 کالفه گفتم_صدامو شنیدی مرساد؟
 با گریه بلند شد و سمت تخت رفت

 بدنش میلرزید و سست شده بود از ترس
به مازیار اشاره کردم دنبالم بیاد و باهاش اون سمت اتاق رفتم که مرساد 

 حرفامون رو نشنوه.. 
 مازیار نگران نگام کردو گفت_چیشده؟مرساد چشه؟

ر نظر در حایل که نگاهم به مرساد بود و ریز به ریز عکس العمل هاشو زی
 داشتم گفتم_بچم بدجوری ترسیده.. 

احت   مازیار کالفه گفت_با این وضعت چه وقت ریل رفتنه؟ تو االن باید اسیر
 ..  کنی دخیر

ه  نگاهمو از مرساد که رو تخت لول میخوردو گریه میکرد گرفتم و به مازیار خیر
 شدم و گفتم_فکر میکنه که قراره مثل سگ بکنیش!! 

 چشمای مازیار برق زد
فت..  بدن مرساد هر کیس رو تحریک میکرد! انت  ظار بیش از اینم نمیر

 نگایه به مرساد کردو گفت_زیر من دووم نمیاره..گناه داره اذیت میشه! 
رستکون دادمو گفتم_حاال یک گفته قراره پرس من قراره بره زیر تو؟؟؟ دوباره 

ک نگاهمو  به مرساد دوختم با ترس به اطرافش نگاه میکردو اشکاشو پا 
 میکرد.. 
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د گفت_من نمیفهمم شما میگید که  ی مازیار با صدانی که تعجب توش موج میر
 قراره من مرسادو... 

 حرفشو قطع کردم و گفتم_هیسسسس
 اون اینطوری فکر میکنه.. 

ویل کیس جز من گه میخوره دست به پرس من بزنه مگه اینکه چهههههه کار 
اوار این تنبیه باشه.   .وحشتناگ کرده باشه که رسی

 
مازیار که تو این چند دقیقه حسانی تو ذهنش با مرساد الس زده بود و وعده  

ک*ون خوش فرم پرسمو به خودش داده بود کالفه رستکون دادو گفت_حاال 
 باید چیکار کنیم؟؟

 رس تکون دادمو گفتم_تظاهر میکنیم.. 
ی..   میبندمش به تخت و تا جانی که من نگفتم )کافیه(پیش میر

ون.. وقتیم که گفتم    کافیه خودتو جمع و جور کن و از اتاق برو بیر
مازیار رس تکون دادو گفت_اویک ویل خییل بهش فشار نیار داره از ترس 

 میلرزه.. 
 رس تکون دادم و با لبخند بدجنیس با قدمای محکم سمت مرساد رفتم.. 

 با گریه برگشت سمتم و گفت_غلط کردم مامان... 
 رو صورتش و لبشو بوسیدملبخند مهربونی بهش زدم و خم شدم 

م..نفس عمیقر کشیدم و  درد شدیدی داشتم که سیع میکردم نادیدش بگیر
صورت مرسادو ناز کردم و گفتم_اینو یادت باشه مامان همیشه حواسش 

 بهت هست.. 
ه شد بهم تا ببینه میخوام چیکار کنم..   مرساد با هق هق خیر

ی برداشتم و دستاشو گرفتم و   به باالی تخت بستم.. دست بندو از روی میر
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ی پاش نگاه کرد که با دیدن مازیار که  با ترس رسشو از تخت بلند کردو به پاییر
داره لباساشو از تنش در میاره با وحشت خودشو به تخت کوبیدو با گریه داد 
زد_غلط کردمممممم...مازیار با عذاب وژدان نگام کرد که اشاره کردم ادامه 

 بده
فت و مرساد جوری گریه میکرد که داشت از حال مازیار پاهای مرسادو گر 

ی پاهای مرساد کشید..  فت دانیال  یک*ر کلفتشو آروم بیر  میر
مرساد با چشمای اشیک نگام کردو در حایل که نفس براش نمونده بود  

 گفت_تروخدا خانوم... تروخدا.. 
 خودشو به تخت کوبید و با عربده و گریه گفت_مازیار بس کن تروخداااااا... 

 روم گفتم_مرساد مامان پاهات کامل باز.. آ
 با گریه گفت_مایم التماس میکنم.. 

ه ای زدم و گفتم_وقنر میگم پاها باز یعنی پاها باز..   با لبخند نوک سینش گیر
 مرساد از درد هق هق میکردو نامفهوم ناله میکرد.. 
 پاهاشو در حایل که حسانی میلرزیدبه زور  باز کرد... 

یل که مازیار داشت ک*یرشو با سور*اخ مرساد تنظیم لبخند زدم و در حا
 میکرد عصنی گفتم_کافیههههه مازیار.. 

 
 مازیار با چشمای خمار نگام کرد و کالفه کنار کشید.. 
 نفس مرساد بریده بودو حنر نمیتونست حرف بزنه.. 

ه رو و آروم کنار گوشش گفتم_ نفس عمیق بکش  از نیپلش باز کردم گیر
 مامان.. 

 اشکیش نگام کرد با چشمای
 لبخند مهربونی بهش زدم و صورتشو ناز کردم و گفتم_امشبو اینجا میخوانی 

 شاید دلم سوخت و فردا اجازه دادم برگردی اتاق.. 
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 که گلوشو گرفته بود و چشانی که ترسیده بودن گفت_دارین 
با بغضی

 میکشینم... 
 .. ی  تروخدا رحم کنیر

ه شدم بهش  خیر
 غلبه کنه؟نمیدونستم بزارم کدوم حسم 

 احساسم بهش یا لذت بردن از ترسش؟؟؟
 کالفه رس تکون دادم

 میدونستم دارم زیاده روی میکنم.. 
 دلم سوخت براش

 مازیار که لباساشو تنش کرده بود نگام کردو گفت_خانوم کاری با من ندارید؟
 رس تکون دادمو گفتم_نه برو تو.. 

ون رفت  مازیار رس تکون دادو از اتاق بیر
ی؟ به مرساد  ه شدم و گفتم_بهیر  خیر

سید  ایط نبودو اینقدر ازم نمییر چشماش دلخور بودن و مطمئنم اگه تو این رسی
 باهام قهر میکرد.. 

 ویل از روی ترسشم شده سوالمو نی جواب نزاشت و گفت_بله .. 
پرسم جلوی مازیار کوچیک شده بودو االن پر از حسای متفاوت غیر قابل 

 درک بود.. 
بوسیدم و دستشو باز کردم و گفتم_پاشو بریم اتاق خم شدم پیشونیشو 

 مامان.. 
 
 

 بلند شد رس پا.. پاهاش میلرزید.. 
 از خودم عصبانی شدم که تا این حد ترسوندمش
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 .. ی ی مامان بشیر  رسی    ع جلوی راه رفتنشو گرفتم و گفتم_بشیر
 کالفه و دلخور گفت_خوبم.. 

 انگشتمو زیر گلوش گذاشتم رسشو باال آوردم و گفتم_نی محیل نکن... 
 من که گفتم بریم اتاق بخوابیم ..پس اخماتو باز کن

 رس تکون دادو هیچ  نگفت
 بدجوری دلم آشوب شده بود.. 

 درسته که برده من بود ویل زیاد پیش رفتم.. 
د بار نگاش کردم و نی اختیار محکم تو بغلم کشیدمش و تو گردنشو چن

 بوسیدم.. 
 وقنر تنمو کنار کشیدم ،یکم از دلخوری چشماش کم شده بود.. 

 صورتشو ناز کردمو گفتم_دستتو بنداز دور شونه مامان و بیا بریم اتاق.. 
 لوس گفت_مامان.. 

 با ذوق نگاش کردم و گفتم_جون دل مامان؟
؟ ی ی انداخت و گفت_برگشتیم اتاق بازم میخواین تنبیهم کنیر  رسشو پاییر

 خند مهربونی بهش زدملب
تا صبح تو بغلم باشه...مامان نازش کنه  صورتشو بوسیدم و گفتم_قراره پرسم

 تا راحت بخوابه.. 
 با ذوق نگام کردو پرید تو بغلم

 خندیدم و دستشو گرفتم و رو شونم گذاشتم و به اتاق برگشتیم.. 
 

 دلخور رفت رو تخت دراز کشید.. 
 نگاش کردم و کالفه سمت حمام رفتم

 داخل حمام رفتم و درو بستم
ه شدم  لباسامو در آوردم و توی آیینه قدی که تو حمام بود به تنم خیر
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 درصد بدنم کبود بود..  ۱۴تقریبا 
 قفسه سینم.. 

 دستام.. 
ه بودم  با بغض تو آیینه به خودم خیر

 خدایا با زندگیم چیکار کردم.. 
 لخت بودمو به خاطر رسدی هوا تنم لرزید.. 

 .. آبو باز کردم و داخلش نشستمسمت وان رفتم 
 تنم مور مور شد از برخورد آب با تنم

 کل تنم تیر کشید! 
ون دادم..   نی جون آچی گفتمو کالفه نفسمو بیر

 چقدر دلم میخواست از اینجا برم و همه چ  درست شه.. 
 که داشت مغزمو میگایید گذشت که در 

ی
چند دقیقه ای با فکرای مذخرف

 حمام باز شد.. 
مت در برگشتم و گفتم_اینم باید یادت بدم که وقنر میخوای وارد متعجب س

؟؟؟  جانی شی باید در بزنی
 احمق

 و باز رسمو به لبه وان تکیه دادم و کالفه چشمامو رو هم فشار دادم
 صدانی ازش در نیومد

 در حمام بسته شدو صدای قدماش که بهم نزدیک میشد.. 
ون   بود.. حس گرمای لبش روی گردنم که از آب بیر

ه شدم...   آروم چشمامو باز کردم و به چشمای لوس مرساد خیر
 با دست خیس صورتشو ناز کردم و گفتم_چ  میخوای مامان؟
 نگام کرد موهاشو از صورتش کنار زدو گفت_بدنتونو دیدین؟

 همش کبوده.. 
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 رستکون دادم و گفتم_خوب میشه..نمیخوای بیای تو وان پیشم؟
 
 

 بریم هرجوری که شده کالفه گفت_باید از اینجا 
 .. ی  دارین آسیب میبینیر

 تروخدا بیاین بریم قبل اینکه اتفاق جدی تری بیفته
ون دادمو عصنی گفتم_مرساد اصال حوصله این حرفارو  نفسمو با صدا بیر

 ندارم.. 
رستکون دادو کالفه بلند شد از کنارم و سمت شامپوها رفت و مال منو 

 م اومدبرداشت و دوش سیار رو برداشتو کنار 
 اب دوشو باز کردو آروم روی موهام گرفت.. 

 ناخودآگاه لبخند رو لبم اومد
موهامو که خیس خیس کرد آروم گفت_رستونو بزارین رو لبه وان که میخوام 

 شامپو بزنم تو چشمتون نره.. 
ی رفتم و رسمو لب وان تکیه دادم..   آروم تنم رو تو وان رس دادم و پاییر

بوسید در شامپو رو باز کردو آروم گفت_شما  خم شد رو صورتم پیشونیمو 
 اصال دوسم دارید؟

شامپو رو روی موهام ریخت و دستشو تو موهام کردو آروم موهامو با شامپو 
 ماساژ میداد.. 

ون دادمو گفتم_خییل لوش..یه تنبیه کوچیک بود..   آروم نفسمو از سینه بیر
ی زیر سوال..؟  چرا بخاطرش همه چ  رو مییی

ل میشد   همونطور که آروم داشت موهامو میشست با صدانی که با زور کنیر
 که بغضش نشکنه گفت_خییل ترسیدم.. 

 دلم آشوب شد با این حرفش.. 
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 کالفه بلند شدم از تو وان و سمت دوش رفتم.. 
 بازش کردم که مرساد سمتم اومدو گفت_من داشتم موهاتونو میشستما... 

 با همون لباساش اومد زیر دوش... 
 
 

 گفتم_عه مرساد چرا دیوونه بازی در میاری لباست خیس شد..   با اخم
ی موهام کرد..  وع به شسیر  با حالت خایص نگام کردو برمگردوند و رسی

وقنر موهامو کامل شست دستشو دور کمرم گرد کردو رسشو رو شونم  
م رس کار..   گذاشتو آروم گفت_میر

 بریم..خواهش میکنمپول در میارم یجارو اجاره میکنیم ،فقط بیاین از این جا 
 کالفه برگشتم سمتش و نگاش کردم و گفتم_یکم صبور باش مرساد.. 

یم به زودی  میر
ون که بازوشو گرفتم و   ی انداخت و خواست از زیر دوش بره بیر رسشو پاییر

کشیدم سمت خودموکشوندمش زیر آب دوباره ،صورتشو تو دستم گرفتم و 
 با زبونمو رو لبای رسخش کشیدم.. 

ل خارجش میکرداین کار ب  دجور از کنیر
 نفساش کند شده بود

 همونطور که زبونمو رو لبش میکشیدم دکمه شلوارشو باز کردم 
 خمار نگام میکرد.. 

 تو گردنش رفتم و آروم زبونمو رو تنش میکشیدم.. 
د ی  نفس نفس میر

ی شلوارشو از پاش  همینطور که با زبونم روی تنش میکشیدم و میومدم پاییر
 در آوردم
 و صورتیشو تو دستم گرفتم و آروممم مالیدم خوش فرمیک*ر 



 

 
 

Page | 143  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

 نی اختیاررونشو تو مشتش گرفت و از لذت چنگ زد.. 
 زبونمو رس آلت*ش کشیدم که با ح*رسی ناله کرد_آهههههههه مایم.. 

 خندیدمو اروم زبونمو از تخ*ماش تا رسیک*رش کشیدم.. 
 دیگه نمیتونست رو پاهاش بایسته و تمام جونش میلرزید.. 

 دیدمو بلند شدم نیپل سینشو گاز گرفتم و گفتم_دراز بکش جوجه.. خن
 رسی    ع کف حموم دراز کشید

 آل*تش رسخ شده بود و باد کرده بود
با لذت نگاش کردم و یه پامو سمت راست صورتشو یه پامو سمت چپ 
صورتش گذاشتم و یکم پاهامو باز کردم ک*سمو با صورتش تنطیم کردم 

وع به ما*لیدن خودم  جوری که قشنگ تو زاویه  دیدش باشه و آروم رسی
 کردم.. 

د ی ه میر
َ
ه ل

َ
 مرساد داشت از حش*ر ل

ی رو  همونطور که نگاهش قفل بدنم بود با التماس گفت_مایم تروخدا بشینیر
 دهنم... 

 زانوهامو خم تر کردم و ک*سم به صورتش نزدیک تر شد.. 
 حسانی خیس شده بودمو ابم رو لب مرساد میچکید.. 

ون میاورد و سیع میکرد به بدنم داشت از ح* رسی منفجر میشد  زبونشو بیر
اشتم..  ی  بزنه ویل نمیر

 با التماس و ناله گفت_مامییییینر لطفا
 
 

؟ هااا؟  با ح*رسی نگاش کردم و گفتم_مایم لطفا چ 
 خمار گفت_بزارین براتون لیسش بزنم.. 

ی پاتونو بخوره مایم لطفا..   بزارید سگتون آب بیر
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 داشتم .. دیگه خودمم طاقت ن
وع  اون یه ذره فاصلرم کم کردم و ک*سمو رو لبش گذاشتم که نی معطیل رسی

 به مک زدن کرد.. 
ون بکشه..  ی بیر ی د انگار که قراره از توش چیر ی  جوری مک میر

فتم..   از شدت لذت داشتم از حال میر
د..  ی  ک*سمو رو لبش عقب جلو میکردم و اونم با مهارت زیادی یل*س میر

 بود.. اهو نالم هوا رفته 
 و فشار میدادم  ش*نه هامو تو دستم گرفته بودم

وع به مک  مرساد دستاشو دور دوتا پام قفل کردو از هم بازشو کرد و دوباره رسی
 زدن ک*سم کرد.. 

یل رو رفتارام نداشتم..   دیگه جیغم رفته بود هوا و کنیر
اینقدر به کارش ادامه داد که تنم به رعشه افتاد و اب زیادی با شدت از  

یخت و اونم با لذت دهنشو باز   ک*سم خارج شد و رو صورت مرساد میر
 کرده بود تا توی دهنش بریزه... 

لبخند رضایت بخیسی زدم و از رو صورتش بلند شدم و نی وقفه افتادم به 
 جون تنش.. 

 با حرسی نگام کردو با خنده گفت_مثل اینکه به مامیم خوش گذشته.. 
 

ون اومدم  ی برداشتم و تو حمام بلند شدم و از حموم بیر اتورو از رو میر و وییی
 برگشتم.. 

با دست چپم دهنشو گرفتم محکم.. چون میدونستم چقدر میخواد آهو ناله  
 کنه و عمارتو بزاره رو رسش و دوست نداشتم رسو کله کیس پیدا شه

 با ترس نگام کرد
اتورو رو درجه زیادش گذاشتم و گفتم_پاها باز..     وییی
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 م باز کرد.. رسی    ع پاهاشو از ه
اتورو رو تخم*ای صورنر رنگش کشیدم بدنشو کوبید به  به محض اینکه وییی
 زمینو از لذت بلند اه میکشید که دستم جلوی اکو شدن صداشو میگرفت.. 

اتور از روی تخ*ماش تا روی رس ک*یرش بردم  و این کارو تکرار کردم   وییی
فس افتاد دستم رو از به دقیقه نکشید که آبش روی دستم پاشید و به نفس ن

 روی صورتش برداشتم و آروم کنار گوشش گفتم _حال پرسم چطوره؟
وع به بوسیدنم کرد ..    با نفس نفس خندید و  رسمو گرفتو  با لذت رسی

 از هر ثانیه باهاش بودن نهایت لذت یم بردم و فوق العاده بود .. 
 نه فقط واسه روابط جنسیمون.. 
 ادیم رو دوست داشتم.. ترکینی که کنار هم تشکیل مید

یه رابطه ارباب و برده ای که مرساد به جز یه پارتیی واسه من پشتیبان و همراه 
ی من برای اون..   و مهم تر از همه یه رفیق بود و همچنیر

یم و بریم  صورتشو ناز کردم و گفتم_پاشو یه دوش کوچیک دیگه بگیر
 بخوابیم ،دیر وقته.. 

 رس تکون داد  و بلند شد
*** 
ون اومدیم تن مرسادو خشک کردم و لباساشو تنش کردم و از  حمام که بیر

خودمم یه لباس خواب مشیک تن کردم کیم به تنم عطر زدم و سمت تخت 
 رفتم 

د ی ه شده بودو رس تا پامو دید میر  بهم خیر
 مرساد با لبخند شیطونی

 با خنده گفتم_عواقب داره ها... 
 رسی    ع روشو اونور کردو گفت _غلط کردم.. 

 ا لبخند نگاش کردم و تو تخت رفتم و زیر پتو خزیدم.. ب
 .. ی  چه لذنر داشت بعد حموم تو تخت رفیر
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ی با موهام این لذتو صد برابر کرد..   و مرساد چند ثانیه بعد، با َور رفیر
کل تنم اروم گرفته بودو همونطور که موها و کمرمو ناز میکرد کم کم چشمام 

ی شد و خوابم برد..   سنگیر
**** 
 ن؟.. _ماما

 چشمامو به زور باز کردم و کالفه گفتم_بزار بخوااابممممم.. 
ی

 با خستیک
عه برده ها  ۵۵بار مازیار اومده دم درو رفته،ساعت  ۵۴خندید و گفت_ 

 منتظرن پذیرش شن.. 
 یهو از ترس بهرام مث برق از جام پریدم و عصنی گفتم_چرا بیدارم نکردی؟

ی خندیدو گفت_فکر میکنم دیشب بعد مدت طوال نی ارض*ا شدید برای همیر
 اینقدر نی جون شدید مایم.. 

کالفه بودم ویل با یاد اوری دیشب لبخند رو لبم نشست و بلند شدم و رسی    ع 
ون رفتم..   لباس عوض کردم و از اتاق بیر

 
با صدای مرساد سمت اتاق برگشتم که درو باز کردو محکم بغلم کردو  

 ته باشید.. گفت_دوستتون دارم..امیدوارم روز خونی داش
 خدایا
 خدایا

 داشت چه بالنی رس دلم میاورد؟
کارم    ۴لبخند زدم و محکم تو بغلم فشارش دادم و کنار گوشش گفتم_ساعت 

ون برای خرید آماده باش..خییل خب؟  یم بیر  که تمام شد با هم میر
 با ذوق نگام کردو گفت_چشم مایم

 گردنشو بوسیدم و سمت پله ها رفتم. 
 ر اتاقو بست.. مرسادم پشت رسم د
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س گرفتم..  ی رفتم که با قیافه عصنی آرشام بیشیر اسیر  از پله ها پاییر
_به به !صدف خانوم..باالخره بیدار شدی؟ برگشتم سمت بهرام و  

 گفتم_ببخشید اصال متوجه صداها نمیشدم..! 
آرشام وسط حرفمون پریدو گفت_اره فک کنم دیشب تا نصف شب 

 ؟؟ بدجوری درگیر پرست بودی..هوم؟؟
 بهرام نگایه به آرشام کردو گفت_اجازه دخالت بهت دادم؟

 آرشام درمونده نگاش کرد
بهرام رو بهم کردو گفت_طوری نیست عزیزم..برو رس کارت امروز خییل 

 مراجعه کننده نداریم که عقب مونده باشی 
رس تکون دادمو سمت اتاق رفتم و مازیارم پشت رسم داخل اومد و به محض 

ت گفت_صدف امروز باید چند تا کن  از مدارکو برام جور  اینکه درو بس
 !..  کنی

 رستکون دادمو گفتم_میدونم حواسم هست خیالت راحت.. 
مازیار با نگرانی گفت_اگه کیس به هر علنر شک کرد هیچ جوره اتهامشو قبول 

 نکن..خییل خب؟
 رستکون دادم 

 ود.. _مرساد چطوره؟ هرچ  پیش خودم فکر کردم کار دیشب اشتباه ب
 هم خییل اذیت شد هم تصورش از من عوض شد..گناه داشت.. 

ِکر خوب الزم داشت و االن حال روحیو  لبخندی زدمو گفتم_ یه افیر
ه!   جسمیش از منو تو خییل بهیر

 اون یه لیتله مثل اینکه یادت رفته!؟
 مازیار لبخندی زدو گفت_خوشحالم  که  با هم کنار میاین.. 

ه مازیار... رستکون دادمو گفتم_حسش نی    نظیر
 مازیار با لبخند حرفمو تایید کرد
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 به در اشاره کردمو گفتم_نفر اولو بیار داخل.. 
 

ی نگذشت که با یه دخیر داخل اومد..  ی ون رفتو چیر  مازیار از اتاق بیر
دلم نمیخواست دستم به تن کیس بخوره دیگه ،مازیارو کشیدم کنارو آروم  

وایسا کارانی که میگمو بکن خییل گفتم_من فقط فرمارو پر میکنم خودت 
 خب؟

 .. رس تکون دادو گفت_چشم
ه گفتم_دراز بکش رو تخت بدون لباس  رو به دخیر

وع کردم به پرسیدن سواالی فرم اسلیو ها)برده ها(  و رسی
مازیار تست های الزمو روش انجام دادو صدای جیغاش مثل سوهان رو 

 اعصاب بود.. 
 یو هارو پذیرش کردیم.. همه اسل ۴با کمک مازیار تا ساعت 

حسانی اعصابم خورد بود و رس درد داشتم،کالفه رو به مازیار گفتم_ممنون  
تا از فرما..بزار توی کتت کیس نبینه برات دردرس  ۳ک کمکم کردی..اینم کن  

 شه.. 
ون رفت..   مازیار با نیش باز تشکر کردو با خوشحایل از اتاق بیر

 ون اومدم و به اتاق خودم برگشتممنم وسایلو جمع کردم و از اتاق بیر 
ی که دیدم زبونم بند اومد..  ی  با دیدن چیر

جوجه ام جلوی آیینه داشت بافت مشیک تنشو مرتب میکرد و روش یه  
 کاپشن چرم مشیک پوشیده بود..نی نهایت خواستنی و جذاب شده بود.. 

به محض اینکه متوجه حضورم شد لوس برگشت نگام کردو گفت_خسته 
 .. نباشید مایم

با ذوق نگاش کردم.. در اتاقو بستم و یقه کاپشنشو گرفتم و سمت خودم  
 ... ی  کشیدمش و گفتم_توله سگ جذابمو ببیر
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ی دندونام گرفتم و آروم فشار  دادم.. چشماشو بست و  لب پایینشو بیر
 دستاشو دور کمرم حلقه کرد.. 

ز اینکارو  لبشو ول کردم.. آروم رو لبمو بوسید..دوباره ..دوباره..شاید صد با
 کرد و بعد با لذت نگام کردو گفت_دوستتون دارم مایم.. 

 با لبخند نگاش کردم و گفتم_ یکم باید منتظر بمونی تا منم آماده شم
ون باد به  برو تو حیاط عمارت که بافت پوشیدی تنت عرق نکنه بعد بریم بیر

 تنت بخوره رسما بخوری.. 
ون رفت.. با ذوق رس تکون داد و دوباره محکم بغلم کر   دو از اتاق بیر

منم رسی    ع لباسامو عوض کردم و موجودی حسابمو چک کردم که بهرام 
 حقوقو زده باشه و آرایش الینر کردم و کیم عطر زدم.. 

ون اومدم..   رستا پا مشیک پوشیدم و از اتاق بیر
ی پله ها بود گفتم_آماده  پا تند کردم سمت حیاط عمارت و به مازیار که پاییر

 ای؟ بریم؟ 
ی پیش  ی آوردو گفت_خانوم آرش و بهرایم رفیر رستکون دادو تن صداشو پاییر

ی تو توی عمارت باش..   مرساد تو حیاط خواستم برم پیششون گفیر
س سمت حیاط عمارت رفتم و با دیدن مرساد که گریه میکنه و رسشو  با اسیر

سم بیشیر شد..  ی انداخته اسیر  پاییر
هش نمیومد عصنی باشه و  قیافه آرشام چشماش پر از نفرت بودو بهرامم ب

 حق به جانبارو به خودش گرفته بود.. 
 بهشون رسیدم و عصنی گفتم_چ  شده؟

ارشام که تا االن متوجه من نبود کیم شوکه شد و بعد خودشو جمعو جور  
کردو گفت_داشتم به پرست میگفتم که فردا میان برای تحویل گرفتنش که 

 زیاد به اینجا عادت نکنه.. 
 آرشام؟؟؟با ترس  

ی
 گفتم_چ  مییک
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 رو به بهرام گفتم_من که بهتون گفته بودم.. 
ه..   بهرام رس تکون دادو گفت _ نگران نباش جای بدی نمیر
 عصنی نگاشون کردم و گفتم_حق ندارید این کارو بکنید.. 

آرشام پوزخندی زدو گفت_میدونی که اینجا تو مشخص نمیکنی یک چیکار 
 میکنه.. 

 رو به بهرام گفتم_خواهش میکنم بهرام.. بغض گلومو گرفته بود 
 بهرام نگایه به آرشام کرد که آرشام اشاره ای بهش کرد

 پس باز زیر رس تو بود آرشام..... 
 

ی ه شدم و گفتم_خودتو بکیسی مرسادو ازم بگیر  با نفرت به آرشام خیر
بهرامو بندازی به جونم ،بدبختم کنی دیگه من با تو وارد رابطه نمیشممممم 

ار..میفهیم؟آرشام ی ارم بیر ی  ..من ازت بیر
..تو اینجوری گند کشیدی به زندگیم..   تو منو به اینا فروخنر

ان میکنم..تروخدا  آرشام قطره اشکش رو گونش چکیدو گفت_صدف جیی
 ببخش.. 

م!  م دفیر  بهرایم کالفه گفت_خستم کردین من میر
 رسی    ع جلوی بهرامو گرفتم و گفتم_میشه حرف بزنیم؟

 اد_صدف ،مرساد فردا باید بره از اینجا.. با تردید جواب د
وع به باز کردن دکمه های پالتوم کردم..   بدون حرف با چشمای اشیک رسی

 مرساد با گریه گفت_مامان نکن.. 
نی توجه بهش پالتومو باز کردم به تن کبودم اشاره کردم و گفتم_بهرام َبَسم 

فقط  نیست؟؟چ  ازت خواستم؟زیرت جون دادم..هرچ  گفنر گفتم چشم
 خواستم مرساد بمونه پیشم.. 

 خواهش میکنم اینکارو باهام نکن.. 
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 خواهش میکنم ! 
 بهرام چشماشو میدزدیدو بهم نگاه نمیکرد.. 

 آب دهنشو قورت دادو گفت_ببند دکمه هاتو بدنت رسما نخوره! 
 دکمه هامو بستم و با گریه گفتم_میشه بمونه پیشم؟خواهش میکنم! 

و  ن فوت کردو گفت_من از دست شما دوتا چیکار  بهرام کالفه نفسشو به بیر
 کنم..؟

ی برین؟   تو و مرساد جانی میخواستیر
 رس تکون دادم

بهرام رس تکون دادو گفت_بریدو بیاید شب باید یه جلسه بزاریم و حرف 
 بزنیم.. 

ون دادم و زیر لب   نفسمو که تو سینه حبس شده بود با خیال راحت بیر
 گفتم_خدایا شکرت.. 

 
 

ون زدیم..  با مرسادو   مازیار از عمارت بیر
تو راه مرساد تو بغلم گریه میکردو التماس میکرد که نزارم از هم جدامون  

 .. ی  کیی
ی باش  با بغض از تو بغلم بلندش کردم و گفتم_آروم باش مامان..مطمی 

ارم،االنم دیگه نبینم پرسم یه قطره اشکم از چشماش بیاد..  ی  نمیر
نکرد و آروم گفت_لعنت به آرشام..مامان رسی    ع اشکاشو پاک کردو دیگه گریه 

..گفت میفرستتم   وقنر شما تو عمارت بودین همش میگفت صدف مال منه

د زیر گریه   ی ی این حرفا داشت میر یه جا که با سگا یه جا بخوابم..دوباره با گفیر
که با جدیت گفتم_مرساد اگه باز گریه کنی همینجا پیادت میکنم تو خیابون 

م!   ولت میکنم میر
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 حنر واسه چند لحظه از ترس نفس نکشید
 مازیار تو آیینه بهم اشاره کرد که اذیتش نکنم .. 

رستکون دادم و آروم دستمو تو موهای مرساد کشیدم و گفتم_حاال چیا 
 بخریم جوجه من؟

مرساد یهو حالتش عوض شد ،انگار که همچ  یادش رفت با خوشحایل  
 گفت_برام پاستیل میخرین؟

 ن بخوا.. خندیدمو گفتم_جو 
 چند دقیقه بعد رسیدیم! 

 .. ی  هرچقدر به مازیار اضار کردم همراهمون بیاد گوش ندادو موند توی ماشیر
با مرساد وارد پاساژ شدیم نگاه جدیمو بهش دوختم و گفتم_حواست به 

 !  رفتارت باشه که تنبیه نیسی
 رس تکون داد و گفت_چشم مایم.. 

ی لب ی مغازه رو داخل رفتیم و چرچی بیر  اسا زدیم.. اولیر
 
ی

 رنیک
ی

 نگاه مرساد قفل بود رو یه بافت گشاد رنیک
 از این همه خوش ذوقیش خندم گرفته بود.. 

رو بهش کردمو به بافته اشاره کردم و گفتم_ اینو بپوش ببینیم تو تنت 
 چجوریه! 

ی   با دوق نگاممممم کردو گفت_آخجونننیی
 خندیدم و رو به فروشنده گفتم_سایز ایشون برای پرو لطفا.. 

فروشنده که دخیر جوون و شیطونی بود نگایه به مرساد کردو گفت_باید 
 خییل بهتون بیاد.. 

  مرساد انگار نه انگار که میشنوه اومدو پشت رس من ایستاد.. 
 لبخند رو لبم پررنگ تر شد.. 

 فروشنده لباسو دست مرساد دادو سمت اتاق پرو رفتیم. 



 

 
 

Page | 153  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

وع به لخت شدن کرد که بافتو   تنش کنه.. مرساد رسی    ع رسی
وقنر لخت شد و نگاهم به تن سفیدش افتاد نی اختیار نزدیکش شدم و روی 
قفسه سینشو چند بار بوسیدمو گفتم_میدونی که دلم نمیخواد بدن پرسمو  

 کیس ببینه!پس درو ببند.. 
 

سم!  س گفت_مییر  حالت نگاهش عوض شدو با اسیر
 متعجب گفتم_از چ  عزیزم!!؟؟
 سته.. با ترس گفت_فصای کوچیک و ب

 خندیدم و گفتم_از دست تو
فرستادمش داخلو خودمم رفتم تو و کمکش کردم بافتو تنش کنه و از پرو 

ون اومدیم..   بیر
 مرساد خودشو با ذوق توی آیینه نگاه کردو گفت_چقدررر خوشگله!! 

با لبخند نگاش کردم ،خدایا کاش امشب همچ  خوب پیش بره و بهرام کوتاه 
 بیاد.. 

 دو از دست بدممن نمیخوام مرسا
مرسادو داخل پرو برگردوندم و لباسشو تنش کردم وبافتو برداشتم و صندوق 

 رفتم و حسابش کردم.. 
*** 

ی شده بودم که حال  بعد چند ساعت خرید و خوش گذرونی تقریبا مطمی 
 مرساد خوبه خوبه و دیگه میتونستیم برگردیم عمارت.. 

س داشتم جون میدادم و حنر نفس کشیدنم  برام سخت بود!  از اسیر
 رسشو گذاشته بود رو پای منو سیع میکرد ک 

ی
تو راه مرساد از شدت خستیک

 چشماش بسته نشن
 صورتشو ناز کردم و گفتم_پرس لوسم خوابش میاد؟
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 نگام کرد
ی بمونم پیشتون فرار   با ترش که تو نگاش بود گفت_مامان اگه نزاشیر

 کنیم؟تروخدا؟؟؟
تم_مامان همه چیو درست میکنه..نگران به افکار بچگونش لبخندی زدم و گف

ی نباش..  ی  چیر
 زد

ی
 لبخند کمرنیک

ی نگذشت که رسیدیم عمارتو پیاده شدیم.  ی  چیر
مازیار خریدارو برد تو اتاق گذاشت رو به مرساد کردمو گفتم_برو اتاق بگیر 

 بخواب من کارم تموم شد میام.. 
یم مایم..   اخم کردو گفت_با هم میر

 ..  _مرساد گیج خوانی
 خوام باشم پیشتون.. _می

 کالفه رستکون دادم و سمت اتاق بهرام رفتیم
 صدای پچ پچ آرشام و بهرام میومد

 با شنیدن صدای در حرفشون متوقف شدو در باز شد.. 
 

 درو باز کردم و به مرساد  اشاره کردم داخل بره.. 
 جلو رفت و پشت رسش داخل رفتم

مرساد اشاره کردم کنارم  آروم سالم کردم و رو به روی آرشام نشستم و به
 . بشینه،چشماش هم ترسیده بودن و هم غرق خواب بودن

ی منو مرساد گذروندو بعد رو به آرشام گفت_وقنر  بهرام نگاهشو بیر
 نمیخوادت اضارت چیه؟

 آرشام عصنی گفت_بهرام اینا همش اداشه.. 
 صدف اسلیو بود حاال واسه من لیتل گرفته! فقط واسه در اوردن حرص منه! 
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 پوزخندی زدم و گفتم_آره خب بخاطر در اوردن حرصت زیر بهرام جون دادم
ینش..   بخاطر در اوردن حرصت التماس کردم که ازم نگیر

و یه حسو دوس داشته  ی  آرشام؟؟؟مگه آدما قراره تا ابد یه چیر
ی

چ  مییک
؟تو و اون رابطه اشتباه بود  ی باشن؟اصن مگه ادما نمیتونن اشتباه کیی

 میفهیم؟
 چندسالمه که اومدی و اینطوری زندگیمو به گه کشیدی؟هوم؟ من مگه 

آرشام با گریه رو به بهرام گفت_خواهش میکنم این تولع سگو از اینجا دور  
 کن.. 

 مطمئنم باز عاشقم میشه صدف! 
نگاهمو به صورت مظلوم مرساد که غرق خواب بود دوختم و رسشو رو شونم 

 تکیه دادم و گفتم_بخواب مامان.. 
 ام برگشتم و گفتم_بهرام میدونی که عقل ندارم.. سمت بهر 

 میدونی که دیگه حدو مرز برام نمونده.. 
م از اینجا!  م میر  به خدا دست مرسادو میگیر

آرشام با حرص گفت_بهرام فرق من با صدف چیه که وقنر من اینو گفتم ادم 
..؟

ی
 فرستادی رساغمو االن هیچ  به صدف نمییک

 
 جواب پس داده.. بهرام عصنی رو به آرشام گفت

ی
 _صدف به اندازه کاف
 حاال من باید به خاطر کارام به تو جواب پس بدم؟؟؟

آرشام با گریه نگایه به من کردو بعد نگایه به بهرام و یخورده فکر کردو  
گفت_میشه منو بزاری تو یه قسمت دیگه؟ حداقل کمیر ببینمشون و همش 

 جلو چشمم نباشن.. 
 ش میکنمدارم روانی میشم بهرام خواه
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بغض کرده بودم دلم میسوخت ویل هیچ کاری ازم برنمیومد براش چون عمال 
من عروسک دستش بودمو دیگه هیچ وقت نمیتونم باورش کنم..بهرام نگایه 

به من و مرساد کردو گفت_تا فردا یه فکری میکنم یا صدفو انتقال میدم 
داستانو قسمت دیگه ای یا تورو آرشام ،فقط خواهش میکنم آرشام این 

 دیگه کش نده و منو حریص نکن که با صدف اونطوری کنم.. 
 نفس راحنر کشیدم و رو به بهرام گفتم_مرساد خوابش برد..میتونیم بریم؟

 با لبخند مرسادو نگاه کردو گفت_لوسش کردیا.. 
لبخندی زدم صورت مرسادو ناز کردم و گفتم_پاشو مامان بریم تو اتاق 

 بخوابیم.. 
ون اومدیم و سمت اتاق رفتیم گیج و خواب آلود   بلند شدو از اتاق بیر

 خواب آلود پرسید_چ  شد مامان؟
 بازوشو ناز کردم و گفتم_میمونی پیشم لوسه مامان... 

 
تو اتاق رو تخت خوابوندمشو لباساشو از تنش در آوردم همونطور که گیج 

 خواب بود.. 
استه بدجوری نمیدونم بدنش چه کوفنر داشت..ویل وقنر تنشو میدیدم ناخو 

 تحریک میشدم
ل کنم که بزارم بخوابه و دوباره نیوفتم به جون بدن  سیع کردم خودمو کنیر

 صورنر رنگش.. 
 پتو رو روش کشیدم و صورتشو بوسیدم و گفتم_خوب بخوانی عشق مامان.. 

؟ ی  گیج نگام کردو گفت_نمیاین پیشم بخوابیر
م حمومو میام مامان تو بخو اب..   _میر

 د.. لوس رس تکون دا
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ی کنار حمام برداشتم  المپ اتاقو خاموش کردم و تو حموم رفتم یه شمع از میر
 و  کنار وان روشنش کردم و لخت شدم .. 

تو اون نور کم وقنر تو آیینه قدی حمام خودمو نگاه میکردم هر دقیقه بیشیر 
 آتییسی میشدم.. 

ون نره ی پام کشیدم و لبمو گاز گرفتم که صدام بیر  آروم دستمو بیر
ت  مو برداشتم و کنار وان انداختم و آب وانو باز کردم و داخلش رفتم.. رسی

ی تر  با برخورد اب به تنم نوک ش*نه هام سیخ شد و هرلحظه ح*رسی
 میشدم.. 

وع به مال*یدنش کردم..   دستمو رو ک*سم بردم و آروم رسی
دلم میخواست هرچه زودتر از رسی پر*دم خالص شم و با مرساد یه ریل خفن 

 جربه کنم.. با دخولو ت
 این فکرا مدام حش*ری و حش*ری ترم میکرد.. 

تو از کنار وان برداشتم و تو دهنم کردم   داشتم به اهو ناله میفتادم دیگه که رسی
ون نره..   که صدام بیر

پاهامو به دو سمت  وان باز کردم و شیر آبو رو ک*س داغم تنظیم کردم و 
 ح*رسی رفت...  ک*سم آب شیر ریخت چشمام از   gوقنر دقیق رو نقطه 

ون نره..  تو گاز میگرفتم که صدای جیغم بیر  فقط محکم رسی
وع به لرزیدن   فشار آبو بیشیر کردمو به ثانیه نکشید که کل تنم به شدت رسی

ون پاشید..   کردو با شدت آبم بیر
ی بودم..   نی جون شدم ویل بازم ح*رسی

چشمامو بسته بودمو با دست چپم سینمو میمالیدم و با دست راستم  
 سمو... ک*

 دست روی شکمم از ترس به حالت نشسته در اومدم  با حس کردن یه 
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ی خشکم زد..   با ترس برگشتم و با دیدن ییک از نگهبانای طبقه پاییر
 عصنی گفتم_چ  میخوای اینجا؟

ی پام میفرستاد   در حایل که اصال به حرفم اهمیت نمیدادو دستشو داشت بیر
ومدم داخل دیدم صدای شیر آب گفت_در زدم باز نکردید نگران شدم..ا

حموم میاد..فضولیم گل کرد..ببخشینم خانوم..بزارین این بار من اون ک*س 
 خوشگلتونو آبشو بیارم.. 

ون اومدم..   عصنی از تو وان بلند شدم و از حموم بیر
 تمام حسم پریده بودو االن حسانی عصنی بودم

ج نگام میکرد از لباس خواب بلندمو پوشیدم و همونطور که اون نگهبان گی
ون اومدم و نگهبانم پشت رسم..   اتاق بیر

 عصنی بدون اینکه در بزنم در اتاق بهرامو باز کردم 
 با تعجب نگام کردو گفت_چ  شده؟

 نگهبان پشت رسم داخل اومدو گفت_آقا به خدا دست خودم نبود.. 
عصنی رو به بهرام گفتم_به نگهبانات حریم خصویص یاد بده که به خودم 

 م ببینم تو حموم اتاقم دستش رو بدنمهنیا
بهرام در حایل که از عصبانیت قرمز شده بود بلند شدو سمت نگهبانه قدم 

 برداشتو گفت_چه گیه خوردی؟
 نگهبانه داشت گریش میگرفت

بهرام اربده زد_سیناااااا )سینا وحیسی ترین و گنده ترین مامور بهرام بودو 
 انجام میشد( شکنجه ها توی این عمارت به دست اون

 با ترس رو به بهرام کردم و گفتم_بهرام سینا نه.. 
 بهرام عصنی حولم داد تو اتاقشو درو بست روم

فتم س طول اتاقو راه میر
 با اسیر

 صدای زجه و التماسای نگهبانرو میشنیدم
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 چند دقیقه بعد بهرام داخل اتاق برگشت و درو بست
 رضانی کردنع؟گفت_نصف شنی وقت خود ا با عصبانیت رو به من

؟؟؟  اونم بدون اینکه درو قفل کنی
؟ ؟ اگه یه بالنی رست میاورد چ 

 احمقر دخیر
 که نیست

ی
 اینجا یه عمارت خانوادیک

؟  هرزه رساست..چرا حواست به خودت نیست؟ چرا در اتاقتو قفل نمیکنی
 آروم گفتم_داد نکش بهرام..داد نکش! 

 
 

 بهرام عصنی نگام کرد و نفس عمیقر کشید.. 
 اتاقو قدم زدو گفت_یه ویال دارم نیم ساعت فاصله داره تا اینجا..  طول

اونجا یه اتاق هست که توش یه منیسی هستوکارای ثبت قرار دادارو انجام 
 میده

اونو میارم اینجا اتاق تورو بش میدم و اون ویالرو با مازیار میدم به 
؟  تو..خوبه؟از مازیار مطمئنی

اد_اونجا که فرستادمت روزانه یه صندوق رستکون دادم که به حرفش ادامه د
برگه قرار داد میفرستم اونجا که امضا و مهرشون میکنی و میدی به راننده که 

 برگردونه.. 
 اینطوری هم خیالم از بابت تو راحته هم آرشام.. 

همونطور که ماتم برده بود از این همه لطقی که داره در حقم میکنه مظلوم 
..؟پرسیدم_چ  باعث شده اینقد  ر باهام خوش برخورد بیسی

 بهرام کالفه گفت_برو بگیر بخواب..شبت خوش.. 
ون اومدم  رس تکون دادم و از اتاقش بیر
 صدای اربده های اون نگهبانه میومد
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 بدجوری دلشوره داشتم
 برگشتم اتاقو با دیدن چشمای اشیک مرساد قلبم اومد تو دهنم.. 

س سمتش رفتم و گفتم_چ  شده مامان؟  با اسیر
ا  هق هق کوبید به سینم و گفت_شما که میدونید از تنهانی و تارییک ب

سم...   مییر
 و گریه اش اوج گرفت و نامفهوم غر غر میکرد.. 

لبخند مهربونی بش زدم اشکاشو پاک کردم و گفتم_بسه مامان اشک نریز 
 قربونت بره مامان..ببخشید..بیا تو بغلم

 
د  مرساد لوس خودشو تو بغلم چپوند و در حایل ی  که هنوز نفس نفس میر

 گفت_چه بوی خونی میدین.. 
 لبخندم پر رنگ تر شدو گفتم_بخواب که فردا کیل کار داریم جوجه.. 

**** 
 چند تا پلک زدم و اروم اروم چشمامو باز کردم.. 

حس میکردم خییل خوابیدم و با دیدن ساعت رو به روم متوجه شدم که 
 واقعا زیاد خوابیدم.. 
 دیدم مرساد تو تخت نیست.. گیج بلند شدم که 

؟ س پاشدم و اسمشو صدا زدم_مرساد مامان کجانی  با اسیر
 مرساد..؟

 پاشدم و تو حمومو چک کردم نبود.. 
 تو دستشوییم نبود

ون اومدم..  س از اتاق بیر
 با اسیر

 با بغض رو به نگهبانا گفتم _مرسادم کو؟
 مازیار جلو اومد و گفت_چیشده صدف؟؟
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 سادددد کووو؟با بغض و ترس گفتم_مر 
لبخند مهربونی زدو گفت_خییل گشنش بود،دلش نیومد تورو بیدار کنه اومد 

 دم اتاق من به من گفت.. 
خونه داره صبحانه میخوره ی  االنم تو آشی 

 نفس راحنر کشیدم و با لبخند گفتم_وای خدایا شکرت.. 
خونه رفتم و با دیدن مرساد که خییل با اشتها داره صبحانه  ی سمت آشی 

 ه دلم ضعف رفت.. میخور 
 کشوندمش تو بغلم و گفتم_ 

؟؟  توله سگ..قلبم اومد تو دهنم..خوشمزسسسس؟ که مامانو بهش فروخنر
 ..  خندیدو یه لقمه گرفت و به لبم چسبوند و گفت_صبح بخیر مامانی

م..   لبخندی بهش زدم و از عمد جوری لقمرو گاز گرفتم که انگشتشم گاز بگیر
 انگشتمممملوس گفت _آخ آخ آینر مامان 

ی  انگشتشو ول کردم و غش غش خندیدم و گونشو بوسیدم و کنارش پشت میر
 صبحانه نشستم.. 

 
 

 مرساد لقمه دیگه ای دستم داد
 اخم کردم و گفتم_خودت بخور جوجه! 

 لوس گفت_من خییل خوردم.. 
 لقمرو ازش گرفتم و توی دهنم گذاشتم.. 

که جلوشو گرفتمو    بعد از قورت دادنش داشت لقمه بعدیو تو دهنم میکرد 
 گفتم_فرصت بده بچه.. 

 خندید
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صورت دوس داشتنیشو ناز کردم و گفتم_امروز منو توعو مازیار از اینجا 
یم..بهرام میفرستتمون یه ویال که اونجا بمونیم  میر

مرساد از ذوق اشک تو چشماش جمع شدو محکم بغلم کردو گفت_دیگه 
 اینجوری کیس شمارو اذیت نمیکنه مامان.. 

 دی بش زدملبخن
 که یهو گفت_مازیار الزمه بیاد؟

 زدم زیر خنده
 میدونستم ترسش از چیه

 ! ی  لوس نگام کردو گفت_خب مامانننیی
 با خنده گفتم_اگه پرس خونی باشی مازیارم کاری به کار تو نداره.. 

 مرساد رس تکون دادو لقمه بعدیو بهم داد
 خییل اهل صبحانه خوردن نبودم

ون اومدم و پیش مازیار رفتماین لقمرم از دستش گرفت خونه بیر ی  م و از آشی 
 لبخندی بهم زدو گفت_بهرام بهم گفت قراره بریم اونور.. 

 فکنم حسانی خوشحایل.. 
س دارم ویل در کل بهیر از اینجا  لبخندی زدمو گفتم_بابت مرساد یکم اسیر

 موندنه.. 
 رس تکون دادو گفت_فهمیدم دیشب چیشد.. 

کنی وسایلو جمع کنیم که تا بعد ناهار حرکت  رستکون دادمو گفتم_کمکم می
 کنیم؟

 مازیار رستکون دادو گفت_حتما.. 
 
* 

 جلوتر از مرسادو مازیار وارد ویال شدم.. 
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 خییل بزرگ نبود
 میر بودو همه چیش از چوب بود..  ۲۴۴حدودا 

 حس فوق العاده ای داشت
ی   مرساد با ذوق دور تا دورو نگاه کردو با هیجان گفت_آخجوونننیی

 نو مازیار نگایه به هم کردیم و از واکنش مرساد خندیدیم.. م
خونه رفتم و به  ی مرساد رفت تا توی اتاقا فضویل کنه و منم سمت آشی 

 ... خدمتکار گفتم که برامون الویه درست کنه
 بدجوری هوس کرده بودم.. 

 که مرساد توش رفت، رفتم.. 
ر
 سمت اتاف

دید گفت_میشه این اتاق ما مرساد با ذوق رو تخت نشسته بود و تا منو 
 باشه؟

یم..   لبخندی بهش زدم و گفتم_بزار ناهارو بخوریم تصمیم میگیر
مازیار از سمت در ورودی سمتمون اومد و گفت_صدف قرار دادا رو برات 

ی اینجا؟؟  میفرسیر
 رس تکون دادم و گفتم_مهر و امضاشونو من باید بزنم! 

ه.. رس تکون دادو گفت خوبه..اینطوری همه چ  به  یر پیش میر
ه؟؟؟  مرساد با کنجکاوی گفت_چ  بهیر پیش میر

ه شدیم که دوباره سوالشو تکرار    به مرساد خیر
ی
منو مازیار جفتمون بدون حرف

 کرد.. 
 
 
ه که بهش   ون آوردم و گفت به نظرم بهیر مازیار دستمو گرفت  و از اتاق بیر

ون فوت کردم و گفتم این طوری گ یر بیفتیم پای بگیم کالفه نفسم رو به بیر
 واسش بیفته... 

ر
ه  نیم خوام اتفاف  مرساد هم گیر
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 مازیار لبخند مهربونی زد و گفت قرار نیست گیر بیفتیم بهش بگو ..  
کالفه رس تکون دادم و به اتاق برگشتم مرساد خییل لوس نگام کرد و گفت 

ی دیگه مامان لبخندی به روش زدم و گفتم_ میگم ویل بعد از این که  بهم بگیر
 شنیدی و متوجه شدی تو هیچ نشنیدی خییل خب مرساد؟؟؟

ی دیگه کنارش نشستم صورتشو ناز کردم  رس تکون داد و گفت چشم بهم بگیر
یم و  و گفتم قراره از بهرام اینا آتو جمع کنیم یه رسی مدارکشونو کن  میگیر

وقنر به حد نصاب رسید پیش پلیس یم بریم مضطرب نگام کرد و  
؟ گفت_مامان اگه لو   بریم چ 

یم توله سگ  به قیافه ترسیدش خندیدم و گفتم_نمیر
به ای زدم ک بسته شه و از کیفم پالگو در آوردم و   با پام به در ضی

وع کنیم؟  گفتم_چطوره با این خوش آمد گونی به اینجارو رسی
ر گفت_مامااان

ُ
 با ترس رو تخت عقب عقب رفتو با غ

 تا انتخاب داری..  ۲تم_ در حایل که با رس گرد پالگ بازی میکردم گف
_دستبندو از کیفم در بیارم و ببندمت و به زور اینو فرو کنم تو اون سور*اخ ۵

 خوشگلت.. 
 _خودت پاشی شلوارتو در بیاری.. ۲

جلوی مایم داگ استایل شی تا مامان دلش بسوزه و روغنو از کیفش در بیاره  
 که جوجه اش خییل اذیت نشه... 
وع به  ۲ ۲ ۲ت دادو  گفت_ مردساد با ترس آب دهنشو قور  ... و رسی    ع رسی

 لخت شدن کرد.. 
 وای خدا چقدر دلم واسه بدن این توله سگ تنگ شده بود.. 

با خجالت اومد رو تخت پشتشو بهم کرد زانو هاشو روتخت گذاشتو خم 
 شد.. 

 دلم ضعف رفت واسه سو*راخ صورتیش.. 
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 ..خم شدم اروم بوسیدم سوراخشو و با زبونم باهاش بازی کردم
د..  ی  این کار تحریکش میکردو سور*اخش یه جمع میشد..یجورانی نبض میر

 خندیدم و از کیفم روغنو در آوردم... 
با انگشتام سور*اخشو باز کردم و روغن بچ ه رو به مقدار زیادی بینش 

 ریختم.. 
 چون چند روزی بود که براش پالگ نزاشته بودم قرار بود حسانی درد بکشه.. 

سور*اخش بازی کردمو گفتم_مامان دوس داره وقنر داره  یکم با انگشتم با 
 ..  پالگو میکنه تو اون سور*اخ خوشگلت تو مامانو نگا کنی
 رسشو چرخوند سمتم.. مردمک چشماش از ترس میلرزید.. 

 یه انگشتمو داخلش فرستادم و آروممممم تل*مبه زدم تو ک*ونش
 چشماش خمار شدو خییل ریز ناله میکرد.. 

 تا کردم یه انگشتو دو 
اولش دردش اومدو سو*راخشو منقبض کرد ویل باز صدای آهونالش هوا 

 رفت.. 
لب پایینشو گاز میگرفتو با اون چشمای خمارش نگام میکردو ناله 

 ...  میکرد_اوممم مامیینر
کو*ن خوشگلشو اسپنک کردم و گفتم _جونم توله سگم!وقت ارضا شدن 

 اغ کرده بود.. نیستتتتتا! این حرفا حالیش نبود و حسانی د
ین فرصت بود واسه اینکه پالگو بکنم توش که خییل اذیت نشه..   بهیر

انگشتامو از تو سورا*خش در اوردم و پالگو برداشتم و آروم آروم داخلش 
 فرستادم

 ... ه بود ناله کرد_مامیییییییینر  با درد و ح*رسی در حالیکه تو چشمام خیر
 پالگ کامل رفت تو .. 

 م و تو کمرشو بوسیدم و گفتم_برگرد توله سگملبخند رضایت بخیسی زد
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 اشک تو چشماش جمع شده بود
 با درد شدیدی برگشت 

از تو کیفم حلقه پالستییک)اسباب بازی جن*ش( در آوردم و مرساد با 
 دیدنش از رو تخت بلند شدو با ترس گفت_تروخدا نه... 

 
 با اخم نگاش کردم و گفتم_بخواب.. 

 فت_مامان تروخدا..خواهش میکنم.. داشت گریش میگرفت.. لوس گ
 ابرو باال انداختم و گفتم_پس باید به زور بخوابونمت

 با ترس زد زیر گریه و گفت_نه نه میخوابم مامان.. 
 اشکاشو پاک کردو دراز کشید رو تخت.. 

 .. ی یخیر  اشکاش تند تند رو گونش میر
.لوس نشستم پای تخت و تو رونشو بوسیدم و گفتم_آروم مامان..درد نداره. 

یخت  نگام کرد و نی صدا اشک میر
یکم حلقه رو بازو بسته کردم که گشادتر شه و رس یک*رشو گرفتم و با اون 

 دستم حلقه رو دور تخماش انداختم.. 
 تنشو با درد تکون دادو آخ آرویم گفت و با تعجب نگام کرد.. 

وع میشه..  ی بود ویل نمیدونست با گذشت زمان دردش رسی  منتظر درد بیشیر
 لبخند نگاش کردمو گفتم_تموم شد لوس مامان..  با 

 لباساتو بپوش بیا  بریم یه چرچی دور ویال بزنیم.. 
 رس تکون داد.. 

ون اومدم و درو بستم  از اتاق بیر
 میدونستم که قراره کیل اذیت شه و پا پنگوئنی راه بره جلومو ذوقشو کنم.. 

 اومدم..  از فکرش لبخند رو لبم اومد که با صدای مازیار به خودم
 _بزار برسیینر بعد دوباره بیچاررو اینجوری به گریه و آه و ناله بنداز.. 
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 با خنده نگاش کردم و گفتم_کاریش نداشتم که..خودش لوسه.. 
 مازیار خندیدو گفت_چیکارش کردی؟

 با لبخند بدجنیس گفتم_پالگو حلقهههه
ه مازیار چشماش از تعجب گشاد شدو گفت_دخیر گناه داره..میدونی ک

 اشکش در میاد یه ساعت دیگه.. 
 

 خندیدم و گفتم_حواسم بهش هست.. 
 صدای هق هق مرساد از اتاق میومد.. 

 مازیار رسی تکون دادو گفت_ گناه داره صدف.. 
 با اخم به مازیار نگا کردمو گفتم_من کاری نمیکنم که اذیت شه

 اون این حسارو دوس داره... 
 مازیار رس تکون دادو دیگه هیچ  نگفت

 دامو باال بردم و گفتم_مرساااااادص
 با لبای آویزون و چشمای اشیک در اتاقو باز کردو نگام کرد.. 

 دلم ضعف رفت براش
 با لبخند نگاش کردمو دستامو باز کردم و اشاره کردم بیاد تو بغلم.. 

ه..   سیع کرد با تمام رسعت سمتم بیادو این باعث میشد بدجوری دردش بگیر
 دو خودشو با گریه تو بغلم انداخت... پا پنگوئنی سمتم دوی

 محکم تو بغلم فشارش دادم و گفتم_چه پرس لوش دارم.. 
ی روش نمیشد  میدونستم جلوی مازیارو خدمتکارا خجالت میکشه برای همیر

 رسشو از رو شونم برداره
ی کشیدم و تو گردنشو بوسیدم   گفتم_چته لوس  دستمو از رو کمرش تا پاییر

 من؟



 
 

Page | 168 
 

 @majic_channell  

 

 

رو شونم بلند کردو اروم گفت_اینجوری بریم اطراف ویال به زور رسشو از 
م..   همه میفهمن اینجوری راه میر

خندیدمو صورتشو بوسیدمو گفتم_خب پرس مامان پالگ تو سو*راخشه 
 خجالت نداره که.. 

ی انداخت  با خجالت نگام کردو رسشو پاییر
 بدجوری خجالت میکشیدو تحقیر میشد جلوی مازیار

 کر میکرد که پشتش به مازیاره و کمیر خجالت میکشهمطمئنم تو دلش خدارش
مازیار بهم اشاره کرد اذیتش نکنم و بعد با آرامش گفت_مرساد میخوای 

؟  بشینی اگه اذینر
ی بود پرسید_مامان بشینم؟  مرساد در حایل که رسش پاییر

 دلم واسه این مطیع بودنش ضعف رفت.. 
ی عزیزم  رستکون دادمو گفتم_بشیر

 
نشست و از درد پالگش یهو بلند شدو سیخ وایساد و اشک کنارم روی مبل 

 تو چشماش جمع شد.. 
ی که اذیت  بلند شدم صورتشو ناز کردمو گفتم_یکم کمرتو خم تر کن و بشیر

 ..  نیسی
 دستمو گرفتو آروم آروم نشست.. 

با خجالت گایه نیم نگایه به مازیار میکرد..لبای رسخشو بوسیدم و گفتم_ 
 چه خجالنر شده بچم.. 

 وس نگام کرد ل
و؟ ی ه بچینم میر  _خانوم ناهار حاضی
 رس تکون دادم و گفتم_آره عزیزم.. 
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خم شدم رو تن مرساد و از رو شلوار دستمو رو ک*یرش کشیدم که با درد 
 ..  بازومو گرفتو نالید_مامیینر

وع میشد.   تازه دردش داشت رسی
زیر گلوشو بوس کردم و گفتم_میخواستم ببینم هنوز بندو بساط بچم 

 جاشه یا خشک شد افتاد.. رس 
 با ترس نگام کرد که منو مازیار از خنده روده بر شدیم... 

 لوس و مظلوم نگام کردو گفت_خب فکر کردم کنده میشه
 با خنده صورت ماهشو ناز کردم و گفتم_الیه مامان دورت بگرده خنگ من.. 

ی خونه رفتیم.. از درد مثل پنگوئن راه  کمکش کردم بلند شه و سمت آشی 
فت و ریز ناله میکرد..   میر

 خدمتکار نگایه بهش کردو گفت_خانوم حال آقا خوبه؟
نگایه به مرساد که از خجالت اب شده بود انداختم و رس تکون دادم و  

 گفتم_خوبه عزیزم..مگه نه جوجه؟
ی نشست و من و مازیارم  مرساد رس تکون داد با درد رو صندیل پشت میر

 نشستیم... 
 چشماش پر اشک شده بود..  مرساد بغض کرده بودو 

 
 

نگاش نکنم و دلم به رحم نیاد که لوس گوشه لباسمو کشیدو با  سیع میکردم
صدانی پر از بغض گفت_درد دارم مامان..میشه برم اتاق؟نمیتونم اینطوری 

 غذا بخورم.. 
ه مازیار رومون شدم و نگاش کردم که اشاره کرد گناه داره  متوجه نگاه خیر

 ون فوت کردم و گفتم_چقدر لوش تو جوجه.. کالفه نفسمو به بیر 
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یکم صندلیشو کنار کشیدم و جوری که نه خدمتکارا نه مازیار ببینه که دارم 
ی چیکار میکنم دستمو توی شلوارش بردم و حلقه رو از دور یک*رش که  زیر میر

ون آوردم..   حاال زیر دستم متورم شدنشو حس میکردم بیر
 کش رو گونش چکید.. لبشو گاز گرفت از دردو قطره اش

ون آوردم و گفتم_جون دلم..گریه  صورتشو بوسیدم و دستمو از شلوارش بیر
 نکنه جوجه ام! 

 با گریه نگام کردو گفت_درد دارم مایم تیر میکشه.. 
ی گرفتم و جلوی دهنش بردم و گفتم_اگه درست غذاتو  یه لقمه از الویه رو میر

یم اتاق و یه فکری میکنیم که   دردت آروم شه.. بخوری بعدش میر
 به زور لقمرو گرفت و نی میل میجوییدش.. 

ی  تو دلم قربون صدقه صورت سفیدش که حاال با دوتا قطره اشک ریخیر
 اینطوری رسخ شده رفتم.. 

 چند تا لقمه که خورد کالفه از شدت درد پاشدو گفت_تروخدا برم اتاق.. 
 ده باشیشا.. یه لقمه بزرگ براش گرفتم دستش دادم و گفتم_اومدم اتاق خور 

 رستکون دادو با درد به اتاق رفت.. 
 مازیار یکم نگام کردو گفت_دخیر نکن اینجوری باهاش.. گناه داره

 نگایه به مازیار کردم و گفتم_امروز زیادی پیش رفتم..از دلش در میارم! 
مازیار رستکون دادو گفت_تخ*ماشم کیسه آب گرم بزار وگرنه تا شب از درد 

 دهنش رسویس میشه.. 
رستکون دادم و رو به خدمتکار گفتم_کیسه اب گرمو اماده میکنی خواستم 

م؟  برم اتاق بیی
 _چشم خانوم.. 

 چند تا لقمه بیشیر غذا نخوردم بدجوری نگران مرساد بودم
 کیسه آب گرمو گرفتم و سمت اتاق رفتم.. 
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 از پشت در صدای گریه های مظلومش میومد.. 
یستاده رس پا و خم شده رو تخت و درو باز کردمو داخل رفتم که دیدم ا

 دستاشو تکیه داده و از درد گریه میکنه.. 
کالف کیسه آب گرمو رو تخت انداختم و مرسادو کشوندم تو بغلم و کمرشو 

 ناز کردم و گفتم_یکم آروم بگیر تا پالگو درش بیار م.. 
 تو بغلم از شدت گریه هق هق میکرد.. 

..نباید پالگو حلقه رو با هم   احمقمکالفه به خودم لعنت فرستادم که چقدر 

اشتم ی ..بیچاره بچم..رسشو بوسیدم و گفتم_خم مییسی مامان برات درش  میر

 بیاره دورت بگردم؟
 ..  مرساد با چشای به خون نشستش نگام کردو گفت_دردم  میاد مامانی
 گونشو بوسیدم و گفتم_الیه من دورت بگردم با این مامانی گفتنت.. 

 ت شه دیگه دردشم نمیاد.. اگه حواس جوجوم پر 
لباشو اروم بوسیدم و با فاصله کیم از صورتش گفتم_دیگه توله ام گریه 

 نکنه..و آروم تو گردنش رفتم و با زبون رو تنش بازی کردم.. 
 داشت کم کم داغ میکرد.. 

ی دادم  و  پالگو تو دستم گرفتم..   آروم شلوارشو پاییر
ی تر آوردم لبمو و نیپلشو با ز  ی لبام فشار  بون خیسآروم پاییر کردم و آروم بیر

 دادم.. 
د..  ی  از حش*ر نفس نفس میر

ون کشیدم و نفس مرساد برید..   تو یه لحظه پالگو بیر
 تند تند بوسیدمش و گفتم_تموم شد نفس..تموم شد

 انداختمش رو تخت پالگو و به مرساد اشاره کردم دراز بکشه.. 
 رو تخت دراز کشید

 نی باد کرده بودن و قرمز شده بودن.. نگایه به تخ*ماش کردم که حسا
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 لبخندی زدم و گفتم_عاشق رنگ پوستتم.. 
 

 لبخند نی جونی زد.. 
و شالمو در آوردم دورش پیچیدم که داغیش تنشو  کیسه آب گرمو برداشتم

 اذیت نکنه و رو ت*خماش گذاشتم.. 
 گفتو از درد، پاهاش لرزید..  آخ ارویم

 نه آروم شه دردت.. شکمشو ناز کردم و گفتم_یکم بزار بمو 
 رستکون دادو گفت_چشم مایم.. 

کنارش رو تخت دراز کشیدم و به پهلو سمت مرساد خوابیدم و در حایل که 
ی لوس من؟ دستمو تو موهاش بردم  و ناز میکردم گفتم_بهیر

 مرساد که با ناز کردن موهاش بدجوری خمار میشد گیج رستکون داد.. 
 خندیدم و گفتم_بگیر بخواب نفس من.. 

 لوس به زور چشماشو باز کردو پرسید_دوسم دارین؟
دلم ضعف رفت براش..گردنشو بوسیدم و گفتم_بعله که دارم..زیادم دارم 

 لوسه من.. 
ی نباش،راحت بگیر بخواب مامان حواسش به بدنت هست..  ی  نگران چیر

 مرساد لوس نگام کردو گفت_نمیشه یکم بیشیر بوسم کنی بعد بخوابممم؟
 از این همه لوس بودنش.. خندم گرفته بود 

 صورتشو ناز کردم و گفتم_در عوضش چ  گیر مامان میاد؟
ی و پرونی گفت_ لبای خوشمزه بینی تون..   صورتشو برگردند سمتم و با دلیی

 غش غش خندیدم و گفتم_دیگه چ  بچه پرو؟؟؟
 خندیدو با چشای خمارش نگام کرد.. 

نشده بچم چشماش  لبشو با انگشتم ناز کردم و گفتم_چیه جوجه؟ هیچ  
یه؟؟؟  خمار شده؟؟ خیی
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ی..؟  مرساد با شیطونی نگام کردو گفت_نههه چه خیی
ی لبام گرفتم ...   دیگه طاقت نیوردم خم شدم رو صورتش و لباشو بیر

 
ساننر صورتم با چشای  ۵کیسه آبگرمو از رو تنش کنار زدو خم شد روم و 

 خمارش نگام کردو گفت_میشه اجازه بدین.. 
 خجالتش و گفتم_اجازه چیو بدم؟هوم توله؟خندیدم از 

 با خجالت نگاشو ازم دزدید.. 
 نی تابانه دلش یه ریل با دخول میخواد..  مثل من میدونستم که اونم

؟  یکم نگاش کردمو گفتم_میخوای مامانو اذیت کنی
 لوس رستکون دادو گفت_نه مامان..قول میدم اذیت نشید.. 

 فتم_پاشو درو قفل کن.. یکم نگاش کردمو دلو زدم به دریا و گ
مرساد با ذوق از جاش پرید و در اتاقو قفل کردو سمتم اومد باال تنشم که 

س داشتم هم  ت تنش بود لخت کرد و رو تخت اومد..هم اسیر هنوز یه تیرسی
 نمیخواستم متوجه ترسم بشه.. 

خم شد رو تنم و در حایل که شلوارمو از تنم در میاورد زبونشو رو گردنم 
لش سختم بود ویل توله سگم خوب بلد بود چجوری حواسمو میکشید او 
 پرت کنه.. 

 آروم نیپلمو مک زد که آه بلندی کشیدم.. 
 با حرسی نگام کردو نگاشو از صورتم برنداشت و دوباره نیپلمو مک زد.. 

 با جیغ و ح*رسی اسمشو صدا زدم_مرساااد... 
فت دست ی پام شیطون خندید و در حایل که با زبونش با نیپلم ور میر شو بیر

 برد.. 
 نی اختیار ناله میکردم.. 

ی پام..  ی سینه هام بوسید تا بیر  از بیر
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وع به لیس زدن و مک زدن کرد..   پاهامو از هم باز کردو با ولع رسی
ون نره..   فقط چنگ زدم و یه گوشه پتو رو تو دهنم کردم که صدای جیغام بیر

ه وجودمو میکشید با اون مک زدنش آر  وم یه در حایل که داشت شیر
 انگشتشو واردم کرد که از دردش یه لحظه بدنم منقبض شد.. 

ی پامو بوسیدو گفت_زود  مرساد از ترس اینکه دردم اومده باشه نگام کردو بیر
 تموم میشه مایم.. 

ی تا  ی پیش جاهامون برعکس بودا..حاال توله  ۵۴تو دلم گفتم_تروخدا ببیر میر
 سگ میخواد منو آروم کنه.. 

 زدم .. لبخند نی جونی بهش 
 ی رونمو بوسید و گفت_دوستتون دارم...  با ذوق نگام کردوچند بار تو 

دم نی جون پتو رو از دهنم در آوردم و  
ی در حایل که نفس نفس میر

 گفتم_تمومش کن جوجه، مامان خوبه نگران نباش.. 
ی پام باال اومد و اومد رو تخت کنارمو گفت_میخواین بزاریم یه  مرساد از بیر

 افتادین..  ری به نفس نفسروز دیگه؟ بدجو 
 صورتشو تو دستم گرفتم و جلو آوردم و لباشو با عشق بوسیدم .. 

تنمو از رو تخت بلند کردم و رو تن مرساد به حالت نیمه نشسته در اومدم و  
 گفتم_میخوای مایم رو بزاری تو خماری؟

 غش غش خندید.. 
 رو ک*یر خوش فرمش آروم تنمو عقب جلو کردم.. 

فت هواباز آه ونالم   داشت میر
 پتو رو تو دهنم کردم.. 

 
 مرساد به حالت نیمه نشسته در اومد و آروم آروم بدنشو واردم کرد... 

 با درد شدیدی جیغ بلندی کشیدم که پتوی توی دهنم خفش کرد.. 
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 با التماس و نفس بریده رو به مرساد گفتم_بسه... 
ون آوردشو تن من و ک*یرش خونی بود..   از توم بیر

 چرا ویل زدم زیر گریه..  نمیدونم
 درد داشتم ویل اونقدری شدید نبود که بخوام گریه کنم.. 

 مرساد با نگرانی نگام کردو گفت_غلط کردم مامان..چ  شدین؟
ی کنم..  ی بده بدنمو تمیر ی دم گفتم_یه چیر ی  با گریه در حایل ک نفس نفس میر

کردو چند مرساد رسگردون تو اتاق دنبال دستمال کاغذی گشت و رو کمد پیدا  
 کردو منم نی صدا 

ی ی پامو تمیر برگ برداشت و خودش با آرامِش تمام آروم بیر
یختم  .. اشک میر

ی کرد کنارم نشست..   بدن خودشم که تمیر
 چشم ازم برنمیداشت.. 

اشکمو پاک کردم و پتو رو برداشتم و رو تن لختم کشیدم و پشت به مرساد 
 توو خودم مچاله شدم.. 
 بود گفت_مامان.. با صدانی که پر از بغض 

دست خودم نبود..بدجوری پر از حس بد بودم و نمیتونستم رفتار درسنر  
 کنم.. 

 کالفه تو خودم مچاله تر شدم و گفتم_تو
ی تو اتاق بغیل یا من برم؟  میر

بازومو گرفت و برمگردوند و در حایل که سیع میکرد نزنه زیر گریه گفت_غلط  
 کردم مامان.. 

سم از تن ی که مییر .. میدونیر  هانی
 _پس برو تو پذیرانی بخواب..فقط اینجا نباش.. 

 
 با بغض گفت_مامان بخدا نمیخواستم اذیتتون کنم.. 
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 کالفه داد زدم_مازیاار... 
 و رو به مرساد کردمو گفتم_لباساتو بپوش

مرساد بلند شد لباساشو پوشید و با التماس نگام کردو اومد حرف بزنه که 
 مازیار داخل اومد.. 

م افتاد نگران گفت_صدف چ  شده؟؟؟؟ چرا رنگ و روت تا نگاش به
 پریده؟؟؟؟

اشکم که نی اراده از چشمم میچکیدو پاک کردم و گفتم_مازیار مرسادو بیی یا 
 ..  تو اتاق بغیل بخوابه یا تو پذیرانی

 مرساد نالید_مامان... 
 رو به مازیار گفتم_نوک انگشتتم بش نخوره..فقط مراقبش باش

 د و گفت_پاشو مرساد.. مازیار رس تکون دا
ی مامان..ممکنه  مرساد با چشمای اشیک نگام کردو گفت_امشبو تنها نخوابیر

 حالتون بد شه.. 
 !!! ی ونیی  عصنی داد زدم_بیر

 .. ی ی و درو بسیر ون رفیر  جفتشون بیر
ی نگذشت که مازیار در اتاقو باز کردو داخل اومد ی  چیر

ون  کالفه گفتم_برو بیر
 به من؟ اگه به خونریزی  عصنی نگام کردو گفت_دخیر پردتو 

ی
زده بعد نمییک

؟ اومد پتورو کنار بزنه جیغ زدم_دست بهم نزن..   افتاده باشی چ 
 مازیار خشکش زد.. 

 کالفه گفت_صدف تروخدا لج نکن رنگت پریده! 
 عصنی گفتم_خوبم فقط تنهام بزار
ون رفت..   مازیار به زور از اتاق بیر

 گرفت  نمیدونم چه مرگم بود..دوباره گریه ام شدت
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 نمیفهمیدم چمههه فقط میدونستم میخوام گریه کنم وتنها باشم... 
 چند ساعت گذشته بودو از این حال در نمیومدم.. 

 کالفه چرچی تو تخت زدم.. 
 زیر دلم تیر کشید.. 

 با خودم گفتم_دخیر چه مرگته؟؟تو که آرزوت بود.. 
 با صدای جیر جیر در متوجه شدم ییک داخل اومد.. 

 ینم کیه و خودمو به خواب زدم.. برنگشتم که بب
 آروم توی تخت اومد.. 
 بوی تن مرساد بود.. 

 از پشت رسم خم شد رومو آروم نازم کرد
کنارم دراز کشیدو دستشو دور تنم انداخت و با صدای خییل آروم در حایل  
وع به حرف زدن باهام کرد_قربون تن ظریفت  که فکر میکرد خوابم ،رسی

 خوب باشه..  ییسی حالتبرم..کاش فردا که بیدار م
د ی  لبخند نی جونی رو لبم نشست..هیچ وقت اینقدر راحت باهام حرف نمیر

 یعنی جراتشو نداره..مگه اینکه فکر کنه خوابم.. 
آروم با دستش که رو بازوم بود تنمو ناز کردو به حرف زدن ادامه داد_من 

م اینجوریه حالت..   میمیر
ین شانسم بود آشنا شدن باهات و زی  ر سلطه ات بودن.. بزرگیر

سم حنر نفس بکشم بدون تو ..نمیخوام از دستت بدم!  سم مامان..مییر  مییر
 دلم ضعف رفت واسش.. 

ی چند لحظه پیش قبل اینکه وارد اتاق بشه فکر میکردم این حالم تا  تا همیر
 چند ماه قراره ادامه پیدا کنه.. 

 ویل حاال.. 
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ید و آروم دراز کشید  مرساد آروم رسشو تو گردنم خم کردو نفس عمیقر کش
 کنارم رو تخت.. 

 
 

پتو رو از روی تنم جدا کردم و برگشتم سمت مرسادو در حایل که با  چشمای 
 متعجبش رو به رو بودم گفتم_بیا زیر پتو جوجه..رسده.. 

 ترسیده و متعجب نگام کرد
 با لبخند گفتم_طوری نیست مامان..بیا تو ّبغلم.. 

که موهای نرمشو ناز میکردم    لبخند مهربونی بش زدم و در حایل
 گفتم_ببخشید که مامان جوری رفتار کرد که حس بدی بهت دست بده! 

ون آوردو بوسیدو دوباره تو موهاش   لوس نگام کردو دستمو از توی موهاش بیر
گذاشت و آروم پرسید_مامان از درد اینجوری نشدین..چون من حواسم بود 

 بتون..پس موضوع چ  بود..؟! 
ی که ازم صورتشو ناز ک ی ردم و گفتم_ مامان تنهاس مرساد..ترسیده!تنها چیر

 مونده بود باکرگیم بود..هیچ  دیگه ندارم
 مرساد دلخور نگاشو ازم گرفتو گفت_ پس من....؟

 بش زدمو گفتم_تو که اگه نبودی تا االن دق کرده بودم توله 
ی

لبخند پررنیک
 سگ.. 

 همه چیمو گذاشتم پات جوجه.. 
ی  اروم آروم جای اخمش لبخند رو لبش نشست و لوس گفت_چرا نگفتیر

 بیدارین که من ساکت شممممم... 
 خندیدم و گونشو بوسیدم و گفتم_ پرسه لوس منی توووووو! 

 با ذوق خودشو جا کرد تو بغلم و گفت_دوستتون دارم.. 
 صبحه ۳رسشو بوسیدم و گفتم_دیگه وقته خوابه مامان..ساعت 
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 بگیر بخواب
 تو بغلم خوابش برد.. لوس گفت چشم و به دقیق

ی
 ه نکشید که از خستیک

 
 با صدای مازیار از خواب پریدم.. 

یزه..   _پاشو مرساد..مگه بت نگفتم نیا اینجا؟؟ باز ببینتت اوضاش به هم میر
چشم باز کردم و با دیدن مرساد که کالفه داره سیع میکنه تو اتاق بمونه و 

اره رو به مازیار گفتم_ولش کن عزیزم ی  طوری نیست مازیار نمیر
 

 مرساد عصنی داد زد_دیدی گفتم.. 
 

 متعجب نگاش کردم و گفتم_چه غلطا!!! 
ی؟؟؟   یک بهت اجازه داده صداتو اینطوری باال بیی

 
ی انداخت..   با ترس نگام کردو رسشو پاییر

 
 عصنی رو به مازیار گفتم_اینجا قفس داریم؟؟

 
 ..مازیار نگاه مهربونی به مرساد کردو گفت_ اذیتش نکن صدف

 
 ابرو باال انداختم و گفتم_قفسو آماده کن.. 

 تو اتاق بغیل بزارش.. 
 

مرساد با بغض نگام کردو گفت_غلط کردم..ما که دیشب اینهمه خوب 
 بودیم..تروخدا.. 
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ی تنگ پام کردم و یه  به مازیار اشاره کردم بره..از تو تخت بلند شدم و یه جیر
 تاپ مشیک باز.. 

س نگام میکرد..   مرساد با اسیر
سیدم..   محلش نمیدادمو به کارام میر

 یخورده آرایش کردم و  عطر به تنم زدم 
چند تقه به در خورد و مازیار داخل اومدو گفت_آمادست..فقط اون اتاق 

 المپش قرمزه..مشکیل نیست؟
 ..  لبخند بدجنیس زدم و گفتم_چه بهیر

 قالده مرسادو از تو کیفم در آوردم و گردنش انداختم
سم..تروخدا.. با چشمای پر ا  ز اشکش نگام کردو نالید_مامان مییر

 قالدشو گرفتم و دنبال خودم کشوندمش
داخل اتاق بغیل که رفتم حس سادیسمم تشویش شدو دلم میخواست 

 مرسادو در بیارم..  اشک
م و در قفسو باز کردم و گفتم_غذا خواسنر   کشیدم که آروم بگیر

نفس عمیقر
 !  پارس میکنی

 یه گفت_ویل.. زد زیر گریه و با گر 
 بکش

ی
 عصنی داد زدم_ ویل نداریم..اگه نمیتونی پارس کنی گشنیک

 تو قفس فرستادمش و درو قفل کردم
با چشمای اشکیش نگام کردو لوس و آروم گفت_تروخدا حداقل درو 

 نبندین.. 
 سکته میکنم.. 

 
 

ون اومدم و درو به هم زدم..   نی توجه بهش از اتاق بیر
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 با ناله صدام زد_مامان.. 
خونه رفتم تا صبحانه بخورم..  ی  نی توجه بهش سمت آشی 

خونه اومدو گفت_صدای داد و گریه  ی بعد حدود ده دقیقه مازیار کالفه تو آشی 
 هاشو نمیشنوی؟ از ترس خودشو خیس کرده.. 

کالفه از رس جام بلند شدم چند تا دستمال کاغذی برداشتم و سمت اتاق 
 که مرساد توش خودم رفتم از تو کمد پوشک برداشتم و پو 

ر
در بچه و به اتاف

 بود رفتم.. 
با چشای پر از نفرت و اشک نگام کردو از خجالت اینکه خودشو کثیف کرده 

ی انداخت..   رسشو پاییر
ون آوردم قفسشو بلند کردم و فرش زیرشو  در قفسو باز کردم و مرسادو بیر

 شلو 
ی
ار بلند کردم و کناری انداختم و بعد سمت مرساد رفتم و بدون حرف

 خیسشو از پاش در آوردم.. 
 از خجالت داشت میمرد.. 

 عصنی چسبای پوشکو باز کردم
 با گریه گفت_پوشک؟

ی پاشو اسپنک کردمو گفتم_پاها باز..   عصنی بیر
 پاهاشو باز کرد! 

ی پاش  ی کردم و پودر بچه بیر رسو کمرشو خم کردم و یک*رشو با دستمال تمیر
 ش بستم.. پخش کردم که پاش عرق سوز نشه و پوشکو برا

 برشگردوندم سمت خودم و گفتم_برو تو قفست تا بیام.. 
 مرساد با گریه خم شد و تو قفسش رفت.. 

خونه رفتم و یه کاسه برداشتم و توش شیر  ی ون اومدم سمت آشی  از اتاق بیر
ریختم و کیم غالت صبحانه و رو به خدمتکارا گفتم که فردا فرشو بشورن و 

 به اتاق برگشتم.. 
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قفس گذاشتم و در قفسو قفل کردم که مرساد با تعجب نگام   کاسه رو توی

 کردو گفت_ مایم پس قاشق؟
رو صندیل رو به روی قفسش نشستم و گفتم_گشنت بشه از رو زمینم 

 .. نی ی  لیسش میر
ی انداختو مثل یه سگ خوب رس ظرف غذاش نشست و به  مرساد رسشو پاییر

د و میخورد..  ی  شیر لیس میر
 ریکم میکرد.. عجیب صدای ملچ مولوچش تح

 با لذت نگاش کردم که تا ته ظرفو لیس زد.. 
 بلند شدم در اتاقو قفل کردم

 شلوارمو از پام در آوردم و رو قفس نشستم.. 
مرساد که با دیدن این صحنه تحریک شده بود با حش*ر زبونشو رو بدنم  

 کشید.. 
 آه بلندی کشیدم که ِجری تر شد.. 
ی پام..اینقدر  این کارو ادامه داد تا رو زبونش ار*ضا  تند تر زبون میکشید بیر

 شدم
ی کردم..   از رو قفس بلند شدم و بدنمو تمیر

 مرساد تشنه نگاهم میکرد.. 
 بدجوری آمی  چسبونده بود

ی از ار*ضا شدن و این حرفا نیست..   ویل نمیدونست که خیی
 لوس نگام کرد

 پوشکش باد کرده بود ..بدجوری سیخ شده بود آ*لت خوش فرمش.. 
ه برداشتم و سمتش رفتم..  لبخند  ی دوتا گیر  بدجنیس زدمو از رو میر

 با ح*رسی نگام کرد
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 .. ه رو به نیپلش زدم که با درد نالید_آیییینر ی میله های قفس گیر  از بیر
 ..  دومیم که زدم ناله ریزی کردو گفت_مامیینر

 
 

ون اومدم..   نی توجه بهش شلوارمو پام کردم و از اتاق بیر
 درو اتاقو نبستم

 دلم به حالش سوخته بود.. یکم 
د ی ی صدام میر  صداشو میشنیدم که لوس و ح*رسی

ون اومدو با شنیدن صدای مرساد نگام کردو   خونه بیر ی مازیار از آشی 
 گفت_بسش نیست؟

ی میشدم رو به مازیار گفتم_دخالت  در حایل که دوباره داشتم با فکرام ح*رسی
 نکن تو کار من.. 

 ه داره این بچه؟مازیار عصنی گفت_اذیتش نکن صدف گنا
ی پیشش..   نگاه کالفه ای بهش کردم و گفتم_ناراحنر برو بشیر

 مازیار رسشو عصنی تکون دادو به اتاق رفت.. 
از یه ور حسودیم میشد که حواسش اینقدر به مرساده از یه ور حیس که 

 طرف مرساد میکشوندش منو بدجور تحریک  میکرد.. 
 ویل.. 

 نمیدونم
 ر بیام که کیس جز خودم با مرساد.. نمیتونستم با این فکر کنا

 ویل تحریک شدنمم نمیتونستم قایم کنم... 
 با قدمای آروم و شمرده سمت اتاق رفتم.. 

سه..  فت که نیر  مازیار داشت با مهربونی قربون صدقه مرساد میر
ی نیست عزیزم من پیشت میشینم..  ی  _چیر
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 غذا خوردی پرس لوس؟
سید..   مرساد مییر
 جوابشو نمیداد.. 

 
 
د اتاق شدم..نگایه به مرساد که دلخور نگام میکرد کردمو بعد رو به مازیار  وار 

ون خودم هستم..   کردم و گفتم_برو بیر
ون رفت ی به تن مرساد کردو گفت_اذیتش نکن..و از اتاق بیر ی  مازیار نگاه هیر

 قالده مرسادو که از قفس آویزون بود گرفتم و کشیدمش جلو.. 
 بود که رسشم نمیاورد باال.. ترسیده بود ویل اینقدر دلخور 

ین خطانی کنی پالگ سایز 
ون ویل کوچیکیر لبشو ناز کردم و گفتم_میارمت بیر

B  ..رو میکنم تو اون سو*راخ خوشگلت و هر چقدر عر بزنی درش نمیارم 
 دلخور نگایه گذرا بم کردو محلم ندادو روشو اونور کرد.. 

ونابرو باال انداختم و گفتم_باشه پس نمیخای بیای   بیر
 بلند شدم برم که با صدای لرزون فقط یه کلمه گفت_میخوام

برگشتم سمتش یکم نگاش کردمو تو دلم گفتم_حیف که توله سگ منی و 
 دوستت دارم وگرنه درستت میکردم.. 

ون کشیدمش..   در قفسو باز کردم و با قالدش بیر
 تن لختش با اون پوشک ترکیب جذانی بود واسه تحریک شدن.. 

 نیپلش کشیدم و گفتم_توله سگم چرا نگام نمیکنه؟دستمو رو 
 به زور نیم نگایه بم کرد

با حرص خندیدم و محکم فکشو تو دستم گرفتم و عصنی هولش دادم و به 
 دیوار چسبوندمش،از ترس با صدا آب دهنشو قورت داد.. 
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با یه دستم محکم فکشو گرفته بودم و با اون دستم چسبای پوشکشو باز  
 کردم.. 
پرت کردم یه گوشه و آل*ت رسخشو تو دستم گرفتم و محکم پوشکو 
دم..   فرسی

 از درد داد زد_آیییینر مامان مامان تروخدا.. 
 یکم دستمو شل کردم

د ی  نفس نفس میر
دوباره تو دستم گرفتمو محکم فشارش دادم با غر و صدای لرزون 

 نالید_تروخداااااا.. و زیر گریه زد.. 
ردم و تخ*ماشو به آرویم اسپنک کردم  سینشو بوسیدم و اروم دستمو شل ک

 که گریش شدت گرفت.. 
 بهو در اتاق باز شد و مازیار داخل اومد

 نگران نگایه به من و بعد به مرساد کردو گفت_صدفففف! 
 
 

ون!   جلوی بدن مرساد ایستادم و گفتم_بیر
 یک بهت اجازه میده بیای تو ؟؟

! مازیار کالفه گفت_صدای گریشو شنیدم فک کردم باز ت  نهاش گذاشنر
 عصنی گفتم_دفعه آخرت باشه نی اجازه میای داخل.. 

ون رفتو عصنی درو به هم کوبید  مازیار از اتاق بیر
 مرساد هنوز دلخور بودو نگام نمیکرد.. 

ون نیا..   کالفه قالدشو از گردنش در آوردم و گفتم_لخت بیر
ون اومدم سمت مازیار رفتم و عصنی گفتم_حواست باشه داری  و از اتاق بیر

 ..  چه غلیط میکنی



 
 

Page | 186 
 

 @majic_channell  

 

 

منده..   مازیار که خوب متوجه منظورم شده بود رستکون دادو گفت_رسی
ون کشیدم که مهر و  کالفه سمت مبال رفتم و نشستم و یه دسته پرونده بیر

 امضا بزنم.. 
ون اومد  مرساد از اتاق بیر

 شلوارشو پاش کرده بود ویل باال تنش لخت بود.. 
 د رسد نگام کرد،بدجور دلخور بو 

 با لبخند نگاش کردمو گفتم_بیا اینجا.. 
 سمتم اومد و کنارم نشست.. 

 به پام اشاره کردم و گفتم_بخواب رو پام نازت کنم.. 
در حایل که قهر بود ویل نمیتونست از این لذت بگذره و رسشو رو پام  

 گذاشت.. 
همونطور که مدارکو مهرو امضا میکردم با دست چپم با موهاشو گردنش ور 

فتم  ..میر
 

چند تا مدارک که به درد میخوردو کنار گذاشتم تا بعد به مازیار بدم که ازشون  
ه و بقیه مدارکم یک ساعته تموم کردم..   کن  بگیر

 مرساد رو پام خوابش برده بود.. 
 نگاه مهربونی بش کردم و آروم به مازیار گفتم_یه پتو بهم بده

 مازیار سمت اتاق رفت و با پتو برگشت
م اونارم بزار روش تا کن  رو مرساد په نش کردو رو بهم گفت_مدارکو بده بیی

م..   بگیر
 ..  مدارکو بهش دادم و بهش گفتم_یکم پاستیل واسه جوجم بگیر

 مازیار لبخند نی جونی زدو گفت_چشم
ی نمیخوای؟ ی  خودت چیر
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 _نه عزیزم ممنون
 مازیار مدارکو گرفتو رفت

ی نگذشت که منم تو همون حالت رو مبل خوابم ی  برد..  چیر
* 

 با حس نوازش شدن قفسه سینم چشم باز کردم
 ..  مرساد با لبخند نگام کردو گفت_سالم مامانی

 بش زدم و نی معطیل هولش دادم و رو تنش دوال شدم و لبای 
ی

لبخند پررنیک
 لبام گرفتم و حسانی بوسیدم.. 

ی  خوش طعمشو بیر
 با صدای در از رو تن مرساد بلند شدم

 کر دو پاستیلو نشون مرساد داد..   مازیار با لبخند نگامون
 مرساد با ذوق سمتش دوید و پاستیلو ازش گرفتو پرید تو بغل مازیار.. 

 منو مازیار خشکمون زد
 مازیار لبخندی به مرساد زد

 مرساد با ذوق دوید سمتمو گفت_مامان پاستیل میخورین؟
 سیع کردم طبییع رفتار کنم و گفتم_نه عزیزم تو بخور.. 

 سمت اتاقو کالفه درو بستم.. پا تند کردم 
 وای خدا
 وای خدا

 دیگه مرسادو نه
ش..وای اگه عاشق مازیار بشع..   ازم نگیر

 در اتاق باز شد
 برگشتم سمت در که مازیار داخل اومد.. 

 با مهربونی نگام کردو گفت_آروم باش صدف.. 
ی باش سخت ترش نمیکنم برات..  ایط تورو میدونم،مطمی   من رسی
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 نیم؟؟حوصله داری حرف بز 
 رستکون دادم و اشاره کردم بشینه رو تخت

 نشست.. 
ی بگم که تو االن هیچ جوانی نمیدی.. 

ی  _میخوام یچیر
 میشنوی،فکر میکنی هر وقت به نظرت آمادگیشو داشنر جوابمو میدی.. 

 هنگ نگاش کردم و گفتم_چیشده؟
ی من و  دستشو رو شونم گذاشت و گفت_میدونم که متوجه حسانی که بیر

 وجود اومده شدی.. مرساد به 
 میخوام ببینم اجازه میدی مرساد یه ددی هم داشته باشه...؟

ی باش دیگه نزدیکش  فقط فکر کن و جواب بده و اگر جوابت منقی بود،مطمی 
 نمیشم..فقط بدون فکر جواب نده خواهشن.. 

 
 قفل کردم.. 

ی حرفیو داشتم ویل نه به این زودی..   انتظار شنیدن همچیر
د که قفل کردم دستشو رو دستم گذاشتو گفت_اینجوری مازیار که متوجه ش

میتونم مراقب جفتتون باشم..میدونم که توام خییل از این مسئله بدت 
 نمیاد.. 

 پس بیشیر بش فکر کن
ه..   فک میکنم اینجوری واسه سه تامون بهیر

 چند تقه به در خورد
و بغل  مرساد درو باز کردو لوس نگام کردو گفت_مامان ناراحت شدین مازیار 

 کردم؟؟
ون رفتم..   نگاه عصنی ای به مرساد انداختم و بلند شدم از اتاق بیر

س اینکه از دستش بدم داشتم جون میدادم..   از اسیر



 

 
 

Page | 189  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

 کالفه سمت حمام رفتم .. 
 تو حمام رفتم و درو محکم به هم کوبیدم و آب وانو باز کردم. 

 لباسامو در اوردم و  تو وان رفتم.. 
ون فوت  کردم و با خودم زمزمه کردم_خدایا چیکار کنم...؟  کالفه نفسمو بیر

 از یه ور دلم میخواست این اتفاق بیوفته و از یه ور وحشت داشتم ازش.. 
 خییل عصنی و به هم ریخته شده بودم.. 

 چشمامو رو هم گذاشتم و نیم ساعنر سیع کردم ریلکس کنم... 
**** 

ون   رنگمو دور بدنم پیچیدم و از حمام بیر
 اومدم.. حوله صورنر

ه شده  مرسادو مازیار کنار هم رو به روی مبل نشسته بودن و به در حمام خیر
 بودن.. 

 
 

 نگاه رسدی بهشون کردم و سمت اتاق رفتم.. 
 _کیس تو اتاق نیاد..داخل اتاق رفتم و درو به هم کوبیدم

ی تر باسن بودو مشیک بود تن کردم..تنگ و  یه رسافن که قدش یکم پاییر
 چسبون بود.. 

یش الینر کردم،موهامو دم اسنی بستم و یکم عطر زیر گردنم زدم و از اتاق آرا
ون اومدم..   بیر

 مرساد بغض کرده بود و پاهاشو بغل گرفته بود.. 
 مازیار با دیدنم بلند شد سمتم اومد.. 

ی تا بتونم با  اومد حرف بزنه عصنی گفتم_یخورده کاری به کارم نداشته باشیر
 خودم کنار بیام.. 

 گفت_چشم با من قهر باش ویل با مرساد نه..   تکون دادو مازیار رس 
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 داره دق میکنه! 
 !  رستکون دادمو گفتم_باشه ازم فاصله بگیر

؟ ی  رو به خدمتکار گفتم_ واسه مرساد شیر گرم میکنیر
 _چشم خانوم

 سمت مبال برگشتم و کنار مرساد نشستم.. 
؟ ی  ذوق مرگ نگام کردو گفت_بام قهر نیستیر

  تکون دادمو گفتم_فقط یکم نی حوصلم مامان.. رسمو به عالمت منقی 
 ..  مرساد خم شد صورتمو بوسیدو گفت_به خدا من هر چ  بشه مال شمام

 عصنی گفتم_مازیار بهت گفت؟
 گیج نگام کردو گفت_چیو؟؟

 ..  نفس راحنر کشیدم و گفتم_هیچ 
 
 

 یه پاستیل از تو پالستیک تو دستش برداشتم که با حرست نگام کرد
 تم_چته توله؟متعجب گف

ی   لوس نگام کردو گفت_مال میی
 تااا..  ۳۱تا دونه توشه شما هم یکیشو بخورین میشه  ۳۷همش 

 غش غش زیر خنده زدم..اینقدر خندیدم که دل درد گرفتم.. 
دم به چهره خنگش که تعجب کرده نگاه کردم و باز  ی در حایل که نفس نفس میر

 غش کردم از خنده.. 
گرفته بود اومد جلو و با خنده گفت_چ    مازیار که از خنده من خندش

 شدهه؟
 مرساد براش تعزیف کردو مازیارم از خنده پکید.. 
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پاستیلوسمت مازیار گرفتمو ازم گرفتش ییک دیگه از تو پالستیک تو دست 
 تا..  ۳۱مرساد برداشتم و گفتم_حاال شد 
 خییل حرف بزنی همشو میخورم

 و پاستیلو خوردم.. 
ه بودو آه مرساد لوسو با حرست به  دهنم که داشتم پاستیلو میجوییدم خیر

 غلییطی کشید.. 
و آورد..   با خنده نگاش کردم که ییک از خدمتکارا شیر

 ازش گرفتم و تشکر کردم و رو به مرساد گفتم_تا تهشومیخوری!خییل خب؟
و ازم گرفت   رس تکون دادو لیوان شیر

 یه قلوپ خورد و گفت_چرا داغ! 
ز بس امروز گریه کردی و داد زدی گلوت اذیت صورتشو ناز کردم و گفتم_ا

 شده.. 
 مرساد با ذوق نگام کرد.. 

 صورت لوسشو ناز کردم و سمت مازیار برگشتم که محو ما شده بود.. 
 

 با لبخند نگام کردو گفت_کم لوسش کن.. 
فتم گفتم_مازیار با  از کنار مرساد بلند شدمو در حایل که سمت در ویال میر

 فندکو سیگار بیا.. 
ون ویال رو به روی صندلیا ایستادم.. ب  یر

 لباسم لخنر بودو رسدم بود.. 
به دقیقه نکشید که مازیار پالتوشو رو شونم انداختو گفت_اینجا رسده 

 صدف.. 
 اذیت مییسی پاهات لخته.. 

 نگایه به چشمای نگرانش کردمو گفتم_سیگار.. 
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ی لبام گذاشتو با فندک برام روشنش کرد..   سیگارو بیر
 نزد.. منتظر ایست

ی
 اد و هیچ حرف

 رومو سمتش برگردوندم و گفتم_ 
نیم..  ی  بعد ناهار باهاش حرف میر

یش برام مهم نیس که چه  اگه موافق بود منم مشکیل ندارم..ویل اگه ازم بگیر
 .. به روزم بیاد فقط میکشمت

مازیار با لبخند رس تکون دادو رسشو خم کردو تو شونمو بوسید و  
ی باش مراقبتم گفت_صدف نگفتم حواسم فقط  به مرساد هست..مطمی 

 ..  دخیر
 تو دلم یه حایل میشد از این همه آرامش خاطر دادنش.. 

..وحشت  پیک به سیگار زدم و گفتم_فقط اگه ترسید سیع نکن راضیش کنی
 میکنه تب و لرز میکنه.. 

 اگه دیدی ترسیده تحت فشار نزارش تا خودم به موقعش باهاش حرف بزنم.. 
 یدونم..اون شبو یادمه چطوری دست و پاش میلرزید.. رستکون دادو گفت_م

رس تکون دادمو گفتم_اینم یادت باشه اگه اویک داد هیچ کاری،هییییچ کاری 
 ...  بدون اطالع من باهاش نمیکنی

 
 

ی لبام برداشتو پیک بهش زد..   مازیار رس تکون دادو سیگارو از بیر
 ابرو باال انداختم و نگاش کردم.. 

دستشو دور کمرم گرد کرد نوازش وارانه کشیدو   لبخند شیطونی زد و 
؟  گفت_چیه؟چپ چپ نگا میکنی

 خندیدم و گفتم_دستتو بردار..مرساد ببینه کفری میشه.. 
 خندیدو گفت_توله سگ اگه بدونه قراره چقدر خوش بگذرونه از خداشه.. 
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ی رفتیم برای  با لبخندی که رو لبامون مونده بود تو ویال برگشتیم و رس میر
 ..ناهار

مرساد لوس شده بودو تک تک قاشقانی که خوردو من دهنش گذاشتم و 
 مازیارم مدام دور لبشو پاک میکرد.. 

 تو دلم گفتم_ددی خونی هسنر و ریز خندیدم.. 
 مازیار رو بهم لبخندی زدو گفت_اگه سیر شدین بریم اتاق! 

ه؟  مرساد متعجب گفت_اتاق؟باهم؟چخیی
 زنیم جوجه.. با لبخند رستکون دادمو گفتم _حرف ب

 پاشو.. 
 با هم سمت اتاق رفتیم.. 

پشت رس مرساد آخرین نفر وارد اتاق شدم و وقنر درو بستم دستمو آروم رو  
 ک*یرش کشیدم از رو شلوارو گفتم_هنوز که سیچی توله.. 

 با خجالت نگام کرد.. 
 از مازیار خجالت میکشید

ن باهات با لبخند نگاش کردمو گفتم_جوجه خجالتیم..خوب گوش کن ماما
 حرف داره.. 

 یهو مرساد پاشد و عصنی گفت_نه.. 
 
 

ی نگفتم..  متعجب نگاش کردم و گفتم_من که هنوز  ی  چیر
 چ  نه؟

با حالنر که بغض گلوشو گرفته بودو عصنی بود  
 واضحه...رفتارای مازیار با من ،رس غذا.. رفتاراش با شما..  گفت_همچ  

دید  ی  و حاال جلوی مازیار... شما هیچ وقت جلوی کیس دست به بدن من نمیر
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 گریش گرفت و نتونست حرفشو ادامه بده.. 
 دستشو گرفتم و کشوندمش تو بغلم و چندین بار رسشو بوسیدم.. 

 به مازیار نگاه کردم.. 
 اونم قیافش تو هم رفته بود بخاطر دلخوریه مرساد.. 

موهای مرسادو ناز کردم و گفتم_آروم بگیر مامان..گفتم که همیشه حواسم 
 ت.. بت هس

 هیچ  بدون رضایت تو اتفاق نیم افته.. 
مرساد با گریه رسشو از رو سینم برداشت و در حایل که هق هق میکرد  

گفت_پس یعنی  شما مشکیل ندارین هوم؟شما که همش منو تهدید میکردین  
 کیس تنمو نبینه.. 

 از گریش بغضم گرفته بود.. 
 نی قرار گفتم_مرسادم تروخدا گریه نکن مامان.. 

 دوباره رسشو تو سینم فرو برد..  مرساد 
 قطره اشکم رو صورتم چکید.. 

 مازیار اشکمو پاک کرد و گفت_آروم باشید.. 
مرساد این پیشنهاد صدف نبود..من این پیشنهادو دادم.ویل من واقعا جفتتون 

 رو دوست دارم و قصدم آزارتون نیست.. 
ه شد و گف ت_ینی مرساد با چشمای اشکیش برگشت و لوس به مازیار خیر

 میخواین .. 
 نتونست کلمه ددی رو به زبون بیاره.. 

 براش پر از ترس بود.. 
 
 

 صورت ماهشو ناز کردم و گفتم_میخوای بعدا راجبش حرف بزنیم مامان؟
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 من نمیخوام هیچ فشاری روی تو باشه.. 
 از نی کس 

ی اشکشو از رو گونش پاک کرد رسد نگام کردو گفت_ شاید فک کنیر
که بعد از این جانی رو ندارم ویل اگه عاشقتون نبودم و کاریم اینو میگم  

فتم و برده ییک میشدم..  اشتم میر ی  میر
ه همه چ  و  ی با اون اربابا اینه که طبق قرار داد پیش میر حداقل قرار داد بسیر
  یهو رس و کله کیس پیدا نمیشه..ویل خب من احمق بازم بهتون اعتماد دارم. 

 تن ضعیفو نی جونشو از تو بغلم ب
ی
لند کردو گفت_اگه شما بخواین من حرف

 ندارم..من طبق معمول اجازه حرف زدن رو حرف شمارو ندارم.. 
ون رفت و کل غم دنیا تو دلم رسازیر شد..   اینارو گفت و از اتاق بیر

 چیکار کردم؟
ون میومد توضیچ واسه عالقه و  گند زدم..تک تک حرفانی که از دهنش بیر

 من با بیان این پیشنهاد مرسادو خورد کردم.. اطمینانش نسبت به من بودو 
 وای خداا.. 

یخت و فکر و خیال دست از رسم برنمیداشت..   اشکام تند تند رو گونم میر
 مازیار نگران نگام کردو گفت_معذرت میخام صدف.. 

 فکر نمیکردم اینطوری شه.. 
 فکر میکردم واقعا یه حیس نسبت بهم داره.. 

 کنم تروخدا گریه نکن.. اشتباه میکردم..خودم درستش می
 

 با گریه نالیدم_من گند زدم مازیار.. 
ی  د و من بدون اینکه مطمی  به همه چ  گند زدم..مرساد خودشو دست من سی 

شم از حسش نسبت بهت یه پیشنهاد مذخرف بهش دادم که باعث میشه 
 دیگه باورم نکنه... 
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ی انداخت  و  مازیار که داشت از گریم گریه اش میگرفت رسشو پاییر
گفت_واسش همه چیو توضیح میدم بهش میگم فقط به فکر اون 

 بودی..میگم فقط نظر اون برات مهم بود.. 
 آروم باش تو..من درستش میکنم.. 

ون رفت..   مازیار اینو گفت و از اتاق بیر
از شدت گریه به هق هق افتاده بودم که یهو در اتاق باز شد و مازیار در حایل  

 اد نیست! که وحشت کرده بود گفت_مرس
 قلبم تو قفسه سینم ایستاد برای یه لحظه! 

؟؟؟؟؟ ک کجا  در حایل که هر لحظه ممکن بود سکته کنم با لکنت گفتم_چ 
 ست؟

مازیار نگران نگام کردو گفت_بگیر بخواب..نمیتونه دور شده باشه..این 
ش نمیاد پیاده رفته ی گیر  اطراف ماشیر

احت کن..   پیداش میکنم تو اسیر
ای تعلل سمت مانتو شلوارم رفتم و تن کردم و همراه مازیار  بدون حنر لحظه

ون..   دویدم از ویال بیر
سید..   هوا داشت تاریک میشد و پرس  من از تارییک مییر

ل کنم که دوباره نزنم زیر گریه  در حاای که سیع میکردم خودمو کنیر
 نالیدم_مطمئنی تو ویال نبود!؟

ون اومده با گریه از ویال زده  _اره صدف خدمتکار گفت مرساد از اتاق که بیر
ون..   بیر

اطراف ویال پر از درخت بلند بود و پر از شاخ و برگ و بوته های 
 بزرگ..چطوری پیدات کنم.. 

وع به داد زدن اسمش کردم_مرساد..مرساد مامان..   بدون فکر رسی
 پشت ویال رفتم و مازیارم پشت رسم بود.. 
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دیم ویل جوانی نمیگرفتیم. 
ی  .مدام صداش میر

 دوباره اشکام رو گونم رسازیر شده بودن..داشتم دق میکردم... 
 
 

 نیم ساعنر گذشته بودو هوا کامال تاریک شده بود.. 
 از دلواپیس داشتم جون میدادم.. 

 که صدای گریه ضعیقی از ته درختا شنیدم.. 
 با مازیار به هم نگاه کردیم و سمت صدا رفتیم.. 

 و از ترس گریه میکرد و تنش میلرزید.. مرساد پشت یه بوته بلند ایستاده بود
م شدت گرفت با دیدن این حالش..   گیر
 اومدم بغلش کنم تنشو عقب کشید.. 

 نگاش کردم که متوجه شدم از ترس خودشو خیس کرده.. 
در حایل که اشکام نی معطیل رو گونم میچکیدن  لبخندی بهش زدمو  

 گفتم_فدای رست جوجه.. 
یم ویال لباستو عوض م  یکنم.. حاال میر

مو هر چند که گرمای چندانی نداشت از تنم در اوردم و رو  ی مانتوی پائیر
 شونش انداختم.. 

 دستمو دور کمرش گرد کردمو آروم سمت ویال رفتیم و مازیارم پشت رسمون.. 
یخت..   مرساد نی صدا اشک میر

 دلم خون بود.. 
شتم ،چون به ویال که رسیدیم مرسادو داخل اتاق بردم و پوشیک از تو کمد بردا

ترسیده بود احتماال نی اختیاری ادرار داشت برای چند روزی و بهیر بود 
 پوشکش کنم.. 

 لباساشو در آوردم و گوشه اتاق انداختم.. 
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ی پاش پخش کردم و  بدنشو با دستمال خشک کردم و کیم پودر بچه بیر
 پوشکو براش بستم.. 

یخت و هیچ  نمیگفت..   تمام مدت اشک میر
گفتم_میخوای لباس تنت کنم یا دوس داری لخت نشوندمش رو تخت و  

 بری زیر الهاف؟
 بدون اینکه جوابمو بده زیر لحاف رفتو پشتشو بهم کرد.. 

 
 بغض داشت گلومو جر میداد.. 

کیدم با مظلومیِت تمام گفتم_مامان..مرساد..   در حایل که داشتم مییر
 برنگشت سمتم.. 

ی انداختمو نالیدم_رسدت نیست؟شوفاژو   زیاد کنم؟رسمو پاییر
 جوانی نداد.. 

ون اومدم و پق زدم زیر گریه..   به رسعت از اتاق بیر
 حاال گریه نکن و یک بکن... 

 جوری به هق هق افتاده بودم که نفسم باال نمیومد... 
 تو اتاق بغیل رفتم و درو رو خودم قفل کردم.. 

 شالمو تو دهنم گرفتم و عر زدم... 
 یکرد_صدف.. صدای در زدن ن  در ن  مازیار عصبیم م

 صدف عزیزم درو باز کن.. 
 ..  گفتم که درستش میکنم دخیر اینطوری نکن

 بزار یکم همه اروم شن..درستش میکنم
 با گریه و هق هق نالیدم_ 

ن..   به خدمتکارا بگو برای مرساد شام بیی
 منم تنها بزار.. 
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 صدای دور شدن قدمای مازیار اومد.. 
 شه اتاق خوابم برد.. اینقدر اشک ریختم که بعد چند ساعت گو 

 
 

ی بخور بعد بخواب..  ی  _صدف..عزیزم..پاشو یچیر
 باصدای مازیار از پشت در چشمام به سخنر از هم باز شد.. 

 نی جون بلند شدم و پشت در رفتم و قفلو باز کردم.. 
م من ..   مازیار با چهره ای ناراحت نگام کردو گفت_الیه بمیر

 بیا عزیزم..بیا غذا بخور
 ت منقی تکون دادمو گفتم_مرساد خوبه؟رسمو به عالم

 _هرکاری کردیم شام نخورد
ه..   بهمونم گفت اگه دیگه بریم اتاقش از اینجا میر

م..  ی انداختم و نالیدم_یه بشقاب غذا بکش براش بیی  رسمو پاییر
خونه رفت..  ی  مازیار رس تکون دادو سمت آشی 

ی نگذشت که برگشت و بشقابو دستم داد..  ی  چیر
 اتاق رفتم..  تشکر کردم و به

 با وارد شدنم به اتاق مرساد کالفه گفت_مگه نگفتم نیاین تو؟
 کلید چراغ خوابو زدم که یکم نور باشه و سمتش رفتم.. 

 کرد 
ی
روشو برگردندو با دیدنم اول تعجب کرد و بعد به رسعت روشو اونطرف

 باز.. 
ی کنار تخت گذاشتم   بشقابو رو میر

ی چند تا قاشق غذا بهت بدم بازوی مرسادو ناز کردم و گفتم_پاش و بشیر
 بخوری بعد بخواب.. 

 محل نداد.. 
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عصنی برشگردوندم و با حرص گفتم_ میدونی که برام اهمینر نداره قهر باشی 
..کاری نکن اشکتو در بیارم!   یا آشنر

ی میگم ی  نی محیل نکن..  وقنر بهت یچیر
 مردمک چشماش از ترس تکون میخوردن.. 

 نیست!  نالید_گرسنم
 اش کردم و گفتم_باید یکم بخوری.. کالفه نگ

 یه قاشق پر کردم و سمت دهنش بردم
 اول با نفرت نگام کردو بعد با حرص قاشقو تو دهنش برد و به زور جوید.. 

 تو دلم از ناراحنر اینکه باهام قهره دق میکردم.. 
ویل مجبور بودم اخم کنم و به روم نیارم که حداقل گوش به حرفم بده و به 

 نزنه با غذا نخوردن و به حرفم گوش ندادن.. خودش آسیب 
 قاشق بعدیو پر کردم و سمت دهنش بردم

 با چشمای اشیک عصنی نگام کردو به زور قاشقو توی دهنش برد.. 
 نی میل و به زور میجویید .. 

کالفه دستمو زیر صورتش زدم و صورتشو باال آوردم و گفتم_چته مرساد 
 رما!!!! چتهه؟من خییل تحمل این رفتارتو ندا

!مگه اذیتت کردم؟مگه گذاشتم 
ی

بهت گفتم هر چ  تو بخوای هرچ  تو بیک
 دستش بت بخوره بدون خواست خودت که اینجوری میکنی االن؟
 میخوای یه دلیل درست حسانی واسه این نی محلیات بهت بدم؟؟؟

 میخوای چشمامو رو همه چ  ببندم و.. 
 .نزاشت حرفمو کامل کنم و مثل ابر بهاری بارید. 
یخت..   با تموم وجود ناراحت بودو اشک میر
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 از خودم بدم اومد بابت حرفام و اشکای مرساد.. 
 با بغض نگاش کردم و گفتم_خییل خب گریه نکن.. 

ی گذاشتم و مرسادو کشیدم تو بغلم..   بشقاب غذارو رو میر
تالش میکرد از بغلم جدا شه ویل نزاشتم و محکم تر بغلش کردم و آروم  

ه.. گفتم_ ببخشم   مامان..اینجوری اشک نریز ،دل مامان میگیر
 .. ی  همونجوری که تو بغلم بود با هق هق گفت_ولم کنیر

کالفه نگاش کردم و صورتشو ناز کردم و گفتم_بسه مرساد..التماس میکنم 
 بسه! 

 طاقت قهرتو ندارم.. 
 چند تقه به در خورد و مازیار داخل اومد

 شو فرو برد تو بغلم.. مرساد با دیدن مازیار گریش شدت گرفتو رس 
 آروم موهاشو ناز کردم و گفتم_آروم مامان... 

ی کاریم نداشته باشه..   مرساد نالید_غلط کردم...غلط کردم بگیر
 ترسیده بود

 با بغض گفتم_مرساد آروم بگیر کیس قرار نیست تورو اذیت کنه... 
ون دیگه..   رو به مازیار گفتم_چیه؟؟؟نمیبینی حالشو؟برو بیر

 ایل که خودش کالفه بود آروم گفت_مرساد باید حرف بزنیم.. مازیار در ح
 مرساد رسشو فشار داد به سینم که بیشیر فرو بره تو بغلم.. 

 گردنمو خم کردم و رسشو بوسیدم و گفتم_کاریت نداره مامان.. 
 فقط میخواد حرف بزنه باهات.. 

مازیار کیم نزدیک تر اومد و آروم گفت_اینقدر خودتو صدفو اذیت نکن 
 مرساد...اشتباه از من بود.. 

ایط..     گفتم اینجوری حداقلش مراقبتونم تو این رسی
ی میشدم بعد به صدف میگفتم..   باید اول از عالیق تو مطمی 
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ون آوردو گفت_یعنی مامان به شما نگفته بوده؟  مرساد رسشو از بغلم بیر
 شما به مامان گفته بودین؟

 ته... مازیار رستکون دادو گفت_معلومه که صدف نگف
صدف مخالف بود!فکر میکرد تو دوس داری با من باشی و بهم گفت که به تو 

 نداره! فقط به خاطر تو.. 
ی
 میگه و اگه تو اگ دادی اونم حرف

 مرساد با بغض و پشیمونی برگشت نگام کرد.. 
 
 

ه شدم بهش..   عصنی خیر
منده گفت_به خدا..   یکم نگام کرد و رسی
م و گفتم_اونم به موقعش درستت حرفشو قطع کردم و کشیدمش تو بغل

 میکنم!فعال تو بغلم باش.. 
 مرساد نفس آرویم تو بغلم کشیدو گفت_ببخشید مامان.. 

ون از اتاق..   کالفه موهاشو ناز کردم و به مازیار اشاره کردم به بیر
ی تنشو خم  ون رفتنش مرسادو هول دادم رو تخت و نشستم رو پاییر بعد از بیر

 شدم رو لباش.. 
 ید و دستشو دور کمرم گرد کرد.. آروم خند

 بعد از چند دقیقه بوسیدنش آروم کنار گوشش گفتم_ 
 دیگه با مامان اینجوری نکن... 

 دق کردم توله.. 
 آروم تو گردنشو بوسیدم .. 

ه شدم  رسمو یکم عقب آوردمو به صورتش خیر
 در حایل که چشماش خمار شده بود رسشو جلو آورد تا ببوستم.. 



 

 
 

Page | 213  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

!یه دهنی ازت انگشتمو رو لبش گذ
ی

اشتم و ابروهامو باال انداختم و گفتم_زرنیک
 رسویس کنم... 

کردو گفت_غلط کردم..به خدا فک میکردم شما بهش   لوس نگام
..ترسیده بودم ی  گفتیر

 .. ی  تروخدا تنبیه ام نکنیر
صورتشو ناز کردم و گفتم_امشبو دلم نمیاد ،تو بغلیم تا صبح ویل فردا بهت 

 میگم جوجه... 
 دو گفت_ کاش هیچ وقت این حس بینمون تغییر نکنه... لوس نگام کر 

 
 لبخند مهربونی بش زدم و گفتم _بزار اینو در بیارم بعد بخواب.. 
..؟  لوس نگام کردو گفت_اگه دوباره تو خودم جیش کردم چ 

ه  لبخند مهربونی بهش زدم و گفتم_فدای رست جوجه..مامانو صدا میکنی مییی
 ه.. بدنتو میشوره مالفرو عوض میکن

 مرساد لوس نگام کرد و گفت_دوستتون دارم.. 
ون بردم..   پوشکشو از پاش در آوردم و توی پالستییک گذاشتم و از اتاق بیر

 به اتاق که برگشتم لوس نگاهش به در بود.. 
 با لبخند نگاش کردم و گفتم_پاهاتو باز کن عزیزم... 

ی برداشتم و گفتم س با ترس نگام کرد که پودر بچه رو از رو میر _نیر

 جوجه..میخوام پودر بچه بزنم به تنت عرق سوز شدی یکم.. 
 با روی خوش پاهاشو باز کرد.. 

 خندم گرفت از حرکتش.. 
 آلت رسخش.. 
 ! ! لعننر  لعننر
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حواسمو به پودر بچه پرت کردم و رو تنش پخش کردم و به رسعت پتو رو 
 روی تنش کشیدم.. 

 خییل حالش میگرفت..  تازع آروم گرفته بودو اگه االن میفتادم به جونش
چراغ خوابو خاموش کردم و کشیدمش تو بغلم و گفتم_جوجه مامانو بوس  

 کن و بخواب.. 
 محکم لپمو بوس کردو تو بغلم خوابید... 

 
 

 با صدای ناله های مرساد کالفه چشم باز کردم.. 
 نصفه شب بودو مرساد بدجوری نامفهوم ناله میکرد.. 

 آروم صورتشو ناز کردم و گفتم_ 
.. عز  ی نیست مامان..خواب میبینی ی  یزم..پرسم...آروم باش چیر

 به سخنر چشماشو باز کرد.. 
 صورتش پر از ناراحنر و بغض بود.. 

 نالید_غلط کردم.. 
 حدس زدم چه خوانی دیده.. 

 صورتشو ناز کردم و گفتم_عزیز دلم مامان که کاریت نداره.. 
 .لبای خوش فرمشو ناز کردم و گفتم_آروم بگیر عشق مامان. 

 میخوای بریم یکم تو حیاط هوا بخوری؟
ارین دست مازیار بهم بخوره  ی رسشو به عالمت منقی تکون دادو گفت_نمیر

 نه...؟
ی مامان!مامان تا تو نخوای  کشیدمش تو بغلم و گفتم_مرساد..عزیزم..منو ببیر

 هیییییچ کاری نمیکنه.. 
 همه چ  با رضایت خودته.. 
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سم مامان..   مضطرب گفت_مییر
 فعه که مازیارو آوردین واسه تنبیه کردنم..مگه نظرمو پرسیدین؟مثل اون د

 
ر
کالفه گردنشو ناز کردم و گفتم_عزیزدلم..مگه گذاشتم اتفاف

ی بشه؟ ی  بیفته؟هوووم؟؟مگه مامان گذاشت چیر
 لوسو نی جون گفت_نه.. 

موهاشو ناز کردم و گفتم_پس دیگه فکرای نی خود نکن و تو بغل مامان 
 راحت بخواب.. 

 نی جونی زد و خودشو تو بغلم انداخت..  لبخند 
 
 

د دیگه و تمام فکرم پیش مرساد بود..   تا صبح خوابم نیی
 صبح شده بود..  ۸ساعت حدودا 

 جوری که مرساد بیدار نشه رسشو از رو سینم بلند کردم و رو تخت گذاشتم.. 
پتو از روی بدنش کنار رفته بود و تن لختش زیر اون نور کم از همیشه 

 تر بود..  خواستنی 
ون   رو لبم نشست..پتو رو روی تنش انداختم و از اتاق بیر

ی
لبخند پر رنیک

 اومدم.. 
ی صبحانه آماده میکردن..   مازیار هنوز توی اتاقش بودو خدمتکارا داشیر

ون اومدم و از جلوی در چند تا گل  موهامو باالی رسم بستم و از ویال بیر
 چیدم.. 

ی غذ  اخوری گذاشتم.. برگشتم داخل و توی گلدون روی میر
ن؟  خدمتکارا لبخندی بهم زدن و یکیشون پرسید_آقا مرساد بهیر

ه عزیزم..   با لبخند رس تکون دادم و گفتم_بهیر
 به پذیرانی برگشتم و رو مبل نشستم.. 
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 موبایلمو دست گرفتم
 دلم میخواست ییک از گذشتم رساغمو گرفته باشه،ویل.. 

،هیچ کس!   هیچ 
 شمامو بستم.. موبایلو انداختم اون ور و چ

ِ مرساد بود.. 
ی که جلوی چشمم ظاهر شد بدِن خواستنی ی ی چیر  اولیر

 بدِن رو فرم و نسبتا نی جونش.. 
 که ترکیب سفید و صورتیه روانی کننده ای داره.. 

به یا برخوردی با پوستش باعث میشد همون قسمت پوستش  ین ضی کوچکیر
ی کردن با اون تیکه های قرمز رو  بدن سفیدش براش به قرمزی بره و دلیی

 راحت تر بشه.. 
 از فکر بدن لعنتیش لبخند رو لبم نشست.. 

 
 

 ...  _مامانی
با صدای جوجه لوسم چشمامو از هم باز کردم و خواستم با روی خوش تو 
ون اومده...  ت پاش کرده و از اتاق بیر  آغوشم بکشمش که دیدم فقط یه رسی

 اخمامو تو هم کشیدم و گفتم_این چه وضعیه؟؟؟؟
ترسیده نگایه به رس تا پای خودش کردو با صدای لرزون گفت_االن  لوس و 

   لباس میپوشم ببخشید.. 
 دوید سمت اتاق.. 

خونه برم که مازیارم از اتاقش در  ی کالفه از روی مبل بلند شدم سمت آشی 
ون اومد..   حایل که باال تنه اش لخت بود بیر

ار شدنش  با صدای مردونه و گرفته اش به خاطر تازه از خواب بید
 گفت_صبح بخیر و سمت رسویس بهداشنر رفت.. 
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خونه رفتم و رو به خدمتکار گفتم برای  ی کالفه رس تکون دادم و سمت آشی 
 مرساد شیر گرم کنه.. 

 چند لحظه بعد مرساد با صدای لرزون صدام زد_مایم.. 
 برگشتم سمتش

ت سفید گشاد که تقریبا نازک بود تنش کرده بود..  ی و یه تیرسی  شلوار جیر
ی صبحانتو بخور  لبخند مهربونی بش زدم صورتشو ناز کردم و گفتم_بشیر

ی قرار داد..  یم خونه بهرام واسه بسیر  بعدش میر
 گیج نگاهم کردو گفت_قرار داد؟بهراام؟؟؟

 رستکون دادم و گفتم_آره
 اشک تو چشماش جمع شد و گفت_میخواین بفروشینم؟؟؟؟؟! 

 
 

ی صبحانتو پشت گردنشو بوسیدم و گفتم_چرند گفنر باز  ؟ بشیر
بخور..میخوام قدارداد ببندیم که تورو به من فروخته و دیگه هیچ وقت 

ه تورو ازم..   نمیتونه پس بگیر
 مرساد لبخند دلنشینی زد و گفت_آخیشششش

ی برداشت و رس کشید حواسش نبود که داغه و نه  شیر داغو از رو میر
ون..   میتونست قورتش بده نه بریزه بیر

 چشماش پر اشک شد! 
 رسی    ع یه لیوان اب کردم و بهش گفتم_قورت بده مامان... 

 به زور قورت دادو تا توی معدش سوخت... 
 رسی    ع لیوان آبو دم دهنش گذاشتم.. 

 یه قلپ خوردو یکم اروم گرفت
 عصنی رو به خدمتکار کردم و داد زدم_گفتم گرمش کن نه جوش! 
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ی انداخت و معذرت خوایه کرد..   خدمتکار رسشو پاییر
های مرسادو ناز کردم و گفتم_هیچ  نیست مامان زود سوزشش کالفه مو 

 میفته..یکم دیگه آب بخور.. 
 .. ی  یکم دیگه از اب خورد و آروم گفت_خوبم مامان نگران نباشیر

خونه شد و گفت_چ  شده؟ ی  مازیار وارد آشی 
 به مرساد اشاره کردم و گفتم_هیچ  شیر داغ خورد... 

یم پیش بهرام میخوام باهاش واسه مرساد قرار  مازیار ییک دو ساعت دیگه  میر
 داد ببندم .. 

 مازیار رستکون دادو گفت_چشم
ی صبحانه نشستیم..   پای میر

شو با یه تیکه کیک خورد..   مرساد به زور بقیه شیر
 بعد تموم شدن صبحانه به مرساد اشاره کردم دنبالم تو اتاق بیاد.. 

 با هم به اتاق رفتیم و درو بستم... 
 
 

 ..لوس نگام کرد
 خوب میدونست چ  در انتظارشه.. 

 به شلوارش اشاره کردم و گفتم_درش بیار.. 
 مضطرب کاری که گفتمو کرد.. 

صورتشو ناز کردم و گفتم_فقط به خاطر اینکه زبونت سوخته و گناه داری 
 رو میکنم تو سو*راخ خوشگلت..  Aبهت لطف میکنم و همون پالگ سایز 

 دفعه بعد بدون شک جرت میدم.. 
 فت_ا ا اما.. چ چ چرا م م ما مان..؟لوس گ
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ت نیای از  ی دیگه با یه رسی با اخم هولش دادم رو تخت و گفتم_که یاد بگیر
ون..   اتاق بیر

 ..  شو..پاها باز شل بگیر
ی

 داگ
 با بغض گفت_مامان

 شد.. 
ی

 کالفه نگاش کردم که از ترس داگ
یکم  سو*راخ تنگ و خوشگلشو آروم با انگشتم مالیدم و گفتم_میخوای اول

 خوش بگذرونیم؟؟؟؟
 مرساد فقط با ترس نگام کرد.. 

خم شدم رو تنشو در حایل که سو*راخسو میمالیدم ک*یر خوش فرمشو تو 
 دستم گرفتم و آروم مالیدم.. 

 ..  از لذت تنش تکون آرویم خورد و نالید_مامیینر
 خندیدم و حرکت دستمو تند تر کردم و گفتم_جون مایم؟؟؟! 

 ..خییل آروم ناله میکرد
 انگشتمو آروم واردش کردم که با درد نالید_آیینر و تنش لرزید.. 

آروم با انگشتم توش تلمبه زدم که یکم جا باز کنه و مرسادم یه بند واسم ناله 
 میکرد.. 

 
 

 لبخند پر از لذنر رو لبم اومد.. 
ی نههههههه!   انگشت دومو داخلش کردم که با درد گفت_ماماننننیی

؟؟؟هوممم؟ک*یرشو آروم مالیدم و گ  فتم_مامان نه چ 
 نالید_مامیییییینر بسه! 

؟ هوممم؟  خم شدم و گاز کوچییک از با*سنش گرفتم و گفتم_مایم بسه چ 
 میخوام به زبون بیاریش توله سگم! 
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 با حرسی و درد نالید_مامان درد دارمممم... 
 
ی

 خندیدم و گفتم _پس نمییک
ی انگشتو داشتم اضاف میکردم که با گریه نالید_م امان تروخدا آروم تر سومیر

 بکن*ینم... 
ه شدم و   با ح*رسی به لباش که از بس گاز گرفته بود رسخ شده بود خیر

گفتم_یه روزی باید التماس کنی که دوتا دستمو با هم نک*نم توت توله 
 سگ.. 

 با ترس و حش*ر نگام کرد
وع  دم خودش رسی ی بدجوری خمار بودو حاال که من با انگشتم واسش تلمبه نمیر

 ب جلو کردن بدنش کرد.. به عق
 حسانی داغ کرده بود و به آهو ناله افتاده بود.. 

تو حال خودش بود که نفهمید به رسعت دستمو در آوردم و پالگو تو سوراخ 
 تنگش فرو کردم.. 

 داد بلندی از درد کشید و به گریه افتاد.. 
ه بودم..  د خیر ی  با لذت به سور*اخش که نبض میر

 وم توله..تموم شد.. کمرشو ناز کردم و گفتم_آر 
 با چشای اشیک بلند شد و خودشو تو بغلم انداخت.. 

 
 

 رسشو ناز کردم.. 
 چند دقیقه ای تو این حالت گذشت تا کم کم آروم گرفت و گریش بند اومد.. 
رسشو از رو سینم برداشتو گفت_با اینکه نمیتونم راه بیام مامان..چجوری 

 بریم پیش بهرام اینا.. 
.. لبشو ناز کردم و گ  فتم_عادت میکنی
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نم اومده باشی  ی ون تا من دارم با مازیار حرف میر االنم شلوارتو بپوش بیا بیر
ونا...   بیر

ون اومدم  .. پالتو و شالمو برداشتم و از اتاق بیر
 مازیار نگام کردو کالفه گفت_باز که داد این پرسو در آوردی!چیکارش کردی؟

 _پالگ براش گذاشتم.. 
ت_پالگ آخه؟ مگه نمیخوای بری عمارت بهرایم مازیار رس تکون دادو گف

ی بود آخه؟  االن وقت پالگ گذاشیر
ه شدم و داد زدم_درسته تو یه جبهه ایم ویل یادت باشه تو  عصنی بهش خیر

 ..  زیر دست منی
 !  زیر دست منم نبودی حق نداشنر تو کارای من دخالت کنی

ش پرسمه،عشقم میکشه اصن وزنه از تخ*ماش آویزون کنم و بیارم
 حرفیه؟؟؟؟

 مازیار خشکش زد
 چند لحظه طول کشید تا به خودش بیاد

ون رفت..   رستکون دادو از ویال بیر
ون اومدم از ویال  عصنی پشت رسش بیر

 _مازیار..مازیار! 
عصنی برگشت سمتم و با صدای بلند گفت_چیه صدف؟؟؟چ  دیگه مونده  

؟؟؟بگووو!راحت باش..   که بارم کنی
 
 

 و ببینم دیگه قراره چ  بشنوم!؟؟داد زد_با توام صدف!بگ
 به ِمن ِمن افتادم_ما..ماز یار.. 

؟  داد زد_مازیار چ 
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 برسونمت؟ کاراتو انجام بدم؟ مراقبت باشم؟ تهشم این حرفارو بشنوم..؟
 گند زدم.. بدجور.. 

 آروم گفتم_ببخشید مازیار..آروم بگیر 
ایم کنم  نمیخواستم بهت نی احیر
ی   جفتتون! مازیار با حرص داد زد_احمقیر

ی که هر کاری بتونم و ازم بر بیاد واسه جفتتون میکنم..   نمیبینیر
اون پرس لوستم جای اینکه چشماشو باز کنه ببینه چجوری نگرانشم و بهش 
 اهمیت میدم رسشو تو بغل تو فرو کرد و فقط عر زد انگار که مار نیشش زده.. 

؟هوم؟مگه من چیکارتون کردم لعنتیا که اینجوری بام برخورد میک ی  نیر
ون اومد..   در ویال باز شدو مرساد بیر

 میدونستم همه چیو شنیده
 اینو اخمای تو همش بهم میگفت

ی نشست..   مازیار عصنی ول کرد رفت و تو ماشیر
ی رفت..   مرسادم با درد مثل پنگوعن سمت ماشیر

 نمیدونستم چجوری باید جو رو آروم کنم
 
 

ی قدم برداشتم و مازیار پیاده  شد و سمتم اومد..  عصنی سمت ماشیر
 پالتومو از دستم گرفتو بازش کرد تا بپوشم.. 

 خشکم زد از رفتارش.. 
 با لبخند نگام کردو گفت_بپوش عزیزم رسده رسما میخوری.. 

 دستامو تو آستینای پالتو کردم
 ییک ییک دکمه هاشو بست.. 

 من خشکم زده بود
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 شالمم از دستم گرفت و رو رسم انداخت و مرتبش کرد.. 
خند گفت_من نمیخوام کسیو دپرس کنم..مخصوصا شما دوتا!حالتون با لب

 برام مهمه،بنابراین معذرت میخوام که داد زدم.. 
 جای اون صورت متعجب حاال یه لبخند گنده رو لبم اومده بود.. 

 مازیار در ماشینو باز کرد برام و سوار شدم و درو بست و خودشم سوار شد.. 
روم جوری که فقط من بشنوم گفت_حق با مرساد نگاه مظلویم بهم کردو آ

 اونه.. 
 ..  برگشتیم ویال باید حرف بزنیم سه تانی

 رس تکون دادم و گفتم_وقنر
 مرساد رسشو رو شونم گذاشتو گفت_خییل بدین!درد دارم.. 

 ... جوجه خندیدم و گفتم_الیه،عادت میکنی 
عمارت  تو آیینه نگامون کردو با لبخند خطاب به مرساد گفت_توی مازیار از 

 بهرام از من فاصله نگیر تا صدف داره کاراشو انجام میده ،خییل خب؟
 مرساد لوس از آیینه به مازیار نگاه کردو گفت_چشم

 لبخند رو لبم نشست.. 
 
 

 چند دقیقه بعد جلوی عمارت رسیدیم.. 
 سه تانی پیاده شدیم و سمت در عمارت رفتیم.. 
 ..مرساد به زور راه یم اومد و حسانی درد داشت

 یانی اومده بودن
 داخل که رفتیم تو سالن پر از برده بود که برای پارتیی

 رو به مرساد گفتم_ 
 پیش  مازیار بمون تا بیام.. 

ون اومد  از پله ها باال رفتم و سمت اتاق بهرام رفتم که آرشام از اتاقش بیر
 با دیدنم خشکش زد.. 
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 _صدف.. 
 هرام زدم و وارد شدم.. قبل اینکه حرفشو ادامه بده چند تقه به اتاق ب

با لبخند نگام کردو گفت_از این طرفا..؟با اینکه وجودت فقط دردرسه ویل 
 دلتنگت بودیم.. 

 با لبخند رستکون دادم و گفتم_ 
؟ ی  خوبیر

 سمتم قدم برداشت و یک قدمیم ایستاد
 لبمو نوازش کردو گفت_ 

 بگو چ  میخوای!! 
 حاال صورتش حالنر جدی به خودش گرفته بود.. 

مو از صورتم کنار زدم و گفتم_میخوام یه فرار داد برای من و مرساد ثبت موها
 بشه.. 

 با چشمای گشاد شده نگام کردو گفت_واقعا؟؟
 رستکون دادم 

 لبخند بدجنیس بهم زدو گفت_در عوض؟؟؟
 میدونست من اونقدر پول ندارم که مرسادو بخرم.. 

ه نگاهش کردم و گفتم_پیشنهادی ندارم!   خیر
 
 

ی سینه هام کشید و گفت_یه نزدییک دستشو باال   آورد و انگشتشو از لبم تا  بیر
ساده..قول میدم سادیسمم قایط این جریان نشه و رعایت تن ظریف و 

 خواستنیتو یکنم.. 
وع به خندیدن کرد و   ه شدم که با صدای بلندی رسی کالفه به بهرام خیر

 گفت_پس جدا متعهد شدی و دوسش داری!! 
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  لجبازی با آرشامه.. تا امروز فک میکردم رس 
 پس اشتباه میکردم.. 

 کیم مکث کردو آروم گفت_فرمو پر کن
 امضای مرسادو خودتم پاش بزن بیارش باال تا تاییدش کنم.. 

ی شد..  ون اومدم که آرشام جلوی راهم سیی  با لبخند تشکر کردم و از اتاق بیر
 _صدف میشه چند دقیقه حرف بزنیم..؟

 کالفه گفتم_ 
 باید برم.. کار دارم آرشام 

 آرشام با بغض نگام کردو گفت_ 
 ..فقط چند دقیقه..  خواهش میکنم صدف

 نزدم سمت اتاق نشیمن طبقه دوم راهنماییم کرد.. 
ی
 وقنر دید حرف

 روی مبل نشیتم و رو به روم نشست.. 
 میخوای به این لجبازیت ادامه بدی؟

ی
 _صدف تا یک
 بس نیس؟؟

 
 

 
ی

ه نگاش کردم و کالفه گفتم_چ  مییک  آرشام؟؟؟خیر
 عصنی نگام کردو گفت_دخیر عاشقم..میفهیم؟؟عاشق توعه نفهم شدم! 

 بغض گلومو گرفت
 یاد اون تاییم افتادم که حاضی بودم جونمم براش بدم.. 

ی بر عکس شد..   چقدر زود همه چیر
از روی مبل بلند شدم و کالفه گفتم_منم عاشق مرسادم ،لطفا دیگه دورم 

ی نشو!   سیی
 با نفرت نگام کرد.. 
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ی اومدم  نی معطیل پله هارو پاییر
مرساد یه گوشه  نشسته بودو به بقیه با فضویل نگاه میکردو مازیارم دم در 

 ایستاده بودو سیگار میکشید.. 
 سمت اتاق فرما و مدارکا رفتم.. 

 از تو کشو یه فرم برداشتم و مشغول پر کردنش شدم.. 
ون..  س دویدم از اتاق بیر

 با صدای داد مرساد با اسیر
! _م ی  ال منههههه!مننننیی

 آرشام یقه مرسادو چسبیده بودو ییک محکم زد زیر گوشش.. 
 مرساد بغض کرد و صورتش قرمز شد.. 
 همه ایستاده بودن کنار و نگاه میکردن.. 

فتم با صدای بهرام برگشتم سمتش_صدف..   در حایل که سمت آرشام میر
ارم ی مش زندش نمیر  میدونست اگه بگیر

ی میومد رو به آرشام گفت_ول کن یقه اون بهرام در حایل که از پل ه ها پاییر
 بچه ارو.. 

کالفه سمت آرشام رفتم بازوشو گرفتم کشیدم عقب و وقنر برگشت سمتم 
 محکم با مشت تو صورتش خوابوندم... 

 خودمم باورم نمیشد
 .. ی  چند ثانیه مکث کردم و بعد رو به مازیار گفتم_مرسادو بیی تو ماشیر

 
 

ون ..  مرسادو مازیار بیر ی  رفیر
ه شدم و عصنی گفتم_دیگه دستت به پرسم نخوره وگرنه  به آرشام خیر

 میکشمت آرشام... 
 بهرام بازومو گرفتو کنار کشیدم و گفت_برو  به کارت برس من حلش میکنم.. 
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 کالفه به اتاق برگشتم.. 
تند تند قرار دادو پر کردم امضا زدم و قسمت امضای مرسادو خایل گذاشتم و 

ون اومدم و سمت در عمارت رفتم که با دیدن آرشام   با یه خودکار  از اتاق بیر
دو اون گریه میکرد خشکم زد..  ی  که بهرام باهاش حرف میر

 برای یه لحظه از خودم بدم اومد که به این حال انداختمش.. 
ون اومدم  ویل به محض اینکه برگشت سمتم رومو برگردوندم و از عمارت بیر

ی رفتم..   و سمت ماشیر
ی  مرساد تو  ی نشسته بودو آبنبات چوبیشو میخورد و مازیار کنار ماشیر ماشیر

 سیگار میکشید.. 
؟؟؟ پرس من باید کتک  کالفه رو به مازیار گفتم_مگه قرار نبود مراقبش باشی

 بخوره واسه حواس پرنر تو؟ها مازیار؟؟؟؟
دن..مرساد بم گفت مشکیل نیست  ی ی حرف میر

مازیار کالفه گفت_اولش داشیر
 طوری کردن.. یهو دیدم این

ی زدم و به مرساد اشاره کردم  با حرص نگاش کردم و چند تقه به شیشه ماشیر
 .. ی  بیاد پاییر

ی پیاده شد و لوس نگام کردو  با بغض گفت_مامان درد  به سخنر از ماشیر
 دارم..میشه درش بیارین؟؟

 صورتشو ناز کردم و گفتم_یکیم تحمل کن بریم ویال.. 
 رستکون داد

ی گذاشتم و خودکارو دست مرساد دادمو  برگه های قرار داد و رو ماشیر
گفتم_اینجاهارو امضا کن ..آخر صفحه رو هم با خط خوانا اسم و فامیلتو 

 بنویس و انگشت بزن.. 
 رسی    ع کارانی که گفتمو انجام دادو برگه رو دستم داد.. 
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ی تا بیام..  ی بشیر  رو بهش گفتم_برو تو ماشیر
ی رفت  رستکون دادو تو ماشیر

 عمارت..  برگشتم تو 
آرشام یه گوشه نشسته بودو سیگار میکشید و بهرامم یه گوشه ایستاده بودو 

د..   از اینکه به اسلیو ها دستور بده لذت مییی
سمتش رفتم و برگه قرار دادو دستش دادم و گفتم_بهم باکس قرارداد هارم 

م..   بده بیی
ن االن بدن به مازیار..   رستکون دادو گفت_گفتم بچه ها بیی

ی   ی تو ویال کم نداری؟همه چ  خوبه؟تو چیر
 با لبخند گفتم_ممنون بابتش

یش که نشد؟ ی  رس تکون دادو گفت_مرساد خوبه؟چیر
 رسمو به عالمت منقی تکون دادم و گفتم_خوبه یکم قرمز شده صورتش.. 
دم که متوجه اسلیوی)برده ای( شدم که شدیدا  ی داشتم با بهرام حرف میر

 ونست بکشه.. رنگش پریده بودو ظاهرا نفس نمیت
 نی توجه به حرف زدن بهرام سمتش رفتم.. 

 یه دخیر هم سن و سال خودم بود.. 
 صورت رنگ پریدشو ناز کردم و گفتم_خونی عزیزم؟

 در حایل که نفسش باال نمیومد به زور گفت_نمیتونم نفس بکشم.. 
س دویدم سمت قفسه ای که توش همه نوع دارونی پیدا میشد و  با اسیر

ی پیدا کر   دم و تو دهنش گذاشتم و چند تا پاف زدم.. اسی 
د با لبخند گفت_ممنونم..  ی  در حایل که نفس نفس میر

 .. کالفه گفتم_باید تحت مراقبت باشی اوضات خوب نیس
 بهرام سمتمون اومدو گفت_چ  شده صدف؟

 رو به بهرام گفتم_پرستار داری؟ 
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 بهرام ابرو باال انداخت و گفت_چش شده؟؟
ه یه مدت کالفه گفتم_فک میکن م آسم داره،اوضاعش خوب نیست..بهیر

 ..  مراقبش باشی
تا  بهرام کالفه دست تو موهاش کردو گفت_من اینجا کسیو ندارم نمیتونی 

یش ویال؟؟  خوب بشه بیی
ه کردم و گفتم_من که مشکیل ندارم امیدوارم صدای مرساد از  نگایه به دخیر

 حسودی در نیاد.. 
 
 

ایط نگهداری ازشو ندارم  بهرام خندید و گفت_یجوری اوکیش  کن رسی
؟ ه گفتم_جاییو نداری بمونی  رو به دخیر

 رسشو باال انداخت و با نفس گفت_هیچ کس.. 
 رس تکون دادم و دستمو دور بازوش گرفتم و گفتم_با من بیا کمکت میکنم.. 

 مضطرب همراهم اومد
ون اومدیم  بیر

 از بهرام خدافیطی کردم و از عمارت با اون دخیر
ی و نگام کردن.. در ماشینو   باز کردم که مرسادو مازیار کنجکاو برگشیر

ه کمک کردم تا کنار مرساد بشینه..   به دخیر
مرساد لوسو حسود نگاش کردو بعد نگاه عصنی به من انداخت و روشو 

 برگردوند.. 
 خندم گرفت از این همه حسودیش

 در عقبو بستم و رفتم صندیل جلو نشستم. 
ه؟مازیار کنجکاو گفت_کیه این   دخیر

_ییک از اسلیوانی که واسه قرار داد اومده بودن،نیاز به مراقبت داره بهرام  

یمش ویال  کیس رو نداشت گفت بیی



 
 

Page | 221 
 

 @majic_channell  

 

 

 مازیار از تو آیینه نگایه بهش انداخت و آروم به من گفت_چقدرم نازه.. 
 خندیدم و گفتم_یه داروخونه نگه دار باید براش دارو بخرم. 

؟  _چرا؟؟چه دارونی
 _آسم داره.. 

 مازیار رسشو تکون دادو گفت_چشم.. 
 
 

د و  ی بعد از خرید داروها به ویال برگشتیم،مرساد به هیچ وجه باهام حرف نمیر
با این حال که متوجه اذیت بودنش به خاطر پالگ بودم هیچ گله ای 

 نمیکرد.. 
ه کمک کنه و در سمت  ی به مازیار گفتم به دخیر موقع پیاده شدن از ماشیر

ی   مرسادو باز کردم و  گفتم_توله مامان چشه اخماشو کشیده تو هم؟ بیا پاییر
 ببینم.. 

 مرساد روشو اونطرف کرد
ون آوردمش و در ماشینو بستم..   خندیدم و بازوشو گرفتم و بیر

ی و آروم تو گردنشو بوسیدم و گفتم_خییل قهر بمونی  تکیه اش دادم به ماشیر
غ اون دخیر مامان دلش یه جوجه دیگه میخوادا اونوقت ممکنه برم رسا 

 خوشگله که االن با مازیار رفت تو
 پس مراقب رفتارت باش.. 

 خشکش زد.. 
 لبخند بدجنیس بش زدم و ول کردم رفتم داخل.. 
 بازی با روح و روانش لذت وحشتناگ داشت.. 

د رو تو اتاق مییی
 داخل که رفتم مازیار داشت دخیر
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ه سوپ د خونه رفتم و به خدمتکارا گفتم واسه دخیر ی ی و سمت آشی  رست کیی
 .  واسه مرساد ساالد ماکارونی

 سمت اتاق خودمون برگشتم که متوجه شدم مرساد هنوز نیومده داخ ل.. 
ون  و ببینم چرا نیومده ویل با خودم گفتم بزار یخورده  اول خواستم برم بیر

 بیشیر حرص بخوره.. 
ی پوشیدم و موهامو باال بستم و ا ز تو اتاق رفتم و یه بافت گشاد و شلوار جیر

ون اومدم..   اتاق بیر
ون نشسته بود  مرساد هنوزم بیر

ون اومدم..   از ویال بیر
 رو یه صندیل روبه روی در نشسته بودو گریه میکرد.. 

 سمتش رفتم 
 دلم با گریه هاش میگرفت.. 

 کالفه کشیدمش تو بغلم که محکم بغلم کردو گریه اش شدت گرفت.. 
 _مرساد مامان...آروم باش.. 

...تروخدااااا در حایل که با تما ی م وجود گریه میکرد گفت_تروخدا منو ول نکنیر
 .. ی  شما مال منیننننیی

 
 

 _خییل خب آروم بگیر عزیزم.. 
 بیا بریم داخل تولم رسدش نشه.. 

ونم اصن فهمیدین؟  با گریه گفت_خییل مهمه؟یه ربعه این بیر
به این همه لوس بودنش خندیدم و گفتم_بیا بریم تو اینقدر غربنر بازی در 

 نیار.. 
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گونشو بوسیدم و بلندش کردم و در حایل که هنوز به خاطر گریه کردنش 
د داخل رفتیم..  ی  نفس نفس میر

رو مبل نشوندمش و به اتاق رفتم و براش یه بافت صورنر رنگ گشاده نازک 
 آوردم که به شدت بهش میومد

 کاپشن و بلوزشو در آوردم و بافتو تنش کردم.. 
 وجود دنیا میشد.. تو اون لباس خوردنی ترین م

ی نگام کردو با اون چشمای خوشگلش و گفت_بهم میاد؟  با دلیی
خندیدم و خم شدم لبشو بوسیدم و گفتم_بعله که بهت میاد ..شبیه توت 

 شده تولم.. 
ی

 فرنیک
 بخاطر اینکه ازش تعریف کردم ذوق مرگ شده بود.. 

و دیگه یه با خنده نگاش کردم و گفتم_میبینم که تولم به پالگش عادت کرده 
 نمیگه درش بیار.. 

وع کرد غر غر کردن_واینر قرار  انگار تازه یادش اومد پالگ تو سوراخشه رسی
 شد وقنر برگشتیم ویال درش بیارین خب دردم میاااااد مایم.. 

 غش غش خندیدم و گفتم_کور خوندی
 تا وقنر من بگم باید بمونه اون تو که جا باز کنه واسه سایز بعدی.. 

 مامااااااانبا ترس گفت_ 
خندیدم و لبشو بوسیدم و گفتم_جون عمت چقدرم که درد داری و اذینر 

 االن.. 
 
 

 با شیطونی خندید.. 
ون اومد   مازیار از اتاق بیر

 لبخند رو لبش بود.. 
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م براش؟.   پرسید_غذا اماده کردن بیی
 _یخورده صیی کن آماده شه نیم ساعت پیش بهشون گفتم تازه.. 

فت_خیالت از بابت باران راحت باشه من حواسم مازیار رس تکون دادو گ
 بهش هست.. 

 لبخند رو لبم اومد
 مازیار ازش خوشش اومده بود

 رسمو تکون دادمو گفتم_پس اسمش بارانه.. 
 مضطرب رسشو تکون داد و گفت_االن بهم گفت.. 

 با لبخند رس تکون دادم.. 
 مرساد با لحن حسودی گفت_اسمشم مث خودش زشته عیش.. 

 ر زیر خنده زدیم.. منو مازیا
 صدای ضعیف باران از اتاق اومد_مازیار.. 

 .. مازیار نگران دوید سمت اتاق
ون اومد و گفت_صدف، باران میخواد بره  ی نگذشت که بیر ی چیر

؟؟  حموم..کمکش میکنی
 میدونستم دلش میخواد خودش اینکارو کنه فقط منتظر تایید یه نفره.. 

گفتم_میدونی که پرسم در حایل که موهای مرسادو ناز میکردم  
ش!   حسوده..خودت بیی

لبخند جمعو جوری رو لبای مازیار نشست و داخل اتاق برگشت و درو بست 
ی نگذشت که صدای دوش حموم اومد..  ی  و چیر

با لبخند رو به مرساد گفتم_بیا دوتا نگرانیت با هم رفع شد..مازیارم رفت 
 قایط مرغا.. 

س رررر..همش اسیر  داشتم..  مرساد خندیدو گفت_بهیر
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خندیدم و صورتشو ناز کردم و گفتم_به خدمتکارا گفتم واسه جوجه ام ساالد 
..به مناسبت مال من شدنت..  ی  ماکارونی درست کیی

 مرساد زبونشو دور لبش کشید و گفت_آخجووووووون
با خنده گفتم_آره توله حسانی خودتو تقویت کن که قراره مامانی کیل خوش 

 بگذرونه با پرسش.. 
 رو لبش خشک شدو گفت_ماماااانلبخند 

 .. ی  مث خودش لوس جواب دادم_جووونه مامانننیی
 نمیشه که همش به تو خوش بگذره.. 

ی شوکوالتم موخاااام!   خندیدو گفت_خب پس بیشیر تقویتم کنیر
 خندیدم و خدمتکارو صدا زدم و گفتم براش شکالت بیاره.. 
التو میخورد و کل خدمتکار شکالتو دستش دادو مرساد با خوشمزگیه تمام شک

 صورتشو پر کاکائو کرده بود.. 
 زبونمو رو لبش کشیدم و گفتم_به به چه توله خوشمزه ای.. 

ی لبام گذاشت و  با زبون درازی   غش غش خندیدو یه تیکه کاکائو بیر
 گفت_چون خییل دوستتون دارم بهتون از شکالتم میدما.. 

 دلم ضعف رفت براش
 تم_تولههههه سگکشیدمش محکم تو بغلم و با حرص گف

 رسشو که بلند کرد از رو سینم کل لباسم شکالنر شده بود.. 
 با دیدن لباسم از ترس خشکش زد.. 

نگایه به لباسم کردم و زدم زیر خنده که ترسش بریزه و بدونه بخاطرش قرار 
 نیست تنبیهش کنم

 اولش تعجب کردو بعد اروم اروم اونم خندید.. 
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تم پاشو صورتتو بشورم برم لباسمو عوض  خم شدم پیشونیشو بوسیدم و گف
 کنم توله .. 

 همراهم بلند شدو پشت رسم اومد
توی رو شونی صورتشو دستاشو شستم و با حوله خشک کردم و گفتم_برو 

ی تا مامان بیاد  بشیر
مرساد رو مبل نشست و من تو اتاق رفتم و لباسم که کاکائونی شده بودو در 

 آوردم و یه بافت سفید پوشیدم.. 
 و تخت نشستم ر 

 صورت آرشام و گریه هاش جلوی چشمم بود.. 
 دلم نمیخواست آزارش بدم.. 

ون فوت کردم و با خودم گفتم_اگه مرسادم نبود االن باهاش  کالفه نفسمو بیر
 اینطوری رفتار میکردی صدف؟؟؟

 کالفه دو سمت پیشونیمو گرفتمو فشار دادم.. 
 باید چیکار کنم خدا؟

  باشم.. نمیخوام باعث حال بد کیس
 هوووف

ون اومدم ،مرساد رو مبل نشسته بودو باب اسفنچی میدید..   از اتاق بیر
 چقدر رسدرد داشتم.. 

 کالفه سمت اتاق مازیار رفتم و چند تقه به در زدم .. 
 _بیا تو

 داخل رفتم.. 
 باران رو تخت با لباس زیر بود و مازیار داشت لباساشو بهش میپوشوند.. 

م_یه نخ سیگار بهم میدی؟ مازیار که  لبخند رو لبش کالفه رو به مازیار گفت
 بود یهو حالتش عوض شد سمتم اومدو گفت_چ  شده عزیزم؟!! 
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ون بیارمش  نمیخواستم الیک از حال خونی که بعد مدت ها دچارش بود بیر
الیک خندیدمو گفتم_هیچ  بابا هوس سیگار کردم،زمستونه دیگه سیگار 

 میچسبه تو رسما.. 
 
 

؟ با صدای بار  ی  ان سمتش برگشتم_شما با همیر
 صداش پر از مظلومیت بود.. 
 .. ی  پر از تروخدا با هم نباشیر

 پر از کاش مازیار مال من شه.. 
ه شدم تا جوابشو بشنوم و وقنر دیدم بدتر از من قفل کرده  به ماززار خیر

 آروم رو به باران گفتم_نه عزیزم.. 
ی انداختو سمت پاکت سیگارش رفت و یه نخ دستم داد و  مازیار رسشو پاییر

 فندکشو هم سمتم گرفت و گفت_ 
 اگه یکم صیی کنی لباس بارانو بپوشونم بیام با هم سیگارو بکشیم.. 

ون رو نیمکت میشینم..   رس تکون دادمو گفتم_خییل خب بیر
 نگایه به رستاپام کردو گفت_ 

ون ی تنت کن رسده بیر ی  یه شنیل چیر
ون اومدم..   رس تکون دادمو از اتاق بیر

ون اومدم.. شن  لمو از اتاق خودمون برداشتم و از ویال بیر
 مرساد غرقه باب اسفنچی شده بودو اصال متوجه اطرافش نبود.. 

 رو صندیل نشستم.. 
د و دلم بدجور گرفته بود ی  نمه بارون میر

ون اومد و سمتم اومد..   چند دقیقه بعد مازیار از ویال بیر
 _صدف عزیزم چته...؟
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 نگاش کردم.. 
 دادم و گفتم_برام روشنش کن!  فندکو دستش

ی لبام گرفتم و مازیار برام روشنش کرد..   سیگارو بیر
ه شدم  کالفه بهش خیر

 موهامو از صورتم کنار زد و گفت_تو فکر آرشایم آره؟؟
 نزار دوباره باهات بازی کنه صدف.. 

 ..  اینقدر ساده نباش دخیر
 
 

ه شدم و گفتم_اگه میخوای به چرند گف ی ادامه بدی عصنی به مازیار خیر یر
 تنهام بزار.. 

ی نگه بهم ازم فاصله گرفت و چند  ی مازیار کالفه نگام کرد و برای اینکه چیر
 قدیم دور شد.. 

 یهو با صدای اربده اش پریدم باال و سیگار روی دستم افتاد.. 
 _تا یک میخوای در برابر من مقاومت کنی صدف؟؟؟؟؟؟

 دستم میسوخت
 اشک تو چشمام جمع شده بود

ار بودم.. از این ی  که مازیار فهمیده بود که چ  داره توی من میگذره بیر
 از اینکه اون میدونست با چه حیس میجنگم تنفررررر داشتم

نگران به دستم نگاه کردو گفت_چیشد؟؟ هوووف..پاشو بریم تو پاماد 
 برات بزنم.. 

ی
 سوختیک

 نگاش کردم
 قطره اشکم رو گونم ریخت.. 

 تو بغلش...  مازیار با بغض نگام کردو کشیدم
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 نمیدونستم باید چه غلیط بکنم.. 
 نمیدونستم کیو میخوام چیو میخوام..چه حس کوفنر ای رو میخوام.. 

فقط راجب آرشام مطمعن بودم که شاید دلم براش بسوزه ویل هیچ وقت 
 نمیخوام دوباره خودمو بسپارم دستش.. 

؟  مازیار در حایل که موهامو ناز میکرد گفت_آخرش که چ 
ی صدف؟تا یک م  یخوای جلوی عالیقتو بگیر

 تهش مرسادم مثل من متوجه میشه.. 
 
 

 نی جون تو بغلش نالیدم_مرساد دق میکنه مازیار...نمیتونم... 
صورتمو تو دستاش گرفت،نگام کردو گفت_مرسادم بفهمه تو اذینر کنار میاد 

 صدف... 
 خواهش میکنم اینقدر سختش نکن.. 
 آخه تو خود

ی
... نالیدم_مازیار چ  مییک نی ی ه جیک میر  ت داری با اون دخیر

مازیار پوزخندی زد و گفت_صدف میدونی که این دخیر کوچولوها فقط 
 واسه یه شب جذابیت دارن.. 

یم...  ون بهش گفتم که پارتیی  از اتاقم که رفنر بیر
 گریه ام شدت گرفت.. 

نمیحواستم قبول کنم که سویتچم و از موقعینر که توش قرار گرفته بودم 
ار ب ی  ودم.. بیر

 _مامان.. 
 زد..  با صدای مرساد خشکم

 مازیارو کنار زدم و گفتم_جونم عزیزم.. 
 خشکش زده بود
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د ی  حرف نمیر
سمتش رفتم و گفتم_مامان باید حرف بزنیم خواهش میکنم باز مامانو دق 

 نده... 
مرساد یه قدم عقب رفت و در حایل که سیع میکرد نزنه زیر گریه نالید_شما.. 

 شما.. 
 بغلم و گفتم_اول به حرفم گوش بده مامان...خواهش میکنم!  کشیدمش تو 

 
 

 دستشو گرفتم و داخل ویال بردمش
 تو اتاق رفتیم و درو پشت رسمون بستم

..  رو تخت نشوندمش و گفتم_مرساد االن نیاز   دارم که درکم کنی
 خوب به حرفم گوش کن و کمکم کن..  پس

 من االن عزیز تر از تو توی زندگیم ندارم
 همونه..  هرچ  

ی
 تو بیک

مرساد من قبل اینکه با هم آشنا شیم و کال وارد عمارت بهرام بشم فکر 
 میکردم که گرایش ساب)سلطه پذیر یا برده( دارم.. 
 حنر بخاطر این تصور من با آرشام یه ریل داشتم... 

دم حس کردم اذیت شدم..ویل خب همش به  ویل عالوه بر اینکه لذت نیی
ی را  بطه و رفتار بد آرشام بود.. خاطر حس ترس و اولیر

ی فکر کردم که پس اره دیگه گرایش من این نیست و به صورت کیل   واسه همیر
گذاشتمش کنارو وقنر با تو آشنا شدم فکر کردم که خب پس قطعا با این 

 مییل که نسبت به مرساد دارم گرایشم داِم)سلطه گر ارباب(
د که شدیدا نیاز داشتم  ویل بعد یه مدت باز متوجه شدم که یه رسی حسا بو 

 ..  و تو نمیتونسنر واسم بر آوردشون کنی
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 مثل رفتارای مازیار.. 
 حواسش بهم هست 

 مراقبمه.. 
 مرساد بغض کرده بود و هیچ  نمیگفت..حنر رسشم باال نمیاورد

نالیدم_مرساد خییل سیع کردم  به روی خودم نیارم که گایه نیاز دارم ییک 
 کنه..   باهام مثل خودم با تو رفتار 

 تا به حال که تورو نخوام..  باور کن مرساد این حس باعث نشده
 این دو تا حس همزمان تو وجودمه و جنگیدن باهاش فایده ای نداشته.. 

 
 

ی و همه  مرساد با بغض گفت_اگه بعد یه مدت دیگه دوسم نداشتیر
..؟  توجحتون شد مازیار چ 

ی من میبینی که یه روز  از صورتشو ناز کردم و نالیدم_مرساد واقعا تو اینو تو 
 دوست داشتنت دست بکشم؟؟؟

...تا آخر عمر دوستت دارم و خودمو در قبالت مسعول میدونم..   تو پرس منی
مرساد لبخند نی جونی رو لبش نشست و آروم گفت_اگه واسه شما اینطوری 
 ندارم مامان.. 

ی
ه و صدمه ای به عالقه شما به من وارد نمیکنه من حرف  بهیر

ل   لبخندی بهش زدم و صورتشو ناز کردم و گفتم_قول میدم همه چیو کنیر
 کنم.. 

 ..  ممنون که مامانو درک میکنی
 گونشو بوسیدم و مازیارو صدا زدم

 چند لحظه بعد مازیار داخل اومد و گفت_جانم؟
 بهش اشاره کردم بشینه.. 

؟؟  کنار مرساد نشست و گفت_بهش گفنر



 

 
 

Page | 231  
 

 حقارت یک صدفرمان 
 

 رس تکون دادم
 کنجکاو نگام کرد.. 

ی جا جلوی با لب خند گفتم_مرساد مشکیل با رابطه منو تو نداره ویل مازیار همیر
 خودش میگم که وای به حال روزی که بفهمم مرسادو اذیت کردی.. 

 مرساد لبخند نی جونی زد.. 
 مازیار دستشو تو موهای مرساد برد و گفت_مثل پرسم حواسم بهش هست.. 

ی سه تامون پیش بره..   قول میدم همه چ  خوب بیر
 
 

مرساد رس تکون داد و مظلوم پرسید_میشه برمممممم ساالاااد ماکارونییینر 
 بخورمم؟؟؟

 خندیدم و گفتم_برو توله.. 
ون رفت مازیار  تو یه حرکت دستشو دور   به محض اینکه مرساد از اتاق بیر

 کمرم پیچید و رو تخت انداختم
دستام شیطون خندیدم و برگشتم نگاش کردم که کمربندشو باز کرد و دور 

 بست.. 
 تو وجودم شکل گرفت که مدت ها منتظرش بودم.. 

ی
س قشنیک  اسیر

 با ترس نگاش کردم 
نگایه به صورتمو بعد نقطه به نقطه بدنم کرد،خم شد رو تنم و با صدای 

 خش دارش کنار گوشم گفت_ مال منی دیگه.. 
 و محکم باس*نمو اسپنک کرد.. 

 و ییک محکم تر زد لبمو به دندون گرفتم که با دیدنم ِجری تر شد 
ی ترش میکرد نگاش کردم..   با خنده شیطونی که ح*رسی
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چقدر خوب بود که باالخره تونستم تجربه کنم دوباره این حسو،اونم کنار 
 مازیار.. 

ی باس*نم کشید..اینقدر این کارو ادامه داد که  مازیار انگشتشو از الی پام تا بیر
 آه آرویم کشیدم.. 

... محکم باس*نمو اسپنک کردو گ ی  فت_جونیی
کمرمو تو دستش گرفت و برم گردوند و زیپ شلوارمو باز کردو از پام درش 

 آورد.. 
ت حسانی باد کرده بود انداختو 

نگاه پر لذنر به رونام و ک*س تپلم که زیر رسی
د گفت_  ی  با لحنی که ح*رسی توش موج میر

ون،میخوام تو کل ویال  ن بیر  باید بگم عرصی خدمتکارا دوتا جوجه هارو بیی
 صدای ناله ها و التماسات بپیچه.. 

 حرفاش از خود بیخودم کرده بودو الی پام حسانی خیس شده بود.. 
 
 

ی پام کردو دوتا پامو از هم باز کردو  مازیار با لبخند بدجنیس نگایه به بیر
ت..   انگشتشو تند تند رو ک*سم کشید از روی رسی

ون نره.. فقط چنگ زدم و پتو رو گرفتم و تو دهنم کردم که صدای ج  یغام بیر
دیگه نزدیک به ارضا شدنم بود که یهو با اسپنک محکم  مازیار روی ک*سم  

 هرچ  حس بود پرید.. 
ون نگاش کردم که با خنده گفت_اخیینر میخواسنر  با چشمای خمار و حیر

 ارضا شی احمق کوچولو؟
 انتظار داشتم بهم بر بخوره ویل ملتمسانه تر نگاش کردم... 

 بلند خندید.. 
ی پام گذاشتو آروم کل دستشو رو ک*سم حرکت میداد.. د  ستشو بیر
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دوباره داشتم به ناله میوفتادم که ک*سمو تو مشتش گرفت محکم فشار 
 داد.. 

 از درد داشتم به خودم میپیچیدم و ناله میکردم... 
ویل اهمیت نمیداد،چند لحظه ول میکرد و دوباره محکم میگرفت تو مشتش 

 و فشار میداد
ی پاش گرفت که نتونم ببندم و  پتورو از  دهنم در آورد با اون دستشو ،پامو بیر

 گفت_خب حاال میتونی راحت تر التماس کنی هرزه کوچولوی من.. 
دم..  ی  نفس نفس میر

 جوری که انگار هزار کیلومیر دویدم.. 
 همونطور که نفسم باال نمیومد با التماس گفتم_تروخداااا بسههههه.. 

؟؟؟؟ مازیار با لذت خندیدو گفت  _تروخدا بسه چ 
 کنجکاو نگاش کردم.. 

ه احمق  عصنی اخم کردو چند بار محکم ک*سمو اسپنک کردو گفت_دخیر
ی از دهنت بیفته..   نبینم ارباب گفیر

 دیگه از درد داشتم به گریه میفتادم.. 
 در حایل که چشمام پر اشک شده بود با التماس گفتم_تروخدا بسه ارباب.. 

 
 

 سه خانوم..خییل خب گریه نکن.. خندید و گفت_چقدرم حسا
 ک*سمو ول کرد از تو چنگش و آروم روشو مالید.. 

 کمربندو از دستام باز کردو کشوندم تو بغلش و گفت_صدفم گریه نکنه ها.. 
دم..  ی  رسمو رو شونش گذاشتم..هنوز نفس نفس میر

َورانی رو کمرم کشید و  تو گردنمو بوسید و گفت_باهام 
َ
دستشو به حالت د

ی   نی توله سگ؟حرف نمیر
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 رسمو از رو شونش بلند کردم و لوس نگاش کردم.. 
مهربون خندید و دستاشو دو سمت صورتم گرفت و لپمو ناز کردو گفت_وای 

 خدا چه دخیر لوش.. 
 خندم گرفت از لحنش.. 

 با دیدن لبخندم خندیدو گفت_حواسم بهت هس عزیزم.. 
..  همونقدری که نیازش داری این حسو بهت میدم..نه بیشیر   نه کمیر

 .. ارم اذیت شی ی  نمیر
 لبخند زدم

ون..   به شلوارم اشاره کردو گفت_بپوش بیا بیر
ون رفت  از اتاق بیر

 پر از حس خوب بودم
ا دادن..  ی  کشیدن بهم پییر

ی
 انگار بعد از یه هفته گشنیک

 تازه با سس اضافه
ون اومدم..   شلوارمو پام کردمواز اتاق بیر

گفت_مامااااان مازیار گفت با خدمتکارا مرساد با دیدنم با ذوق سمتم اومدو  
ونو  خریددد..   زشتوعهههه بریم بیر

 عرصی  با اون دخیر
 نگایه به مازیار کردم که با پوزخند نگام کرد... 
 تو دلم فهشش دادم که اینقدر بدجنسههه

 مرساد لوس نگام کردو گفت_اجازه میدین دیگههه؟
 

 ؟با خنده نگاش کردمو گفتم_بارانم غذاشو خورد؟
 مرساد رس تکون دادو گفت_آره زشتو خانوم.. 

 خندیدم و گفتم_خییل خب ویل وای به حالت اگه پرس بدی باشی مرساد
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شب که برگشنر اگه خدمتکارا یا باران شکاینر ازت کردن تا صبح میکنمت تو 
 قفس.. 

 با ترس نگام کردو گفت_به خدا پرس خوبیم مامان.. 
 ن  میتونی بری.. بهش لبخند زدم و گفتم_خییل خب ماما

ک لوس نگام میکرد..   باز وایساده بودو مثل گربه رسی
 در حایل که خندم گرفته بود گفتم_دیگه چیه؟

 به پشتش اشاره کرد
 با اینکه فهمیدم منظورش پالگشه گیج نگاش کردم

 لبشو کنار گوشم آوردو گفت_پالگمو میشه در بیارین؟تروخداااااا.. 
 زیار و گفتم_ناهار برات بکشم؟؟کالفه زدمش کنار و رفتم سمت ما

 با لبخند گفت_بعله.. 
خونه  رفتم و دوتا بشقاب ساالد ماکارونی کشیدم و برگشتم از  ی سمت آشی 

ون بیام که مرساد داخل اومد..  خونه بیر ی  آشی 
 کالفه گفتم_نه

 لوس گفت_مامان میخوایم بریم خرید..تروخدااااااااا
ون اومدم و سمت مازیار ر  خونه بیر ی  فتم و بشقابو دستش دادم.. از آشی 

ی بهش بگو..  ی  مرساد با لحن غرغرونی گفت_مازیار یچیر
 مازیار نگایه به جفتمون کردو گفت_چیشده؟؟؟

 عمرا درش بیارم.. 
ی

 به مرساد اخم کردم و گفتم_یبار دیگه بیک
 مرساد با ترس نگام کردو دوید رفت.. 

؟  خب میخواد بره مازیار نگام کردو گفت_باز واسه این جوجه پالگ گذاشنر
 خرید درش بیار دیگه.. 

 رستکون دادمو گفتم_تا لحظه اخر باید توش بمونه.. 
 مازیار با خنده رستکون دادو گفت_تخم سگ.. 
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وع به خوردن   نگاهم به بشقابم افتادو با دیدن ساالد ماکارونی با اشتیاق رسی
 کردم.. 

ودت مازیار نگایه بم کردو گفت_بعد واسه من بچه تربیت میکنه!تو خ
 جوجه ای.. 

 جفتمون خندیدیم.. 
ن..  ون بیی  بعد از خوردن ناهار خدمتکارا کم کم اماده شدن که مرسادو بارانو بیر

سم شدید و شدید تر میشد..   هر لحظه اسیر
فت میومد و خودشو لوس میکرد..   مرسادم میر

س داشتم دیوونه میشدم دیگه،که دستای مازیار دور تنم حلقه  از شدت اسیر
 شد.. 
؟؟؟ آروم  با انگشتش شکممو ناز کردو گفت_چته عزیزم چرا اینقدر آشونی

؟؟  با ترس نگاش کردمو گفتم_اذیتم که نمیکنی
لبخند مهربونی زدو برمگردوند سمت خودش صورتمو ناز کردو گفت_کلمه 

 االن و هرجا حس کردی داری بیشیر از حد توانت درد میکیسی  
ی

امنتو بهم مییک
 دیگه ادامه نمیدم..پس نگران نباشکلمرو به زبون میاری و من 

 کلمه امنم..خوبه؟؟؟  ۳لبخند نی جونی زدم و گفتم_عدد 
 لبخندی زدو گفت_چرا سه حاال؟

 یعنی خییل..  ۳ینی متوسط  ۲که ینی یکم درد دارم   ۵خندیدم و گفتم_ 
 مازیار غش غش خندید.. 

ی پام بردو  نگایه به اطرافش کرد که کیس دورمون نباشه و دستشو بیر
 وراخمو فشار داد.. س*

 چنگ زدم به دستش که جیغم در نیاد.. 
 خندید و دستشو عقب کشید و ازم فاصله گرفتو سمت در ویال رفت.. 

 سمت اتاق باران رفتم و مرسادو صدا زدم.. 
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ون اومد و گفت_جونم مامااان؟  مرساد از اتاق باران بیر
 صورتشو ناز کردمو گفتم_بیا ببینم جوجه مامان.. 

 اتاق و درو بستم.. تو  کشیدمش
 با ترس نگام کرد،لبخند بدجنیس زدم و گفتم_شلوارتو در بیار.. 

 
 

 مضطرب گفت_مامان.. 
وع به در اوردن شلوارش کرد..   با اخم نگاش کردم که رسی    ع رسی

 آروم سمتش رفتم و گفتم_رو تخت داگ استایل شو جوجه مامان.. 
؟با خوشحایل برگشت سمتم و گفت_آخجون میخواین پالگمو  ی  در بیاریننیی

ی بردم  م و با دستم گردنشو گرفتمو پاییر سیع کردم حالنر جدی به صورتم بگیر
ی پاشو ببینه..   تا خوب بیر

ی پاهای مرساد نگاش کردم و لبخند بدجنیس بش  ی تخت و از بیر نشتم پاییر
 زدم.. 

 با ترس آب دهنشو قورت داد و گفت_مامان.. 
 ان... با لبخند با*سنشو ناز کردم و گفتم_جون مام

به ناگهانی ویل آرویم به ک*یر خوشگلش زدم..   و ضی
 آخ بلندی گفت و کل تنشو جمع کرد.. 

 داد زدم_تکون نخور.. 
 در اومد.. 

ی
د دوباره به حالت داگ ی  در حایل که غر میر

زبونمو پشت رونش کشیدم و آروم بوسیدم و یک*رشو تو دستم گرفتم و آروم 
 مالیدم.. 

د که به رسعت پالگو از تو سورا*خ داشت کم کم به نفس نفس میفتا
ون کشیدم..  د بیر ی  خوشگلش که حاال نبض میر
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 رسما نفسش بند اومد! 
 خم شدم رو تنشو اروم گردن و کمرشو بوسیدم تا آروم گرفت.. 

چند دقیقه ای تو بغلم نشست و من نازش میکردم تا اینکه چند تقه به در 
 خورد و مازیار داخل اومد.. 

 
 

 شو اونور کنهبهش اشاره کردم رو 
 خندید و نگاهشو از تن مرساد گرفت.. 

 رو به مرساد گفتم_بیا تنت کنم مامان... 
مرساد در حایل که از مازیار خجالت میکشید تند تند لباسشو تنش کرد روی 

 لپمو بوسید و گفت_قول میدم پرس خونی باشم.. 
 کشیدمش تو بغلم و گفتم_ مراقب خودت باش عزیزم.. 

د کردم مراقبش باشه.. همراهش از اتاق ب ی ون اومدم و به خدمتکار گورسی  یر
به محض بسته شدن در ویال و رفتنشون با لبخند بدجنس مازیارو و دستبند 

 تو دستش رو به رو شدم.. 
 هم ترسیده بودم هم از لذت این ترس داشتم میمردم.. 

 زانو زدم جلوش و دستامو باال آوردم.. 
دادو دستبندو به دستام زد و خم شد و  با لبخند رضایت نگام کرد رسشو تکون 

 ..  کنار گوشم گفت_ چه توله سگ خونی
 گردنمو تو دستش گرفت و بلندم کردو دنبال خودش کشوندم سمت مبل.. 

 رسمو به پشتیه مبل چسبوند و گفت_زانوها رو مبل.. 
 در اومده بودم و رسم رو پشتیه مبل بود.. 

ی
 نسبتا به حالت داگ

س*وراخم کشید و گفت_حاال فقط منم و صدای  از روی لباس انگشتشو رو 
 جیغای تو.. 
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 با ترس برگشتم نگاش کردم.. 
محکم باس*نمو اسپنک کرد و گفت_دوس دارم تولم بره تو اتاق لباساشو در 

 بیاره تا من بیام.. 
 لوس نگاش کردمو گفتم_دستم بستست ارباب.. 

 با لذت به حقیر شدنم نگاه کردو گفت_مشکل خودته.. 
 ه گرفت و هدایتم کرد سمت اتاق.. ازم فاصل

 تو اتاق رفتم و درو بستم.. 
د!  ی  قلبم تو دهنم میر

وع به در آوردن شلوارم کردم..   با ترس رسی    ع رسی
 در بیارم..  ویل چطوری بافتمو 

 تا میکوبید..  ۵۴۴۴۴قلبم رو 
 
 

دم نمیتونستم بافتمو در بیارم..  ی تمم در آوردم ویل هرچ  زور میر  رسی
 یه فکری به رسم زد

 خم شدم و دستمو کش آوردمو به هر بدبخنر ای بود درش آوردم.. 
 وای خدا.. 

 وای حاال سو*تینمو چجوری در بیارم.. 
دیگه وقت جون کندن واسه این ییک نبود سمت کشو رفتم و از توش قیچیو 

 در اوردم و از وسط سوت*ینو بریدم.. 
 قیچ  تو دستم بود که مازیار داخل اومد.. 

 د تو سینم که داشت کنده میشد از جاش.. قلبم یجوری میکوبی
با اخم نگام کردو وساییل که تو دستش بودو رو تخت انداخت..شمعو 

ه و ...  اتورو  گیر  وییی
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 با ترس گفتم_غلط کردم ارباب..بخدا در نمیومد.. 
ی گذاشتشو عصنی پرتم کرد رو  رس تکون دادو از دستم قیچیو گرفت و رو  میر

 تخت.. 
 میفتادم..  داشتم از ترس به گریه

 تنمو رو تخت عقب کشیدم که با صدای دادش خشکم زد_بتمرگ.. 
ی دست و پام   وع به بسیر طناب کلفنر که کنار تنم رو تخت بودو برداشت و رسی

 کرد.. 
دستامو که بست هر پامو جداگونه به یه سمت تخت بست تا پاهام از هم به 

 خونی باز شه.. 
 با ترس نالیدم_ارباب.. 

وع کنیم؟؟رسد نگام کردو گف  ت_نظرت چیه با شمع رسی
 با ترس تنمو تکون دادم که نی فایده بود و خییل محکم بسته بودم.. 

 با التماس گفتم_ارباب تروخدا.. 
 شمعو روشن کردو رو تنم خمش کرد و باالی سینه هام گرفتش.. 

ی قطره اش جیغم هوا رفتتت..   با چکیدن اولیر
 مازیار با حرسی خندید و گفت _جوووون.. 

دم مازیار آروم با دستش  همی ی یخت و جیغ میر نطور که شمع رو تنم میر
 ک*سمو میمالید.. 

با وجود درد زیادی که میکشیدم ویل بدجور تحریک میشدمو ک*سم خیسه 
 خیس بود.. 

ی بهم کردو گفت_دخیر بیچاره من...   ی با خیس شدن دستش نگاه تحقیر آمیر
 ک*سش با درد کشیدنم  خیس میشه.. 

 ..  آخیییینر
 ایل که دهنم خشک شده بود با ناله گفتم_تروخدا ارباب..سوختم.. در ح
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نگایه به سینم کرد و وقنر که دید کلش پر شمعه رضایت دادو شمعو خاموش  
 کرد.. 

نفس راحنر کشیدم که با دردی که تو کل وجودم پیچید با تمام توان جیغ 
 زدم.. 

 رو تکرار میکردم..  ۳و با تمام توان عدد 
ه رو   از ک*سم کند.. مازیار گیر

د..  ی  کل اون ناحیه نبض میر
؟؟  نگاه نگرانشو بهم دوختو گفت_خونی

 با چشمای اشیک رس تکون دادم.. 
دستشو رو ک*سم گذاشتو آروم مالیدش و بعد چند دقیقه آروم گرفتم که 

اتورو روشن کرد..   وییی
اتورو رو ک*سم گذاشتو  با ترس نگاش کردم،نگاه پر از لذتشو بهم دوختو وییی

 گشتشو واردم کرد.. ان
 دیگه هیچ  نمیفهمیدم و با تمام وجود ناله میکردم و غرق لذت بودم.. 

اتورو رو درجه تند تر گذاشت و یه انگشت دیگشم واردم کرد..   وییی
دم از لذت و مازیار حرکت دستشو تند تر میکرد تو بدنم و اینقدر  ی جیغ میر

وع به لرزیدن کرد و ارضا ش  دم.. ادامه داد که کل تنم رسی
به خودم که اومدم دیدم لباس مازیار و دستش خیسه..با خجالت از اینکه آبم 

 پاشیده نگاش کردم... 
 
 

 جدی نگام کردو گفت_گند زدی به لباسم.. 
 با ترس نگاش کردم که آروم رونمو ناز کردو گفت_خییل خب طوری نیست.. 

وع به باز کردن دست و پام کردو گفت_باید بریم  حموم خوشگلم..  رسی
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 با خجالت از اینکه جفتمون خیس از آب من بودیم گفتم_ببخشید.. 
 برگشت و با لبخند نگام کردو گفت_امروز عایل بودی عزیزم.. 

لبخند گشادی رو لبم نشست و حاال که دست و پاهام باز بود تو بغلش 
 انداختم خودمو و هردو حسانی همو بوس کردیم.. 

 کردو رسشمو رو شونش گذاشت..   همونطور تو بغلش تو وان بردم و آبو باز 
ی اونیه که  حالم فوق العاده خوب بود و بعد مدت ها حس میکردم همه چیر

 میخام.. 
 شده.. 

ی
 _صدف..مدارکمون به اندازه کاف

 کم وقتشه..  دیگه کم
 با ترس بلند شدم از تو بغلش و گفتم_مازیار

 تازه همه چ  آروم شده..تروخدا یکم فرصت بده.. 
؟؟کالفه گفت_صدف مع

ی
 لومه چ  مییک

 برادرم دستشونه.. 
 از همه مهم تر میتونیم آزادانه بریم واسه خودمون.. 

 ندارم مازیار..پولم ندارم..نمیتونم! 
ی

 کالفه گفتم_من هیچ جاییو واسه زندیک
ارم..  ی ه خنگ دو برابر اموالشونو زیر پات میر  مازیار خندید و گفت_دخیر

..راسنر من اصال راجب زند   گیت نمیدونم.. متعجب گفتم_لعننر
،نگران مرسادم  رس تکون دادو گفت_اونقدری هست که نگران این حرفا نباشی

یم پیش خودمون..   نباش اونم مییی
 فقط دعا کن برادرمو سالم پیدا کنم.. 

سم مازیار..   رسمو دوباره رو شونش گذاشتم  و گفتم_مییر
 
 

 صورتمو ناز کردو گفت_هیچ  نمیشه.. 
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م اداره پلیس همه   مدارکو تحویل میدم.. فردا میر
تا بخوان برن رساغشون ییک دو ساعنر طول میکشه و ما هم کم کم جمع 

یم خونه من.. نگران هیچ  نباش..   میکنیم و میر
 رس تکون دادم و خودمو تو بغلش ول کردمو اونم نازم میکرد.. 

**** 
ون اومدیم لباس نازیک پوشیدم  که سینه بعد اینکه دوش  گرفتیم و از حمام بیر

ون ویال یکم قدم بزنه..   هام هوا بخورن و مازیارم رفت بیر
س داشتم و نمیدونستم که چ  میشه..   اسیر

ونه مدارک کامل نمیشد..  ی  کاش االن که همه چ  اینجا میر
 نمیخوام همه چ  خراب شه.. 

ون ویال میومد لبخند رو لبم نشست..   با صدای مرساد که از بیر
ی انداخت و پرید بغلم.. به محض باز شدن در خریدارو رو زم  یر

خندیدم و نازش کردمو گفتم_توله سگم برگشت..بدو بیار نشون مامان بده 
 ببینم چ  خریدی.. 

وع  مرساد با ذوق سمت پالستیکای خریدش رفت و سمت من آوردشون و رسی
 به باز کردنشون شد.. 

د..  ی ه باران حرف میر
 نگاهم سمت در رفت،مازیار داشت با اون دخیر

 سودیم شددروغ نگم ح
 نی اعتنا به مرساد سمت در رفتم و گفتم_چیشده..؟

مازیار لبخندی بهم زد که یعنی فهمیده بود حسودیم گل کرده و گفت_میگم 
 برات عزیزم.. برید داخل لباست نازکه تنت یخ نکنه.. 

 
 

ه باران و مازیارم داخل اومدن..   کالفه داخل رفتم و دخیر
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 ساد میخواد خریدارو نشونت بده دیگه.. مازیار با اخم رو بهم گفت برو مر 
 دلخور شدم.. 

وع به نشون دادن لباسانی که خریده 
کالفه سمت مرساد رفتم که با ذوق رسی

 بود کرد.. 
 ویل حواسم به مازیارم بود.. 

دو کنجکاو بودم که بدونم چ  میگن..  ی  داشت با باران خییل جدی حرف میر
ون آورد عصنی  تو فکرشون بودم که با لباش که مرساد از پال  ستیک بیر

 شدم.. 
 با اخم نگاش کردمو داد زدم_این چیه؟؟؟

 یه شلوار چسبون بود که تقریبا همش پاره بود.. 
.. ام..خوشگل بود..  ی  مرساد با ترس نگام کردو گفت_مامان چیر

 کالفه و عصنی بودم.. 
با حرص نگاش کردم شلوارو تو صورتش پرت کردم و گفتم_اینو پات ببینم به 

ی   اندازه که پاره اس جرت میدم..  همیر
 مازیار سمتمون اومدو گفت_چ  شده صدف..؟

عصنی گفتم_تو به کارت برس و دوباره رو کردم سمت مرسادو عصنی  
 گفتم_پاشو جمع کن اینارو بیی اتاق.. 

 .. ی  در حایل که بغض کرده بود نالید_مامان تروخدا بام مهربون باشیر
ون نمیای! کالفه گفتم_مرساد اینارو جمع کن بر   و اتاق تا وقتیم نگفتم بیر

 
 

 مرساد با گریه وسایلشو جمع کردو سمت اتاقش رفت.. 
 کالفه رو مبل نشستم و عصنی پامو تکون میدادم
 مازیار به باران گفت تو اتاقش بره و سمتم اومد.. 
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 دستشو زیر چونم زدو صورتمو باال آوردو گفت_ 
 این چه رفتاریه با اون بچه کردی ؟

همینجوری تو خماری بزارمت راجب بحث بینمون با باران که یاد میخوای 
؟ ی با اون بچه چجوری رفتار کنی  بگیر

 بغض کردم.. 
 رومو برگردوندم که سییل آرویم به صورتم زد.. 

 اشک تو چشمام جمع شد
 عصنی داد زد_ 

نم روتو برنگردون..  ی  وقنر بات حرف میر
 رسمو سمتش نگه داشتم ویل نگاش نکردم.. 

 گام کن صدف!! غرید_ن
به زور نگاش کردم..عصنی بود و منم حسانی ترسیده بودم..حنر نمیتونستم 

 حرف بزنم.. 
نگاه عصنی بم انداختو گفت_دفعه آخرت باشه رس مسائل ک*سشعر 

 اونجوری اشک اون بچرو در میاری!فهمیدی؟
 رس تکون دادم.. 

ی از دلش   در میاری.. بلندم کرد از رو مبل و حولم داد سمت اتاقو گفت_میر
 
 

 در اتاقو باز کردم و با دیدن صورت پر از اشک مرساد دلم خون شد.. 
 نالیدم_ببخشید مامان.. 

درو پشت رسم بستم و سمتش رفتم و کشیدمش تو بغلم، با گریه گفت_قرار 
 بود رفتارتون باهام عوض نشه دیگه... 
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ه حسودی کردین!!!؟؟؟بعد واسه ا ون فک کردین نمیفهمم که به اون دخیر
؟ ی  اینجوری رس من داد میکشیر

 اشکام رو گونم رس خوردن و نی جون گفتم_بدجور بهم ریختم مرساد.. 
 مامان..  نمیخواستم اینطوری ناراحتت کنم

سه اونه هم از شلواری ک خریدی عصنی  قراره فردا از اینجا بریم هم اسیر
ه!   شدم هم جیک جیک کردنای مازیار با اون دخیر

ایط.. تروخدا تو با مامان   قهر نکن تو این رسی
 مرساد خشکش زدو گفت_کجا قراره بریم؟

ه اداره پلیس..ما هم جمع  صورتشو ناز کردم و گفتم_صبح مازیار با مدارک میر
یم  میکنیم و از اینجا میر

 مرساد مضطرب گفت_کجا؟؟؟ما که جاییو نداریم مامان..؟! 
 ..با لبخند نگاش کردم و گفتم_مازیار وضع مالیش خوبه مامان

یم پیش مازیار..   میر
ی انداختو گفت_همینو کم داشتیم..   مرساد رسشو پاییر

 چند لحظه ساکت شدو بعد گفت_میشه برم رس کار؟؟؟
ایط به فکر چ  ای تو؟؟؟فعال بزار ببینیم  کالفه نگاش کردم و گفتم_تو این رسی

نیم بعد..  ی  چ  میشه راجب همه چ  حرف میر
 
 

 نی که شما احساس کمبود نکنید.. رستکون دادو گفت_من کار میکنم حسا
ایط مایل مازیار که میتونه ساپورتمون کنه تو  میدونستم حسودیش شده از رسی

ه..  ایط بد و  جوجه ام دلش میخواد یه جای کارو بگیر  این رسی
لبخند مهربونی بهش زدم و پیشونیشو بوسیدم و گفتم_دوستت دارم عزیز دل 

 مامان.. 
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 بیا بریم تو پذیرانی پیش مازیار.. گردنشو ناز کردم و گفتم_حاالم 
 .. ی  اینجا تنها نشیر

 لوس گفت_مامان! 
 نازش کردم و گفتم_جون دل مامان؟

دستشو دراز کردو از کنارش یه پالستیک دستم دادو گفت_اینو واسه شما 
 خریدم.. 

بازش کردمو با دیدن تاپ حریر مشیک خوشگیل که توش بود از ذوق محکم 
 بغلش کردم.. 
 م در آوردمو تنم کردم لباش که مرساد خریده بودولباسمو از تن

 با اینکه خییل هوا رسد بود دلم نمیخواست درش بیارم.. 
دن..  ی  سینه های خوش فرم و بدن سفیدم زیرش برق میر

 خییل دوسش داشتم
صورت مرسادو بوسیدم و تشکر کردم وگفتم_پاشو بریم لباسو به مازیار 

 ی دارممممم.. نشون بدم ببینه چه پرس خوش سلیقه ا
ون اومدیم..    با هم از اتاق بیر

 
 

 مرساد جلو تر رفت و کنار مازیار رو مبل نشست.. 
هنی که مرساد خریدرو نشونش  هم از مازیار دلخور بودم هم ذوق داشتم پیر

 بدم.. 
به محض اینکه نگاهش بهم افتاد اخماش از هم باز شدو لبخند رو لبش 

 نشست و گفت_ 
 چه قدر ناز شدی.. 

ی مرسادو مازیار چرخوندم و گفتم_ با   لبخند نگاهمو بیر
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 جوجم واسم خریده.. 
 مازیار با لبخند به مرساد نگاه کردو گفت_ 

 ما آدم نبودیممممم دیگه؟
 مرساد چشماشو مظلوم کردو گفت_ببخشیدددددد

 خندیدم و با اخم به مازیار گفتم_ععع بچمو اذیت نکن.. 
 _مرش مامان. سمت مرساد رفتمو و لبشو بوسیدم و گفتم

 مرساد لبخند گشادی زد
فت.   مازیار نگاهش از روی تنم کنار نمیر

اشت..  ی  این حریر مشیک بدجوری تنمو به نمایش میر
ه گفت_ صدف باید  مازیار کالفه از اینکه نمیتونه جلوی چشماشو بگیر

 صحبت کنیم بریم اتاق.. 
خونه بگو خدمتک ی ارا شامتو رس تکون دادم و گفتم_مرساد مامان برو تو آشی 

 بدن خییل خب؟
 لوس نگام کردو گفت_حواستون بم نیستااا.. 

 سمتش رفتم کشیدمش تو بغلم و گفتم_ 
 امشب کیل باهم خوش میگذرونیم توله نگران نباش.. 

 
 

 مرساد با خنده رستکون داد
با مازیار داخل اتاق رفتیم و به محض بسته شدن در مثل گرگ وحیسی به 

 رد.. جون تنم افتاد و بم حمله ک
 دستامو باالی رسم گرفت .. 

وع به اسپنک کردن سینه هام از روی لباس شدو    به دیوار چسبوندم و رسی
 گفت_ 
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توله سگ من که میدونم از عمد پوشیدیش اومدی جلوم که اینجوری هارم  
 ..  کنی

 ..  پس حاال لذت بیی
 رسشو تو گردنم بردو زبونشو رو گردنم میکشید و آروم گاز میگرفت.. 

نست هر لحظه ممکنه جیغم در بیاد دستشو رو دهنم گذاشتو  چون میدو 
 گفت_ 

 خفه میشیا.. 
 صدات در بیاد اون ک*س تنگ و خوشگلتو غارش میکنم.. 

 با ترس تند تند رسمو تکون دادمو گفتم_ 
 چشم..چشم.. 

 تو گردنمو بوسید و گفت_ 
 این لباسو در بیار رسدت میشه.. 

 خندیدم و گفتم_ 
 ه درش بیارم؟فقط واسه اینکه رسدم میش

نیا....  ی  موهامو از پشت کشید و گفت_زیاد حرف میر
چون تازه یه ریل رفتیم کاریت ندارم وگرنه بهت میگفتم توله سگ،حیف که 

 دلم واست میسوزه.. 
 شیطون خندیدم و گفتم_یخورده شیطونی که طوری نیس... 

 
 

 زانو زدم جلوی پاشو دستمو سمت شلوارش بردم .. 
 راه افتادی جوجه.. نگاهش خمار شدو گفت_ 

ی کشیدم و ک*یر خوش فرم و ش*ق شده   شیطون خندیدم و شلوارشو پاییر
ون افتاد از شلوارو دقیقا جلوی لبم قرار گرفت..   اش بیر
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با شیطونی نگایه به صورت مازیار که خمار منتظر بود براش س*اک بزنم  
م  کردم و با دیدن این همه ریلکیس سگ شدو رسمو گرفتو یک*رشو تو دهن

 کردو بدون وقفه تو دهنم تل*مبه زد.. 
 داشتم خفه میشدم اشک تو چشمام جمع شده بود که ولم کرد.. 

دم و رسفه کردم...  ی  نفس نفس میر
با ح*رسی نگام کردو سییل آرویم به گوشم زدو گفت_دیگه نبینم واسه خوردن  

 ک*یر ددیت ناز کنیا... 
ی تخت زانو بعد عقب عقب سمت تخت رفتو روش نشست و اشاره کرد پ اییر

 بزنم و براش بخورم.. 
 همونطوری چهار دستو پا سمتش رفتم

ی پاش زانو زدم و توی رونشو بوسیدم و بیشیر از این طولش ندادم و رس   پاییر
وع به س*اک زدن کردم..   ک*یرشو تو دهنم بردم و رسی
 نفساش به شماره افتاده بودو به پتو چنگ زده بود.. 

 تند تر و تند تر مک زدم.. 
 نقدر ادامه دادم تا آبش توی دهنم خایل شد.. ای

 ..  هم چندش بود هم خواستنی
به هر بدبخنر بود قورتش دادم که یه وقت به خاطر قورت ندادنش تنبیهم 

 نکنه.. 
 با لبخند نگام کردو صورتمو ناز کردو گفت_افرین.. 

  
 

ون رفتیم..   لباسمو عوض کردم و از اتاق بیر
س داش  تم و اصال اشتها نداشتم که غذا بخورمراجب فردا وحشتناک اسیر
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م همراهش نگام کردو   خونه رفت و وقنر دید نمیر ی مازیار سمت آشی 
 گفت_کجا عزیزم؟؟

 _میل ندارم.. 
س نداشته باشه ها..   سمتم اومد و با لبخند نازم کردو گفت_عزیزدل من اسیر

 همه چیو درست میکنم من غصه اشو نخور.. 
خونه کشوندم.. دستمو گرفتو دنبال خودش سمت آ ی  شی 
 با دیدن مرساد لبخند رو لبم اومد

 پیشونیشو بوسیدم و گفتم_تولم غذاشو خورد..؟
 رستکون داد و گفت_میشه برم فیلم ببینم؟

یم  رستکون دادم و گفتم_اره ویل یه رب  ع دیگه که غذام تموم شد با هم میر
 اتاق،مامان کارت داره 

 مضطرب نگام کردو گفت_چیکار..؟
 ن توله.. _فضویل نک

ون رفت خونه بیر ی  مرساد رس تکون دادو از آشی 
 نی میل دو تا تیکه کاهو از ساالد خوردم

ی نزاشت..   و تهدیدای مازیارم رو اشتهام تاثیر
س داشتم ..   بدجور اسیر

ی بلند شدم که مازیار گفت_خییل اذیتش نکن،شب آخریه که  از پشت میر
ین خاطرشو بساز..   اینجاییم براش بهیر

 رس تکون دادم و گفتم_  با لبخند 
 حواسم هست.. 
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ون اومدم و سمت اتاق رفتم که صدای مرسادو شنیدم_برو  خونه بیر ی از آشی 
ون باران.. صدف بیاد میکشتم..   بیر

ون!   برو بیر
صدای بارانو شنیدم که با لوندی گفت_مرساد صدف داره غذا میخوره..یه  

 کوجولو شیطونی که طوری نیست.. 
 نمیدوستم چیکار کنم 

 بهیر بود حرکت احمقانه ای نکنم
خونه برگشتم و وقنر مازیار حالمو دید نگران گفت_چیشده؟ فشارت  ی به آشی 

 افتاد؟؟؟
ه نالیدم_ اون هرزه کوچولو با پرسم االن تو  دد حایل که سیع میکردم گریم نگیر

انی بینشونه..  نم یه خیی
ی  اتاقن..از حرفاشون حدس میر

گفت_من تهدیدش کرده بودم که سمت   مازیار اخماش تو هم رفت و عصنی 
 تو یا مرساد نره... 

؟  اومد بلند شه دستشو گرفتم و مضطرب گفتم_میخوای چیکار کنی
نم   ی  که میر

ی
ه به حرف _میخوام امشبو ببندمش به درخت ،پشت ویال تا یاد بگیر

 گوش بده.. 
 با بغض نالیدم_اون به جهنم..با مرساد چیکار کنم.. 

 نمیدونم صدف..نمیدونم.. کالفه رستکون دادو گفت_ 
 عصنی بودم

ارم..  ی  اگه االن برم داخل اتاق قطعا مرسادو زنده نمیر
ی مازیار...   نالیدم_بشیر

ی که فک نمیکنم اصال این شب آخر قشنگ تموم بشه..   بشیر
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 مازیار نگران نگام کردو گفت_نبینم حالتو اینطوریا.. 
 شاید اشتباه میکنی صدف..مرساد خییل دوستت داره.. 

نه تا حساب اون هرزه رو برسم یعنی تنش نا ی ی که صدام نمیر لیدم_همیر
 میخواره.. 

ی گذاشتم..   کالفه رسمو رو میر
 چند دقیقه ای تو همدن حال گذشت

ی داشت روانیم میکرد  فکر اینکه بدنای همو لمس کیی
 بلند شدم و سمت اتاق رفتم .. 

شسته بودو با باز شدن در صورت ترسیده مرسادو دیدم و باران که کنارش ن
 دستش رو پاش بود.. 

 مرساد با ترس از کنارش بلند شد.. 
د که فهمیدم جریان چیه و از ترس خفه خون گرفته  ی خودش یه حدسانی میر

 بود.. 
ون..   مازیار از پشت رسم گفت_باران بیر

ون رفت همراه مازیار..   باران با ترس بلند شدو از اتاق بیر
ون رفتم و درو قفل کردم برای اینکه ترس بیشیر به مرساد غلبه ک نه از اتاق بیر

و داد زدم_مازیار نمیخواد ببندیش به درخت، میفرستیمشون پیش 
 بهرام،جفتشونو.. 

 از عمد داد زدم و گفتم که مرساد بشنوه
 یهو صدای گریش بلند شدو با التماس داد زد_ما  ما مان غلط کردم.. 

 به خ خ خداااا هیچ کاری نکردم م م من مامان.. 
ی پیش بهرام.. مام  ان ت ت تر تروخدا منو نفرستیر

 گه خوردم مامان... 
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محکم مشت زدم به در و داد زدم _خفه خون بگیر تا جنازتو ننداختم پشت 
 ویال بیسی غذای سگای این اطراف.. 

 
 

 یهو صداش خفه شد.. 
مم پرسمو به کیس نمیدم!  فقط قصدم  ترسوندنش بود،من بمیر

ش.. عصنی گفتم_مازیار اینو از جلو   چشمم بیی
 باران عصنی گفت_مگه زندانیته؟؟اون آزاده با هریک که میخواد باشه! 

 اون تورو نمیخواد
صدای گریه و زجه مرساد بلند شد_مامان به خدا دروغ میگه..من واسه شما 

م..   میمیر
 عصنی قفل درو باز کردم
 مرساد رنگش پریده بود

 نگاهمو ازش گرفتم،دلم نمیخواست نگاش کنم! 
مش  مازیار  بازوی بارانو گرفت و همونطور که سمت در میکشیدش گفت_مییی

 پیش بهرامو میام.. 
 رستکون دادم.. 

 رو به مرساد کردم و گفتم_دنبالم بیا.. 
 که توش قفس بود رفتم.. 

ر
 سمت اون اتاف

 مرساد حسانی ترسیده بود
صدای نفس نفس زدنش میومد ویل از ترس حنر التماس نمیکرد که نندازمش 

 ..تو قفس
 در قفسو باز کردم و گفتم_کامل لخت شو و برو داخل.. 

 نزد
ی
 با التماس نگام کرد ویل حرف
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وع به در اوردن لباساش کردو داخل قفس رفت..   رسی
 در قفسو قفل کردم

 شومینه اتاقو خاموش کردم.. 
نم..  ی  با ترس گفت_مامان یخ میر

  نمرستکون دادم و گفتم_بهت لطف کردم.. توعه سگو راه دادم تو خو 
ون پیش بقیه سگا..   اگه میخوای میتونی بری گمیسی بیر

 با ترس چپید کنج قفس.. 
 تو دلم به همه چ  لعنت فرستادم

س داشت اینم اضاف شد..   همینجوریش کم داستان فردا اسیر
ون اومدم از اتاق و درو بستم  بیر

 اشکام نی اختیار رو گونم رس میخوردن.. 
 گرفتم و با تمام وجود گریه میکردم.. رو مبل نشستم و دستامو جلوی صورتم  

 حاال دیگه صدای گریه های مرسادم باال رفته بود.. 
 ترکیب صدای گریه یه لیتل با مامیش یه حس عجینی بود.. 

در ویال باز شدو مازیار داخل اومد و با دیدن چشمای اشکیم آروم  
 گفت_گریه نکن عزیز دل من.. 

و اتاقش یعنی من در جریان نیستم اشکمو پاک کردم از رو لبم و نالیدم_بر 
 شومینه رو روشن کن.. 

 متعجب گفت_شومینه اتاقو تو این رسما خاموش کردی؟؟
 رس تکون دادم و گفتم_لختم هست.. 

 اصال نه..نه... 
 نرو.. 

نه نی رحم نشو.. 
ی  مازیار آروم گفت_صدف ،یخ میر
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_حس کم با گریه بلند شدم و خودمو تو بغل مازیار انداختم...با هق هق گفتم

 بودن دارم مازیار... 
مازیار کالفه نازم کردو گفت_من مطمعنم مرساد پاشو کج نزشته و خطانی 

 ..  نکرده،آروم بگیر
 با گریه رس تکون دادم و سمت اتاق مرساد رفتم.. 

درو که باز کردم و دیدم چجوری از رسماو ترس داره میلرزه  گریم شدت  
 گرفت.. 

ون.. سمت قفسش رفتم و بازش کردم و گف  تم_بیا بیر
ون اومد..   در حایل که میلرزید از قفس بیر
 کشیدمش تو بغلم و محکم فشارش دادم

 یخ کرده بود تنش.. 
 نزن!  _برو تو اتاق خودمون زیر پتو..شومینه هم روشنه،دیگه هم مامان صدام

 
 

 با چشمای اشیک نگام کرد..از ترس هیچ  نمیگفت.. 
خونه رفتم و به خدمتکار گفتم  تو اتاق رفت،درو بستم پشت رسش و تو آ ی شی 

 که براش شیر گرم کنه.. 
 مازیار نگام کردو اشاره کرد برم پیشش بشینم.. 

 سمتش رفتم و کنارش نشستم و کالفه گفتم_جانم؟
یش  ی لبخند مهربونی بهم زدو نازم کردو گفت_برو پیش مرساد..ترسیده اگه یچیر

ه..   بشه کیل حالت میگیر
 یششبا بغض گفتم_نمیتونم برم پ

 اگه برم حریص میشم اذیتش میکنم.. 
 مازیار رستکون داد و گفت_میفهمم عزیزم،میخوای من برم پیشش؟! 
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رسمو به عالمت منقی تکون دادم و گفتم_نه نه،میگم خدمتکارا بهش رس 
 بزنن.. 

و گرم کردین؟؟؟  داد زدم_شیر
 خدمتکار با لیوان شیر سمتم اومد و گفت_بله خانوم بفرمایید.. 

ی تا بخوره کامل تشکر کرد ین تو اتاق مرساد؟ پیششم بمونیر م و گفتم_مییی
و..   شیر

 رستکون دادو سمت اتاق مرساد رفت.. 
ون اومد و گفت_خانوم میگه نمیخوام..عرقم   به دقیقه نکشید که از اتاق بیر

 کرده و میلرزه ،یهو صدای مرساد با ترس بلند شد_میخورم ..میخورم.. 
 ترسیده بود 

 اصال دلم نمیخواست که محلش بدم..  نگرانش بودم ویل
مازیار نگام کردو گفت_صدف پاشو تنبیه و نی محیل رو بزار واسه یه شبه 

 دیگه گناه داره حالش خوب نیست.. 
و از دست خدمتکار گرفتم  کالفه از رس جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم شیر

 و داخل اتاق رفتم و درو محکم به هم کوبیدم... 
 
 

 جاش و در حایل که زبونش میگرفت از ترس گفت_م م ما با ترس نشست رس 
ی میخخ خورم..   مان من ک گف گفتم االنیی

 دلم براش سوخت
و  کنارش نشستم و صورتشو ناز کردم و گفتم_خییل خب،بیا این شیر

 بخور،آروم باش عزیزم.. 
و ازم گرفت و به زور میخورد..   مضطرب نگام کردو شیر

 رو صورتش عرق نشسته بود
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 روی پیشونیش گذاشتم تنش یخ بود..  دستمو 
 مضطرب شدم

 مازیارو صدا زدم 
 اومد اتاق و نگران گفت_چیشده عزیزم؟

 به مرساد اشاره کردم و گفتم_عرق کرده ویل تنش یخه.. 
 مرساد با ترس نگام کرد و گفت_خ خ خوب بم ما ما مان.. 

ی گذاشتم و گفتم _مازیار  نگران نگاش کردم لیوانو از دستش گرفتم و روی میر

 .. یمش دکیر  کمک کن بیی
مازیار سمت مرساد اومد که مرساد با ترس گفت_ما ما..ن قول میدم خو و 

 خوب شم دکیر ن ن ن... 
 صورتشو ناز کردم و گفتم_آروم بگیر مامان.. 

 بیا تو بغلم عزیزم
 کشیدمش تو بغلم و آروم نازش کردم،تنش یخ بود.. 

 نازش کردمو گفتم_آروم بگیر مامانم.. 
 وم بگیر عزیز دلم... آر 
 
 

 یخورده گذشت بودو مرساد یخورده آروم گرفته بود.. 
 مازیار نگام کردو گفت _ 

م کن!  ی شد خیی ی م اتاقم بخوابم صدف،اگه چیر  من میر
یم از این جا..  ی..نزدیکای ظهر میر

م کالنیر  فردا صبحم میر
 رسمو تکون دادم و زیر لب شب بخیر گفتم.. 

 کرده تو بود تو بغلم..صورتشو ناز کردم و گفتم_ به مرساد نگاه کردم که کز  
؟ مت دکیر ی؟میخوای بیی

 بهیر
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 ابرو باال انداخت.. 
 موهاشو از صورتش کنار زدم و گفتم_ 

ون ویال..؟  میخوای بریم یکم راه بریم بیر
 ابرو باال انداخت و نی جون گفت_ 

ی ویل به خدا من ه یچ  میدونم شما دیگه دوسم ندارین و حرفمو باور نمیکنیر
 کاری نکردم.. 

 حنر نزاشتم دستش بم بخوره.. 
 .. ی ی ولم میکنیر سوندم که شما بفهمیر  یه بهش گفتم به شما میگم ویل مییر

 کالفه نگاش کردم و گفتم_ 
نیم..  ی ا فک نکن تا حالت بهیر شه راجبش حرف میر ی  فعال به این چیر

 رستکون داد.. 
 اینقدر تو بغلم نازش کردم تا بالخره خوابش برد.. 

 
 
 صبح چشم رو هم نزاشتم.. تا 

 متوجه صدای در شدم
د پیش پلیس..   مازیار بود که داشت مدارکو مییی

 مضطرب بودم خییل.. 
 و نی خوانی خوابم برد.. 

ی
 چشمامو رو هم گذاشتم و از شدت خستیک

* 
 _صدفم.. 

 با صدای مازیار چشم باز کردم.. 
 لبخند مهربونی بهم زدو گفت_باید بریم عزیزم.. 

 ردم بردموسایلو جمع ک
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سه تنها..چرا بیدارم  مرسادم فرستادم خونه،مضطرب پاشدم و گفتم_اون مییر
 نکردی؟

صورتمو ناز کردو گفت_آروم باش..مرسادم تنها نیست خدمتکارای خونم 
 پیششن.. 

 پاشو یه دست لباس برات گذاشتم بپوش بریم خونه خودمون.. 
؟؟ ی  مضطرب گفتم_رفنر پیش پلیس؟چ  گفیر

ی   صورتمو ناز کردو   گفت_مدارکو گرفیر
 .. ی ی تا قبل از ظهر بازداشتشون میکیی  پرونده سازی کردن  و گفیر

 حاال دل میکنی از این تخت جوجه؟
وع به عوض کردن لباسم کردم..   رستکون دادم و بلند شدم از جام و رسی

 
ی شدیم و از ویال خارج شدیم..   با مازیار سوار ماشیر

؟تو راه چند دقیقه یبار برمیگشت نگام میک سید_خونی  رد و میی 
 ویل من واقعا خوب نبودم و حس میکردم فشار زیادی رومه.. 

ن و بفهمه و بیاد  سیدم بهرامو نگیر
دیگه به خودم که دروغ نداشتم بگم..مییر

ه..   رساغمونو پرسمو ازم بگیر
 ..  االنم که مرساد پیشم نبود داشتم سکته میکردم از نگرانی

ظه حس میکردم که ممکنه از حال نمیتونستم خودمو آروم کنم و هر لح
 برم.. 

 صدای مازیارو گنگ و گیج میشنیدم_ص د ف..ص د ف... 
**** 

 صدای گریه میشنیدم.. 
 رسدرد بدی داشتم.. 
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گیج چشمامو باز کردم،مرسادو مازیار باال رسم ایستاده بودن و مرساد 
 چشماش کاسه خون بود.. 

د_مامان...و خودشو تو وقنر متوجه به هوش اومدنم شد با ذوق و گریه نالی
 بغلم انداخت.. 

 آروم نازش کردم و نی جون گفتم_آروم باش خوبم پرسم.. 
 مازیار نگران نگام کردو گفت_دخیر نصف عمرم کردی.. 

 مرساد از بغلم فاصله گرفت و با نگرانی نگام کرد.. 
 تازه متوجه رسخیه روی گونش شدم.. 

 _گونت چ  شده؟
 .. ..هیچ   مضطرب گفت_هیچ 

 فتم_مرساد گونت چ  شده؟؟عصنی گ
ی   منو مازیار چرخید..  با ترس نگاهش بیر

 عصنی داد زدم_مازیار رو مرساد دست بلند کردی؟؟؟
د که تقصیر منه که حالت  ی مازیار کالفه گفت_من عصنی بودم اونم یه داد میر

لمو از دست دا...   بد شده..کنیر
 قبل تموم شدن جملش داد زدم_تو خییل بیجا کردی!!!! 

ون از اتاق نمیخوام ببینمت!!! برو ب  یر
 مازیار کالفه گفت_صدف مراقب حرف زدنت باش.. 

م  ی  رو همه چیر
؟؟؟؟چون لیتلتم فکر میکنی که میتونی داد زدم_نباشم چ 

؟؟  تسلط داشته باشی
 ..  اجازه نداشنر دست رو مرساد بلند کنی

 با ناراحنر نگایه به صورت مرساد کردمو نالیدم_من خودم دلم نمیاد این
 ؟؟؟ جوجرو بزنم..تو به چه حقر اینکارو کردی
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ی انداخت و آروم گفت_نمیخواستم اینطوری بشه..متاسفم  مازیار رسشو پاییر
ون رفتو درو بست..   از اتاق بیر

فت و آروم و قرار نداشت بچم..   اشک مرساد هنوز از گوشه چشمش میر
کنه دستشو گرفتم و کشیدمش تو بغلم و گفتم_میکشمش که دیگه جرات ن

 دست رو پرسم بلند کنه.. 
 مرساد با اون چشمای اشکیش نگام کردو گفت_تقصیر خودم بود.. 

دم و گوش  ی یه میخواست توضیح بده که کاری نکرده من یه اربده میر
 نمیدادم.. 

 اونم عصنی شد.. 
ید؟  این حرفارو ول کنید مامان،بهیر

 چ  شدید یهو؟؟؟
ی مهیم  نازش کردمو گفتم_خوبم مامانم..یکم حالم خوب نبود از حال رفتم چیر

 نیس که جوجوم.. 
 مرساد رس تکون دادو محکم دستاشو دورم حلقه کرد.. 

در اتاق باز شدو مازیار با یه سینی که چند تا لیوان توش بود داخل اومدو  
 .. ی کاکائو دوس دارین..پس بیاین باهام آشنر کنیر  گفت_جفتتون شیر

وق پرید سمت مازیارو یه لیوان لبخند نی جونی رو لبم نشست و مرسادم با ذ
 برداشت و گفت_آخجووووون،مرش.. 

مازیار لبخندی زد و کنارم اومد و لیوانو لب دهنم گذاشتو گفت_عزیز دلم 
 باهام آشتیه االن دیگه؟یه قلپ از شیر کاکائو خوردم و ابرومو باال انداختم.. 
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س کالفه گفت_صدف به خدا از هزار جا کالفه بودم حال تو اینطو  ری اسیر
بهرام اینا این جوجه هم فقط اربده میکشید دیگه نتونستم تحمل کنم،قول 

 میدم دیگه تکرار نشه عزیزم.. 
ی نشده؟ گرفتنشون؟؟  نگاه لوسمو بهش دوختمو گفتم_هنوز هیچ خیی

 _اره ویل هنوز تو این چند ساعت که لو ندادن برادرم کجاست.. 
 .. ی  کالفه گفتم_اونم پیداش میکیی

م پرستارو صدا کنم بیاد  با لبخند  رستکون دادو گفت_دیگه آخرای رسمته میر
 درش بیاره برات خوشگلم.. 

 رس تکون دادم 
ون رفت..   مازیار از اتاق بیر

 نگاهم به مرساد افتاد که با ذوق شیر کاکائوشو میخورد.. 
 بهش لبخندی از ته دل زدم و گفتم_نفس بکشششش..همش مال خودته

ی اورد و ب ا دهن شیر کاکائونی خندیدو گفت_شما شیر کاکائوتونو لیوانو پاییر
 نمیخورین؟

کیا جوجه!   خندیدم و گفتم_نه ویل مییر
ی برداشتو رس کشید..   نی توجه به حرفم با ذوق شیر کاکائوی منم از رو میر

دلم واسه بدن خوشگلش تنگ شده بود و به خودم گفتم_مهم نیس ادامه 
 ساد بگذرونم.. روز چ  پیش بیاد امشبو میخوام با مر 

مازیار با یه پرستار به اتاق اومد و پرستار رسمو از دستم در آورد مازیار کمکم  
کرد از رو تخت بلند شم..ضعف داشتم و حس میکردم تنم از داخل میلرزه 

 ،نگاه نگرانمو به مرساد دوختمو گفتم_بیا مامان.. 
دت مازیار کالفه گفت_بچه که نیست..میادش،فعال حواست به حال خو 

 باشه.. 
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تانی از  ۳وقنر که مرساد دستمو گرفت خیالم راحت شدو آروم تر شدم و 
 بیمارستان خارج شدیم.. 

ی چه  ۳برای یه لحظه فکرم درگیر این شد که مردم اینطوری ما  تارو ببییی
..خندم گرفت..  ی  فکری میکیی

ی شدیم  سوار ماشیر
 مرساد عقب نشست و من و مازیار جلو و مازیار حرکت کرد.. 

 رگشتم سمت مازیارو گفتم_چقدر راهه؟ب
سیم عزیزم دور نیست..   _چند دقیقه دیگه میر

ه شدم..  ون خیر  رس تکون دادمو به بیر
 

 بعد چند دقیقه جلوی یه امارت ایستاد و بوق زد و نگهبان درو باز کرد
 نمیتونستم توصیف کنم که چه قدر بزرگ و قشنگه.. 

طش بود،در کل حس خییل حیاطش شبیه باغ بود و یه استخر بزرگ وس
 خونی داشت.. 

 مرساد با ذوق گفت_اااااااا چقدر اینجا خوشگله مامان.. 
 خندیدمو رستکون دادم

 مرساد کنجکاو رو به مازیار کردو گفت_همش مال توعه مازیار؟
 مازیار با خنده رس تکون داد

 مرساد کنجکاو گفت_همه همه همه اش؟
 مازیار و من غش غش خندیدیم.. 

ی    پیاده شدیم.. از ماشیر
 مازیار رسی    ع سمتم اومدو گفت_وایسا وایسا کمکت کنم.. 

مرساد که حسودیش شد اومد اون دستمو گرفتو گفت_خودم به مامانم کمک 
 میکنم.. 
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 یکیشون این دستمو گرفته بودو یکیشون اون دستمو.. 
 خندم گرفته بود از کاراشون.. 

 .وارد عمارت که شدیم میتونم بگم فکم افتاده بود. 
 به جز بزرگیش و عظمتش پر از حس خوب بود.. 

 همچ  آرامش داشت.. 
 تابلو ها .. 

 گلدونا..همچ  
 لبخند ارویم زدم و گفتم_خییل عمارت قشنگیه.. 

 مازیار لبخند مهربونی زد  و گفت_بیاین بریم باال اتاق انتخاب کنیم.. 
 منو مرساد با ذوق همراه مازیار به طبقه باال رفتیم.. 

 داشت..  همه چ  خییل
ی

 ترکیب قشنیک
ی اتاقو باز کرد،خییل خوشگل بود با دکور آنی و مشیک مرساد لوس نگام   در اولیر

 کرد که مازیار گفت_دوسش داری؟؟
 مرساد رس تکون داد.. 

مازیار با لبخند چمدون مرسادو دستش دادو گفت_لباساتو وسایلتو 
ش تنهام درو باز بزار ..اگه مییر ی  بچیر

 تاق رفت.. مرساد با ذوق داخل ا
مازیار که با دک کردن مرساد خوشحال بود لبخند بدجنیس زد و دستشو دور  

 ..  کمرم انداخت و گفت_خب توله لوسم نوبت شماست انتخاب کنی
نظرت چیه تو هر اتاق یه دور مث س*گ بکنمت ببینی تو کدوم بیشیر به 

 دلت میچسبه.. 
 حنر با حرفشم چشمام خمار میشد.. 

.. خندید و گفت_حش*ریی  ینر
 و هدایتم کرد سمت اتاق داخل رفتیم و درو بست.. 
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وع به بوسیدن لبام کرد..   وحشیانه رسی
 نی جون بودم ویل کم نمیاوردم.. 

بعد از چند دقیقه بوسیدنم گردنمو تو دستش گرفت و گفت_نظرت چیه یه 
اتور بزارم توت و تا شب حسانی تشنت کنم..   وییی

اتور در آورد که یادم افتاد با چشمای بدجنسش نگام میکرد و از جی بش یه وییی
 شب قول مرسادو به خودم دادم.. 

 
 

 لوس نگاش کردمو گفتم_امشبو به مرساد قول دادم.. 
یه تای ابروشو باال بردو گفت_خییل خب این بارو از زیرش در رفنر تا شب 

لت دست منه  ارم بمونه ویل حداقل چند ساعنر تا قبل شب کنیر ی نمیر
 جوجوم.. 
 نگاش کردم... با خنده 

به محکیم به ک*سم زد و گفت_بازش کن..   لبمو بوسیدو ضی
 پاهامو از هم باز کردم.. 

تم و  تم بردو چسبوندش به رسی اتورو کند و دستشو تو رسی چسب پشت وییی
 دقیقا رو  ک*سم بود.. 
 از خنکیش یجوری شدم

مازیار دستشو در آورد و یه قدم ازم فاصله گرفتو گفت_خب بزار امتحانش  
 یم.. کن

ی که تو دستش بودو فشار دادو من به  ی کوچیک مثل دزدگیر ماشیر یه چیر
 نفسم برید..  معنای واقیع کلمه

فت..   رو زانوهام بند نبودم و زانو زدم و از ح*رسی چشمام میر
 حنر نمیتونستم التماس کنم که بس کنه.. 
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 نفسم باال نمیومد.. 
 ستش گرفت.. مازیار سمتم اومد و با ح*رسی نگام کردو صورتمو تو د
 تند تند نفس میکشیدم و ناله های ریزی میکردم.. 

ه بودو با لذت میگفت_چیه توله..؟  با چشمای خمارش بهم خیر
 ها؟؟میخوای قطعش کنم؟ پس حرف بزن..التماس کن.. 

 
 

فتم که خاموشش کرد..   دیگه نسبتا داشتم از حال میر
 صورتمو تو دستش گرفت.. 

دم و تمام تنم نبض م ی د.. نفس نفس میر ی  یر
 صورتمو ناز کردو گفت_آرویم؟!! 

 در حایل  نفسم باال نمیومد رستکون دادم.. 
 بلندم کردو خوابوندم رو تخت و کنارم دراز کشید.. 

 ترسیده بود یکم
صورتمو ناز کردو گفت_ببخشید..نباید اینقدر بهت فشار میاوردم در حایل که 

 تازه از بیمارستان مرخص شدی.. 
فتم_خوبم..ققط میشه درش بیاری لطفا..؟اگه یبار لبخند نی جونی زدم و گ

ی بیمارستان..   دیگه باهام اینکارو بکنی امشب جنازه امو باید بیی
رس تکون دادو گفت_درش میارم عزیزم نگران نباش فعال یکم تو بغلم آروم 

 بگیر خوشگلم.. 
ی حال بودیم که چند تقه  خودمو تو بغلش انداختم و چند دقیقه ای تو همیر

 ر خورد.. به د
 ..  _مامانی

 صدای ترسیده مرسادم بود.. 
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بلند شدم و دویدم سمت در و قفلشو باز کردم و درو باز کردم  و گفتم_جون 
 مامان.. 

 با چشمای خیسش رو به رو شدم.. 
 نازش کردم و گفتم_چیه عزیزم؟؟چیشده؟؟

در حایل که لبش به حالت گریه در میومد و جمعش میکرد نالید_مامان این 
 اذیتم میکنه..  آقاهه

 یه مرد داشت از اتاق مرساد سمت ما میومد.. 
لبخند بدجنیس رو لبش نشست و گفت_شما باید صدف باشید 

 آره؟؟درست میگم؟؟
 ابروهامو در هم بردم

 مازیار سمتمون اومد و گفت_کیه؟؟
 
 

وقنر نگاهش به پرسه افتاد کالفه گفت_امیر صدبار بهت گفتم دستت به   
 ه من.. کیس نخوره تو خون

 پرسه نگاه هانر به مرساد کردو گفت_واقعا کرد*نیه.. 
 متعجب از این همه پروییش داد زدم_درست حرف بزن.. 

مازیار که سیع داشت آرومم کنه مهربون گفت_صدف عزیزم این امیر دوست 
ته..   منه متاسفم بابت رفتارش اون گیه و نمیدونه که مرساد پارتیی

 تو نیست؟؟؟؟؟پرسه با تعجب گفت_صدف مگه با 
مازیار دست پرسرو گرفت و تو اتاق برد و گفت_توضیح میدم برات.. و درو 

 بست.. 
مرسادو تو بغلم کشیدم که ترسیده بودو گفتم_حواسم هست بهت نفس 

 مامان.. 
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 بیا بریم اتاقتو بچینیم.. 
 باهم سمت اتاقش رفتیم.. 

 بدجوری دلم واسه بدنش تنگ شده بود 
فت واسه در حایل که خم و راست م یشد تا وسایلشو بچینه دلم ضعف میر

 لخت کردنش و دید زدن بدنش تو اون حالت.. 
 _مرساد.. 

 دست از جمع کردن لباساش برداشت و سمتم اومدو لوس نگام کرد.. 
 به لباساش اشاره کردم و گفتم_ 

 در بیار همرو بعد ادامه  بده به کارت.. 
منتظر بمونم،میدونی  متعجب نگام کرد که جدی گفتم_خوشم نمیاد خییل 

 ک؟
وع به در آوردن لباساش کرد..   رسی    ع رسی

د از یه دسنر و سفیدی ی  تنش..  برق میر
 لبخند رضایت بخیسی زدم و گفتم_میتونی به کارت ادامه بدی.. 

 
چندباری که خم و راست شد طاقتمو از دست دادم و کالفه نگاهمو از تنش  

 گرفتم و گفتم_از تو چمدونت حلقه ک*یرو بیار.. 
 با ترس برگشت سمتم و گفت_مامان.. 

 تروخدا.. 
با لبخند دستشو گرفتم و کشیدمش سمت تختو خم شدم روشو  

گفتم_جوجه چون االن مامان خییل مهربونه به جوجه اش حق انتخاب 
 میده،پالگ یا حلقه؟

 لوس نگام کردو گفت_نمیشه مهربون تر باشید و هیچ کدوم؟؟
 نم؟لپشو کشیدمو گفتم_پس خودم انتخاب ک
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 با ترس گفت_پالگ پالگ پالگ
ه؟؟نکنه پرسم گشاد شده....؟؟  ابرو باال انداختمو گفتم_یعنی درد پالگ کمیر

رسی    ع تنشو برگردوندم که چکش کنم که با خنده گفت_نه مامان گشاد نشدم  
 ک! 

 ویل حلقه خییل درد داره.. 
 رو میار م..  Bرستکون دادم و گفتم_خییل خب پس پالگ سایز 

 ت_مامان تروخدا!من هنوز به قبیل عادت نکردم.. مضطرب گ ف
داشت گریش میگرفت ،صورتشو ناز کردم و گفتم_به کمر بخواب پاهاتو 

 جمع کن تو شکمت.. 
 با ترس کاری که گفتمو انجام داد

 رو در اوردم و سمتش رفتم..  Bسمت چمدون رفتم و پالگ سایز 
 

 با ترس آب دهنشو قورت دادو گفت_مامان آروما.. 
ند مهربونی بهش زدم و رونشو ناز کردم  و گفتم_آروم باش جوجه لبخ

 مامان..بدنتو شل کن.. 
ه..   با ترس نگام کردوسیع کرد بدنشو شل تر بگیر

 سوراخشو آروم مالیدمو گفتم_جوجه دوس داری شبو خوش بگذرونیم؟؟
 تا اومد جواب بده پالگو تو سوراخش فرو کردم و نفسش برید.. 

اشتو مجبور بودم یه ذره یه ذره مجبور بودم حواسشو  ی پرت کنم وگرنه نمیر
 بکنم و بیشیر اذیت میشد.. 

 صداش تو گلوش موند و قطره اشکش رو گونش چکید.. 
 من..آروم نفس بکش مامان.. 

ی
 پاشو ناز کردم و گفتم_نفس عمیق بکش زندیک

 مرساد با چشمای اشیک پاهای لرزونشو رو تخت گذاشت.. 
 نگران صداش زدم_مرساد؟
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 ابمو نمیداد.. جو 
بلند شدم و کنارش نشستم و نگران گفتم_االن وقته قهر کردن نیست 

؟؟  مامان..خونی
 لجبازیش گل کرده بودو حنر نگامم نمیکرد.. 

 بیچاره پرسم بدجور دردش گرفته بود.. 
 .. ی  گردنشو ناز کردم و گفتم_وسایلتو جمع کن بیا پاییر
 هقش بلند شد.. از کنارش بلند شدم و سمت در رفتم که صدای هق 

چشمامو محکم از صدای گریش به هم فشار دادم و به خودم لعنت فرستادم  
 که اذیتش کردم. 

 برگشتم سمتش که در اتاق باز شد.. 
 به رسعت پتو رو روی تن مرساد کشیدم که مازیارو امیر داخل اومدن.. 

نی مازیار؟ ی  عصنی گفتم_چرا در نمیر
 مرساد هنوز گریه میکردو کالفه بودم.. 

اتور که  مازیار ابرو باال انداختو گفت این چه طرز حرف زدنه؟؟؟)به کلید وییی
 توی دستش بود اشاره کرد(

 به محض دیدنش گفتم_ببخشید.. 
م کاری باهام داشنر تماس بگیر مازیار ،این  امیر پوزخندی زدو گفت_من میر

ی مرد اینقدر گریه کرد..   بچه رو هم آروم کنیر
 خوشبختم..با اجازه!  صدف جان از آشنانی باهات

ون رفت..   رستکون دادمو امیر از اتاق بیر
 ازش خوشم نمیومد.. 

 کالفه سمت مرساد برگشتم ،چشماش قرمز شده بود از بس گریه کرده بود... 
 مازیار نگران گفت_باز چیکارش کردی؟؟؟

 عصنی بودم
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 پتورو از تن مرساد کنار زدم و گفتم_پاهاتو بکش تو شکمت مرساد.. 
 ا گریه نگام کرد.. مرساد ب

 عصنی به مازیار گفتم_نگه دار پاهاشو باال تا من پالگو از سوراخش در بیارم.. 
 مازیار پاهای مرسادو باال گرفت .. 

 سوراخش به شدت قرمز شده بود و ملتهب.. 
م واسه پرسم..   بمیر

 سمت چمدون رفتم و روغنو برداشتم و رو سورخش خایل کردم.. 
ه بسه  !!مازیار داد زد_چخیی

 کالفه روغنو کنار گذاشتم و گفتم_ 
 تموم میشه االن مامان..نفس عمیق بکش.. 

د..  ی ون کشیدم و مرساد هق هق گریه میکردو زجه میر  پالگو آروم آروم بیر
 دلم میخواست بگم گه خوردم.. 

؟؟؟  مازیار عصنی نگام کردو گفت_چرا اینقدر نی مالحظه باهاش رفتار میکنی
دی؟ مگه نمیبینی تنگه چرا به زور فرو باید حتما یه کاری دستش ب

..؟خوبه منم با تو اینجوری رفتار کنم؟؟  میکنی
 

 حرفاش درست بود.. 
م  ویل چ  کار کنم..احمقم..جوگیر

 
ون اومدم و درو محکم به هم   کالفه پالگو رو تخت پرت کردم و از اتاق بیر

 دم.. کوبیدم و تو اتاق کناری رفتم خودمو رو تخت انداختم و زیر گریه ز 
اینقدر گریه کردم و کردم و کردم که یهو با تصمییم که خودم برای خودم  

 گرفتم شوکه شدم.. 
 زبونم خشک شده بود.. 
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 ترکشون کنم؟؟؟
 واسه همیشه...؟
 جفتشونو؟؟؟؟

 زار زدم
ون نشد که نشد..   هرچ  زدم تو رسم که این فکر احمقانه از رسم گم شه بیر

 من مقرص بودم.. 
 اد.. مقرص اذیت شدن مرس

 من  دارم مثل احمقا رفتار میکنم.. 
نم..  ی  باید ازشون جدا شم اگه دوسشون دارم وگرنه بهشون آسیب میر

 مدام این حرفا تو گوشم تکرار میشد.. 
 ترس تموم وجودمو گرفته بود.. 

 ترس از ترکشون.. 
 ترس از نبودشون.. 

* 
 .دیگه نزدیکای صب شده بودو دیشب تا صبح درو رو هیچ کس باز نکردم. 

 کل شبو فکر کردم و تصمیم گرفتم برگردم پیش مامانم.. 
با اینکه اونجا هم وضعیت خییل بدتر بود ویل خییل بهیر از آزار آدماییه که 

 دوسشون داری.. 
تم جدا کردم و رو تخت گذاشتم اتورو از رسی  وییی

 چمدونم آماده کنار اتاق بود.. 
 
 

برده بودو مازیار رسشو به در اتاقو باز کردم ،مرساد رو پای مازیار خوابش 
 دیوار تکیه داده بود.. 
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 چمدونو بلند کردم تو بغلم که صدا نده و آروم از عمارت خارج شدم.. 
فتم..   باورم نمیشد داشتم میر

فتمو  اشکام رو گونم رس میخوردن و من داشتم این خیابون خلوتو باال میر
 چمدونمو پشت رسم میکشیدم.. 

 اصال حال خونی نداشتم.. 
 و منگ بودم.. گیج 

 ..  اگه تو نبودم مازیار حواسش به پرسم نباشه چ 
 اگه ... 
 اگه... 
 اگه.. 

لعنت به این اگه ها که باعث میشد هر چند قدیم که برمیدارم برگردم و به 
 عمارت نگاه کنم و دلم جا بمونه.. 

ی میومد که داره نزدیک میشه..   صدای یه ماشیر
ی  برگشتم که دستمو دراز کنم جلوش که منو  ه که ماشیر تا مرکز شهر بیی

 .. ی  ایستادو اصال نفهمیدم چ  شد که یه مرد خییل گنده کشیدم تو ماشیر
ی حرکت کرد..  وع کردم به جیغ زدن ویل نی فایده بودو ماشیر

 رسی
 یکیشون محکم گرفته بودمو اون ییک چشمامو دست و پامو بست.. 

 _قربان صدفو گرفتیم..داریم میاریمش.. 
ی تو گردنم ی ی تیر  ثانیه نکشید که از هوش رفتم..  ۵۴فرو رفتو به  چیر

* 
 

 به سخنر پلکامو از هم باز کردم.. 
با بدن درد شدیدی مواجه بودم اومدم به بدنم کشو قوص بدم که متوجه 

 شدم به یه چهار چوب بسته شدم.. 
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 دستو پاهام به چهار طرفش با طناب بسته شده بود و تنم لخت بود.. 
 گچ دیواراش ریخته بود.. اون اطراف پر خون بودو  

ی بود..  وکه که توش آدم سالچی میکیی  مثل یه انباری میر
 با ترس دورو برمو نگاهم میکردم.. 

 ترس همه وجودمو گرفته بودو میلرزیدم.. 
 با صدای لرزون نالیدم_یک اینجااس؟

 جوانی نشنیدم.. 
 رسدم بود.. 

 دست و پام درد میکرد.. 
...رسدمهبا صدای بلند تری داد زدم_ب یاین د ی  ست و پامو باز کنینننننیی

 یه لحظه خون تو تنم یخ زد از ترس اینکه اینا کار  بهرام باشه.. 
؟ ی  با ترس جیغ زدم_شماها یک هستییییینیی
 در باز شد و دو تا مرد گنده داخل اومدن.. 

ه احمق...و  تو دست یکیشون شالق بودو اون ییک با لبخند کثیقی گفت_دخیر
 شم خوابوند.. تو گوشی محکیم تو گو 

 ناخواسته اشکام رس میخوردن رو گونم.. 
..چ  میخواین...؟  ی  زیرلب نی جون گفتم_شما یک هستیر

به محکیم به تنم زد و گفت_جونتو..   اونی که شالق دستش بود ضی
 از دردش جیغم هوا رفت.. 

 
 

فتم..  به ها داشتم از حال میر  دیگه از شدت ضی
 تنم ول شده بود و درد داشتم.. 

 هق نالیدم_تروخدا بسه گه خوردم.. با هق 
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 در اتاق باز شد و با دیدن بهرام سنگ کوب کردم.. 
نفسم باال نمیومد و در حایل که بسته بودنم به اون چهار چوب دست و پا 

دم و سیع میکردم عقب عقب برم..  ی  میر
 صورتش آروم بود

 جوری که انگار همه چ  رس جاشه
 داره جنازه من خوابیده.. ویل خوب میدونستم پشت این آرامیسی که 

 لعنت بهت مازیار.. 
 بهم گفته بودی هیچ  نمیشه.. 

 با ترس نگاش میکردم که یه قدم بهم نزدیک شد
نگاه کیل به تنم کردو گفت_کمیر بزنینش واسه مهمونی فردا دوست ندارم 

 پوستش تو ذوق بزنه.. 
م زدین طوری  ه شدو گفت _بیشیر یکم ساکت شدو دوباره به بدنم خیر

 یست.. ن
 این کبودیا به پوستش میاد

 بعد صورتشو باال اوردو تو چشمام نگاه کردو گفت_مگه نه؟؟
 با ترس نالیدم_گه خوردم بهرام.. 

 با لبخند بدجنیس رستکون دادو گفت_ 
 میدونی صدف

 ..  میمونی
ی

 تو مثل حیوون خونیک
 خوشگیل.. 

 نازی!  لوندی.. 
 .. ..خودتو تو دل همه جا میکنی  مظلوم نمانی

.. ویل   خب یه سگه با وفا نیسنر
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برگشت و با شدت سییل محکیم تو گوشم زدو عربده زد_تو مثل گربه نی 
 ..  صفنر

 گریه ام شدت گرفت.. 
 گوشم میسوخت و ترسیده بودم.. 

 با نفرت ادامه داد_من با وجود اینکه هیچ سودی برام نداشنر هواتو داشتم.. 
 ..  کنی

ی
ت زندیک  حنر گذاشتم با پارتیی

 رت بودم.. همه جوره دو 
 برات چ  کم گذاشتم!!؟؟؟

در حایل که هیچ سودی برام نداشنر بهم بگوووو صدف چ  برات کم گذاشتم  
 که بر علیه من در اومدی؟؟؟؟
 عربده زد_با توام هرزه کوچولو

 بعد عصنی خندید و گفت_ 
ک*س کوچولوت با دو تا ک*یر سیر نشد؟؟؟الزم نبود رسی به پا کنی که 

 میارم باال رست تا جرت بدن..  نفرو  ۵۴مطمعن باشی 
ی بفرستم..   لب تر میکردی تا برات ب*کنای بیشیر

د یه دور اون؟؟؟ ی  ها ؟ چیه؟ فک کردی نمیدونم یه دور این توت میر
 پس چرا ما نه؟؟؟ هومم؟؟؟

وع به باز کردن کمربندش کرد..   رسی
د..  ی  قلبم تو حلقم میر

 ذیتم نکن.. با التماس گفتم_گه خوردم بهرام غلط کردم..تروخدا ا
 بدون توجه بهم رو به اون دوتا گفت_ببندینش به تخت.. 

 میکنم
ی

بهرام تروخدا اینکارو باهام نکن..گه  با ترس نالیدم_هر غلیط بیک
 خوردم.. 
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ی پاش افتاده بود نگاهم به ک*یر   در حایل که شلوارشو از پاش کنده بودو پاییر
 کلفت و گنده اش افتاد که اگه ... 

 ش میکنم.. نه خدایا نه..خواه
اون دوتا مرد گنده ها دستو پاهامو باز کردن و به تخت پوکیده کنار اتاق 

 بستنم.. 
 هرچقدر تقال کردم و التماس کردم فایده ای نداشت.. 

 بهرام سمتم اومد و گفت_صدای گریه عصبیم میکنه مراقب باش.. 
ی پاهام اومد و ک*یرشو با سور*اخ ک*سم تنظیم میکرد..   بیر

 تماسش میکردم و اون انگار نه انگار.. با ترس فقط ال
ب کل ک*یرشو توم فرو کرد....   یه ضی

 صدای جیغم کل اون فضارو پر کرد...  
 نسبتا میتونم بگم از دردش مردم! 

 
 

 برای یه لحظه دلش سوخت.. 
ون کشید و وقنر به صورتم نگاه کرد دوباره عصنی شد و با حرص   ک*یرشو بیر

 مراسم فردا آماده باشه.. گفت_تا صب مث سگ بکن*ینش واسه 
اض کنم..   حنر دیگه جون نداشتم اعیر

 نی جون از حال رفتم.. 
** 

 با حس یخ زدن جسمم با ترس پریدم.. 
 با یه سطل اب یخ به هوشم آورده بودن.. 

 دوباره به اون چهار چوب بسته بودنم
 یکیشون پشتم ایستاده بود و اون ییک جلوم.. 
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 اد.. میدونستم قراره چه بالنی رسم بی
 چشمامو بستم.. 

 بدناشونو به تنم میمالیدن و دلم میخواست اون لحظه تنمو آتیش بزنم.. 
 اونیکه جلوم بود آروم واردم کرد.. 

ی خورد و از درد تنم لرزید و حالم بهم میخورد از  قطره اشکم رو صورتم لیر
 اینکه با این وجود تحریک شدم.. 

م داخلم میفرستادو من نی اون ییک هم از پشت به تنم چسبید و آروم آرو 
دم از درد..  ی  جون جیغ میر

وع به تلمبه زدن کردن..   وقنر جفتشون مطمعن شدن داخلمه رسی
 تو کل تنم احساس ضعف میکردم.. 

دن..  ی ی و به تنم مشت و اسپنک  میر  سینه هامو گاز میگرفیر
 وحشتناک بود.. 

 حنر حاضی نبودم چشمامو باز کنم.. 
 با درد فقط ناله میکردم.. 

 یه رب  ع بیس دقیقه ولم کردن..  بعد 
 تنم به لرز افتاده بود .. 

 
 

 ویل اینقدر تنم خسته بود و حالم بد بود تو همون حال خوابم برد.. 
 با ناز کردن صورتم از خواب پریدم.. 

 بهرام با لبخند کثیقی نگام  کردو گفت_جنده کوچولوم آماده است؟؟
 مراسم برات گرفتم.. 

ی تو چقدر بدی و من با   این حال برات مراسم گرفتم..  ببیر
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لباس کوتاه و مشیک که دستش بودو نشونم دادو گفت_میخوام مثل همیشه 
 ..  بدرخیسی

وع به پوشوندن اون لباس به تنم کرد..   دستو پامو باز کرد و رسی
 

 نالیدم_باز میخوای چه بالنی رسم بیاری..؟بهرام التماست میکنم.. 
 

و باال کشید و قالده سگو به گردنم بهرام لبخند بدجنیس بهم زد،زیپ لباسم
 انداخت و اشاره کرد زانو بزنم.. 

 
 تمام بدنم تیر میکشید.. 

 
ی که به قالده وصل بود کشیدم   زانو زدم ،نی توجه به حالم با زجیر

به سخنر
 و من به ناچار مثل یه سگ دنبالش.. 

 
 حنر جون نداشتم رسمو باال بیارم ببینم کجام.. 

 
 کیس که میشناختم و نمیشناختم دورم بود..   به خودم که اومدم هر 
 از خدمتکارای عمارت.. 

 آرشام.. 
 یه عالمه اربابانی که برای پذیرش پیشم اومده بودن.. 

 و حنر مازیار :((
 یه حدسانی میشد زد.. 

 مازیار حروم زاده.. 
 همه این مدت فیلم بازی میکرد
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 حقارت یک صدفرمان 
 

 
 با ترس به بهرام نگاه کردم که گفت_اره سگه احمق.. 

داستان بوده!پرس کوچولوتم دادم دست ییک که خوب حسابشو برسه  همش
 نگرانش نباشیا.. 

 
ی انداختم..پرس کوچولوم...   بغضمو به سخنر قورت دادم و رسمو پاییر

 
کفششو زیر گلوم گذاشتو رسمو باال آوردو گفت _ به همه خوب نگاه  

 کن..قراره زیر تک تکشون بخوانی و جون بدی.. 
 

 نگاه کردم.. با ترس به همشون 
 

بهرام رو به بقیه با صدانی بلند گفت_حاال وقتشه که حقارت صدفو همه به 
 چشم ببینیم.. 

 
لگد محکیم به باسنم زدو در ادامه حرفش گفت_که مث یه سگ ترسیده و 

 احساس حقارت داره.. 
 

ه بودم که تا چند لحظه  اشکام رو گونم غلط میخوردنو با ترس به جمعینر خیر
ون کشید.. دیگه حنر اس  تخونامم نمیشد از زیر دستشون بیر

 درسته من صدفم
ه حقیر :(

 یه دخیر
                                         

 پایان


