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☄ خونی  بلوبری  
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ��داستانک#

... 

ی لبم برداشتم، دودشو به آرومی با سیگارو که از گوشه 

با   مایکی پسرایی شدم که بازدم خارج کردم و خیره

 کرد.ونت از ون مشکی پیاده میخش

ی بدن اسیر و  هر از گاهی چک و لگدی هم حواله 

فهمیدم که  کرد و میشون میهای پوشیدهصورت

هرچند کوتاه   کنه.نامحسوس داره سادیسم شدیدشو تخیله می

 دیدم... می ها روو کم، اما نگاه عمیقش روی بعضی برده

 ن.ــ به صف بش



7 

با فریادم، سِر مایک و چندتا از نگهبانا به سمتم برگشت که  

خونسرد آتش سرخ ته سیگارو روی زیر سیگاری مشکی 

 رنگ خاموش کردم:

 ــ چشماشونم باز شه.

حرص عمیق چشمای سیاه مایک از این فاصله هم قابل  

 تشخیص بود.  

ها رو باز کردن و غرولندکنان شروع کرد چشمای برده

 من هم با آرامش سمتشون به راه افتادم.

گرفتم و تو این ماه، بار سومی بود که از اسلیوبار برده می

 . رفتهر بار با نادونِی مایک کاله بزرگی به سرم می

  تونستم وقتم روتمام مشکالتی که داشتم نمیدر کنار 

 شاید   ارزش کنم کهی بیصرف گشتن بین یک مشت برده

در کل سه شب هم ازشون استفاده نشه!                     

رو  مایک که با خشونت ماسک سیاه آخرین برده چموش 

 نفرشون رسیدم. ۱۳برداشت، رو به روی 
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 خشکم زد.

ن پسر چرخید و لبخند محوی  م روی آخریچشمای گرد شده

 ی لبم جا خشک کرد:گوشه

 ــ این چرا خونیه؟!

 رخم خیره شد:مایک با غضب به نیم

ندازه تا فرار کنه. بردتو  های وحشی چنگ میــ مثل گربه 

                                        باید ادب کنی، ارباب!

با  کرد. بااینکه اون روی سادیسمیش داشت حسادت می

کرد، اما چنان بدش  گر من رقابت میگرایش شکنجه

 ! نمیومد زیرم فیض ببره

جلو رفتم و صورت کوچک پسرو توی دستم گرفتم که  

 هاش رو روی هم فشرد. چونش رو کج کرد و لب

ای کوچیک که هاش قلوهپوستش به نرمی ابریشم بود. لب

ش به زیبایی تمام پاره شده بود و خون دلبری ازش گوشه

 سرازیر بود!
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 انگشت شصتم رو روی شاهکار مایک کشیدم و گفتم:

ــ تو کارتو بلدی، مایکل. ببین چقدر خون به صورت این 

 پسر میاد. 

 احساس و حرصیش جواب داد:مایک با همون لحن بی

ــ یکی از خوبای بار بود. تازه از مرز رد کردنش اما به  

!  شانس بدهعرض سه شب کلی خاطرخواه پیدا کرده. خدا 

 به سرعت گردنم سمتش چرخید و از خشم دندونام روی 

کم فکری به سرم زد و لبخندی روی  هم چفت شد. اما کم 

 :صورتم نقش بست

خواد زیر چندتا مرد جر بخوری؟!  ــ یعنی خیلی دلت می

 ارزش؟! ی بیمثل یه جنده

پروایی رو لبام جاری شدن اخماش با این کلماتی که با بی

 تعجبی عمیق تو نگاهش ریخته شد:باز و 

 ــ م...معلومه که نه! 
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ی جدید حسادت  ــ ولی انگار خیلی داری به این برده

 کنی. می

ی ظریفش تو دستم بود  و سرمو سمت پسری که چونه

 م شد. چرخوندم و برای بار دوم، نفسم حبِس سینه

از پِس موهای مواج بلندی که روی صورتشو پوشونده  

 ن. م بودای براق براق خیرهرمهبوده، دو گوی س

کردم هرچیز و هرکس که به اون دو  طوری که حس می

 گوی درشت خیره شه به سرعت غرق میشه... 

ایش  چونش رو بیشتر فشردم و با لذت تو چشمای سرمه

 خیره شدم:

 ــ بلوبری خونِی من! 

 بدون نگاه کردن به دو نگهبان درشت هیکل دستور دادم:

ها  رو حسابی تمیز کنین تا فردا که مهمونها هــ بقیه برد

 برسن. امشب این بلوبری رو چیدم. 
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با این حرفم پسر بالفاصله شروع به تقال کرد. سعی داشت  

 صورت لطیفشو از دستام بکشه بیرون.

فشار بیشتری به چونش آوردم که چشماشو با عجز بست و  

 تو گلو نالید. سرمو بردم کنار گوشش و زمزمه کردم:

 . یسس! قول میدم آروم آروم بلوبریمو بخورمــ ه

و دست بردم پشت کمرش و با یک حرکت روی دوشم  

 انداختمش و اونم فریادش بلند شد.

 راهمو سمت عمارت کج کردم که مایکل با تزلزل گفت:

 ــ ارباب بزارید خودم بیارمش اون لیاقت نداره که شما...

 وحشی؟!ــ مگه بهت اجازه صحبت دادم، سگ 

و چرخیدم تا با چشمای سیاهش رو به رو بشم. طبق  

بینیم، چشمای مشکیش مثل روز اولی که پا به اینجا پیش

گذاشت و این لقب رو از من دریافت کرد حیران اما  

 زده بود. ذوق 
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 پوزخندی زدم و به نگهبانا اشاره کردم:

ــ سگ وحشِی ارباب مال شماها. هرکاری که دلتون  

 اش بکنید و رحمتون نیاد. اون خیلی از خواهد باهمی

رحمی و درد خوشش میاد!                                             بی

و بدون اینکه شاهد بقیه ماجراها، اسیر شدنش تو دست  

اولین نگهبان و پاره شدن پیراهنش و داد و فریادهای 

 زدش باشم راهمو کج کردم و با نیشخند دور شدم. وحشت

 

دونستم بار اولشه و هنوز حتی باهام آشنایی نداره، چون می

های  ی عمارت که مخصوص بردهبردمش اتاق گوشه

 چموش بود تا بلکه با زندانی شدنشون ادب شن.

ی قدیمی پرتش  وقتی وارد اتاق شدم روی تخت تک نفره

کردم. بالفاصله با همون دستایی که از پشت بسته شده بود  

دن کرد که با گذاشتن دستم رو  شروع به تکون خور

میدونستم دلیل سکوت  نفس زنان بهم زل زد.ش نفسسینه
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ش، یاد نداشتن زبون ماست اما با این حال  ناگسستنی

 ای از اسباب بازی جدید محبوبم بشنوم. خواستم کلمهمی

شی. فهمیدی  دونم که حرفامونو کم و بیش متوجه میــ می 

 که واسه چی اینجایی؟ 

زی که جوابم بود سکوت محض بود اما همچنان تنها چی

خونسرد روی تخت خم شدم و تیشرت سفیدش که کاپشن  

داد رو ی بیشتری بهش میای رنگِ روش جلوهسرمه

 چنگ زدم:

 دونی که من خریدمت، بلوبری کوچولو؟!ــ می 

نفساش تندتر شد و با حرص چشم روی هم فشرد که خم  

 شدم و کنار گوشش لب زدم:

دونی که باید از کسی که داره بهت غذا و جای ی ــ و م

   خواب میده، از اربابت، تشکر کنی؟! هان؟!!

پشت سر هم پلک زد و لبای کوچکشو بیشتر روی هم  

ای کردم و با یک حرکت تیشرتشو پاره کردم و  فشرد. خنده



14 

 العاده سفید وروی کاپشنش رو هم دریدم تا بدن فوق 

 بلوریش نمایان شه. 

های صافش  ه داد و فریادهاش با ولع روی سینهتوجه ببی

 رو لمس کردم و پهلوشو توی دست گرفتم:

ــ ارباب دیگه بهت اجازه نمیده این معدن الماس رو زیر 

 لباس قایم کنی. 

 ی چپش رو میون انگشتام فشردم:و با لذت نوک سینه

ــ تا وقتی که اینجایی نباید هیچ چیزت از ارباب مخفی 

 بمونه. 

هاشو بیشتر کردم که با درد چشم بست و  نوک سینهفشار 

 لب گزید:

 ــ فهمیــــــــدی؟!! 

 ــ آخ...لطفا...لطفا منو ول کنید من...

 تونست حرف بزنه... زده رهاش کردم. پس میحیرت
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ور کننده  صداش مثل صدای نسیم موقع آتیش سوزی، شعله

 اما دلپذیر بود.

ش قفل کردم و حریص خم شدم و به زور لبامو روی لبا

زنه، از شیرینی لباش  ای رو مک میمثل نوزادی که شیشه

 کام گرفتم و با ولع مکیدم.

تو همون حین دستامو پشت کمرش رسوندم که تو دهنم  

 ای کرد و با عجز بدن کوچکشو زیر هیکل درشتم ناله

تکون داد اما با یادآوری اینکه دستاش اسیر طنابن، به  

 سرعت تسلیم شد. 

های سفید جذابشو  گزیدم و خونشو مکیدم و از پشت کروی

تونستم براقی و سپیدیشو توی ذهنم  توی مشتام گرفتم. می

تجسم کنم. با حس لمس شدنش توسط دستای بزرگ  

 تاب تقالی من به سختی لباشو گرفت و بیمردانه

 کرد تا از دستام رهایی پیدا کنه:
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ینطوری بشینی  ــ بهم دست نزن کثیف نمیخوام روی من ا

و مثل یه سگ هار بهم تجاوز کنی امثال لجن تو رو خوب 

 میشناسم تو... 

با سیلی مهلکی که روی صورتش خوابوندم ساکت شد و  

 ی لبش چشماشو بست.از درد گوشه 

کرد و این خط شکاف جدید گوشه لبش بدجور دلبری می

 جوره انکار پذیر نبود. هیچ

 و توی دستم گرفتم:با پوزخند محکم و وحشیانه چونش 

 تونی به زبون ما حرف بزنی جنده کوچولو.ــ پس می

 ــ من جنده نیستم عوضی تو و اون...

ی دستم روی  فریاد لرزونش بالفاصله با نشستن دوباره

 فرمش تبدیل به سکوت شد.لبای خوش

تر ترکیبآخ که چقدر اون لبا با خون غلیظش خوش

 شدن!می
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دن خودتم فراموش کنی،  کنم که حرف زــ کاری می 

 مصرف هرزه.بی

و تیشرتشو از گوشه تخت چنگ زدم و به زور بین لباش،  

های مداوم و با عجزش نصیبم  توی دهنش جا دادم که تکون

 شد.

 اما فایده نداشت. 

ای از منو بیدار کرده بود که اصالً به نفعش  اون روی دیگه 

 نبود!

بار به شلوارش چنگ زدم و بدون توجه به التماس  خشونت

و فریادهای مسکوت شده پشت تیشرِت توی دهنش،  

کمربندشو باز کردم و زیپشو پایین کشیدم.                        

 زدش خیره شدم و  ی وحشتبه چشمای آبی تیره

 آلودی شلوارشو کشیدم پایین:با لبخند شهوت

خواد این سفیدیارو چقدر دلم می ــ عجب بدنی داری پسر.

 ! خونی کنم
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دوباره فریادش پشت پارچه خفه شد و منم با یک دست  

 باکسرشو پاره کردم و پوزخندی به آلـ*ـت کوچیکش زدم. 

وقتی باکسرو انداختم پایین تخت، با ترس به فرودش خیره  

هاشو به هم فشرد تا از دیده شدن اون شد و با ناتوانی رون

 لطافت جلوگیری کنه. همه سفیدی و

 اما توی همین چند دقیقه، خوب منو شناخته بود. 

دوتا رونشـو چنگ انداختم و از هم فاصلشون دادم که داد 

 م شد.  تر خیرهکشید و ملتمس

دستامو سمت زانوهاش بردم و کشیدمشون باال تا جایی که  

 روم قرار گرفتن. کپـ*ـالی سفید خوشگلش رو به

 تر تقال کرد تا آزاد شه:وحشیانه بدنشو منقبض کرد و

 ــ بتمرگ سرجات.

 م شد:با فریادم دست از تالش برداشت و خیره

 ــ بزار بلوبری بیشتر از این خونی نشه! 
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با این حرف، چشماش بالفاصله پر شدن و مثل دریای  

طوفانی، گنجایشش سر اومد و قطراتی ازش بیرون 

 چکید...

ده رو از دهنش بیرون خندیدم و با لـ*ـذت تیشرت خیس ش

کشیدم و پاهاشو باالتر بردم تا مچشونو باهاش ببندم. هق  

 زد و گفت:

کنم بهم کاری نداشته باش. بزار از اینجا برم ــ خواهش می

 تونن هر پولی...ای بزرگ شدم که میمن تو خانواده

 ش زدم:ای به کپالی باال رفتهخندمو جمع کردم و ضربه

 اجازه ندادم حرف بزنی که. ــ دهنتو باز کردم. 

باور بالفاصله به معنی نه سر تکون داد که پسرک خوش

 ی از چشمای درشتش پایین چکید. ی دیگهچند قطره

مقدمه  ی بلندی کردم و انگشت وسط کلفـتمو بیخنده

 واردش کردم:

 ــ اما من دوست دارم. 



20 

های توجه به تکونصدام توی فریادش گم شد و منم بی

 شتمو عقب جلو کردم:شدیدش انگ

کنم باهام کاری نداشته بـــــاش!  ــ تمومش کن خواهش می 

 خوا... آییی

ی دردمندش با ورود دو انگشتم کل فضای صدای گریه

تر از چیزی بود که  اتاق رو پر کرد. لعنتی خیلی تـنگ

 کردم! فکرش رو می

ای  هاش و لمس کردم که وسط گریه، نالهبا شصتم بیضه

 از بین لباش آزاد شد. 

جاش تو غار تنگ  خندیدم و انگشتامو بیرون کشید و به

 لزج دهنش فرو بردم.

به این خاطر که لباش برای گریه باز بود به راحتی دهن  

 کوچیک خیسش انگشتای بزرگمو تو خودش حل کرد.

یفش کشیدم و چندباری تا ته  نوک انگشتامو روی زبون لط 

 م شد و عوق زد. گلوش فرو بردم که با التماس خیره
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دیدن چشمای اشکی و پاهای لرزون لختش که به هم فشرده  

 کرد.شد، سادیسمم رو تحریک میشده می

ی صورتش  انگشتامو بیرون کشیدم و سیلی محکمی حواله 

 م شدن کهچشمای متعجب و غرق در اشکش خیره کردم.

 م پایین اومدم تا به نوک  شتامو روی فکش کشیدم و آروانگ

هاش برسم. همزمان سرمو خم کردم و لب زدم:                      سینه

  ــ خیلی دوست دارم بدونم این بدن کوچیک قشنگ چقدر

 زیر دستام دووم میاره. 

ی ترس به خودش گرفت که با  نگاهش آنی رنگ تیره

ه بود. دستمو بردم و  دریای چشماش ترکیب جذابی شد

روی پهلوش کشیدم اما با تماس دست داغم روی پوست  

 سرد حساسش، قوسی به خودش داد.

با خونسردی دستمو پایین کشیدم و عضو کوچیکش که به 

العادش، روی بدنش افتاده بود رو به  دلیل پوزیشن فوق 

 دست گرفتم. 
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 ش قطع شده بود با ترس و عجز، از لذتاون که گریه 

 یهویی، آهی کوتاه کشید و بالفاصله لب گزید.

نیشخند زدم و با مالیمت شروع کردم با دیکش بازی  

 کردن.  

 هاشو به هم فشرد و آهسته گفت:رون 

کنم اینکارو نکن... لطفا بهش دست...  ــ خوا...خواهش می

 آههه 

 یهویی، آهی کوتاه کشید و بالفاصله لب گزید.

مالیمت شروع کردم با دیکش بازی  نیشخند زدم و با 

 هاشو به هم فشرد و آهسته گفت:رون   کردن.

کنم اینکارو نکن... لطفا بهش دست...  ــ خوا...خواهش می

 آههه 

ای کرد. نوکشو با زبون خیس کردم که چشم بست و ناله

 هاشوامانش ندادم و شروع کردم پمپاژ کردن که رون 
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ش کل اتاق رو در بر هکرد و صدای آه و نال بیشتر نزدیک

ی غرق در انزجار و شهوتش نگاه با لذت به چهرهگرفت. 

وقتی حس  . کردم و حرکات ماهر دستم رو تندتر کردم

کردم زمان اومدنشه، دستم رو پس کشیدم و فکش رو 

کشه باز  و  گرفتم. دهنش مثل ماهی که عطش دریا رو می

 بسته شد و چشماش پر اشک. 

و همزمان نامحسوس دستم رو به  چونش رو بیشتر فشردم 

کشوی کنار تخت که وسایل سرخ )وسایل اس امی( بود  

 بردم:

گیری  ــ به این زودیا که نباید بیای، قشنگم. اینجا یاد می

برای اینکه به چیزای خوب برسی، درد بکشی و تالش  

 کنی!

بهش وصل  *ای رنگیخز بلند سرمهو پالگ مخروطی که 

 :بود رو جلوی چشمش گرفتم

 ؟ خوشرنگه مگه نه؟ــ نظرت راجب این چیه
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چشماش دوباره ترس لذت بخشی رو در اغوش گرفت و  

 ی بلندی سر بدم:باعث شد خنده

ــ خیلی به رنگ چشمات میاد. میخوام باهاشون ست کنم،  

 بلوبری کوچولو.

و پالگو سمت باسنش که بین فضا و زمین معلق بود بردم  

داد و فریاد بلندش، دم  های شدید و و برخالف تکون

 سوراخش نگه داشتم:

 ــ نه نه... لطفا! بابا من استریتـــم! 

که داد بلندی زد   توجه پالگو تا نصفه فرو کردم داخلشبی

نیشخندی رو صورتم نشست و   و آخرش به گریه افتاد.

حرکت عضوم رو بین پاهام حس کردم. با لذت، فشار 

 سوراخ تنگ قشنگش شد.بیشتری آوردم که کامل وارد 

هاش که اوج گرفت اشکاشم تندتند راه خودشونو  عربده

 روی صورتش پیدا کردن.
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پالگو که توی سوراخش چرخوندم زانوهاش به لرز افتاد و 

 نفس زدن.حال شروع کرد نفسبی

 های آویزون از سقفش زدم:خندیدم و اسپنکی به رون

 ــ آفرین کونی جون.

 ب زد:حال لهق کنان و بیهق 

 ــ پـ...پاره شدم.

 هاشو توی مشت فشردم:م بلندتر شد و بیضهصدای قهقهه

ــ هنوز تا پاره شدنت مونده این فقط یه آمادگی کوچولو 

 بود، بلوبری خونی من!

رنگ خون روی پوست سفیدش که از چاک باسنش چکه  

 کرد جذاب بود.می

 همونطور که فکرشو میکردم! 

ی آخرو روی دم و ضربهبا فریاِد دوبارش، ولش کر

 عضوش نشوندم:
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 ــ بعدا به وقتش میام سراغت کوچولو. 

 با تنفر بهم زل زد و هق هقش شدت گرفت.

بار بدون هیچ توجهی بهش سمت در اتاق رفتم. مقصدم  این

 سمت سگ وحشیم بود و کمرم حسابی پُر! 
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 *پالگ مخصوص بلوبری خونی*
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*** 

پیچید، عطش  ای که توی سالن میمردونهصدای فریادهای 

ای که به  کرد. دست روی دستگیرهو شهـوتم رو بیشتر می

در چرم بزرگ و سنگین متصل بود گذاشتم و خیلی آروم 

 چرخوندمش. 

 اتاق سیاه. 

ی من که برای ارضای خشونت و اتاق مورد عالقه

های مازوخیسمی رو  شـهوت و سادیسمم بود و معموال برده

 ایت خودشون میاوردم. با رض

 یا برای کسایی بود که سرنوشتی جز مرگ نداشتن!

ی  تاریک بود و فقط گوشهوقتی وارد شدم فضا سرد و نیمه

 شد. اتاق دیده می

البته فقط اسمش اتاق بود و بیشتر سالنی سنگی بود پر از 

 وسایل اس امی.



29 

های ارباب قرار داشت و چند رشته کنار در انواع ماسک 

لند و کوتاه. و در کنارشون کمد چرم که با چراغ  شالق ب

 مزین شده بود. 

ی اتاق، که بعد کمد قرار داشت، مهتابی ضعیف  گوشه

نداخت و نوری رو روی هیکل چند مرد درشت اندام می

 رسید. های ریزی هم به گوش میناله

آروم جلو رفتم و مایکل رو دیدم که تو پوزیــشن 

 ای قرار داشت. العادهفوق 

انتهاش   دو زنجیر کلفت از سقف آویزون بود که چرمی

 قرار داشت و مایک با طناب بهش بسته شده بود. 

چشماش با تکه پارچه سیاهی بسته بود و نزدیک شدنم رو  

رسید کارشون باهاش  نگهبانا که به نظر می حس نکرد.

سرو صدا از اتاق خارج تموم شده هرکدوم بالفاصله بی

 شدن. 
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 زد. فس مینمایکل نفس

 خشم عمیقی از هر بازدمش مشخص بود. 

ش رو  نقص برنزهی بیموهای مشکی لختش ژولیده چهره

پوشونده بودن و خون از توپک بزرگی که دهنش به زور  

شد و روی خالکوبی سرخ جا داده بود، با بزاق مخلوط می

 ریخت. کنار گردنش می

رو   ش که رِد طناْب سرخش کرده بودنگاهم هیکل ورزیده

رد کرد و به پاهای گوشتیش که توی شکم جمع شده بود  

 رسید. 

ش رو  العاده برجستهاین پوزیشن، هلــوهای برنزٔه فوق 

با                                           تر کرده بود!سـکسی

م رو روی رونش کشیدم  مالیمت و لذت، سر انگشت اشاره

صدای زنجیرها که وحشیانه تکونی خورد و باعث شد 

 توی اتاق منعکس شه. 
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 خندیدم و آهسته گفتم:

 ــ هیش توله سگ آروم باش. صاحبت اینجاست! 

ش برای  نتیجهبا این حرفم نفساش تندتر شد و تقالی بی

 آزادی بیشتر. 

کپـ*ـالش رو توی دستم گرفتم و با فشار از هم فاصلشون  

دادم که با کمال تعجب دیدم جسم بزرگ سیاهی بین  

 *ـوراخشه. سـ

ایش رسوندم و  ی دایرهبدون مکث نوک انگشتام رو به لبه

 به سختی بیرون کشیدمش که فریاد دردناک مایک بلند شد. 

های گوشتی جذابش  رحمی لببااینکه توپک بزرگ با بی

  ذاشت،رو پاره کرده بود و جایی برای خروج صدا نمی

اما به وضوح افزایش سایز عضـوم رو توی شلوار حس 

 کردم.

وقتی دیـلدو رو بیرون کشیدم متوجه سر خونیش شدم و  

 اخمی ناخودآگاه بین ابروهام نشست:
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 ی من چیکار کردن. ــ نچ نچ ببین با توله سگ باکره

ی  دیلدو رو کنار انداختم و با دیدن عضالت منقبض شده

 ی لبم جا خوش کرد:صورتش، لبخندی گوشه

 ــ نه نه اشتباه کردم. 

 مقدمه انگشت وسطم رو وارد سـوراخش کردم:بی

 ــ توله سگ من زیاد زیرم به فـاک رفته.

هم  آهی پشت توپک دهنش خفه شد و کپالی باسنش به

م هم  تر. تا نگاهم سمت دیـ*ـکش کشیده شد، خندهفشرده

 .شدت گرفت

یک دور طناب خیلی محکم از روی عضوش رد شده بود  

ودی بزنه. پس به معنای  و باعث شده بود رنگش به کب

 واقعی کلمه اسیر بود...

دست توی جیبم کردم و چاقوی کوچیکی رو بیرون کشیدم  

و دونه دونه طنابا رو پاره کردم. با حس کردن آزاد شدن  

 بدنش از طناب، آروم شروع به حرکت دادن خودش کرد.
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رفتم سراغ صورتش و به آرومی پارچه رو از روی 

ل کشید تا کامل چشمای کشیده  چشمش باز کردم. یکم طو

 م شد. سیاهش رو باز کنه و بعد، با نفرت خیره

 چقدر عاشق این نگاهای منفور بودم!

ی لبم نشست و بعد خواستم توپ رو باز کنم  لبخندی گوشه

 که صورتش از درد جمع شد. 

 توپک خیس رو جلوی چشماش گرفتم:

 تونی واق واق کنی! ــ حاال می 

ای به دستم زد  باال آورد و محکم ضربهبا خشم دستش رو 

 ای پرتاب شد.که توپ به طرف دیگه

ش رو گرفتم تا بلند شه که به  خندیدم و بازوی تحلیل رفته

شدت پَسـَم زد و بدنش رو از روی اون تخت معلق رها 

حال با زانو روی زمین کرد. اما تا پاش به زمین رسید بی

 افتاد.
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از پشت خیره شدم و   نقصشجلو نرفتم. به هیکل بی

خالکوبی اژدهای سرخ که سرش بین کتف جذابش بود و  

 ش ادامه داشت.دمش تا الی چاک باسن برجسته

یادمه اولین باری که این خالکوبی رو پشت کمرش دیدم،  

 کاری کردم که تا چند روز قدرت راه رفتن نداشت...
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Bloody Blueberry 

جا  عمارت جابههای جنس رو تو حیاط داشت بسته بندی

 میکرد که خم شد و تیشرت سفیدش باال رفت.

بیرون افتادن کمر گندمی براقش همانا و دیدن دم سـکسی 

 اژدها اون قسمت پرستیدنی تنش همانا!

همونجا از پشت نزدیکش شده بودم و از زیر، شکمشو 

گرفته بودم. حرکت عض*وم که به هلـ*وهای خواستنیش  

 . کردمچسبیده بود رو حس می

 خودمو بیشتر بهش فشرده و روش خم شدم:

 ــ ارباب به این اژدهای جدید حسودی میکنه! 

 بدون اینکه بقیه نگهبانا رو متوجهمون کنه پرسید:

 ــ یعنی چی؟!

ی خودم  با لطافت کمرشو راست کردم و به سینه

 چسبوندمش.  
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دستامو از جلو روی دیـکش کشیدم و خیلی آهسته، در حد  

 ای عاشقانه جواب دادم:زمزمه

ای کرده  ــ یعنی مگه ارباب دم نداشت که هوس دم دیگه

 ؟ بودی

 رخش رو سمتم چرخوند و با شیطنت گفت:نیم

 زاره.ــ ارباب خیلی وقته دیگه واسه من از دمش مایه نمی

دستمو از زیر دیکش رد کردم و به کپالش رسیدم و تو  

طوری که آه  همین حین بیشتر به خودم فشردمش، 

 شهوتناکش به صورتم بخوره:

ــ اگه جرات داری یک بار دیگه این حرفو بزن تا همینجا 

شلوارتو بکشم پایین و رازمونو جلو همه نگهبانا برمال کنم  

 توله سگ!

 اخمی پیشونیش رو چین انداخت:

ــ که فردا هیچکس ازم حساب نبره و مثل یه کـ*ونی  

 نگاهم کنن؟!
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 ن دندون گرفتم و لب زدم:ی گوشش رو بیالله 

ــ پس امشب بیا و بعد یک ماه دوباره اژدهای اربابو 

 امتحان کن! 

 

*** 

جون  متحیر بهش زل زدم و دستمو پس کشیدم که بی... 

 روی زمین افتاد.

زد، شاید جزای بدتر از هرکس دیگه این حرفارو می 

 د! شبلوبری هم نصیبش می

مشتش رو به زمین  از شدت حقارت چشم روی هم فشرد و 

کوبید. با نیشخند پشتش رفتم و کف کفشم رو روی کتفش  

 گذاشتم تا به زمین وصل شه:

 ی من.ــ روی خودت فشار نیار توله

 ــ ولم کن عوضی... 
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 فشار پامو بیشتر کردم و با حرص ادامه دادم:

 ــ نشونت میدم تجاوز یعنی چی.

گرفتم تا بلند شه. با و پامو برداشتم و بالفاصله از کمرش 

یک دست موهاشو کشیدم و به زور سمت تخت خواب 

 تاریک اتاق بردم و بعد رهاش کردم.ی نیمهچرم گوشه

 ــ هوی چته وحشی؟!

 ــ حرف نباشه توله سگ کونی.

 ــ باهام درست حرف بزن مردِک...

با فرود اومدن شالق روی کمر و باسـ*نش، حرفش با  

 پوزخندی زدم.   فریاد بلندی نصفه موند.

 ذاشتم! چقدر خوب بود که همیشه یه شالق کنار تخت می

ی محکم دیگه  بدون اینکه اجازه حرکتی بهش بدم ضربه

رو روی باسنش فرود آوردم و به نوای قشنگ فریادش  

 گوش دادم:
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 ــ تو حق نداری منو تنبیه کنی!!

 خم شدم و با گرفتن موهاش سرش رو باال آوردم:

ری دهنتو باز کنی و هرچی دلت خواست ــ و تو حق ندا

 پشت هم قطار کنی. 

 های جدید و قدیِم کمرش بست:چشماش رو از درد کبودی

ی  ــ توام حق نداری حسادت منو با اهمیت دادن به یه برده

 ارزش تحریک کنی! بی

تونستم اعتراف نکنم که شنیدن این ابروهام باال پرید. نمی

سادیسمی محبوبم چقدر  ی حرف اونم از مایکل، معشوقه 

 لذت بخش بود! 

 ی گوشش رها کردم:خم شدم و بازدمم رو کنار الله

 ــ اربابم دوستت داره، توله سگ خواستنی!

های پرستیدنی صورتش  هام رو به جان قسمتو لب

 انداختم.
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گوشش رو شکار کردم و خط زیبای فکش رو بوسیدم و 

رو به دندون ش ی استخوانی مردونهبعد جلو رفتم تا چونه

 بگیرم.

های گوشتیش  برای به دام انداختن لب قلبم توی سینه

تپید و مهار کردن عـضوم هم به طرز دیوانه وحشیانه می

 ای سخت بود. کننده

بدن روی بدنش انداختم و با دست چپم حصاری دور گردن 

 متورمش ساختم:

 ــ دلت واسه دُِم ارباب تنگ نشده؟!

رخ دیدم  هاش رو از نیماندازه مردمک چشمبیگشاد شدن 

کرد، با دست دیگم  توجه به تقالیی که زیر بدنم میاما بی

زیپ شلوارم رو پایین کشیدم عضوم رو الی کپـ*الش 

 تنظیم کردم:

ی واقعی عالقه و خوام االن به تو اهمیت بدم تا مزهــ می 

 اهمیت رو بفهمی!
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تخت چسبیده بود   هاش که بهدست راستم رو روی سینه

قالب کردم و همزمان با نشستن لبم روی کتفش، عضوم  

 یک حرکت واردش کردم...  رو تو

 فریاد گوش خراشش کل اتاق رو پر کرد.

به  مراخ تنگ داغش تلـوبالفاصله شروع کردم توی سـ

 زدن.

کشید و الفاظ ی دردناک من، داد بلندی میبا هر ضربه

 رکیکی به زبون میاورد.

های ورزیدمون با صدای فریاد مایک، ملودی برخورد بدن

شد کلمات قشنگی ای ساخته بود که باعث میمجذوب کننده

 هام خارج شه:همراه با ناله از میون لب

 ی منی. ــ جـــون... توله 

 بخشمت...داری...آخخخ درد دارهههه. ...نمیــ نمی

و بدنم  ای بین کمرش هاش فشار آوردم که فاصلهبه سینه

 هام گرفتم:باقی نمونه و بعد با لذت گردنش رو میون دندون
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 شم توله سکـ*سی لعنتی.ــ هیچوقت ازت خسته نمی

ی گردنشو گزیدم که خون مختصری از انقدر پوست برنزه

 خالکوبی گل سرخش سرازیر شد. یاد بلوبری افتادم. 

 شد!، زیبا میسچقدر با خون حین سکـ

هام رو بهمغر سپیدش زیرم، تلـبا تصور بدن ظریف و ال

 داخل مایکل تندتر کردم.

شد و عضــو های گوشتیش کوبیده میبدنم به شدت به رون

 رفت.خشک و حجیمم تا آخر بیرون میومد و داخلش می

 تر...ــ آه...آروم...آروم 

ی حساسش  انتهایی که برخورد عضوم به نقطهلذت بی

 تونست انکار کنه.داد رو نمیمی

  اتر ارضـخواست سریعداد که میهای بلندش نشون میلهنا

 شه. 
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تونست  کنه کاش میدونستم چقدر توی دلش آرزو میمی

 دست به دیـکش بزنه! 

نوبت پوست کتفش بود که بین دندونام اسیر بشه و با بوسه  

مزین. با هربار تزریق انرژی و لذت از چشیدن بدن 

 شد. یتر و تندتر مجذابش، ضرباتم هم عمیق 

های شهـوتناک هردومون به اوج خودش  کم صدای نالهکم

های ریزی با زمزمه نثارش  رسید و منم قربون صدقه

راخ  وی آخرو داخل سـبا شل شدن زانوهام ضربه کردم.می

 ی مایک زدم و با فشار توش خالی شدم.  گشاد شده

شد  دارم باعث میهای کشزدم و صدای نالهنفس مینفس

 ت مایکل نشم.متوجه سکو

وقتی کامل خالی شدم خواستم روی تخت دراز بکشم که با  

 جون مایک روی زمین به خودم اومدم.افتادن بدن بی

ش گواه درد  با کمر روی زمین افتاد و صورت منقبض شده

 داد.و لذِت به ثمر نرسیده می
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 ! ــ چت شد؟

 ــ کـ...کمرم...

زیپم رو باال کشیدم  ی لبم نشست. حالی گوشهلبخند آروم بی

و سمت مایکل رفتم که دستای لرزونش رو باال آورد و  

 شد زمزمه کرد:درحالی که چشماش بسته می

 ــ منو ببر به اتاق خودت...ارباب.
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 *بخشی از اتاق سیاه ارباب* 
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*** 

 کرد.م، جای جای بدنش رو طواف مینوک انگشت اشاره

ش رو  پهلوی ورزیدهگذشتم و های گوشتیش میاز رون 

 رسیدم. ش میکردم و به بازوهای مردونهلمس می

ش نشوندم و با اختیار ای روی شونهنرم و لطیف، بوسه

 نفسم رو کنار گوشش رها کردم:

 ــ بهتر شدی؟

وار زانوهاشو توی شکمش بدون اینکه جوابم رو بده جنین

 جمع کرد و بیشتر سر توی بالش فرو برد.

 ــ توله سگ! 

لذت اینو زمزمه کردم و آروم بدن روی بدنش که پشت  با 

 بهم بود کشیدم و نوک انگشتام رو برای پرستش به 

 ش رسوندم:ریش گرفتهصورت ته 
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 ــ به من نگاه کن. 

باز نگه داشت اما حرکتی نکرد. خم شدم و  چشماشو نیمه

 لباشو به دندون گرفتم:

 ــ گفتم منو ببین! 

 سرشو سمتم چرخوند:

 میگی سر صبحی؟!ــ چی 

 اخمی نمایشی روی پیشونیم نشوندم:

 زنی؟ــ اینجوری با اربابت حرف می

م رو پس زد تا از روش کنار برم و بااینکه  با دست شونه

 ای تکون نخوردم سعی کرد بلند شه:ذره

 ــ کجا میری بچه؟

 س؟!ساله بچه ۲۶ــ از کی تاحاال مرد 

 خندیدم و چونشو توی دست گرفتم:
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 ی من.ای واسهتو همیشه یه بچهــ 

شد  ای که خیلی کم دیده میابرو باال انداخت و با طنازی

ازش، چشماش رو روی تک تک اجزای صورتم 

 چرخوند:

 ــ پس یعنی بچه باز هم شدین، جناب ارباب؟!

بدون اینکه جوابشو بدم دستاشو گرفتم و بردم باالی سرش  

 گذاشتم: شو یک دست وسط پاش، روی عـضو خوابیده

ساعت از بـگا رفتنت  ۱۰ــ دلت هوس تنبیه کرده؟ بزار  

 بگذره بعد زبونتو به کار بنداز. 

 نگاهش رنگ خشم و جدیت گرفت:

های وحشیتو  خورم اگه یک بار دیگه نوچهــ قسم می 

 بفرستی سروقتم میرم جایی که دستت بهم نرسه. 

 دندوناش رو از حرص روی هم فشرد و ادامه داد:
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ی خودت کردی  هم میگم که منو به زور زیرخـوابه  ــ قبلش

 تا به گوش رئیست برسه! 

ناخودآگاه دستم باال رفت و محکم روی صورتش فرود 

م شد و به زور دستاش رو از اسارت  اومد. با بهت خیره

 دستام درآورد:

 ــ چه مرگته؟! 

بالفاصله روی تخت خودمو عقب کشیدم و از مچ پاهاش 

 رمش:گرفتم تا پایین بیا

 ــ اینجوری نمیشه، تو هوس تنبیه کردی!

 پاهاشو تکون داد و سریع نشست:

 ــ نه نه من هوس هیچی نکردم.

 هاشو گرفتم تا دوباره بخوابونمش:خندیدم و شونه

 دونم کردی!ــ من که می 
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ای کنه شروع به قلقک  و تا قبل اینکه بزارم حرکت دیگه

 ها و زیر گردنش کردم.دادن پهلو 

خندیدن و زد و با التماس پاهاشو حرکت داد تا   استارت

 ولش کنم:

 کنم ببخشید. ولم کــــــن. ــ نه نه خواهش می

دستمو حرکت دادم زیر بغلش که سرش روی تخت افتاد و  

 از خنده ریسه رفت. 

 در همین حین آلـتم رو روی سوراخ لختش کشیدم:

 ای بچه؟!ــ آماده

یی گفت و منم همونطور که  "نه"اوسط خنده با فریاد 

 خندیدم رهاش کردم. می

های  مچ پاهاشو گرفتم و توی شکمش جمع کردم تا کروی

 ش روبه روم قرار بگیره:برجسته

 شم؟ــ چرا ازشون سیر نمی
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 کنم نـــــه. ــ نه خواهش می 

چشماش از شدت خنده اشکی شده بود اما التماسی که توش  

 کرد. رو بیشتر میخورد حسابی عطشم موج می

 ولی االن وقتش نبود!

سرمو خم کردم و گاز عمیقی از پوست براق باسنش  

 گرفتم.

آلودی کشید که باعث شد از بین پاهاش آه غلیظ هـوس

 ش بشم:خیره

 سِی من؟! کــ دوست داری سـ

های باسنش رسوند و با همون  از زیر دستاشو به لبه

 ی نادر، سـوراخش رو نوازش کرد:عشوه

 خوامت، ارباب.بشم. االن می اـ دیشب نذاشتی ارضــ
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م شد. خندیدم و  و زبان روی لبش کشید و خمار خیره

دوباره پوستش رو به دندون گرفتم بااین تفاوت که بعد،  

 ی ریزی هم روش نشوندم.بوسه

هردو مچ پاش رو به یک دستم دادم و دست دیگم رو روی 

 یدم.  کرد کشانگشتاش که کپــالش رو لمس می

 بعدس سمت دیـکش رفتم و نوازشی مالیم نصیبش کردم:

 بار فقط ایشون فیض ببرن؟!ــ چطوره این 

 چشماش برق زد:

 ــ وا...واقعا؟! 

ای  پاهاشو روی تخت گذاشتم و سرمو وسطش بردم و بوسه

 روی دیـکش کاشتم:

 ــ واقعا، توله. 

 کم پیش میومد کسی این روِی من رو ببینه.  
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لیس زدم و وارد دهنم کردم که چنگی به   آروم سر دیکشو

 ای کرد.روتختی زد و ناله

با خنده دیکش رو تا ته توی دهنم فرو کردم و بعد شروع 

 ک زدن. اکردم به س

کردم که چنان تند و عمیق دیـکش رو بین لبام پمپاژ می

 کرد. کوبید و ناله میوار کمرشو به تخت میدیوانه

 دادیم که کسی بشنوه صدامون رو. دیگه اهمیت نمی

زدم  هاش رسوندم و همونطور که سـاک میدستامو به سینه

 مالششون دادم:

 ــ آه اوممم سامو...

 نتونست کامل صدام کنه و با فریاد بلندی ارضـا شد. 

بالفاصله سرمو عقب کشیدم و با دست دیـکش رو مالیدم تا  

 . ی خارج شهنکامل از آب ِمـ
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کشید. راضی از دیدن زد و با لذت آه مینفس نفس می

 ی غرق در شـهوتش گفتم:چهره

 ــ حاال بهتر شدی؟!

 ــ اوم...اوهوم... 

 نیشگون ریزی از هلوی چپش گرفتم:

ــ بلندشو خودتو تمیز کن. انبار اصلی رو مرتب کن  

 مهمونا که رسیدن عالف نشن. 

 هوفی کشید که چشمکی زدم:

خوام تو مهمونی به  به خودت برس. نمیــ بعدم یکم 

بلوبریم حسادت کنی و همونجا شلوار بِدَری تا زیرم به  

 فـاک بری.

اخم غلیظی روی صورت نشوند اما دیگه ناایستادم و به  

 .سمت خروجی اتاق به راه افتاد 
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Bloody Blueberry 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 راوی*

 

هایی بود که معموالً هر ماه شب امشب، یکی از بزرگترین

 شد. هم تکرار می 

 گـی پارتی.

البته که پارتی پوششی بود برای قاچاق مواد بین ُرئَسای  

 مافیای کوکائین.  

دار ثروتمندی که در عمارت "رایز" لو سا های سنمرد

گرفتن و در حین عشق و حال با بردگان پارتی شبانه می

 پرداختن.جدید، به کارهای اصلی هم می

راست راه اتاق ساموئل بعد اینکه از اتاق بیرون زد یک

ی  ی سالن رو در پیش گرفت تا سری به میوهگوشه

 ش بزنه. نوچیده
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شب با اسلیو جدیدش فخر فروشی کنه  دل تو دلش نبود تا ام

 و با احساس غرور به صندلی تکیه بزنه. 

ها خیره  خواست تا در اون ش رو میایچشمای براق سرمه

 شه و تن و بدن پسرک رو بِدَره!

هاش رو روح شونهوقتی وارد اتاق شد، فضای سرد بی

 پایین انداخت. 

معلق بود  با عجله سمت بلوبری که هنوز پاهاش از سقف 

شد رو  می دوید و پالگی که به وضوح حتی از دور هم دیده

 بیرون کشید. 

 هیچ صدایی از پسرک شنیده نشد.

 ش دوید و ضربان قلبش باال رفت. ترسی توی چهره

بالفاصله زنجیرو از مچ پاش باز کرد و سعی کرد توجهی  

 ش نکنه. به بدن سرد شده

 شد...اما نمی
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*** 

 مایکل* 

اینکه خودمو تمیز کردم به سختی از تخت گرم و  بعد از 

 بزرگ ساموئل دل کندَم و به سمت کمدش به راه افتادم. 

تا شب که راه زیادی بود، چه عیبی داشت یکی از 

 تیشرتای جذابش تا اون موقع نصیب من شه؟!

 نیشخندی زدم و در کمدش رو باز کردم.

 مشکی؟! 

کت مشکی  مگه یک مرد چقدر به پیراهن و تیشرت و 

 کنه که کل کمدش رو پر از سیاهی کنه؟!احتیاج پیدا می

ی  حوصله یک پیراهن ساده بیرون کشیدم و جلوی آینهبی

روم گرفتم تا خودمو برانداز کنم  شیک قدیش ایستادم. روبه

 و چه دیدم!
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های کوچیک پرنوری که دور آینه کار شده بودن  المپ

 کردن. ندان میبراقی و مرغوبیت پیراهن ساده رو دو چ

 همین برای دیوونه کردن جناب ارباب کافی بود!

ی اول رو باز گذاشتم تا زنجیر  لباس رو پوشیدم و سه دکمه

شد تو دیدرس  م رد میطالیی رنگ گردنم که از ترقوه

 باشه.

ها بود که برای خودنمایی آرنج عضالنی شیو  نوبت آستین

سردی که  وقتی مطمئن شدم بوی عطر  م، باال برن.شده

روی گردنم پاشیدم به میزان کافی تحریک کننده هست، از  

 اتاق بیرون رفتم و پا به سالن گذاشتم.

همونطور که سرم گرم مرتب کردن موهای روی پیشونیم  

ی سالن، کنجکاویم رو بود، صدای دوش حماِم اتاق گوشه

 برانگیخته کرد.

اخمی روی صورتم نشست و پاورچین سمت اتاق رفتم. در  

 باز بود و از بینش تشک تخت کهنه نمایان. 
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 اتاق فعلی بلوبری ارباب!

ناخودآگاه دندان روی هم فشردم و با شتاب درو باز کردم.  

 کسی داخل نبود. 

داد که زنجیرهایی که از سقف آویزون بودن نشون می

 ارباب آزادش کرده و حاال... 

 ی تازه به دوران رسیده رو برده حمام!!اون هـرزه

ای حمام چرخوندم.  وارد شدم و چشم سمت در شیشه

 ی درشت هیکل ارباب بود.سایه

بدون هیچ فکری جلو رفتم و ریل درب رو کشیدم که با  

 زده ساموئل مواجه شدم.نگاه حیرت

کنندٔه بلوبری  ای خیرهلیف از دستش افتاد و نگاه سرمه

 نورسیده هم روی من قفل شد:

 ! ــ مایک؟
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شد و عصبانیت کل وجودم  دود بلند میها و سرم از چشم

 رو در بر گرفته بود:

ی تازه از تخم  کنی که بیای پیش این جوجهــ منو دَک می

 در اومده؟!

 حاال اونم خشمگین بود:

ــ این چه طرز حرف زدنه؟! مگه بهت نگفتم برو انبارو  

 مرتب کن؟!

ــ من برم کارای حضرت آقا رو انجام بدم و تو بیای با این  

 ارزش... ی بیـرزه ه

چنان با شدت دستش روی صورتم نشست که سرم به سمت  

م باعث شد دست بزارم ای چرخید. سوزش شدید گونهدیگه

 ش شدم:روش و حیران خیره

 ــ این جواِب منه؟!

   ٔ ی باز پیراهنمو گرفت و منو سمت بدن برهنهساموئل یقه

 خیسش کشید:
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ــ جایگاهت تو این عمارت رو که فراموش نکردی؟! تو 

سگ منی و فعال صاحبت تو رو سپرده به من تا خوب  

مصرف نشی. پس دلیلی  ازت کار بکشم بلکه فرسوده و بی

نداره تو کل عمارت راه بیفتی و زاغ سیاه منو چوب بزنی.  

 حالیت شد؟!

چشمام گرد شد و سوزش اشکی که توش حلقه زد هم درِد  

 بم رو بیشتر کرد.  قل

عاشق صفت "سگ"ی بودم که به عنوان اسمم به کار 

ی سفید زیبااندام که  برد اما حاال، جلوی اون پسرهمی

چشمای درشت معصومی داشت و حسادتم رو به شدت  

خواست از حقارت و غم تو زمین کرد، دلم میتحریک می

 .فرو برم

نیا باهام وــ تو هم ارباب من نیستی که داری مثل این کـ

 کنی! صحبت می

سعی کردم خش و گرفتگی صدام رو کنترل کنم اما الزم  

 نبود. 
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 . متوجه نشد.. چون

 یقمو ول کرد و همونطور که با چشمای از خشم سرخ

 کرد گفت:ش نگاهم میشده

ــ کاری نکن که از گفتت پشیمون شی. امروز صاحبتو 

تا سه ثانیه  دم اگه کاِر کلفتی تحویلش میبینم و گزارشْ می

 دیگه از جلوی چشام دور نشی!

نگاه منفوری روی پسری که درست کنار ساموئل بود و  

لرزید انداختم. چشمم روی دستی لغزید که کمر می

 باریکش رو از پشت گرفته بود.

درونم به تالطم افتاد و ماری از جنس نحس بغض دور  

 گلوم چفت شد:

 شی، ساموئل رایز!هات پشیمون میــ این تویی که از گفته
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 ارباب*

وقتی مایکل رفت و درب اتاق رو هم به چهارچوبش  

 کوبید، فشار دستم روی کمر بلوبری رو بیشتر کردم:

 ــ توله سگ وحشی! 

 ــ ا...ارباب؟ 

 ساختش چرخید:نگاهم سمت صورت ظریف خوش

 ــ جونم؟! 

 ــ لیف از دستتون افتاد...

چموشی که دیروز پا به  کرد بلوبری خونی کی فکرشو می

این عمارت گذاشته بود، اینطوری نرم و رام بشه؟! اونم 

 فقط با کمی لمس و بوسه..! 
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حالشو گرفته بودم که  خم شدم و همونطور که کمر سرد بی

 نیفته، لیف رو از روی زمین برداشتم و بهش نگاه کردم. 

تر شده بود و به  ای سرخش مرطوب و جذابلبای قلوه

بخارگرفتٔه حمام، برای تنفس اکسیژِن بیشتر  خاطر فضای

 باز بود. نیمه

ی لبم نشوندم و بدون اینکه دوباره  نیشخند مرموزی گوشه

ش حرکت باایستم، لیف رو به سمت زانو و رون برهنه

 دادم:

 ــ این پایین هنوز تموم نشده! 

هردو دستش رو به دیوار چسبوند و پشتش رو بهم کرد.  

بالفاصله پشتش رفتم و یک دست روی باسنش ستون  منم 

 کردم که چپ نگاهم کرد.

 ــ من اربابتم بچه!

اما نگاهشو برنداشت و منم با زل زدن بهش، لیف رو به 

 ارومی بین پا کشیدم. 
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با برخورد قسمت کمی از انگشتم به عـضوش، نفس  

 عمیقی کشید و منم با لیف کفی روش کشیدم. 

ابیده و شکنجشون کرده بودم اما های زیادی خوبا برده

خیلی نادر بود که بخوام به یکیشون محبت بورزم. البته 

 جز مایکل! به

 ی من بود... مایکل معشوقه 

و حاال بلوبری، با بدن ظریف و پوست لطیف سپیدش که  

خواستم ای بود که میای داشت برام مثل الهه جذابیت افسانه

 بپرستمش!

ک متمایز بود و همین برام اون زمین تا آسمون با مای

 کرد. ترش میدلچسب

وقتی پاهاش هم کامل از کف پوشیده شد بلند شدم و لیف  

 رو سرجاش گذاشتم تا دستام برای لمس کردنش آزاد باشه.
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هاش رو نیشگون گرفتم که تکونی از پشت نوک سینه

خورد و خودش رو توی آغوشم رها کرد. اخم ظریف 

 بینم. تونستم بروی صورتش رو می

با مالیمت روی سینه و شکمش دست کشیدم. گناه بود اگه  

 کردن!انگشتام قسمتی از بدنش رو لمس نمی

ش دادم و بعد بینی کنار  جای سینهمالش مختصری جای

گردنش فرو بردم تا بوی شامپو روی بدنش رو به ریه  

 بکشم.

م خم کرد و آهی از بین  دیگه ٔ سرش رو از پشت روی شونه

 خارج شد.لباش 

یک دست بین پاهاش بردم که مثل دخترهای نوجوانی که  

هاش رو  سعی بر حفظ کردن پاکی خودشون دارن، رون 

 ی کوتاهی کرد.هم فشرد و نالهبه
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تونستم روی  "جان"ی گفتم و تو دل آرزو کردم کاش می

کجاش از شر کف رو هم ببوسم و اون موقع، هیچ

 موند!های من در امان نمیبوسه

هاش رد کردم و عضو زور دستم رو از بین رون به

 کوچولوش رو توی دستم گرفتم و شروع به مالیدنش کردم. 

ی دلبرش  کردم و از شنیدن آه و نالهآروم پمپاژ میآروم 

 کرد.لبخندی صورتم رو تزئیین می

و لذتی که از مالش  یک دستش رو باال آورد و با عشوه

 کمنوازش کرد. کمگرفت، صورتم رو ش نشٔات میکدیـ

کشید که  حرکت دستم رو سرعت دادم و اونم آه غلیظ می 

 پروند. هوش از سرم می

بالفاصله بر گردوندمش و با دیدن چشمای خمارش،  

بازش رو شکار کردم. گاز ریزی از لب  های نیمهلب

پایینش گرفتم و دستم رو روی کمر حرکت دادم تا به 

 شت بودن برسم... هایی که لمسشون برام مثل بهکروی
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 لپای باسنش رو به چنگ گرفتم که آهی کشید:

 خوامت بلوبری!ــ جـــون... می

و با لذت سریع برگردوندمش و به دیوار وصلش کردم تا با  

 ش بیفتم. دندان به جان پوست شونه

م رو که بین کپالش کشیدم هیسی کشید و به  آلـت برهنه 

 آرنجم چنگ زد:

 ــ نه! 

تر چسبوندمش به دیوار  و گرفتم و محکمدستاش رو از باز

 :دار حمامنم

 ــ من اربابم نه تو. 

انگار که آب سردی روش ریخته باشن و از مستی پرونده  

 باشنش، فضای شهوتی رو رها کرد و به تقال افتاد:

 ــ ولم کن گفتم!

 کنم اما فقط برای اینکه بخوریش!ــ ولت می 
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 ــ عمراً! 

 کنمت. میــ پس خشک خشک 

ای کرد که امانش ندادم. سریع دست  چشماش گرد شد و ناله

روی دیک بزرگم هاش گذاشتم و دو زانو رو بهروی شونه

 های خیسش رو نشوندمش و گذاشتم کالهکم لب

 لمس کنه: 

 ــ باز کن! 

هاشو روی هم فشرد که دست  م شد و لببا حرص خیره

تقالش آلتم رو توی غار توجه به پشت گردنش انداختم و بی

 خیس تنگش فرو بردم. 

قبل اینکه فرصتی واسه تنفس داشته باشه توی دهن  

کوچیکش تلمـ*ـبه زدم تا جایی که راه برای ته گلوش باز 

 بشه. 
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زد و دهنش رو بیشتر قفل  های پام چنگ میبه رون

کرد که دندوناش دیکم رو خراشید. آخ بلندی گفتم و  می

 رفتم تا سرشو باال بیارم:موهاش رو توی مشت گ

راخ  وبار دیگه دندون بزن تا خشک بکنم تو یه ســـ یک 

 تنگ دیگت! 

ای معصومش رو اشک پر کرد و منم چشمای سرمه

هامو ادامه دادم تا جایی که کامل دیکم لزج  اعتنا ضربهبی

 بشه. 

 فــاک رفتن متنفر شه! خواستم سوُگلیم بار اول از بهنمی

 ــ بسه.

ستورم نامطمئن سرشو عقب کشید و صورت خیس  بااین د

 شده از بذاق و آب ِمنیش رو به سمتم گرفت.  

نفس  لطافت و دلربایی خط فک کوچیکش که با هر نفس

وار به سمت صورتش  شد، دستم رو نوازشبازو بسته می

 حرکت داد.
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م رو  چونش رو مالیم نوازش کردم و انگشت خیس شده

 ش.ش بردم و بعد گردن سمت گونه

 شد. آلـتم داشت از شدت عطش و لذت منفجر می

های بازش رد کرده و  دو انگشتم رو آروم از میون لب

 زبون خیسش رو لمس کردم. 

م بود و منتظِر انگشتای  با نگاِه به اشک نشستش، خیره

 دستم تا ببینه قدم بعد چی قراره بشه. 

نوک انگشتام رو تا آخر فرو کردم و حلقش رو نوازش که 

 تر پرید. زد و پلکش سریع عوقی

انگشتام تا آخر تو مجرای تنگش اسیر شدن ر، با فشار بیشت

 و مکثم برای بیرون اومدن هم بیشتر. 

شد و تقالش تا  آلودم از روی لب پاک نمیلبخند شهوت

 کرد.مرز جنون داغم می 

ی لطیفش دور انگشتام بیشتر شد،  وقتی حرکت حفره

 بیرون کشیدم تا سرفه کنه. 
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 ای چشماش حاال خونی و اشکی بودن! ن دو گوی سرمهاو

متری  با دو دست موهاشو چنگ زدم و تو چند سانتی

 صورتش موندم:

ــ امشب قراره جلوی کلی مستر رونماییت کنم و از همه 

 تر، رئیسم! مهم

مزه رو حتی شده یه  های خوشهمه عاشق اینن که میوه

کسی که از  خوام اولین بار کوچولو، مزه کنن و من می

 آکبندی درت میاره، خودم باشم، بلوبری خونی من! 

بعِد این حرف سرشو ول کردم و دست روی کمرش  

گذاشتم و با خشونت خم کردمش و خودمم دو زانو پشتش  

 نشسستم:

 ــ بریم واسه یه سواری خوب!

حرف و بغ کرده شد و دیگه با  نمیدونم چیشده بود که بی

 حتی وقتی با دو دست پهلوی چیز مخالفت نکرد. هیچ
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کوچیکشو گرفتم و خودمو پشتش میزون کردم، چیزی جز   

 ناله از لباش خارج نشد. 

دستاشو روی زمین قالب کرد تا وقتی سر کالهک آلتم 

 داخلش شد نلرزه:

 ــ شل کن! 

 تر... آخخخــ آ...آروم 

با یک ضرب نصف عضوم رو فرو کردم که فریاد بلندش 

 وشم رو خراشید:تو حمام اکو شد و گ

خوای کل نگهبانای عمارت بفهمن داری ــ ساکت شو می

 شی؟!زیرم عروس می

 ــ در...درد داره ار...اربا...آه...

 از زیر دیکش رو توی دستم گرفتم و مشغول نوازشش

ی آلتم رو وارد سوراخ تنگ خشکش آروم بقیهشدم و آروم

 کردم.
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 بام پیدا کردن.اختیار راه خودشون رو روی لهام بیناله

شد حرکت خون تو دیکم  تنگی بیش از اندازش باعث می

خواست تمام بدن پسرک  می متوقف شه اما با این وجود دلم 

 رو همینجا فتح کنم!

هام رو شروع کردم و هر چند آروم، اما عمیق توش  ضربه

 هقش تو حمام پیچید:رفتم و میومدم که صدای ریز هق می

 ــ چته؟! 

 م ــ درد...دار

م بچسبه  شکمشو گرفتم و صافش کردم تا کمرش به سینه

 .ی بلندی کرد و اشکاش مهمون صورتش شدنکه ناله

 شی. ــ هیش بلوبری من! داری عروس ارباب می

هاش بودن چنگ زد و قوسی به  به دستام که روی سینه

کمرش داد تا خودشو رهایی بده اما من بیشتر به خودم  

 ام رو تندتر کردم:هفشردمش و وحشیانه تلمبه
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تر...دارم...دارم پاره کنم یواشــ خواهش می

 میشممم...آیییی 

خودش رو خم کرد تا دستش به زمین برسه و بعد فریادش  

رو بیشتر رها کرد. عصبی و کسل موهاش رو چنگ زدم 

 تا سرش بلند شه:

 ــ مگه نون نخوردی کـونی؟! 

تندتر و   های بلندتری سر داد که حرکت کمرم روفقط ناله

 تندتر کردم:

 ــ تا جون داری باید زیرم بـگا بری!

 تر...آییییییی ــ ت...توروخدا ارباب یَـ...یواش

دیکم تا دسته تو سوراخ کوچیکش فرو رفت و حس خیسی  

 خون رو متوجه شدم. 

کرد که ولش کردم و محکم حاال به وضوح گریه می

 خودمو بیرون کشیدم:
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 خوری!گــاییدن هم نمیدرد ــ به 

کامل روی زمین افتاد. هق زد و با گریه توی خودش جمع  

 شد.

 کرد. این وضعیت فقط اعصابم رو خسته می

حوصله بلند شدم و از حمام بیرون زدم و قبل خروجم بی

کن که بیرون درب م رو از قسمت رختاز اتاق، حوله 

 . ای بود، برداشتمشیشه

دادم چیزی برای خوردن براش بیارن تا میباید دستور 

 شب این وضعیت رو نداشته باشه...
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*** 

ی موعود فرا رسیده بود. شب، ماه کامل بود  باالخره لحظه

 شد. ای توی آسمون دیده نمیو تقریباً هیچ ستاره

قبل از اینکه از عمارت به قصد شرکت خارج بشم، به بقیه  

 ها پذیرایی کنم. ز مهمان هام یادآوری کردم تا ادست راست

هاش وارد  ساموئل رایز باید همیشه دیرتر از مهمون 

 شد!می

ی لبم  جلوی در ورودی عمارت ایستادم و سیگاری گوشه

 گذاشتم. 

وارد   نقص تموم شه.میدوار بودم همه چیز مثل همیشه بیا

که شدم، نور صورتی و قرمز و بنفِش فضای تاریک،  

 ر آورتبلند موزیک عذاب صدایهام رو آزرد اما چشم

 ز بقیه چیزها بود. ا
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جای اتاق پیچیده بود جلوی  دود سیگار و برگی که جای

گرفت اما جلوتر که رفتم بهتر متوجه اطراف  دیدم رو می

 شدم.

 ساعت چه شده بود!به عرض یک

های چرم سلطنتی قرمز قرار یک طرف سالن که مبل

ود که  داشت رو سرتاسر مردهای کت پوش پر کرده ب

 پسرهای عریان الغری کنارشون ایستاده بودن. 

ها و دیوارها و تقریبا کل فضای و طرف دیگه، جای پله

عمارت رو کلی اسلیو برهنه پر کرده بودن که صدای آه و 

 شون به شدت محرک بود. ناله

جلوی درب ورودی یک جفت پسر لخت با شرت چرمی  

. چنان عاشقانه مالیدندیگه رو میمشکی ایستاده بودن و هم

 شد. هاشون به وضوح شنیده میو عمیق که صدای بوسه

 زدن! هم میباز حالم رو بههای هوسگـی
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تونستم تصور کنم چطور میشه یک نفر عاشق همجنس  نمی

 خودش بشه؟! 

های پر باد و غرور کاذب من به پسرهای نوجوونی که کله

 مند بودم.  داشتن، عالقه

اینکه زیرم بگاشون بدم، خونیشون کنم، خط  اونم فقط برای 

بندازم و صدای داد و فریاد دردناکشون رو تا گوش فلک 

 برسونم! 

تمام این عالیق هم فقط به لطف شغلم بود که گاهی اوقات  

 . پارتی سر بزنمکرد به اسلیوبار و گیمجبورم می

پک عمیقی به سیگارم زدم که یکی از نگهبانا سمتم اومد و 

 گفت: بالفاصله

ــ رئیس، آقای فاکس هم تشریف آوردن. بهشون گفتم توی  

 اتاق کار منتظرتون باشن.

اخمی روی صورتم نشست و درحالی که دود سیگارو  

 دادم گفتم:بیرون می
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ــ کی بهت اجازه داد یک غرییه رو تو اتاق کار من راه  

بدی؟! برو راهنماییشون کن به سالن قرمز، مثل بقیه 

 ها. مهمان

 ــ اما قربان... 

 ــ مایک کجاست؟! 

نگهبان سکوت کرد و بالفاصله سر به دور و اطراف 

 :چرخوند تا دنبال چیزی یا کسی بگرده

 ــ هـ...همینجاهاست.

 ــ نیومده؟!

 با ترس بهم خیره شد و آب دهنش رو قورت داد. 

 توله سگ لجباز! 

م و به توجه به نگهبان به سمت سالن قرمز راه افتادبی

تک رئسا که حاال نقش ارباب رو برای اسلیوهای تک

 آمد گفتم. کردن، خوشاندامشون بازی میظریف خوش
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روی بزرگترین مبل نشستم که یکی از اسلیوهایی که  

مایک دیروز از اسلیو بار خریده بود، جلو اومد و پایین  

 پاهام نشست.  

العملی نشون بدم دست به سمت  قبل از اینکه عکس

 های چرمم برد که غریدم:شکف

 کنی؟!ــ چه غلطی می

 ــ دارم کفشتونو درمیارم تا پاهاتون رو...

پوش پام کشید و با  انگشتای باریکش رو دور مچ جوراب

 طنازی و صدای نازکش تو چشمام زل زد:

 ــ با انگشت نوازش کنم! 

 م غریدم:های چفت شدهبا حرص از بین دندون

 ــ الزم نکرده! 

م شد و تو  ایش خیرهزد و با چشمای تنگ قهوهلبخندی 

 گرانه زبونشو روی زانوم کشید:همون حین، عشوه
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 کنم، ارباب. ــ پس با زبون نوازششون می

ی لبم نشست که چشماش رو براق کرد. با  لبخندی گوشه

 آرامش خم شدم و چونش رو توی دستم گرفتم. 

فشارم چشماش رو خمار و صورتش رو نزدیکم کرد که 

 دستم رو بیشتر کردم:

 خوای واست بخارونمش؟!خاره. میــ خیلی کـونت می 

هاش رو نزدیک لبام کنه که  هیچی نگفت و خواست لب

هوا موهاشو چنگ زدم و بلندش کردم. جیغش گوشم رو بی

 ها برگشتم:رویی به سمت اربابآزرد اما با خوش 

های کردن ها و وقت تلفچینیــ دوست دارم قبل از مقدمه

 مورد، پارتیمون رو شروع کنیم! بی

تر بود و سِر تاسی پر هایی که از بقیه مسنیکی از ارباب 

 از کک و مک داشت، لبخندی خمار روی صورت نشوند:

 ــ موافقم.
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های جام پوش هم با خنده و تکون دادن بقیه مردهای کت

 شرابشون، موافقتشون رو اعالم کردن.

دست گرفتم و باوجود داد و فریاد از موهای پسرک توی 

ی سالن راه افتادم. نگاه پر شهوت پر نازش به سمت دیگه

اش  زدهاسلیوهای دیگه به بدن الغر عریان پسرک، خجالت

 کرد.می

پسرک چشم تنگ رو روی میز بزرگ بیلیارد پرت کردم  

 و خندیدم:

ــ بیاید آقایون بفرمایید! قراره پارتی رو با یک گروپ  

وپ شروع کنیم. بعد از پارتی هم یک سورپرایز  سکِس ت

 ویژه براتون دارم!

ی  هام جون گرفت. میوهتصویر بلوبری خونیم جلوی چشم

 ی جذاب من!نورسیده

مست نبودم اما سادیسمم به شدت تحریک شده بود و ملحق  

 _نماهای متعجب که در شدن شش تن از ارباب
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ه بودن، اشتیاقم  ای پا به اینجا گذاشتاصل برای کار دیگه  

 کرد.رو برای این نمایش بیشتر می

ای از پاهای پسرک گرفتم و با خشونت به طرف دیگه

پرتشون کردم تا بفهمونم باید داگی بشه. با مکث به حالت  

سالش   ۳۰ها که حدود داگی استایل شد و یکی از ارباب

 خورد باشه جلوش رفت تا با صورتش بازی کنه. می

دست روی باسنش نشوندم که آهی  ی محکمی با ضربه

کشید و کمرش تکون خورد. از بند شرت چرمیش گرفتم و  

 عقب کشیدمش:

 ری؟!ــ وایسا کجا می 

ای نصیبش کردم. چقدر دلم یک شالق دم  ی دیگهو ضربه

 خواست! دستم می

 های باسنش زدم و از هم فاصلشون دادم:چنگی به لبه

 ــ خوبه که تنگ نیستی!
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ش کردم که  ای شل شدهوارد سوراخ قهوهو یک انگشتمو 

 ای از لذت کرد. ناله

هاشو ارباب جوانی که جلوش بود لباشو شکار کرد و سینه

 تو مشت گرفت و مالش داد.

 ــ آه...اوممم ارباب. 

ش تو  خم شدم و پوست کپلش رو بین دندون گرفتم که ناله

 دهن ارباب جوان خفه شد. 

ک و مکی قدم جلو  ارباب بِِرد، همان پیرمرد کچل ک

وار نیشگون گرفت. گذاشت و پهلوی پسرک رو نوازش

چرخوندم تا تماشاگرای  میمنم چشم دور تا دور سالن 

 بیشتری وارد نمایشم بشن و متوجه ورود بلوبریم نشدم. 

ی اول رو بود و دو دکمهها که سبزهکی دیگه از ارباب ی

ور گردن  ، کروات از دپیراهنش رو از گرما باز کرده بود

 کشید و به سمت میز بیلیارد اومد. 
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جام رو روی میز گذاشت و کروات رو دور گردن پسرک 

انداخت و محکم کرد و همزمان که ارباب جواِن اول  

 مکید، راه تنفسش رو بست. های اسلیو رو می لب

وار حرکتش  دو انگشتم رو وارد سوراخش کردم و قیچی

 دادم که زانوهاش رو از میز فاصله داد و تکون خورد.  

پوست گرٔه کروات دور گردن اسلیو رو محکم  سیاه ارباب

توجه سه انگشتم رو واردش کردم و با کرد و منم بی

 خشونت توش تلمــبه زدم:

 ش! ــ آییی یوا

انگشت چهارم باز کردم که یکی خندیدم و با لذت جا برای 

 از نگهبانا از پشت نزدیکم شد:

 ــ قربان؟! 

 صداش آروم بود:

 شه!ــ اسلیو محبوبتون آماده نمی
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به سرعت سرمو سمتش چرخوندم که بلوبری خونیمو  

 کنارش دیدم. 

قدش نصف نگهبان بود و اخم ظریفی بین ابروهای بورش  

 صورتم شد:جا خوش کرده بود. لبخندی مهمون 

 ــ باالخره اومدی! 

اما نگاهم سمت پیراهن بلند آبی رنگ توی تنش که شد،  

 های خشم توی چشم زبانه کشید:شعله

 ــ چرا لباساتو در نیاوردی؟!

ــ یکی از پیراهنای شمارو پوشیده ارباب هرکاری کردیم  

 نتونستیم از تنش در بیاریم. 

انگشتام رو   بار نگاه سرخم رو متوجه نگهبان کردم واین

 از سوراخ دردمند اسلیو بیرون کشیدم:

 دونم چیکار کنم! برو. ــ الزم نیست در بیاریدش. خودم می
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نگهبان با گفتن "اطاعت" بالفاصله دور شد و منم چشم از 

 بلوبری گرفتم. 

ای روی باسن اسیلو زدم و به لرزشش خیره  اسپنک دیگه

 شدم:

ن این پسر یکی  دونیــ مسترهای عزیز! همونطور که می

 از اسلیوهای من بوده. 

ها نگاه کردم و آلود و مشتاق اربابهای شهوتبه چهره

 ادامه دادم:

تونید هرکاری که ــ و حاال قراره به شما تقدیمش کنم! می

 خواید باهاش بکنید. می

دور میز رو طی کردم و از بلوبری هم گذشتم تا یکی از 

 های بیلیارد رو بردارم:چوب

شب اولین باره که قراره اینجا، تو عمارت رایز فتح ــ ام

 . بشه

 پشت اسیلو برگشتم و دست روی کمرش گذاشتم:
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شه امتحان ــ هرچند که فکر نکنم باکره باشه، ولی می

 کرد...

ارباب بِِرِد پیر اولین کسی رود نگاه پر عطشش سمتم  

 و فضا وقتی نوک چوب رو بین کپالی پسرک  چرخید

 تر هم شد. ینپسرک کشیدم سنگ

 تر کرد:هاش خفیف لرزیدن که لبخندمو بزرگرون 

 ــ آم...آ...ارباب... 

 ــ خفه شو.

اربابی که پوست تیره داشت و کرواتش رو تقدیم پسرک  

ی اسلیو  ، با خماری دست به سمت دیک سیخ شدهکرده بود

 ش بلند شد. برد و شروع به نوازشش کرد که ناله

داشته باشه و با یک حرکت چوب رو  نذاشتم شادیش دوام 

به سختی داخل سوراخش فرو بردم که شدید لرزید و فریاد 

 کشید. 
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های مسترها فریادش رو حل کرد و منم فشار صدای خنده

 ش بیشتر کردم. چوب رو داخل سوراخ پاره شده

ی چشم دیدم بلوبریم از ترس جلوی دهنش رو  از گوشه 

کردن چوب رو بیشتر   گرفت و این لذتم برای تا آخر فرو

 کرد.

چنان فریاد جگر خراش پسرک بلند بود که مجبور شدم با  

 همون شدت چوب رو پس بکشم.

 ــ چه مرگته کونی؟! پس فکر کردی برای چی اینجایی؟!

 ــ پـ...پاره شدم ارب.... آیییی

بدون آمادگی دوباره چوب رو تاآخر مهمون سوراخ فاکِی  

د رو میز پخش شد و شروع  خونیش کردم که با درد و فریا

 به تقال کرد.

های بیشتری دورش جمع شدن و مستر  بعد این کار، ارباب

 های پسرک رو به دندون گرفت.پوست لبسیاه
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ی بلندی سر دادم و عقب کشیدم که نگاهم به لرزش  خنده

 های بلوبری افتاد.لب

 آخ بلوبری خونی من! 

غول بازی ارباب بِِرد بالفاصله جای من رو گرفت و مش

کردن با چوِب داخل سوراخ پسرک فریادکش شد و دو  

ارباب دیگه هر کدوم یک قسمت از بدن پسر رو به دندون  

 گرفتن.

ی  با دیدن حرکت ظریف اما سریع بلوبری، به شدت لبه

 پیراهنش رو چنگ زدم:

 ــ کجا؟! 

 از پیراهن بلند گشادش کشیدم و چسبوندمش به خودم:

 . ــ کلی کار دارم باهات

 های متعجب و کنجکاو اربابای دیگه برگشتم:و به نگاه

 م...بلوبری خونیم! ــ و سورپرایز ویژه 



95 

حتی ارباب بِِرد هم که بدجور به دریدن و شنیدن صدای  

مند شده بود، برگشت و  گریه و فریاد اون اسلیو عالقه 

 نگاهم کرد.

ش قفل کرد اما من به زور  بلوبری دستاش رو روی سینه

های پیراهن رو توی تنش دریدم.  دم و دکمهپسشون ز

شد،  مانندش که تندتند باال و پایین میی صاف برفسینه

 صدایی شکست. ی بینمایان و بعد بغضش به گریه

 ــ واو! عالی! احسنت! 

چشمام با شنیدن صدای ارباب عربی که تا االن هنوز تو  

 سالن سرخ نشسته بود، براق شد و سمتش چرخید:

 !دست نخورده! شیرین! زیباــ بِکر! 

ی بلوبری رو چنگ زدم و باال آوردمش. با مالیمت چونه

 اشِک پر برِق چشماش غیرقابل توقف بود:

 ــ و از آبشار آبی چشماشم که نگم! 

 خوامش.ــ می 
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 ــ نه اون با جوونا رابطش بهتره. ببین چقدر کوچیکه!

 + مال منه! 

کوتاه بین ارباب بِِرد  صدای تیز ارباب عرب زبان، جنگ 

و همان ارباب جوان اول که مارکوس نام داشت را پایان 

 بخشید. 

ای توِی دستام رو  ی گنجشک سرمهبا نیشخند روی سینه

 نوازش کردم:

بینید فروشی  ی زیبایی که میــ اشتباه نکنید آقایون این میوه

 نیست! 

تا نزدیکی گوشش سر خم کردم و بینی بین موهای  

ش کشیدم اما مخاطبمم حاال، اون پنج ارباب تیرهابریشمی 

 تشنه بود:

 ــ بلوبری فقط اختصاصی برای اربابه!
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ای خم کرد که دست پشت کمرش  پسرک سر به سمت دیگه

ها وارد این  انداختم. تو همین حین یکی دیگه از نگهبان 

 قسمت از عمارت شد و بلند گفت:

 . خوان شما رو ببیننــ رئیس، آقای فاکس می

سر تکون دادم و با فشار آوردن به کمر بلوبری، آروم به 

 راه افتادم:

 ــ شروع پارتی با من بود، ادامش با شما. 

و با نیم نگاهی به اسلیِو روی میز بیلیارد که تو این مدت  

 به بلوبری من زل زده بود، به سمت سالن قرمز رفتم. 

کردن و  دو سه تن از مردها بالفاصله کمربند از کمر باز 

 به اسلیو حجوم بردن که مسبب نیشخند روی صورتم شد. 

 ــ آروم باش. امشب، شِب توئه! 

اما این حرف نه تنها لرزش پسرک ظریف کنارم رو قطع  

هاش رو شدت بخشید. باالخره نگاه از نکرد، بلکه اشک 
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ی صورت کوچیکش گرفتم و به ورودی سالن قرمز گوشه

 دوختم. 

 ی لبم باز شد. چین گوشه

 ای از تپش ایستاد. هام ِگرد و قلبم لحظهچشم

تونستم حالجی کنم اما هرچی بود، با  احساسم رو نمی

 کرد. مرگ برابری می

اون سگ وحشیم بود که برهنه تو آغوش یک مرد دستمالی 

 شد؟!می
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 مایکل* 

 

گذرونی و پرسه زدن بیرون از بعد از چند ساعت وقت

ی و کروات سیاه عمارت، با یک دست کت و شلوار مشک

 رنگ بلند برگشتم. 

 درست مثل یک ارباب. 

ظاهر یک مستر رو داشتم، گرایش یک اسلیو، و قلب یک  

 لیتل.

چیز برام ملموس نبود و این سردرگمی با ورود اون  هیچ

 ی فاکی بیشتر هم شد. پسره

 بلوبری خونی! 

جای من ِورد زبون ساموئل شد از روزی که این اسم به

 . تغییر کردهمه چیز 
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حتی دو روزم نگذشته بود که تونسته بود به کل جای من 

 رو تو قلبش بگیره!

 کرد. این دردم رو بیشتر می

ای بودم که برای تخلیه کمر استفاده  این که فقط گزینه

ای بودم که میومد و  شد و مثل یک توالت زندهمی

 رفت!شـ*ـاشید توش و میمی

 کرد! این حالم رو بد می

گرفتی گلوم رو کنترل کردم و به سختی وارد عمارت 

ی ده کیلویی بسته بودن و حتی  شدم. انگار به پاهام وزنه

 دیدن کلی اسلیو برهنه وضعیتم رو تغییر نداد. 

کل فضای عمارت با دود و نورهای رنگِی کور کننده،  

 .مسموم شده بود و صدای موزیک هم آزار دهنده بود

 اون صحنه، قلبم رو له نکرد.  چیز به اندازهاما هیچ 



102 

ساموئل پشت یکی از اسلیوهای برهنه که روی میز بیلیارد 

داد، ایستاده بود و با چوب داشت سخت  داشت جون می

 گـاییدش!می

 دندونام روی هم فشرده شد و مشتام گره. 

خوردم که به همه کس و همه چیز  از طرفی حرص می

 توجه داره جز من! 

 وانم رو خراش داد.  و از طرفی، شخصیتش ر

کرد مربوط به سادیسم نبود، این  کاری که اون داشت می 

 گری محض بود!دیوانگی و وحشی

خراش پسر چشمام بسته و سوزشی تو کل با فریاد گوش

 بدنم حس شد. درست بین پام و توی قلبم. 

کرد و  شد تمام بارهایی که از شدت خشم مست میکاش می

 کرد رو فراموش کرد. می عین یک سگ ناچیز بهم تجاوز 

م نهادینه شده بود و دردش  رفت و تو خاطرهاما یادم نمی

 درست همونجا بود که با این وجود، عطش داشتم! 
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عطش لمس شدن توسط اون، عطش داد و فریادش، عطش  

های کوتاه و خشنش، عطش مالکیت و عطش له محبت

 شدن به دست اون!

سالن قرمز رنگ  بدون حتی یک نیم نگاه دیگه، به سمت 

راه افتادم. حتی ورودم رو متوجه نشده بود. نه اون نه 

 هیچکس دیگه.

 ــ به، سگ قدیمی!

 با شنیدن صدای بم یک مرد برگشتم و به عقب نگاه کردم.

شد. تو آقای فاکس بود که بعد از من وارد سالن قرمز می 

 این دو سالی که ندیده بودمش شکمش بزرگتر شده بود. 

 کس!ــ ارباب فا

و سرمو خم کردم که خندید و جلو اومد و درست مثل یک 

 ارباب محترم، بامحبت در آغوشم فشرد:

کردم تو این پارتی ببینمت، اونم با کت و  ــ فکر نمی

 ! شلوار
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ها بود اما توقع این حرف رو  کت و شلوار فقط برای ارباب

 ازش نداشتم. پس انتظار چه پوششی از من داشت؟

 رو خونده باشه، جواب داد: انگار که افکارم

 کردم چنین گرایشی داشته باشی. ــ راستش اصالً فکر نمی

ــ شماام گرایش ندارید. بقیه رئسا هم ندارن. ساموئل هم 

 .نداره

ای که دور میز بیلیارد راه انداخته بود  برگشتم و به معرکه

 نگاه کردم و با پوزخند ادامه دادم:

 ــ البته مطمئن نیستم. 

 ساموئل؟! ــ 

وقتی دوباره نگاه ریز خاکستری فاکس تو چشمام زل زد،  

 فهمیدم به خیلی چیزها واقفه.

انگار از چشمام تا درون افکارم نفوذ کرد و هرچی  

 خواستم رو متوجه شد:دونستم و میمی



105 

 ــ مـ...منظورم ارباب ساموئله. 

 ــ اون اربابت نیست، سگ. 

د. از شنیدن این و جام شرابش رو با خونسردی باال کشی

 .صفت روی زبون اون چندشم شد

 چیز تموم. ــ اون فقط رئیسته. یک رئیس همه

اون هم به ساموئل زل زد. حتی از این فاصله صدای رسا  

 رسید. و بمش به گوش می

کردم بتونه فروش مواد  ــ تو هر چیز بهترینه. فکرشو نمی

 بین رئسای صنعت رو تو یک گی پارتی... 

 حرفش پریدم: با تعجب بین

ــ فروش مواد؟! امشب قراره مواد فروش بره؟ اینجا؟! بین  

 خبر؟!این همه اسلیِو از همه جا بی
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هایی که  ارباب فاکس بلند و کریه خندید. از اون خنده 

هروقت موقع گیر انداختن من با یکی از اسلیوهاش روی  

 نشوند:صورت می

 .ایــ اوه پسر جون تو خیلی ساده

 آروم توی دست گرفت:م رو چونه

 تر از این حرفاست! ــ ارباب ساموئلت خیلی ِخبره

 ــ اما... 

سرش و نزدیک صورتم کرد و لب به زمزمه باز کرد. 

 کرد:بوی شرابش منزجرم می

 کنی، به جایگاه اون.ــ تو فقط داری حسادت می

 چشمام گرد شد و خواستم سر عقب بکشم که نذاشت:

تونم  کنم. من هیچوقت نمیدت نمیــ نه...نه ارباب من حسا

 مثل ارباب ساموئل بشم. 

 نیشخندی زد: ارباب؟!
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 ــ شما خودتونم گفتید... 

 ! ــ امتحان بود

بار نخندید. سرم  باز هم مچم رو گرفت. با این تفاوت که این

رو تو یک سانتی صورتش نگه داشت و نفس بدبوش رو  

 روی لبام رها کرد:

تونی یکی بهتر از ساموئل باشی. اما میتونی ــ تو نمی

 اون بشی!

 حیرت و ترس عجیبی توی چشمام ریخته شد:

 ــ مـ...منظورتون... 

ــ مگه اینکه بخوای جای اسلیِو زیِر دستای ساموئل باشی،  

 نه ساموئل!

لبخند کوچیکش پرید و سریع شونمو گرفت و برعکسم 

یزش هم کرد تا نمایش ساموئل رو ببینم. حاال سوگلی عز

 های فاکیش!!کنارش بود، با یکی از پیراهن 
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هاشو تنم کنم و  هیچوقت بهم اجازه نداد یکی از پیراهن

امروز که برای اولین بار اینکارو کردم، رفتاری نشون 

 داد که صدها بار پشیمون شدم. 

ش گرفتگی گلوم با فشار دستش که روی کمر عزیزدردونه

 نشست، بیشتر شد. 

ی داشتم که جلوی چشماش شاهد ابراز عالقهحس زنی رو 

 کرد.ترم میشوهرش به یکی دیگه بود و این سردرگم

 نه، من گرایش نداشتم. 

 من فقط به لمس اون معتاد شده بودم... 

 کار!لمس اون وحشِی خیانت

زده خودم  ی سینم نفسم برید و وحشتبا حس خیسی قفسه

 رو تو آغوش ارباب فاکس دیدم.

رابش رو از پشت روی پیراهنم خالی کردم  با یک دست ش

 و با دست دیگه شکمم رو گرفت و سخت به خودش فشرد:
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ــ دیدی گفتم تو به اون اسلیو آبِی توی دستاش حسادت  

 کنی، نه به خودش؟! می

 صدای آرومش گوشم رو قلقک داد:

 تونم کاری کنم از ساموئل بهتر شی... ــ من می 

ربندم رد شد و داخل دست بزرگ هرِزش به سختی از کم

 شلوارم رفت:

 تر!ــ و از اون اسلیو جدید هم محبوب

تر خارج شد دستش که به عضوم برخورد کرد نفسم عمیق 

 و چشمام بسته:

 ــ ا...ارباب... 

 ــ هیش سگ وحشی من...

خواستم داد بزنم و بگم من سگ وحشی تو نیستم!  می

رو خواستم فریاد بزنم که تو حق دست زدن به من می

 نداری! حق دست زدن به عضوی که...
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 اما نه.

حرکت نرم و ماهر دست ارباب فاکس آلــت نافهمم رو 

تحریک و بزرگ کرد و نفسام رو تندتر. االن فقط دستی  

 خواستم که نوازشم کنه تا بلکه درد گلوم بهتر شه.رو می

ی دستش دور  با بیشتر فرو رفتن دستش توی شرتم گره

بیشتر کرد و در نهایت، یکی از انگشتاش گردنم رو هم 

 سوراخم رو فتح کرد. 

یک دستم ناخودآگاه روی آرنجش نشست و دست دیگم  

 موهای خاکستریش رو چنگ زد:

 ــ سـ...ساموئل... 

 گم که قراره سگم برگرده پیش خودم. ــ بهش می

ها نشست و بعد آروم عقب عقب رفت و روی یکی از مبل

وند و شروع کرد یکی یکی و منم روی پای خودش نش

 هام رو باز کردن. دکمه

 زدم و عطش لمس شدن داشتم.نفس مینفس
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 شاید گرایش داشتم. 

خواستم تا  شاید هوس و شایدم توهم اما هرچی که بود می

 انتهاش برم. 

 چه با ساموئل چه بدون اون! 

خودم رو تقدیم ارباب فاکس پیر کردم و گذاشتم وقتی  

ی زد، آه و نالهم رو مک میهشد های برجستهداشت سینه

 غلیظی از لبام خارج شه. 

هام  با لذت کمرم رو گرفته بود و مثل یک نوزاد سر سینه

کرد و  لیسید و بعد با عشق نوازش میزد و میرو میک می

ی پوست شکمم ادامه تر کارش رو با قسمتای دیگهماهرانه 

 داد.می

ام به وضوح رها هام رو نگرفتم و گذاشتم صدجلوی ناله

شد که بقیه تصویر یک ارباب  شه. حتما خیلی عجیب می

 دیدن! رو زیر یک ارباب دیگه می

 اما من دیگه ارباب نبودم. 
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 من...

العاده سکسی ها که فوق های بردهبا تصور خودم تو لباس

تر  ی خشن، حشریروم ساموئل مجذوب کنندهبود و روبه

 شدم.

فاکس عقب کشیدم و بلند شدم  پوستمو از زیر دندون ارباب 

و دو زانوم رو دو طرف پاهاش گذاشتم و دستامو دور  

 صورتش قاب گرفتم و عمیق لباشو گزیدم. 

کار نموند و شلوارم رو تا رون پایین کشید و  اونم بی

های باسنم چنگ زد و با اسپنک  حریص به لپ

 لرزوندشون. 

از   زبونشو وارد دهنم کرد و سقف دهنم رو لیسید و بعد

 گاز ریزی از لب پایینم، تمرکزش رو روی باسنم گذاشت. 

 زد و انگشت کردنم آرزوش شده بود. چشماش برق می

 آهی کشیدم و خمار لب زدم:
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خوام... منو بکنید. منو جلوی همه انگشت... ــ ارباب... می

 خوام... انگشت کنید. می

سوراخم  ش تو با فرو رفتن یکی از انگشتای بلند و کشیده

 کردم و لب گزیدم: از لذت ناله 

خوام ساموئل.... ساموئل منو زیر شما ــ اوممم...می

 ... ببینه... می

وقتی دو انگشتش تو سوراخم فرو رفت از دردی خفیف 

 گردنشو چنگ زدم و خودمو بهش فشردم که پچ زد:

 خوای سوگلی من بشی؟ سوگلی من شو... ــ جونـــم. می 

ی حساسم  انگشتشو داخلم حرکت داد و هربار به نقطهدو 

 هم ضربه زد:

 ــ سوگلی من شو تا... 

موهام به شدت از پشت کشیده شد و با خشونت از آغوش 

 ..ارباب فاکس جدا شدم.
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 همه چیز تو یک ثانیه اتفاق افتاد.

پرت شدم روی زمین و با حس درد لگنم آخ بلندی گفتم اما 

 ه باال کشیده شد:طولی نکشید که موهام ب

 خوردی؟!ــ داشتی چه گوهی می

اختیاری که تو چشمام جمع شدن، دیدم  چند قطره اشک بی

ی ساموئل رو کسی نبود که  رو مختل کردن اما عربده

 نشناسه:

 کردی هرزه؟!ــ گفتم چه غلطی می

 + آروم باش ساموئل.

اما اون با چشمای سرخ آتشین به ارباب فاکِس خونسرد،  

 رد و صداش رو تو کل سالن رهایی داد:نگاه ک

 شرمی زیْر دستم چطوری آروم باشم؟!ــ با هرزگی و بی
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موهامو بیشتر توی مشت فشرد که حس درد و سوزش  

وحشتناکی رو پوستم دوید. لغزش گردوی کوچیک گلوم  

 دوباره شروع شد:

 ــ با این سگ کثیف!

 بغض فقط یک قدم تا دریده شدن فاصله داشت. 

 ستور دادم لخت شه. ــ من د

ی بی  با ترس به ارباب فاکس زل زدم. هنوز نقاب مسخره

اعتنایی روی صورتس بود. این حرف آتیش ساموئل رو 

ورتر کرد. هرچند که صداش آروم بود، اما قدرت شعله

 کشیدن موهام بین انگشتاش رو افزایش داد:

 ــ یـ...یعنی چی؟!

وام واسه خالی  ــ با دیدن نمایش تو زده بود باال، و ت

 ! کردنش وقت نداشتی

 ــ اما... 
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نگاهی بهم انداخت و چیزی رو توی چشماش دیدم که  

 غریبه بود. 

 ترس!

 ــ اما اون استریته. گرایش... گرایش نداره قربان.

ارباب فاکس بلند زد زیر خنده و رو کرد به مسترهایی که  

اسلیوهاشون روی میز در حال طنازی بودن و نگاه  

 سمت ما: خودشون به

ــ گرایش نداره؟! شما یک نگاه به دیکش کنید. ببینید دیکی  

 شه؟!ی کـ*ون دادن سیخ می که گرایش نداره انقدر واسه

ی سیاهی  ی بلندی توی فضا پیچید و سایهصدای قهقهه

 روی من افتاد. 

 حس شرم و وحشت کل وجودمو گرفته بود.

 چیکار کرده بودم؟!
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گردابی که توی گلوم تشکیل شده و  از خودم نفرت داشتم و 

 کرد.داد، دردام رو چند برابر میحس گند حقارت می

 ام بود. چارهو این کار ساموئل، تیر آخر روی پیکر بی

 ــ پس که اینطور...

 انگشتاش قلبم رو تکه تکه کردن، با رها کردن موهام. 

 ــ حاال دیگه سگ شماست! 

 و فاصله گرفت.  

الت باعث شد با دست خودم رو  احساس سرما کردم و خج

 بپوشونم. 

ــ متاسفم قربان، وقتی به عنوان دست راست پیش من  

 دونستم گرایش داره! فرستادینش استریت بود. نمی

 باالخره دهان باز کردم.

 وجه شبیه خودم نبود:صدام به هیچ
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ــ من گرایش ندارم! توام گرایش نداری! ارباب فاکست هم 

ابایی که اینجان گرایش اصلیشون  نداره! هیچکدوم از ارب

 گی نیست و در اصل برای این اینجاان که... 

با نشستن مشت بزرگ و محکم ارباب فاکس روی دهنم 

 ی آهن توی دهنم پیچید. دوباره پرت شدم و مزه

 چقدر جنگیدن با بغضم سخت شده بود! 

ی سامو رو موهام توی صورتم ریخته بود و چهره

  م چنگ زد، صورت کریهه چونهدیدم و وقتی فاکس بنمی

 اون بود که توی چشمام خیره شد:

دراز نبود،  ــ وقتی بهت دادمش اصال گستاخ و زبون 

 ساموئل. سگم رو خوب تربیت نکردی!

ها تو سالن پیچید و ی بلند اربابو به دنبالش دوباره خنده

 ای رفت.فاکس برخاست و سمت دیگه
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له شدن داشتم   احساس شرم، حقارت، پوچی، اضطراب و

که تو همین حین ساموئل دست دور بازوم انداخت و با 

 سردی بلندم کرد. 

 

*** 

مانند  آتیش سوزان چشماش حاال جاشون رو به سرمای یخ

 دستاش داده بودن. 

ها و من هر قدم از  از بین جمعیت رد شدیم به سمت پله

 خجالت آب شدم.

ها خیلی کم نگاهشرمی از دو دست برای پوشوندن این بی

 بود!

سمت یکی از اتاقای بالاستفاده عمارت بردتم و درو با 

 خونسردی باز کرد. 

های در هم که چشماش رو بالفاصله هلم داد داخل و با اخم

 داد نگاهی کلی بهم انداخت.تر نشون میسیاه
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 شناختم. انگار که نمی

 ارزشی بیش نیستم. انگار که یک موجود بی

اشتم که اشتباهی مرتکب شده بود و  ای رو دحس بچه

 ترین تنبیه رو براش در نظر گرفته بودن.سخت

 محلی!بی

محلی" رفته رفته به  و هراسم از این بود که این تنبیه "بی

 "دور انداختن" تبدیل شه... 

 ــ سـ...سا...ساموئل من... 

 ــ حرف نزن. 

 ــ باید یه چیزی رو بهت بگم خب...

 وم.خوام صداتو بشنــ نمی

های سرخ و  یک دستم جلوی پام بود و یکی روی سینه

 ی اون پیرمرد عوضی. م از بوسهکبود شده

 خودم رو توی بغل خودم فشردم:
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 محلی نیستم! ــ باید باهام حرف بزنی. من الیق بی

خورد که  صدام گرفته بود و التماس غریبی توش موج می

 کردم نرمش کنه اما برعکس! فکر می 

فندک بود زیر انبار باروت، وحشی شد و با  این حرف مثل

 خشم سمتم حجوم آورد:

محلی نیستی؟! لیاقت؟! تو داری حرف از لیاقت  ــ الیق بی

 زنی؟! تو... می

بار دستش رو مشت کرد و جلوی دهنش گرفت و این

 صداش رو باالتر برد. باالتر از چیزی به اسم عربده:

تویی که لیاقت  ــ حیف سگ که روی تو اسمش بیاد! حیف! 

 زنی؟!هیچی رو نداری با چه رویی از لیاقت حرف می

 هیستریک خندید:

ــ نکنه...نکنه الیق انگشت شدن بین اون همه آدم هستی؟!  

اونم توسط یه پیرمرد هیز! آررره؟! دوست داری وسط  
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جمع مثل یک دستمال توالت باهات برخورد شه؟! دوست 

 م!داری دست به دست بچرخی؟! با تواممم

 چنگی به موهام انداخت و به شدت کشیدشون:

کنی؟! اونجا که  خون گرفتی؟! چرا حرکت نمیــ چرا خفه 

 خوب عشوه میومدی!!

شد و کل  لرزش بدنم غیر ارادی بود. گلوم داشت منفجر می

 لرزید:هیکلم به طرز وحشتناکی می

 ــ سـ...سامو... 

خونیم رو و دهن  ی صورتم کرد و لبسیلی محکمی حواله 

 دردمندتر... 

ــ دیگه اسم منو به زبونت نیار. تو از سگ بودن فقط  

خواد دیگه اینجا ببینمت. همین  نجاستشو داری. دلم نمی

کنی و میری پیش  االن هرچی داری و نداری رو جمع می

 اربابت!

 چشمام بیش از اندازه بزرگ شد و لبام به وضوح لرزید:
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 ــ چـ...چی؟! من... 

 خوام صداتو بشنوم. یــ گفتم نم

 ــ سامو... 

 پشتشو بهم کرد و سمت در راه افتاد که باالخره شکست...

 هاش از چشمام بیرون زد.شکست و تیکه

 .شکست و صدای شکستنش تو صدای فرود اومدنم گم شد

 م برام غریبه و دردناک بود. صدای گریه

ها گریه کردن، اصال جالب حسی که داشتم، بعد از سال

 نبود. 

ها الل بودم و حاال با شکستن بغضم، خون تو  انگار تا مدت

 گلوم سرازیر شده بود.

هق، مویه و گریه  گفتن ضجه، هق چیزایی که بهش می

آور بود. اونم جلوی کسی که هیچ احساسی خیلی عذاب

 نداشت!
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دیگه دست خودم نبود. رو زمین افتاده بودم و سرمو 

یاه و از ته دل گریه چسبونده بودم به سرامیک سرد س

 کردم.می

ی  دید چشمام خیلی بد بود اما از پس اشک پاهای کشیده

ساموئل رو دیدم که نزدیکم شدن و بعد دستاش رو کمر  

 سردم نشستن. 

م تو چکیدن و صدای گریهوقفه رو زمین میاشکام بی

 شد.گوشم اکو می

 من... عزیزکم...ــ مایکل...مایکلم...سگ وحشی

 آرووم بود. صداش خیلی

 خواست دو دستش رو دورم بپیچه که برآشفتم.  

 ش کردم:ی سینهسر بلند کردم و تندتند مشتام رو حواله 

 ــ ازت متنفرم ازت متنفرم ازت متنفرم! 
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ش غم غریبی  فشرد و چهرهلباش رو محکم روی هم می

 داشت. 

چشماش براق شده بود و این باعث شد فریاد پر دردم حین  

 ه.گریه رها ش

 بالفاصله محکم تو آغوشم کشید و دستاشو دورم حلقه کرد:

 ــ هیش... هیش آروم باش مایکی. چیزی نیست... آروم... 

 

 ــ ازت متنفرم ازت متنفرم ازت متنفرم! 

 

جون، کردم و مشتام هرچند آروم و بیاینو مدام زمزمه می

کرد چقدر شدن و فرقی نمیش کوبیده میاما هنوز رو سینه

 فشردتم. خودش میبه 

تا اینکه باالخره بااین حرفش، دست از تقال برداشتم و تو  

 آغوشش آروم گرفتم:



126 

 ــ منم ازت متنفرم...
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 ارباب* 

 

 لرزید.هنوز می

جوره  کوبید و هیچبا هر نفس پر تنشش قلب منم تو سینه می

 تونستم انکار کنم که این تپش برای حال اونه.نمی

های عمیقش، قلب  ترسیدم تو یکی از همین دم و بازدممی

 کوچیکش بیاد بیرون و نتونم جلوی خونریزیش رو بگیرم.  

متری  انقدر ترِس از دست دادنش رو داشتم که حتی میلی

 م فاصله بگیره.نگذاشتم از سینه

کردم و هر ش رو نوازش میدیدهبا آرامش موهای آسیب

 شد. نیش میای نصیب پیشواز گاه بوسه

 کردم که دیگه این حالش رو نبینم.  هر کاری می

 کردم تا بره.حتی شده آزادش می

 تا دور شه و کنار من آسیب نبینه...
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های خونی روی پاتختیم. دستام  نگاهم چرخید رو پنبه

 ناخودآگاه لرزید. 

ش چنگ زدم و بیشتر به خودم فشارش دادم  به کمر برهنه

 وشم پیچید:ش تو گکه صدای گرفته

 ــ سـ...ساموئل... 

 ش قالب کردم:دستم رو روی شونه

 ــ جان ساموئل. 

 فکر نکنم صدام رو شنیده باشه اما بالفاصله جواب داد:

 ــ باید بهت بگم دیشب... 

 ــ دیشب هر اتفاقی افتاده دیگه تموم شده. بهش فکر نکن.

 تموم نشده بود. 

فاکس اعتمادش بهم  موقعیت کاریم بدجور توی خطر بود و 

 از بین رفت.
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به سختی تونستم اوضاع پارتی رو مدیریت کنم و  

ها، حال  ی اینخریدارهای مواد رو جذب اما در کنار همه

 تر بود:مایکل از همه برام مهم

 کردی. ــ بهتر شدی؟ دیشب تو خواب هم گریه می

 چقدر گفتن این حرف به مایکل برام سخت بود.  

دم روزی هم برسه که مایک، سگ  کرهیچوقت فکر نمی

 وحشی دوست داشتنیم بشکنه و فرو بریزه. 

 .اون تو ذهنم فوالدین بود

ــ متاسفم که برات دردسر ایجاد کردم سامو... اون...اون  

کرد تا مچم رو  کرد... امتحانم میفقط داشت امتحانم می

 بگیره... و من... من...

فه سرشو تو ی بغض افتاد که کال دوباره صداش تو چاله

 گردنم خفه کردم:

ــ هیس آروم باش گفتم بهش فکر نکن. االن فقط تو مهمی 

 . مایکل
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حرفی نزد و فقط دست لرزانش رو پشت کمر انداخت و 

 بیشتر تو آغوشم فرو رفت:

 ــ ساموئل من باید یک چیزی رو اعتراف کنم. 

ساعت   ۱۸سر تو موهای سیاه پرپشتش فرو بردم و بعد از 

 م انداختم:پلک روی ه

 ؟ ــ هوم

 ــ من... من ِگی...

ی در پایین رفت و هیکل ظریف تو همین حین دستگیره

 بلوبری نمایان شد. 

 ــ چیشده؟!

 با مکث داخل اومد و خجل در رو بست:

 ــ ار...ارباب. 

سرمو سمتش چرخوندم و نگاه کوتاه مایک هم متوجهش  

 شد:
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 ــ من...من گرسنمه...

 چیزی برات آماده کنه. ــ به آشپز بگو یه 

 ــ آخه... 

 مایکل هم سرشو باال آورد و با حرص گفت:

ــ مگه اینو با بقیه اسلیوها به فاکس ندادی؟! همین که 

هاش جر  اینجایی و هنوز کونت زیر اون مرتیکه و نوچه

 نخورده باید خدات رو شکر کنی.

خندمو کنترل کردم و دست روی سرش گذاشتم تا دوباره  

گردنم فرو بره. بلوبری سرخ شده، دستاس رو توی  داخل 

 کنان لب زد:پتههم کرد و تته

 تونم چیزی بخورم...تونم... نمیــ نمی

 + یعنی دستم نداره؟!

ش کنار  خیز شد که پتو از روی باالتنهبا حرص بیشتر نیم

 رفت:
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 .ــ تو توقع داری ارباب بیاد غذا بده به دهنت؟! مگه همه..

م رو اذیت  مشکلم با غذاهای اینجاست که معده ــ نه نه من

 کنه. می

ی کدوم سرزمینی که باید برات آشپز مخصوص  ــ شاهزاده

 هم استخدام...

 + مایکل! 

م شد که آروم  با ابروهای درهم رفته سمتم چرخید و خیره

 م دعوتش کردم:به سمت سینه

 ــ بخواب عزیز من. 

 خوام پیشتون باشم ارباب!ــ من می 

ت به یاد ندارم ندارم اما مطمئناً دیشب باهاش زیادی  درس

 م شده بود. مدارا کرده بودم که به این اندازه وابسته

 خواستم جوابی بدم که با بغض ادامه داد:
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ترسم... این عمارت منو  ــ من... من از اینجا می

کردن...  ترسونه... کارایی که دیشب با اسلیوها میمی

 . ها... اما شما..ارباب

کرد صورتش از اشک خیس شد و  ِمن میهمونطور که ِمن

 ش بیشتر:های در هم فرو رفتهلرزش دست

شه...  تونید خوب باشید... میــ اما شما خوبید... یعنی می

 خوام پیشتون باشم... می

قبل از اینکه شروع کنه به گریه دستمو سمتش دراز کردم 

 و با خنده گفتم:

 ــ توام بیا اینجا بچه.

 ــ ساموئل! 

هاش  زده بود اما با بوسه روی پلکچشمان مایک حیرت

 نگاهشو بستم:

 ــ حسودی نکن! تو جای خودتو داری.
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 :دندان روی هم فشرد

کنن ــ از کسایی که با گریه خودشونو واسه بقیه لوس می

 متنفرم! 

م شدت گرفت و دست بلوبری که نامطمئن نزدیکم خنده

 شده بود رو کشیدم:

 اینجا بلوبری خونی من.  ــ بیا

ی  اون هم به نرمی روی تخت نشست و بعد سر سمت دیگه

 م گذاشت.  سینه

 احساس خوبی داشتم. 

 . شهوت نبود اما زیبا بود

حس کامل شدن و لطافت قلبم که کل وجودم رو گرفته 

 بود...

های سرخش رو شکار کردم که اختیار خم شدم و لببی

 حسادت مایک رو هم برانگیخت.هاش گر گرفت و گونه
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های بلوبری رو تو دستم  و وقتی از پشت یکی از کپل

 م برداشت:فشردم، سر از روی سینه

 کنی؟! اونم جلوی چشم من؟!ــ هی معلوم هست چیکار می

 ــ آروم باش مایکل...

 ــ چطوری آروم باشم وقتی...

 بالفاصله روش خیمه زدم و دو دستش رو باالی سرش  

 دم تا توی یک سانتی صورتش خیره بشم:قفل کر

 ــ اینطوری!

 آلود مکیدمشون. هاش و هوسبعد افتادم به جان لب

های زخمیش آرامش آلود اما عاشقانه و از نابی لبهوس

هاش منتقل  گرفتم و این حس رو با نوازش روی نوک سینه

 کردم.

های بزرگش رو  با لطافت دستاش رو رها کرده و سینه

 ای سر داد:رفتم که نالهتوی دستم گ
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 ــ هوس...هوست کردم سامو... 

ی راستش قطع کردم و تو  صحبتش رو با لیسیدن سینه

 تر رفتم تا زبان روی سوراخ نافش بکشم.همون حین پایین

با لذت آهی کشید و موهام رو نوازش کرد که لبخندی زدم  

 و سر بلند کردم:

 ــ چرا بیکاری؟! 

 ان بود اما مایکل جواب داد:روی صحبتم با بلوبرِی حیر

 تونی همزمان دوتا دوتا انتخاب کنی! ــ نمی

 خندیدم و گفتم:

 ــ واقعا؟! 

پاهاشو گرفتم و افقی روی تخت کشیدمش طوری که سرش  

 ش به سمت بلوبری:تنهبه کنار تخت برسه و پایین

 ــ بیا جلو بچه.

 چشماش گرد شد و صدای مایکل در اومد:
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 گرفته؟!ــ هی شوخیت 

و پاهاشو جمع کرد و خواست به حالت قبل برگرده که 

 هاشو فاصله دادم:دست بردم و به شدت رون

 ــ رو حرف من حرف نزن. 

 و رو کردم به بلوبری:

 رسه.ــ گفتم بیا جلو پسر. نوبت توام می

هنوز چشماش از این درخواست گرد و متعجب بود اما با  

رار گرفت. دست  مکث جلو اومد و بین پاهای مایک ق

 ش گذاشتم و اشاره کردم:روی آلـ*ت برآمده 

 ــ خیسش کن براش.

 مایکل نیشخندی زد:

 ــ خوبه فکر کردم یه لحظه...

با فرو رفتن ناگهانی یکی از انگشتام تو س*وراخ تنگ 

 ش نفسش رفت:شده
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 ــ درست فکر کردی.

 ــ سـامو... 

خفه  لب روی لباش کوبیدم و اعتراض رو توی دهنش 

ش کردم و با خیس شدن آلـ*تش توسط زبون بلوبری، ناله

 هم اضافه شد. 

رفتم از زیر فِک بلوبری تو سوراخ مایک عقب و جلو می

و در همون حین لب و چونه و گونه و گردنش رو  

 گذاشتم. مکیدم و رد محبت سرخ و کبودی میمی

کمرشو از شـ*هوت باال برد و دوباره کوبید که "جانی"  

 و انگشتام رو دوتا کردم. از زیر مچم رو چنگ زد گفتم 

که بلوبری، فهمیده دیـ*کش رو تا آخر وارد حلقش کرد و  

 با سرو صدا شروع کرد به ساک زدن:

 ــ آه....اوممم ساموئل...

 !ــ دیدی گفتم خوشت میاد؟
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 ــ تند...تندتر... 

ها رو بلوبری سرعتش رو باالتر برد و منم بوسه و کبودی

ش تبدیل به فریاد  هاش رسوندم که نالهبه سینه دوباره

 :آلودی شد شـ*هوت

 خوام...ــ بیشتر... بیشتر می

ی حساسش  حرکت دوتایی انگشتام وحشیانه تند بود و نقطه

هاش رو به اوج  رو حسابی هدف گرفته بود که تکون

 رسوند. نهایتا چشم بست و با داد بلندی سریع ارضـ*ا شد.

بری فواره زد و باعث شد سر عقب بکشه  آبش تو دهن بلو

 اما من دیکـ*ش رو گرفتم و مالیدم تا از آب خالی شه:

 ــ جــــان... ای جانم... توله سگ من....

کردم به این سرعت ارضـ*ا شه و این برام  فکرشو نمی

 لذت بخش بود. 

زد و چشماش خمار شده بود،  می  همونطور که نفس نفس

فرو برد که صورت بلوبری رو خودش رو تو آغوشم 
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جا وارد دهن کوچیکش گرفتم و چهار تا از انگشتام رو یک

 کردم:

 ــ دیگه جون ندارم ساموئل... 

 ــ هنوز که فقط یک راند تموم شده!

ی بلوبری رفتن و با عوق زدنش  انگشتام تا حلق لزج شده

 بیرون اومدن. بالفاصله به سرفه افتاد و منم انگشتای

دار  از منی و بزاق رو سمت سـ*وراخ نبض مخیس شده 

 مایک بردم تا آمادش کنم:

 ای؟! ــ واسه راند اصلی آماده

 

*** 

 

 * مایکل

 حال گفتم:.بی.
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 ــ کمرم... کمرم خالیه سامو...

 رسم.ــ دوباره به توام می

 ای روی پیشونیم رهام کرد:و با بوسه

 . ــ راند اصلی مال بلوبریه

 د شدم. دیوانه شده بود؟! گر گرفتم و از جا بلن

خواست جلوی چشم من اون پسره رو ببوسه؟! نوازش می

 کنه؟! تو بدنش داغ کنه؟!

 ها فقط تو یک جمله گفته شد:ی این حرفاما همه 

 ــ پس اینجا دیگه جای من نیست.

 ــ اتفاقا جای تو، و نوبت توئه. 

پشت گردن بلوبری رو گرفت و خیلی آهسته لباش رو 

ی  روی لباش گذاشت و مشغول بوسیدنش شد اما نقطه

ش رو از زیر ی برهنهتر دستاش بودن که سینهدردناک

 کردن. ی آبی نوازش میشده پیراهن پاره
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لغزید و نقص پسرک میدستش دورانی رو پوست سفید بی

رو هم گیر هاش هر از گاهی نوک صورتی سینه

 شد.ش منتهی مینداختن که به نالهمی

اون موجود کوچولو زمین تا آسمون با روز اول فرق 

 داشت!

دمغ برعکس شدم تا از روی تخت بلند شم و برم که  

 حرکتم کرد:صدای ساموئل بی

 خوای نوبتت رو بسوزونی؟!ــ کجا؟! می 

کرد و  برگشتم که دیدم با نیشخند جا رو با بلوبریش عوض 

های کوچیک با باال زدن پیراهن پسرک، کمر و کپل

 گردش رو نمایان.

پسر آهی کشید و خودش رو روی ساموئل رها کرد که 

افتادن روی تخت و مشغول بوسیدن هم شدن و من برای 

اولین بار به جای دیدن دستای ساموئل رو بدن اون،  

 چشمام میخ باسن جذاب بلوبری شد:
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 نگی داره. چیش به من؟! ت کون قشــ خب برده

مکید  تو همون حین که لبای پسرش رو تو دهنش می

 خیز شد و گفت:نیم

 ش رو به توام بچشونم. خوام مزهخوام... میــ می 

این حرف باعث شد آب دهنم رو قورت بدم. حرکت عضو 

کردم و حسی عجیب درونم پا گرفت بین رونام رو حس می

 که متعجبم کرد. 

 بم نظر پیدا کرده بودم!رو بزرگترین رقی

اختیار سمت بدنش حرکت کردم و دست روی پوست  بی

 لطیف باسنش گذاشتم:

 خوای باهام تقسیمش کنی؟!ــ یعنی می

های پسر گرفت و به سمت من ابرو باال باالخره لب از لب 

 انداخت:

 ــ مگه من و تو داریم؟! 
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ی  نامطمئن سرمو سمت باسن بلوبری بردم و بوسه

 کپلش نشوندم.   کوچیکی رو

 دست خودم نبود. 

 ی پسرک رو بفهمم:خواستم مزهبه شدت می

 !ــ تری...تریسام؟

لبخندی پر لذت روی صورتش نشست و سمتم خیز  

 م گذاشت:برداشت و دست روی سینه

 ــ شاید! 

آروم دعوت به خوابیدنم کرد و بلوبری هم از خدا خواسته 

 بام. سریع سمت من چرخید و لباشو کوبید روی ل

 ش دادم:با انزجار از پشت موهاشو کشیدم و فاصله 

 ــ هی انقدر به من نزدیک نشو!

 ــ مایکل! 
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با صدای هشدار مانند ساموئل اخم کردم و خواستم حرفی 

 هام توسطش لمس شد. بزنم که بیضه

هام حمله ور شد که ابروهام باز و بلوبری هم دوباره به لب

اشتم در همون حینی که  بار باهاش همراهی کردم و گذاین

کرد، م تا مرز جنون داغم میمالش ساموئل رو بیضه

 . های بلوبری بهم لذت بدهلب

 ها معتاد شه. سامو حق داشت به اون لب

کردم دارم شیرین و لطیف بودن و با هر مکش احساس می

ی خوبش تموم  زنم که مزهآبنبات ترشی رو لیس می

 نشدنیه. 

کپـ*ـالش چنگ زدم و با لذت از هم  دست بردم و به 

 بازشون کردم تا نوک انگشتم به سـ*وراخش برسه.

ش تو گلوی من خفه شد که باعث شد چشم ببندم و  ناله

 متوجه خروج سامو نشم. 
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آروم انگشتمو وارد سوراخش کردم که تکون خفیفی  

 خورد:

 ــ هوممم... مگه دوست نداری؟

 ترــ آرو...آروم 

و عقب کردم تا جا باز کنه و بعد سرمو  انگشتمو داخلش جل

 عقب کشیدم:

 ــ من آروم دوست ندارم! 

 و انگشتامو بیرون کشیدم و تو دهنش فرو بردم:

 ــ سـ*ـاک بزن.

بعد با لذت انگشتامو دور زبونش حلقه کردم و بیرون  

 کشیدمش:

 ــ چجوری تونستی مخشو بزنی؟! با این یه ذره زبون؟!
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حسابی رو زبونش کشیدم، دوباره  خندید و وقتی انگشتم رو 

بار دوتاش رو تو سوراخ تنگش فرو  به پشتش بردم. این

 م فشرد:کردم که آخی گفت سرشو روی سینه

 کنم تر خواهش... میــ آروم...آروم 

 + چیشده؟!

با صدای ساموئل سرمو سمتش چرخوندم که دیلـ*ـدوی دو 

 سِر درازی رو دستش دیدم:

 ؟ــ اون چیه

 ه تو آوردم. ــ هدیه واس

 ــ بدش به بلوبریت! 

 و جسم ظریف پسرو کنار زدم که با عجله سمتم اومد:

 ــ چته تو؟! بشین سرجات.

 ــ ممنون از مداوات، هیچیم نیست عالیم! 



149 

روش ایستادم که نگاهش  و از روی تخت بلند شدم و روبه

 رنگ خشم گرفت و گلومو چنگ زد:

 ــ بهت میگم بخواب! 

 ؟!ــ داری دستور میدی

 کنی؟! ــ داری نافرمانی می 

دهن باز کردم تا حرف بزنم که محکم پرتم کرد روی تخت  

 و گردنمو به تشکش فشرد:

مونه تا من به بلوبری  ــ حاال این دیلدو تو سـ*وراخت می

 برسم!

العملی نشون بدم چشمام گرد شد و قبل از اینکه بتونم عکس

دیلدوی کلفت رو گذاشت دم سـ*وراخم و یک ضرب 

 واردش کرد. 

فریادم بلند شد و دلم از حال رفت که بلوبری بالفاصله جلو 

 اومد و لبامو بین دندوناش گرفت. 
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 اما طاقت نیاوردم.

الً  شد و دردش اصبا هر ضربه، دهنم به داد باز می

 افتاد:نمی

 ــ ساموئل درد...درد دارم... 

 کردم. کاش عضـ*و خودش رو داخلم حس می

 همید.  فاما باز هم چیزی ن

های بلوبری که  بار بوسهروی کرد و اینباز هم زیاده

 هام رو نشونه رفته بودن، کمی دردم رو تسکین داد.سینه

شد، به کدوم قسمت از اجزای داخلم ضربه  نفهمیدم چی

رد که اشکم در اومد و فریاد دلخراشم تو کل اتاق خو

 پیچید. پاهامو به شدت تکون دادم:

 خواااام...ــ بکش بیرون نمی

م رو سر  هاش ادامه داشت که به ناچار گریههنوز تلـ*مبه

 دادم. 
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کردم و انقباضی که سوراخم ایجاد کرده بود دردم ناله می

 داد.رو افزایش می

و ساموئل با آرامش دیلدو رو بیرون   هر دو متحیر ایستادن

 کشید و کنارم روی تخت انداخت:

 ــ هیسسس... چیزی نیست، تموم شد.

با خشم دیلدو رو پرت کردم روی زمین و اونم از کمر  

 بلوبری گرفت و سمت خودش کشید. کنار گوشش لب زد:

 ــ بشین روش.

ها و باسنم رو نوازش کرد و نگاه نامطمئن و با دست رون

 وبری رو آلـ*ت من نشست:بل

 ــ خوبه... بزرگ که نیست...کوچیکه.

 با حرص چنگی به پهلوش زدم و روی شکمم نشوندمش:

خاطرش ساموئل  ــ بشین ببینم واقعا ارزش داشتی که به

 رو باهات تقسیم کردم؟! 
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 + مایک!

  ؟گمــ دروغ می

از زانوهام گرفت و پاهامو باز کرد که تو همین 

بلوبری دیکم رو توی دست گرفت و رو چاک لطیف   حین

 هلوهاش کشید:

 ــ آ...آه... 

 ــ ببرش تو بلوبری ارباب... ببر...

با فرو رفتن دیکم تو غار تنگ داغش نفسم رفت و آهم بلند 

 :شد

 ــ ه...همینه.

ای ی بلوبری از درد توی هم رفت که سامو بوسهچهره

 ماساژ داد:روی کتفش نشوند و کمرش رو 

 ــ زود باش حرکت کن. 
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کمر باریکش و توی دست فشردم و کمکش کردم هرچند 

 م فرود بیاد:آروم، اما عمیق رو آلـ*ت سیخ شده

 ــ آه..خوبی...تنگی...داغی...اوممم...آییی!

با فرو رفتن سر نسبتاً کلفت دیک ساموئل تو سوراخم 

 د. یچیفریاد مختصری کشیدم و دوباره درد عجیبی داخلم پ

 ــ هیسس آرووووم! 

 ــ درد... درد دارم... 

با گفتن این حرف، بلوبری روم خم شد و شروع به خوردن 

 لبام کرد و منم حرکتم داخلش رو سرعت دادم. 

شد فرق بین لذت و دردش رو کشید و نمیعمیق آه می

 فهمید:

 ــ اوممم پسر خیلی تنگی... 

ی به  بخش حرکت تند و عمیق ساموئل صدای خیس لذت

 .کردترم میوجود آورده بود که حشری
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 داد. تاوان دیک سیخ شدم رو سوراخ ظریف پسرک می

زد بلوبری هم شدیدا  ای که سامو داخلم میبا هر تلمبه

خورد و سوراخش حجم بیشتری از آلتم رو تکون می

 بلعید:می

 ــ ب...بزرگه! 

 ساموئل خندید:

 رسه!ــ به مال من نمی 

 ر داخلم فرو کرد که فریاد کشیدم:و باالخره تا آخ

 ــ یواش وحــشـــــی! 

 شی!ــ داری ناز نازی می

هاش بیشتر سرعت و قدرت داد و هر بار درد  و به ضربه

 فرسایی داخلم پیچید. طاقت

آلتم به شدت تو سوراخ لطیف بلوبری که حاال تقریبا به  

رفت و دردم کرد، فرو میراحتی و با رضایت حرکت می
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تونستم از سوزش عجیبش  شکست اما باز هم نمیمیرو 

 چشم پوشی کنم. 

 ــ ارباب... من... من... 

حرف بلوبری با فریاد پر لذت من نصفه موند و با فشار  

 توش ارضا شدم. 

 ی سامو گم شد:نفسم در صدای خندهصدای نفس

 ــ توله سگ زود انزال! 

وندم  ای چرخزده سرمو به سمت دیگهاخم کردم و خجالت

که با ریخته شدن آب داغ بلوبری رو شکمم، شرم جاشو به  

 تعجب داد:

 ... ــ آب بلوبریتم اومد... آی...بکش بیرون سام

ای  هوفی کشید و به آرومی عضوشو بیرون آورد که ناله

تونستم درد نوظهور  کردم و صدام از درد گرفت. نمی

 امروزم رو درک کنم:
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بخورین که دوباره هیوال  ــ بدویین بدویین دُم ارباب رو

 نشه. 

و روی تخت اومد و سرجای خودش دراز کشید. من که 

ش شدم که خندید و  منظورش رو فهمیده بودم با اخم خیره

 منو سمت خودش دعوت کرد:

 ــ تو بیا پیش خودم ببینم چت شده.

 ش گذاشتم. بالفاصله سر روی سینه

 چقدر این روِی جدیدش رو دوست داشتم!

ش کشیدم و بلوبری  پوست صورتم رو روی سینهبا مهر 

ش  هم با ناز بین پاش رفت و لیسی به آلت بزرگ برآمده

 زد:

 ــ جــون... شیرینم.

هم روی پیشونی   و قبل از اینکه اعتراضی کنم یک بوسه

 من نشوند و دستش رو از پشت بین پام لغزوند:
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 ــ پریود شدی؟!

 ـ ساموئل!! ـ

 !  هات تخم کرده؟ــ روده 

 ــ هـــــی! 

 کردم توش!ــ خب گیر می

 از شدت خجالت سرخ شدم و با حرص لب زدم:

 ــ همینه که هست! 

 ــ من... آه...

تر موهای  با لذت سرشو باال گرفت و ناله کرد و شهوتی

 بلوبرِی بین پاش رو چنگ زد:

 ــ بیا اینجا ببینم بچه. 

با لذت هاش گرفت و نزدیک که شد لباش رو به زیر دندون

 مکید.
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دیدم  های یکی دیگه میهاش رو روی لببااینکه داشتم لب

 اما ته دلم خوش بود.

ته دلم مثل دخترای چهارده ساله ذوق لمس شدنای  

 آمیزش رو کردم و کلی رویا پردازی...محبت

 چقدر این رویا شیرین و خوش بود!

 ــ سام...ساموئل؟! 

توجه خودم  ش مدست روی کمرم کشید که با گرفتن چونه

 کردمش:

 خوام یه چیزی بهت بگم. ــ می 

بار بعد از چند ثانیه  نگاه بلوبری هم سمتم چرخید و من این 

 مکث، مطمئن لب باز کردم:

ترسیدم بهت بگم و ــ از دیشب به یک نتیجه رسیدم اما می

 کرد. ساموئل من گِ...خب... واکنشت منو منصرف می

 دهنم ماسید.  ای که به در خورد حرف تو با تقه
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ی ورود داد و یکی از  بر خالف میلم، ساموئل اجازه

عریان نگاهی به من و بلوبرِی نیمهنگهبانا بدون حتی نیم

 وارد شد:

 ــ رئیس... ارباب فاکس اومدن و تو باغ منتظر شمان. 

 و اون پایان تمام رویاهای خوش من بود... 
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*** 

 انگار روی زمین نبودم.

کشید و نفسم به سختی باال میومد و این  سوت میگوشام 

میان سوزش چشمام یادآور شد که دقایقی پلک زدن یادم  

 رفته بود.

 شنیدم؟!درست می

 گرفت؟! وحشیم رو از من پس میداشت مایکل من، سگ 

 مگه اون مال کسی بود جز من؟!

 به سختی خودم رو روی کاناپه جلو کشیدم:

خواید  گید...میربان یعنی میشم قــ من...من متوجه نمی

 مایکل رو پیش خودتون برگردونید؟! 
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ی لب برداشت و با خونسردی  فاکس پیپِش رو از گوشه

دیدم که خودش رو  م شد. تو نگاهش کسی رو میخیره

 دونه:ی نبرد میبرنده

ی منه؛ یه مدتی پیش تو به امانت گذاشتمش و  ــ اون برده

 حاال...

یست جناب اون یک آدم مستقله که ــ برده؟! اون برده ن

 گیره. همین!کنه و حقوق میپیش من کار می

ش  لبخندی زد و پیپ رو دوباره روی لب باریک تیره

 برگردوند. 

 آور بود... چیز به طرز وحشتناکی عذابهمه

ـــ سند اون پسر دست منه، سامو. لج نکن. تو این میدون  

 شه. چیزی به نفع تو تموم نمی

ی بلندی رو تو جیب داخلی کتش و برگهو دست کرد 

 بیرون کشید و روی میز انداخت:

 ــ نگاهش کن. 
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ی روی میز چشم دوختم. عکس سه در  با تزلزل به برگه

خورد و این ترسم رو چهار مایکل سر برگه به چشم می

 کرد:صد برابر می

 بار خریدید؟!ــ مایکل... مایکل رو از گـ*ی 

و از کره وارد کردم و از  بار نه... من اونــ گـ*ی 

 ش خریدم. و بعد دادمش به تو تا...فروشنده

 مونه!ــ پس صحبتی نمی

گاه مبل. هیچوقت تا به حال بین  و خودمو کوبیدم به تکیه

 بار فرق داشت.حرف فاکس نپریده بودم اما این

 بار صحبت کل داراییم بود.این

 داشتم.  منطق شدی، سامو. از تو توقع بیشتریــ خیلی بی

 و با همون آرامش از جا بلند شد و پیپ رو به دست گرفت:

ــ به هرحال چیزایی که الزم بود بدونی رو فهمیدی. حاال 

 بهش بگو آماده شه تا ببرمش به جایی که ازش اومده!



164 

 :زده بلند شدمو راه خروج رو در پیش گرفت که وحشت

ن برای منه...  کارو کنید، آقا. مایکل االتونید اینــ شما نمی

 اون به اینجا عادت کرده.

 قبل از خروجش برگشت و ابرو باال انداخت:

ــ به اینجا یا به تو؟! یادت نره پسر جون، هرچیزی که 

تونم دوباره  داری و نداری از منه و هروقت اراده کنم می

 به پوچی تبدیلت کنم!

 ــ مشکل... مشکل شما چیه؟!  

  ۱۲تا برده نیاز داشته و من فقط  ۱۳اومده و بهم گفته بود 

گفت. چون یکی از برده بهش دادم. کامالً هم درست می

ای که از بار خریدیم رو من از آِن خود کرده  برده ۱۳

 بودم. 

 بلوبری خونیم... 

هاتون کم شده؟! خاطر اینه که یکی از بردهی اینا بهــ همه 

 خریم... خب یکی دیگه می
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یر دسِت من، داری باالتر از من  ــ مشکل من اینه که تو، ز

ی شاخه  کنی! دستتو میبری تا به باالترین میوهِسیر می

 برسی غافل از اینکه کل درخت و باغ مال منه! 

از حرص دندان روی هم فشردم و غضبناک به صورت  

ش خیره شدم که تیر آخر رو روی پیکره مربع مردونه

 جونم فرود آورد:بی

، ایرادی نداره. به  ای خودت کردیها رو برــ یکی از میوه 

ای بر نداره، هرچی که باید داشته باشه  مایکل بگو وسیله 

 رو دارم! 

 گیرم. چیزی که مال خودم بوده رو پس می

 و بیرون رفت.

م از قلب خالی شده. آهی ی سینهکردم قفسهاحساس می

ها کشیدم که با صدای مهیبی سرم به سرعت سمت پله

 نقش بر زمین دیدم.  برگشت و مایکلم رو

 ــ مایکل! 
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 سریع سمتش دویدم و کنار پاش نشستم:

 ــ خوبی؟! 

 + چی...چی میگفت؟!

 ؟ بلند شو تا... ــ حالت خوبه؟ جاییت درد نگرفته

 + سامو اون مرتیکه چی گفـــــــت؟! 

ش  زدهبا فریادش دست پس کشیدم و به صورت وحشت

 :شدمخیره 

 ــ هیچی...

ــ  خواد  گفت؟! میــــرم؟! داشت چی میــ هیچی؟! من خـ

 هرچی که داری رو ازت بگیره؟!

 متعجب جواب دادم:

 ــ نه مایک! اون... 

 ــ ما نمیزاریم! 
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 به سرعت به چپ و راست سر تکون داد و بلند شد:

ــ ما نمیزاریم این اتفاق بیفته. نباید بزاری داراییات رو 

 ازت بگیره.

 باال کج کرد:تو همون حین راهشو سمت طبقه 

 ــ نه... نه نمیزاریم... ما نمیزاریم. 

 ــ کجا میری؟ دیوونه شدی؟! 

 ــ ما نمیزاریم... نمیزاریم این اتفاق بیفته... 

 سریع دنبالش دویدم و بازوشو گرفتم:

 ــ صبر کن ببینم. 

+ اگه بلوبری نبود هیچکدوم از این اتفاقا نمیفتاد...  

 تونم جا بزارم. رو نمیکنم. یه سری چیزا وسایلمو جمع می

 ــ چـــــــی؟! 

 نگاهم رنگ ترس گرفت و ته دلم خالی شد:



168 

 زنی؟!ــ داری چه زری می 

 ــ نمیزاریم همه داراییت رو بگیرن!

و به سمت اتاق من راه افتاد که دوباره به شدت دستشو  

 کشیدم:

 خوای بری؟!؟! کجا میــ داری شر میگی! دیوانه شدی

 !خوادنشنیدی چی گفت؟! اون منو میــ مگه 

ابرو باال انداختم و برای اولین بار با تمنا دو طرف  

 بازوهاش رو گرفتم:

 ــ من نمیزارم! 

 های تو رو تحدید کنه. ــ نه، من نمیزارم، نمیزارم دارایی

 ــ احمق دارایی من تویی تو نباشی دیگه چی میمونـــــه؟! 

 سکوت کرد. 

ی زیباش روی صورتم دوید و  ی کشیدهچشمای تیره

 بالفاصله سیبک گلوش تکون خورد.
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موند و ی ترسناکیش، می، با همهکاش زمان تو همین لحظه

های پسر رو به روم رو با دل و من فقط یک دِل سیر چشم

 پرستیدم:جون می

خاطر من از عمارتت، شهرتت، ثروتت،   ــ تو حاضری به

 !اعتبارت و خالصه کل زندگیت بگذری؟

 سکوت کردم.

تر از این  هیچ چیز برای گفتن نداشتم و مایکل خیلی زرنگ

 ها بود:حرف

 ترسیدم که هیچ سوالی نپرسیدم... ــ از همین سکوتت می

 هام رفت.و وارد اتاقم شد و بالفاصله سمت کمد لباس

 !+ چـ...چیشده ارباب؟

 ای توجهم رو جلب نکرد:نگاه لرزان بلوبری حتی ذره

خوری مایک. مثل  دونی داری چه گوهی مینمیــ تو 

 گوهی که دیشب خوردی. 



170 

توجه یک پیراهن براق مشکی رنگ که جزء بی

شد رو بیرون کشید و  های محبوبم محسوب میپیراهن

 ش رو باهاش پوشوند:ی برهنهباالتنه

 ــ نمیزارم داراییات به خاطر من از بین بره. نمیزارم!

االن داری انقدر برای رفتن دونی جایی که ــ حتی نمی

جای  زنی ناکجا آباده! اون مردک هزار و یک له میبهش له

 دنیا عمارت و باغ و خونه داره! مایکل اون 

کنه توی همه چیز گم شی... تو... تو  کاری می 

 ای!! روانـــــی

باالخره بعد از بستن آخرین دکمه سمتم چرخید و چشمای  

 ش رو تو نگاهم دوخت:سرخ شده

خاطر  خوام موقعیت تو بهــ من روانی نیستم. من فقط نمی

 من توی خطر بیفته. 

تاب دنبالش به  م زد و رد شد و من هم بیای به شانهو تنه

 راه افتادم.
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 تا خود باغ توی گوشش زمزمه کردم اما زیر بار نرفت.

 فهمید از دل من؟! اون چه می 

اشتم و داشتن بلوبری رو دوجدان نگه از یک طرف عذاب

 از یک طرف...

 هاش هیچ بود! این عمارت بدون مایکل و بدخلقی

 ــ مایکلم! 

چقدر آخرین "صدا کردن" سخت بود. درست جلوی درب  

خروجی عمارت، قبل از اینکه پا بیرون بگذاره برگشت و  

 عمیق نگاهم کرد.

ام  خواستم اما وقتی بغضش شکست چنان از کردهنمی

 و آغوش فشردمش. پشیمون شدم که بالفاصله ت

تر از حد تصور کشید خیلی سنگینباری که روی دوش می

 و درک من بود:
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ترسم طاقت نیارم...نه از ترسم! میــ سامو...سامو من می 

ترسم  دادی بیشتر بود...میدرد که دردایی که تو به من می

 از انتظار کم بیارم...از انتظار مرگ!

 خودم جداش کردم:با دو دست صورتشو گرفتم و از 

ــ چی داری میگی؟! الزم نیست بری نمیزارم! من هم تو  

 دارم.می و هم بلوبری رو با هم کنار خودم نگه

 ــ دست تو نیست سامو... 

 ــ احمق! روانی! مریض!  

 های رو هم فشرده شده گفتم:صدامو پایین آوردم و با دندان

ردشون رو  کنه که دهاش میپدر کارایی با بردهــ اون بی

 کنی بری من... چیز تسکین نده... چرا فکر میهیچ

 فریاد کشید:

 تونه بده! ــ هیچکس دردایی که تو به من دادی رو نمی
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هق زد و دوباره سرشو تو گلوم فرو برد و همونطور که 

 فشرد ادامه داد:یقمو می

 ده، سامو!ــ هیچکس به اندازه تو بهم عشق و درد نمی

 ناچاری، دردمند چشم روی هم فشردم:از 

 ــ مایکل...مایکلم... من... من میام دنبالت!

گیرم... قول کنم و پِست میمیام و هرجا که باشی پیدات می

خاطر... به خاطر من طاقت  میدم تنهات نزارم. توام به

 بیار.

 دیگه کم آوردم.

 ای جز رضایت به رفتنش نبود... چاره

 + زودتر بجنب، سگ. 

شنیدن صدای فاکس نگاهم سمتش چرخید. کنار بنز   با

مشکی رنگش ایستاده بود و دوتا از بادیگاردهاش جلوی 

 ماشین.
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 از شنیدن این صفت روی زبون اون دستام مشت شد.

 هاش تند:چشماش خیس بود و نفس

 ــ بیا دنبالم...

 ــ قول میدم...

دستاش رو از دور کمرم باز کرد و به سختی فاصله 

 گرفت.

کردم  گفت و منم حس میانگار چیزی هنوز بود که باید می

 ای بینمون خالیه.جمله

 ای که حتما باید گفته شه...:جمله

 ــ ازت...ازت متنفرم، توله سگ!

 ش به لبخندی چین خورد... لباش لرزید اما گوشه 

وقتی پشتش رو کرد و خواست بره حس کردم زانوم لرزید  

 و پشتم خالی شد. 
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درید تا بپره بیرون و حتی متوجه  م رو میسینهقلبم داشت 

 حضور اروم و مسکوت بلوبری کنارم نشدم. 

های سنگین به سمت بنز ارباب فاکس رفت که با قدم

پیرمرد با نیشخندی کریه در عقب رو باز کرد و نشست و  

در طرف دیگه هم توسط یکی از نگهبانا برای مایکل باز 

 شد.

 که برگشت. 

 ی چشمش آتیشم زد:ت و اشک گوشهصورتش سمتم برگش

 ــ ساموئل... 

 فریادش بدن بلوبری رو لرزوند:

 ! امــ من ِگــی 

نفس کشیدن یادم رفت اما ساکت نشد و با حرفش قلبم رو  

 پاره کرد:

 ــ و من... من دوِست دارم! 
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 زمان برام ایستاد.

 ای توی گلوم جمع شد و چشمام سوخت. غده

هام بگم "منم دوست دارم" اما لبخواستم دهن باز کنم و 

 داد...هم چفت شده بود و این آزارم میبه

انقدر به لبخند خیسش خیره شدم که نفهمیدم کی سوار 

 ماشین شد و رفت.

مایکل رفت و من موندم و لبخند خیسی که هنوز  

 دیدمش... می

 ریم داخل؟ ریم... نمی+ ارباب؟! نمی

ی  براق شدهای به سختی نگاهم سمت چشمای سرمه

های خونی چشماش از شدت خستگی  بلوبریم چرخید.رگه

 انگیختن...شدن و ترحمم رو برمیبه وضوح دیده می

 اون چشما باالخره کار خودشونو کردن! 
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