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گرفته و خش دارم که به زور از ته گلوم در  یافتاد؟ با صدا یچه اتفاق-. میدیدیرو م

 . دمیسوال رو پرس نیا ومدیم

نبود و  ادیز ی. خداروشکر که سرعت کشتنییپا یافتاد رجهیپل مخصوص ش یاز رو-

 جادیا یغرق شد بایکه تقر هیقض نیدر ا یتفاوت چیه نی. البته ایدور پرت نشد یلیخ

با  خوادیلعنت لورا، دلم م-تخت کنار من زانو زد و ادامه داد:  نییپا موی. ماسکنهینم

خدارو شکر  یزنده و سالم نکهیبه خاطر ا الح نیخودم بکشمت اما در ع یدستا

خوب - ؟یتو منو نجات داد-: دمی. با انگشتام گونه ش رو لمس کردم و پرسکنمیم

فکر کنم که اگر اون لحظه اونجا  نیبه ا خوامینم یوقع. حتشد که کنارت بودم اونم

لورا؟  یو لجباز یکنیم ی. چرا انقدر نافرمانادیممکن بود به سرت ب یینبودم چه بال

 . دیکش یقیگفت و آه عم نارویا

مزه شور آب  گهیو از طرف د رفتیم جیداشت و سرم گ انیخونم جر یهنوز تو الکل

 خوامیم-. شدیاز بدنم بلند م یلجن و ماه یو بو کردمیدهنم حس م یرو هنوز تو ایدر

جلومو  مویتخت بلند شم اما ماس یکردم از رو یگفتم و سع نوی. ارمیبرم دوش بگ

 ،یبکن نکارویاالن بهت اجازه بدم ا تونمینم-بازوم رو لمس کرد.  یگرفت و به آروم

و بدنت  ومدهینفست سرجاش ن! هنوز یکرد دایست که از مرگ نجات پ قهیدق 5تازه 

. با یکمکت کنم تا خودتو بشور تونمیمن م یاصرار دار یلیتوان نداره، اما اگر خ

مخالفت باهاش نمونده  یبدنم برا یتو یتوان چیخسته م بهش نگاه کردم، ه یچشما

 یبود بلکه خصوص دهیبود، نه تنها د دهیبود. و درضمن اون قبال هم بدن برهنه منو د
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بدنم نمونده که بخوام  یتو ییجا گهیبدنم رو هم لمس کرده بود. د یقسمت ها نیتر

خجالت بکشم. سرمو تکون دادم تا  مویاز ماس دنشیکنم و بخاطر د یازش مخف

 موافقتم رو بهش نشون بدم. 

. دیرسیحمام به گوش م یآب از تو یبرگشت صدا یزد و وقت بشیغ یلحظه ا چند

. دیکش رونیو در آخر شورت باکسرش رو از تنش ب سش،یو شلوار خ راهنیپ مویماس

رگ هام به جوش  یخون تو یصحنه ا نیهمچ دنیبودم از د یعاد طیشرا یاگه تو

واکنش  تونستمیکه واقعا نم دمحال بو یاما االن انقدر ب کردمیداغ م یو حساب ومدیم

تاپم رو از  یار زد و به آرومبود رو کن دهیچیکه دور بدنم پ ینشون بدم. حوله ا یمناسب

زده بود دستش رو به طرف دکمه  رونیهام که ب نهیتوجه به س یتنم خارج کرد. ب

 سشلوارکم هم لبا ریکه ز دیفهم یو وقت دیکش رونیشلوارکم برد و اون رو هم از پام ب

اشاره  یبه چه نکته جالب- ؟یشورت پات نکرد -شوکه شد.  یحساب دمیرو نپوش رمیز

که امروز  دونستمینم-لب نشوندم و ادامه دادم:  یرو یزیلبخند تمسخر آم! یکرد

 عذر بدتر از گناه.  گنیم نیبه ا-. نمیقراره تورو بب

بحث رو کش  گهید نیهم یشده بود برا نیدوباره سرد و خشمگ مویماس یچشما

 یزیچ گهیکنم باهاش و خداروشکر خودشم د یمسئله شوخ نیندادم و نخواستم سر ا

که چند متر با تخت فاصله داشت  یبازوهاش بلند کرد و به طرف حمام ینگفت. منو رو

از نصفش با آب پر شده بود.  شیقرار داشت و ب واریکنار د ی. وان بزرگمیحرکت کرد

بلند کرد و داخل وان گذاشت. اول خودش نشست و به گوشه  نیپاشو از زم مویماس
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پاهاش قرار  نیرخوند و از پشت به خودش چسبوند. بداد و بعد هم منو چ هیوان تک

ش قرار گرفته بود. اول تمام بدنم رو  نهیقفسه س یگرفته بودم و سرم از پشت رو

رو جا بندازه کامال شست و بعد هم شروع کرد به  ینقطه ا نیکوچکتر نکهیبدون ا

 یبغل هم نشستم وحش یاالن لخت تو نکهیشستن موهام. تعجب کرده بودم با ا

کارش  ی. وقتشورهیآروم فقط منو م یلیجنتلمن خ کیو مثل  ارهیاز خودش در نم یباز

 حمام رو تنم کرد  لهآورد، حو رونیمنو از وان ب دیتموم شد و موهامو آب کش

تخت  یمنو رو نکهیبازوهاش منو بلند کرد و به سمت تخت برد. بعد از ا یدوباره رو و

 رهیت یروش رو فشار داد. کرکره ها یاز دکمه ها یکیرو برداشت و  یگذاشت، کنترل

رو  شدیم دهیتاب یکه از پنجره ها به داخل اتاقک کشت ینور یاومدن و جلو نییرنگ پا

 نیفرو رفته بود و بعد از دوش آب گرم انقدر سنگ یریدلپذ یکیگرفتن. اتاق در تار

و  دمیم برد. با وحشت از خواب پرچشمام بسته شد و خواب یک دمیشده بودم که نفهم

کجام. بعد از  دونستمیبودم و نم دهیهام کنم. ترس هیتا هوا رو وارد ر ردینفس نفس م

 ادیکه افتاده بودن رو به  یهوش و حواسم سرجاش برگشت، اتفاقات یچند لحظه وقت

 دیبالخره کل یبرق گشتم. وقت دیآوردم. از جام بلند شدم و کورمال کورمال دنبال کل

 یاز اتاقک ها یکی یکردم و چراغ ها روشن شد و متوجه شدم که تو دایبرق رو پ

داشت که با  یرنگ دیشکل و سف یا رهیدا مین یراحت یهستم. اونجا مبل ها یکشت

  یلیاونجا خ یداخل ونیداشتن. دکوراس ییبایرنگ کف اتاق تضاد ز اهیس یپارکت ها
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گلدون قرار داشتن هم  یکه تو ییگل ها یبود و البته مردونه. حت مالینیو م ساده

فکر از ذهنم گذشت و بعد با خودم  نیا "کجاست؟ مویماس"و ساده بودن.  فیظر

حوله حمام رو دور تنم محکم تر  "زده؟ بشینکنه باز منو تنها گذاشته و غ "گفتم 

نشه و به سمت در  هدیپشت اون د ازاز بدن برهنه م  یکردم تا مطمئن بشم قسمت

 یا دهیا چیبودن و من ه یو طوالن ضینسبتا عر یکشت نیا یحرکت کردم. راهروها

بزنم و باهاش  یچرخ یکشت یتو نکهیا یچون ظهر به جا رمینداشتم که کجا دارم م

با فکر  یالکل غرق کنم و مست بشم. االن حت یداده بودم خودمو تو حیآشنا بشم ترج

که جلوم بود باال رفتم و متوجه  یی. از پله هاارمیالکل هم ممکن بود باال ب هکردن ب

 یول ومدینم ادمی یزی. از اتفاق ظهر خودم که چدمیرس یشدم که به عرشه کشت

به سرم اومده  ییکرده و بهم گفته بود که چه بال فیبرام تعر مویکه ماس یداستان

 یزیبود. تنها چ کیو فضا تار بودناونجا  چکسیکه احساس ترس کنم. ه شدیباعث م

 که به عرشه 

عرشه قرار  یکف چوب یبودن که تو ید یال ا یچراغ ها دیبخشیم ییروشنا یکشت

برم به  میمستق نجایبود که اگر از ا نیا ومدیم ادمی یکه از کشت یزیداشتن. تنها چ

کردم و وارد  نکاروی. پس همرسمیبود م یا شهیکه نصف سقفش ش یمنیاون نش

 دنیرسیم یبه جکوز منینش یتهاکه از ان ییشدم و بعد هم به سمت پله ها نیمینش

 یجکوز ی. تودمیرو شن مویماس یصدا ؟یخوب استراحت کرد-حرکت کردم.  

شون داده  هیتک یجکوز ینشسته بود و دستاشو دو طرفش باز کرده بود و به لبه ها

 نمیبیم-. کردیم یباز یهم بود که باهاش باز یمشروب وانیاز دستاش ل یکی یبود. تو
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به طرف  یسرشو کم ؟یشیو به من ملحق نم یداخل جکوز یای. چرا نمیکه بهتر شد

 یو ب یخی یچشما نکهیداد.بدون ا یچپ خم کرد و به گردنش کش و قوس

  کیدستش رو به لب هاش نزد وانیاحساسش رو از روم برداره ل

و آب  دیوزیم یخنک می. امشب نسدیرنگ رو نوش ییکهربا عیون مااز ا یو جرعه ا کرد

تکون ها آروم و گهواره  یباعث شده بود کشت نیرو به حرکت در آورده بود و هم ایدر

و  دمیسوال رو پرس نیکجان؟ ا یخدمه کشت هیبق-بود  نیدلنش یلیبخوره که خ یوار

 . ستنین نجایقطعا ا یعنی نیباشن و ا دیکه با ییهمونجا-جواب داد:  ویماسم

 یایدوباره ازت خواهش کنم ب یانتظار دار-رو کنار گذاشت.  وانشیزد و ل یلبخند 

بود و  یبرات کارت دعوت بفرستم لورا؟ لحن صداش جد یمنتظر ای یجکوز یتو

. حاال که جلوش نمیچشماش بب یرو تو یانعکاس نور کمرنگ اتاقک جکوز تونستمیم

چقدر دلم براش تنگ شده  ذشتهکه چند روز گ دمیفهمیبودم تازه داشتم م ستادهیا

 تنم  یبود. کمربند حوله رو گرفتم و بازش کردم بعد هم حوله رو

شده بود و دندون قروچه  رهیبهم خ یبا کنجکاو مویافتاد. ماس نییخورد و پا سر

سپردم و طرف مقابل  یشدم، بدنم رو به آب گرم جکوز کترینزد ی. به آرومکردیم

 دادیرو بهم نشون نم شیوحش یکه انقدر رام بود و خلق و خو یینشستم. وقتا مویماس

 مویفاصله دادم و به ماس یلبه جکوز ز. خودمو اشدیم یواقعا برام جذاب و ستودن

زانوهاش نشستم و بدنم رو آروم به بدنش فشار دادم. بدون  یشدم. رو کترینزد

کرد، سرشو به  یناله ا مویموهاش فرو بردم، ماس یدستامو تو رمیازش اجازه بگ نکهیا
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عقل از سرم پرونده  دمیدیکه رو به روم م یعقب خم کرد و چشماشو بست. منظره ا

 یس کردم و براح رمیبه لباش حمله ور شدم. سفت شدن عوضش رو ز هویو  دبو

آروم  یلیخ می. اولش داشتدادمیبدنش حرکت م یتر شدم و باسنم رو رو یجر نیهم

 اقیاز دستم خارج شد و زبونم رو با اشت ارمیبعد اخت یاما کم میدیبوسیرو م گهیهمد

 باسنم چنگ زد و منو  هآورد و ب نییدستشو پا مویوارد دهنش کردم. ماس

دلم -فاصله دادم و زمزمه کردم:  مویماس یبه خودش فشرد. لب هامو از لب ها شتریب

صورتمو از خودش دور کرد و با نگاه  مویحرف ماس نیا دنیبرات تنگ شده بود. با شن

 یرو بهم ابراز کن تیدلتنگ یخوایم ینجوریا -شد.  رهیبه چهره م خ یپرسشگر

 یکه جونتو نجات داد نشون بد یبه کس روو تشکرت  یقدردان یخوایاگر م ای زم؟یعز

نره که بهت قول داده بودم تا  ادتی. یراه ممکن رو انتخاب کرد نیبگم بدتر دیبا

جمالت از  نیا دنی. با شنکنمیباهات رابطه برقرار نم یمنو به خاطر خودم نخوا یوقت

حوله  .رونیدلم شکست. اونو به عقب هل دادم و با عجله از آب اومدم ب مویزبون ماس

 خواستیبدنم رو پوشوندم. دلم م یبرداشتم و باخجالت و شرمندگ نیزم یم رو از رو

که  ییدور بشم. از پله ها مویکه از ماس گشتمیم یراه نیعتریکنم و دنبال سر هیگر

 اومده  نییازشون پا شیپ قهیچند دق

اون  یکه تو ییاتاق ها.   در تمام دمیدو ضیعر یباال رفتم و به سمت راهروها بودم

 که به چشمم آشنا دمیرو د یگشتن بالخره اتاق قهیراهرو بود قفل بودن. بعد از چند دق
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