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 [16[ ]پاریس16[ ]یارا28]طوفان

 صبح 9ساعت 

 پاریس:

 یارا  اجازه نمیداد... هبخونم ولی صدای آهنگ سمی خواستم در

 ـــــــــــــ ای خداپوفــــــــــــــــــــ-

گوشگیرای شنامو برداشتم گذاشتم گوشم و بعد با خیال راحت شروع به درس 

 مستر طوفانامروز امتحان داشتم و اگه بد میشد ددی گرامی  (:خوندن کردم 

بد جور حالمو میگرفت...و چقد من بدشانسم کع استاد زیستمون رفیق شفیق ددی 

 جان بود!:/

 

 11:20... ساعت  اختم یارا نبود!نگاهی به اتاق اند آی خداکمرم خشک شد آی

بود،دو دور کتابو زده بودم و یه دورم نکته هاشو تستم زده بودم که همه درست 

 بودن :(  

مردونه سفید پوشیدم دوتا دکمه اول پیرهنمو باز  یه جین مشکی با پیراهن 

و آستینامم تا خود آرنج جمع کردم)چشم طوفان خان روشن( چقد خوبه  گذاشتم

ز جانم خونه نیست ): از اتاق رفتم بیرون که دیدم یارا هم که ددی عزیز تر ا

 آماده است ولی... چرا لباساش دقیقا مثل مال من بود؟ 

با خنده گفت: +یعنی دارم فک میکنم اگه بابا طوفان با این ریخت و قیافه 

 ببینتمون ریاکشنش چیه؟



 به نظرم کال بهش فکر نکن!

 خندید

 ز اووون نظر...میگم کع پاریس!ا+آها 

 هوم؟

 !!!+میگم من هوچی حالیم نیستااا هوووچی

 با چشای گرد شده گفتم:

 اصال حرفشم نزن ددی پارم میکنع!

 سرشو کج کرد

تم این درسو... جون یارا +از کجا می خواد بفهمه خوب!...گناه دارم به خدا می اف

 بگو باشه!

 ای توف تو زاتت بیا بریم ببینم االن دیر میشه

 با ذوق خندید و گفت:

 +دمت گرم پاریس!

پوفی کردم و با هم رفتیم پایین بی توجه به خدمه و بادیگاردا رفتیم توی حیاط 

و سمت سانتافه ای که همیشه ما رو میرسوند مدرسه رفتیم که یکی از بادیگاردا 

 که بریم سوار لیموزین بشیم!نگاهی به یارا انداختم و گفتم: اومد سمتمونو گفت

 یا جد سادات اینجاست؟؟؟

یارا همونطور که میلزید فوری آستیناشو کشید پایین و دکمه های پیراهنشم 

 بست!



ـتخـــــــــــــــــت +بددبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شدیم...

با یارا سمت لیموزین رفتیم منم فوری لباسامو درست کردم و با سر پایین افتاده 

کرد...با یکم مکث اول یارا و بعد هم من سوار  یکی از بادیگاردا درو برامون باز

شدیم و کنار هم نشستیم ددی رو به رومون نشسته بود... با صدایی آروم سالم 

 کردیم

 سـ..سالم

 +سـلـ..ام

سنگینی نگاهش حس میشد ولی چیزی نگفت... زیر چشمی نگاهش کردم ولی با 

 دیدن پوزخندش قلبم ریخت و فوری سرمو پایین انداختم

ه یا وقتی از عمارت اومدید بیرون لباساتون یه طور ×چشای من مشکل پیدا کرد

 دیگه بود!؟

 منو یارا همزمان گفتیم:

 ببخشید

 +غلط کردم

 ابرویی باال انداخت و گفت:

 ×غلط که کردید ولی...بخششی در کار نیست!

ن ما و رانده رو بست و بعدش من قبل از این که بتونیم چیزی بگیم دریچه بی

 روی پاهاش بودم!

 ددی...ببخشید



 شرت و شلوارمو تا نصفه پایین کشید و فقد گفت:

 ×بشمار

 یــ..یــــــــــــــــــــــک ببخشید

 محکم ضربه میزد 

 هق زدم

 م..ددی..هق...ببخشیدچـ..ها..رده..هق..غلط کرد 

 پو..نز...ده..هق...ددی اشتباه کردم...هق

کمی باسنمو مالوند و بعد از درست کردن لباسم من سر جام برگردوند که به 

محض نشستنم پشتم تیر کشید ولی صدام در نیومد از جونم کع سیر نشده بودم 

 کع...ددی یارا رو روی پاهاش کشید و بعد همون روند...

 م+دوازده...آی..آی غلط کرد

 ..سیزده  گوه خوردم ددی+سـ

 +چها..رده..آه..سر جدت ددی

 +پونزده.آخ..ددی اشتباه کردم

سر نشست بالفاصله از جا پرید و ناله کرد ولی با چش غره ددی جاش سر  عیارا ک

 جاش برگشت البته اینبار دستاشو زیرش گذاشت

... 

توی جام وول می خوردم لعنتی درد داشت البته اوضاع یارا هم همین بود پوف 

با درد برگه رو پر کردم و خواستم برگه مو تحویل بدم کع نگاهم به یارا افتاد 



به جای اسم خودم)پاریس  گه نگاه میکرد فحشی دادم وکع با درموندگی به بر

خودکارمو انداختم زیر بعد  اوشاکان( اسم اون بی خاصیتو نوشتم )یارا اوشاکان(

کنارش کع خودکارمو بردارم نگاهی به مراقب کردم پشتش شدم  رفتم پاش پا 

بهم بود فوری برگه اشو برداشتم و  مال خودمو گذاشتم رو میزش و فوری 

مین از وقت امتحان رفته بود تند تند برگه رو پر کردم 10برگشتم سر جام تازه 

و بعد از جا بلند شدم نفس راحتی کشیدم و یارا هم کمی بعد من بلند شد برگه 

 هامونو تحویل دادیم و از سالن بیرون رفتیم یارا با شادی گفت:

 +دمت گرم اووف خدا دیگه می خواستم برم برگه سفید تحویل بدم 

اومدیم کوله هامونو از رو زمین برداشتیم و به سمت  از سالن اصلی که بیرون

با یارا عقب نشستیم و بعد  در رفتیم با دیدن سانتافه همیشگی نفس راحتی کشیدم

 نده سمت خونه حرکت کرد...سالم ران

لباسامو با یه شلوارک مشکی و تیشرت سفید اورسایز عوض کردم و با خستگی 

روی تخت کینگ سایز اتاقی کع واسه ی دیدن فیلم بود ولو شدم یکم بعد یارا با 

و تنقالت اومد یه شلوارک سفید با تیشرت اور سایز  کائوچند تا بسته چیپس و کا

 یه فیلم کمدی گذاشتم و بعد مشغول شدیمتنش کرده بود . مشکی 

فیلم تموم شده بود و ما اینقد خندیده بودیم که جونمون داشت در می اومد 

 ونجا خوابمون برد...پوست خوراکیا رو گذاشتیم پایین تخت و بعد هم

 طوفان:

تو شرکت بودم که گوشیم زنگ خورد دیگع آخرای ساعات کاری بود و کم کم 

 زیست/ بود! بیردمی خواستم برم خونه نگاهی به گوشی انداختم :کیان

 :مجواب داد



 ×جانم داداش چیه به ما زنگ زدی؟

 خندید

 می خوای قطع کنم؟ مستر اوشاکان احوال شریف امااااسال

 خندیدم

 ون چی هستم؟+خوب حاال این تماسو مدی

 جدی گفت:

 خونه ای؟

 +نه شرکتم ولی تا یه ساعت دیگه میرم خونه چطور چیزی شده؟

 نه چیز خاصی نیس پس یه ساعت دیگه میبینمت

 +پس فعال

  خدافظ

 ...دیگه حوصله ام نمی کشید بمونم شرکت

-------------------- 

به اون دوتا توله کع تو یع خواب توی بغل همدیگه گره خورده بودن نگاه کردم 

و سری تکون دادم، با شنیدن صدای آیفون روی تخت رفتم و نیشخند زدم نگاهی 

به چهره های غرق خوابشون زدم و بعد همزمان و با تمام قدرت اسپنکشون 

 کردم...

دست روی باسناشون گذاشتن و ترسیده وحشت زده از جا پریدن و با چشای پر و 

ور و ورشون نگاه کردن با دیدن من انگار تازه ففهمیدن چی شده سراشونو دبه 



 پایین انداختن و سالم کردن نیشخند زدم:

 ×پاشین لباساتونو عوض کنید بیاین پایین کیان اومده

 رنگ جفتشون به سرعت پرید!مشکوک نگاهشون کردم ولی چیزی نگفتم

 ×به سالم مستر موحد احوال شریف آقا معلم

 خندید

 سالم کو توله هات؟

 نیشخند زدم 

 ن االن خوب بیا بشین بگو ببینم چه دسته گلی به آب دادن کع شخصا اومدی :( ×میا

سری تکون داد و خواست چیزی بگه کع پاریس و یارا اومدن پیراهن و شلوار 

 ساده سرمه ای و سفید خوب بود

 س.الم

 +سل.ام

نگاهششون میکرد و شستشو  نیشخندبا ابرویی باال انداختم و خطاب به کیان کع 

 گوشه لبش میکشید گفتم  

 ردن ری کا×پس واقعا یه ک

 و سمت من گرفت ز جیبش درآورداهمونطور کع  سر تکون میداد فلشی رو 

یکی از خدمه رو فرستادم لبتابمو از اتاقم بیاره نگاهی به پسرا کردم سراشون 

یه فیلم بود! با پایین بود و دست هم و محکم گرفته بودن فلش و به لبتاب زدم 

 شروع فیلم و نشون داده شدن سالن امتحانات مدرسه پسرا صدای پاریس بلند شد



 یا جد سادات...استاد خیلی نامردی

 کیان خندید

یارا دست پاریس و کشید و هر دو به سمت پله ها دویدن و باالی پله ها ایستادن 

 یارا بلند گفت:

م ببخشید دیگه غلط یم.اشتباه کردی×بگم غلط کردم خوبه؟...اصن گوه خورد

 یم این یه بارو از ما بگذر باباییاضافه نمیکن

با دیدن صحنه تقلب حرفه ایشون ابرو باال انداختم کع این طور...بین التماسای 

 تمیارا بلند و خشن گف

بر صداتو...میرید ،تمام لوازم الکترونیکیتون رو...همه رو لبتاب،آیپد،تبلت،نت ×ب

و... همه رو تو جعبه میبرید میزارید اتاقم ،تو  MP4 و   MP3بوک و هدفون و 

اتاقتون میتمرکید،از شامم خبرب نیست نیام ببینم خوابیدین تنبیه بدنیتون سر 

 جاشه به سالمت

 آخـ...

 ×صدا نشنوم

 چشم

 +چشم

 پوفی کردم کع کیان گفت 

لی خودمونیما خیلی حرفه ای عمل کردن کسی نفهمید!منم خوب حاال تو هم و

دیدم خط جفت برگه ها یکیه دوربینا رو چک کردم :( جفت برگه ها هم نمره 

 کامل میگیره ...



و گفت کع نمره هردو رو کامل رد میکنه چون بعد از شام کیان خداحافظی کرد 

هم نمره برگه ها کامله هم نمره کالسی هاشون و دفعه اولشون هم بوده اون 

 موقع زمزمه کردم دفعه آخرشونم هست کیانم خندیده بود و چیزی نگفته بود ...

 نشستن و غرغر میکنن رو زمین کرده در اتاقشونو کع باز کردم دیدم بق

اصن اصن همش تقصیر توعه یارا آخه کی روز امتحان به جای درس خوندن 

 میره آهنگ گوش میده کع تو...ای خدا من پشتم هنوز درد می کنه 

+االن میگی چیکار کنم؟ اصن بزار ددی کع اومد بهش میگم تقصیر منه همش تو 

 هم اینقد نترس همش تقصیر منه اه

سرشو  گذاشت روش  منو که دیدن از جاشون بلند  بعد هم زانو هاشو بغل کرد و

 شدن

 +ام...دد میشع یه چیزی بگم؟

 پوزخند زدم و گفتم:

 ×نه

 آخـ..

 ×صدا نشنوم برید اتاق بازی زود

 پاریس پر حرص به یارا نگاه می کرد و اونم با درموندگی به من!

 نو بزنیدثانیه وقت دارید برید اتاق بازی لخت شید رو زمین زا60×

 نگاهی به ساعتم انداختم

 ×خوب شروع شد



 نگاهی بهم کردن و تند دویدن بیرون ...

 

با قدمای محکم وارد اتاق شدم لرزش بدناشون کامال مشخص بود با پوزخند به 

ابرویی  سمتشون رفتم رو به روشون زانو زدم کع فوری سرشونو انداختن پایین

 باال انداختم

×خوب اینجا چی داریم؟دوتا تخم جن متقلب هوم؟ تنبیه آدمای متقلب 

 چیه؟میدونین؟

نهایت زیاد بود ولی   از جام بلند شدم و شالق چرم باریکی رو برداشتم دردش بی

جاش نمی موند وقتی بدناشونو روی صندلی های مخصوص داگ استایل فیکس 

 کردم سرد زمزمه کردم: 

 ×صدایی جز شمردن نشنوم

 چ..شم _

 +چشم 

 ی.ک_

 +یک 

 دوو _

 +ددو 

     

 ه...فتاااد _

 +هـ.ففتااد 



 با..هق..با..هق..یی

 +آییی..غلط کردم...آاایی...آخخخ

 شالق و کنار گذاشتم و گفتم

 ×این فقد بقیه تنبیه صبحتون بود بخاطر اون استایل!

 با زدن این حرف گریه اشون شدت گرفت و شروع به التماس کردن

 +بابا جونم..هق..تروخدا...گوه خوردیم..ببخشید...هق هق

 بابایی..به خدا غلط کردیم...هق...اشتباه کردیم...هق..ببخشید

ندمشون کع ناله های پوزخند زدم بازشون کردم و بعد طاق باز روی تخت خوابو

به ناله ها و التماساشون از گردن تا مچ پا  پر از دردشون بلند شد...بی توجه 

بود با دیدن درموندگیشون  سلفون پیچشون کردم فقد نیپال و دیکاشون مشخص

طنابا رو کع از روی میله های باال سرشون کشیدم پایین  نیشخند مرموزی زدم

رنگشون به شدت پرید بی خیال دیکاشونو بستم و طنابا رو کمی کوتاه تر از 

،زنجیرای ضریفی رو به نیپالشون بسته بودم که فاصله اصلی انتخاب کرده بودم

 با هر حرکت و تکون اضافه کشیده میشد

یدم ومحکم به قانع نشدم طنابا رو میکشفشار روشون زیاد بود ولی به همین  

 دیکاشون سیلی میزدم...

 +آهه.هه..هق...دد.....ممم

 ههه...آیی..آخ....مممم...آه-

 به..خـ...خدا...غلط..کردم...هق...هق....ببخشیییدددددد...هق..آهه..هق-

 +دد..تو..رو..خ..خداا..ببخشییدد..هق...درد..داره..هق...هه..آیییی



 ×بازم تریپ بد بوی بودن برمیدارید!؟

 هققنههه..به ..پیر..هق..به..پیغمیر...نه...-

 +ن..نه..دیـ..دیگه..غلط..هق..اضافه...نمی کنیم...هق..هه..آیی دد ...تروخداااا..هق

 ×تقلب می کنید؟

 +نههه....گوه..خوردم..ددی...غلط کردم...هق..هق

به خدا نه...دیگه ..از ..این..کارا..هق...نمی کنیم...هق...آییییییی...درد -

 قداره....هق..ه

یرا رو باز کرد پالستیکارو قیچی کرد به اون دوتا که جنین وار توی طنابا و زنج

 خودشون جمع شده بودن نگاه کرد یه لحظه دلش سوخت سمت پاریس رفت که

نهه..نه...دد...ترو..تروخدا..دیگه ..نه...دی..دیگه تقلب نمیکنم...به خدا -

 کردمم..هق.. طنمیکنم...تروخدا...نزن..درد میکنههه..هق...هق...غل

و توی گردنش قایم که سرشخم کرد اون بچه وحشت زده رو به آغوش کشید ا

 کرد

 ×شششش  آروم تموم شد   ششش گریه نکن!

به یارا نگاه کرد سعی می کرد گریه نکنه و صداش در نیاد ولی درد داشت و 

اشکاش کل صورتشو خیس کرده بود فقط بی صدا بود انگار که روی سایلنت 

باشه یه ویبره هم داشت ولی زیاد نبود. گناه پاریس کم نبود اما گناه یارا بیشتر 

همونطور که پاریس بغلش بود بلند شد و با اخم و خشن رو به جسم بود پس 

 مچاله شده ی روی تخت فلزی غرید:

 ×پاشو ببینم!



شه ولی همه جاش تیر د لرزید و شونه هاش باال پرید،سعی میکرد بلن

 میکشید...بالخره ایستاد ولی..

×اینجا رو مرتب می کنی تا بیام،همه چی رو تمیز سر جاش می زاری یه ربع 

 میدی یا نه!؟بیشتر وقت نداری وای به حالت بیام ببینم نشستی فه

شده حس اضافه بودن کنید!؟حس یارا تو لحظه دقیقا همین بود!مگه نه که اونم 

 تمام اون کتکا رو به اندازه ی پاریس خورده بود!؟پس چرا...؟

 :به موهاش چنگ زد و غرید جواب که نداد  طوفان عصبی به سمتش رفت

 فهمیدی یا نه؟

 یارا تالش می کرد زار نزنه:بله مستر...!

دست طوفان شل شد،یارا از اول هم فقط می گفت ددی!بر خالف پاریس هیچوقت 

 نمی گفت مستر!ولی حاال...!

س موهاش و به ضرب ول کرد و تنبیه روحی الزمه براش...پ کمیطوفان فک کرد

 همراه پاریس توی بغلش بیرون رفت و درو کوبید.

پاریس و توی وان آب گرم گذاشت و زخماشو شست دستشو الی پاهاش برد و  

 دیک راست شده اشو توی دست گرفت!

 ×پسرم تحریک شده انگار هوم!؟

پاریس چشماشو بست که شروع به پمپ کردن عضوش کرد و با دست دیگه 

یس با ناله ی بلندی تو دست طوفان نیپالشو میمالید و میفشرد چند لحظه بعد پار

خالی شد...بدنشو شست و از حموم بیرون برد خشکش کرد و آب موهاشو گرفت 



یه شلوارک نازک پاش کرد و اونو روی تخت گذاشت پتو رو روش کشید و 

 !و یارا هنوز داشت... پیشونیشو بوسید...پاریس از خستگی خوابش برده بود

 از اتاق بیرون زد و سمت اتاق بازی رفت...

 pvیارا

اشکام دوباره ریخت،فقط به خاطر یه تقلب؛اینطوری پسم زده بود!؟دیگه دوسم 

 نداشت؟؟؟سربار بودم فقط!؟

با حرس اشکامو پاک کردم لوازمی که استفاده شده بود و با الکل ضدعفونی 

کردم و سرجاش گذاشتم تختو دستمال الکلی کشیدمو با دستمال کف و تمیز 

 م...کرد

ی کشیدم که تمام تنم تیر کشید بالخره تموم شد! نفس عمیقی کشیدمو نفس عمیق

به خودم نگاه کردم.بغضم گرفت؛آش و الش و خونی و مالی ازم خواسته بود 

اتاق بازیشو تمیز کنم!اشکام میریخت پایین ولی مگه مهم بود!؟ سمت گوشه ی 

تاریک بود و  اتاق رفتم فضای خیلی کمی بین قفسه دستبندا و کمد شالقا بود که

نور اونجا نمی افتاد با درد اونجا رفتم و بینشون نشستم پاهامو جمع کردم 

زانوهامو بغل کردم و سرمو روش گذاشتم و اجازه دادم اشکام بدون هیچ مانعی 

بی صدا پایین بریزه...مستر :( گفته بود بمونم تو اتاق تا بیاد یعنی هنوز کار 

سالمی ازم نمونده بود که بخواد داغونش کنه داشت باهام ولی من که دیگه جای 

 که!؟    ،،،   :(

. صدای در که اومد بیشتر تو خودم جمع شدم و سعی کردم حتی نفس نکشم

وند و وقتی ندیدم اخم کرد عصبانی شده بود مستر اومد توی اتاق چشم گرد



غرید مگه گیرت نیارم پسره ی نفهم! خواست از اتاق بیرون بره که فک کردم 

 االن بگم اینجام کم تر کتک می خورم تا خودش پیدام کنه!

 آروم و با صدایی دو رگه گفتم:مستر!

 با تعجب ایستاد،نگاهی به اتاق انداخت ولی ندیدم...دوباره گفتم:

 اینجام مستر!-

و دستشو سمتم آورد که چشمامو  اینبار که چشم چرخوند دیدم به سمتم اومد

سفت بستم!وقتی خبری از درد نشد آروم و با ترس و لرز چشمامو باز 

.نگاهم به بین کردم...خیره با بهت نگاهم میکرد.سر پایین انداختم و چیزی نگفتم

پاهام افتاد،راست بود! نگاهمو دنبال کرد و خندید...آروم ولی پر شیطنت. منو تو 

بغلش کشید و سمت تخت نرم گوشه اتاق رفت منو آروم روی تخت انداخت. 

 لباساشو که دراورد نگاهم به برامدگی بین پاش خورد

 اوه!-

د و نمیتونست پس بگو چرا گفته بمونم من لیتل برت بودم اما پاریس فقط لیتل بو

 بیشتر از یه حدی تحمل کنه!

ددی:( روم خیمه زد و شروع به بوسیدن گردنم کرد کبود میکرد و لیس میزد 

 گوشمو به دندون گرفت و کشید در همون حالت فوت کرد

 آهه..مم..دد-

 ×جونم توله

 به مکیدن سینه هام کردپایین اومد و شروع 

 اووف..هه..ممم...دد...آه...-



انگشتاشو تو دهنم کرد تا خیشون کنم  و بعدش اونارو روی سوراخم گذاشت 

 اولین انگشت و یه ضرب وارد کرد

 ممممممم...آههه..همم

لبامو میبوسید دومی که وارد شد  ناله ی  انگشتشو آروم عقب جلو می کرد و

 بلندی کردم 

 مممممممممم....ههه..اووم..آخخ

انگشتاشو بیرون کشید و کامل روم خوابید صورتمو میبوسید که یه دفعه ای 

 کامل وارد شد 

 آیییییییییییی...مممممم....آههه..دد...هه..ددی..ااه

 ...ترقوه هامو گاغذ میزد و میمکید

که ضربه هاشو شدت بخشید و کمی بعد داخلم خالی شد و ازم بیرون  ناله کردم

 کشید

 آههه..مممم-

نیپل راستمو پیچوند سمت راستی رو گاز گرفت و عضوم و پمپ کرد که با  

 شدت توی دستش اومدم...

 آهههه..مممممم...هه...-

خندید بغلم کرد و سمت در رفت خسته بودم ولی محل نداد و بردم حموم 

شورتک نازکی رو پام کرد  زخمامو تمیز کرد و بدنمو شست آب موهامو گرفت 

و خودش هم شلوارکی پوشید منو روی تخت گذاشت  و بعدش خودشم روی 

تخت اومد و بین من و پاریس دراز کشید جفتمونو بغل کرد و پیشونی منو 



بوسید.با شیطنت سینه اشو به دهن گرفتم و شروع به مک زدن کردم که ددی با 

 خنده گفت

 ×فقط همین یه دفعه رو کاری باهات ندارما پرو نشی!

غرلند کردم و به مکیدنم ادامه دادم که نفهمیدم کی چشمام سنگین شد و خوابم 

 برد...

 [ asa ]به قلم 
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