
 

 



 

             

 ...شمیمنیغمگبجآتمنباششادتو

 .کنمیمهیگربجآتمنتوبخند

 ..شمیمضیرمبجاتمنباشتوسالم

 !..رمیمیمجآتبهمنکنیزندگتو

 خالصه:

تو  هی  که  پسرن  و  جنس  یدختر  برده  فروش    یعمان  به  جفتشون  و  ان 

         ..داینآپوکی تارندهیآ !..؟بودخواهدچهعاقبت..رنیم

 

  ی ت ی...اهم  فتهیب  یقراره چه اتفاق  دونستی و نم  دیلرز  ی م  دستاش

 داشت؟

....اصال چن تا از دخترا تونسته بودند بدون   ومد یم  دینداشت نبا  نه

 باشه   ش یدوم  خواستیمناسب به استقالل برسن که م   ی پول و کار



 

خطا  اومدن زبون  دونستن  بخاطر  فقط  عمان  بود   یبزرگ  ی به 

ا  جهی.....نت بود  تار  نیاش شده  تنها منبع روشنا  کیدخمه    یی که 

  هر کدوم از دختر و پسرا انداخته بودند ی بود که رو ی اش نور

مستق  ی ادیز  نور نم  ی تو  م یکه  و  بود  پشت    تونستنیچشماشون 

با چه   ییچه ادما  دندیدیبهتر بود که نم  دی....شا  ننیصحنه رو بب 

  کنندیوراندازشان م یینگاه ها

م  ی تو فکر   ها  خونه  فاحشه  و  بارها  به  تنها  خودش   کرد یذهن 

  نهیرو بب  یرنگ خوشبخت ستی....احتماال از اون روز تا ابد قرار ن

حس ارامش داشت   فته یکه قراره براش ب   یانگار از حدس اتفاق  یول

قفس    ی که تو  یکم سن   ی برعکس پسر موفر  کردیتقال نم  یلیکه خ

درآورده   نجایاون چطور سر از ا  .... کردیم  هیگر  یلیبود و خ  ی کنار

  بود ؟

 ؟ یکنیم هی: چرا انقدر گردیپرس یزبون عرب  به

ا  پسر ...پس عرب  ی لحظه  نگاه کرد  بلد    یمکث کرد و فقط بهش 

سوالش رو   یبود که دختر گرفته بود ....به فارس  ی ا  جهینبوده  ، نت 



 

نت  بازم  اما  ا  دشیعا  ی ا  جهیتکرار کرد  انگل  نینشد که  با   یس یبار 

  دیپرس ی دست و پا شکسته ا

 یرنگ شاد   ی که از اشک پر بود لحظه ا  چارهیپسر ب  رهیت  یچشما

 ترسم یم  یلیگرفت و گفت: خ 

زد و به به قلبش اشاره کرد و گفت: به صداش گوش    ی کمرنگ  لبخند

  کن

که پسرک   گفتیم  ی شتریبهتر بود جمالت ب  یاگه زبانش کم  دیشا

هم کار خودش رو    اسیاون    ی لبخند تو  نیرو ارومتر کنه ...اما هم

با اون دختر   خواستیاروم تر کرد .....تازه م  یکرد و پسرک رو کم

هاش باشه که اومدن   یسد همه ناراحت  ییدوست بشه و حس اشنا

 زدن و به زور بردنش  نشبه گرد  یمشک ی تو قفس و قالده  

م   دخترک نگاه  زده  ا  دکریوحشت  بود  نشده  محل    نجای....متوجه 

که داشت دو قفس سمت راست و  ی دیفروش برده هاست ...تنها د

 اش بود که اول قفس سمت چپ فروش رفته بود یچپ



 

 دادیم   حینبودند ....ترج  ندیکدام خوشا  چیه  یبود ول  دهیشن  ییزایچ

بهش ازار   یکس  یسروکله بزنه ول  ریپ  ی فاحشه خونه با عربا  ی تو

 نرسونه 

که برده شدن هر دو    غایداشت ....در  یازار روح  شتریب  یفروش  تن

 ازار رو داشت

م  اگه موقع  فرفر  دونست یاون  مو  پسرک  اون  قراره  رو    ی باز 

  داشته باشه تونست یم ی .....حس بهترنهی بب

نگاهش    یکس  خواستینم  کردیاون لحظه به خودش فکر م  ی تو  یول

  کنه که بخواد ببرتش ....برگشت و پشت به منبع نور نشست

دوضربه به کمرش که دوتا مرد اومدن و با شالق  دی طول نکش  یلیخ

 زدند

برگشت بود که باعث شد    ی نشدن برا  یسرکش دختر و راض  نگاه

 فروش بره

 یاز پسرک موفرفر یفاصله کم به



 

 ی تمام مسترها  ن ی خوش اقبال بود که از ب  ی پسرک موفرفر  ،یلیر

داشت   یمهربان  ی اون رو انتخاب کرده بود ....چهره    نیاون جمع ادر 

  دیرس یو مغرور به نظر م  کردیصحبت نم یلیگرچه خ

.... رو  اما از قالده رو  بجا مونده  که   دهید  یلیگردن ر  ی حتما رد 

و کرم    یمهربون   خواستی.....دلش م  ارهیگفته خدمتکار براش کرم ب 

خواب و غذا خوردن    ی بزاره و نداشتن جا  نیاوردن رو به حساب ادر

 اره یخدمتکار به حساب ب یرو بدجنس واناتیظرف ح ی تو

از رابطه مستر و   ی زیکامال برعکس تفکرش بود....چ  تیواقع  گرچه

اش بود چرا که اگه   یاز خوش اقبال  نمیا  دیو شا  دونست ینم  ویاسل

  ن ی زم  ی ....رو  رسوندیآرامش به صبح نم  نیاشب رو با    دونست یم

بود اما سردش بود .....جرات نداشت    دهیخواب  یبالشتک نرم  هیکنار  

  ادبخو ی زیچ  ایبپرسه  ی زیچ

هنوز به خواب   یلیر   ی هنوز کامل طلوع نکرده و چشما  دیخورش

چشاشو باز کرد ....چشماشو با مشتش    نیداشت و به زور لگد ادر  ازین

 ... مرد خشک انداخت  نیمالوند و نگاه مظلومش رو به ا



 

خ  خواست یم  دلش بگه  چ  یل یبهش  و  است   ی مختلف  ی زایگشنه 

نموند و ساکت    یبراش باق  یچشماش جرات  دنیهوس کرده اما با د

  شد

موقع روز اومده بود .....مثل    نیحوصله اش سررفته بود که ا  احتماال 

شده.... ذوق داشت    دهیانگار از شوق عروسک تازه خر  ی زمان بچگ

  بود ده یکه شب رو راحت نخواب

 ی عروسک نداشت ....چند لحظه ا  هیاز    یپسر دست کم  نیا  قتایحق

کرده ....تونسته    داریبهش نگاه کرد ....خوشحال بود اونو از خواب ب

 ی....چه نگاه مظلوم و اروم نه ینگاه رو بب نیبود ا

 ن ینگاه عروسک موفرش وجود نداشت ....ا  ی از ترس تو  ی اثر  چیه

عروسک بود اما   هیامروز بود .....پسرک شب   ی نامطلوب برا  زیچ  نیاول

 اورده نشده بود  نجایبه ا ی خاله باز ی برا

بعد    یرفت و لحظات  رونیبود که از اتاق ب  یدنبال زهرچشم  دمیشا

  د ید  یزد وقت  یعصب   شخندیپررنگ برگشت .....ن   ی با شالق قهوه ا

  کرد دارشیدوباره ب  ی ....با لگد دهیپسرک باز خواب



 

د   شالق تغ  دیرو  نگاهش  رنگ  بود    ی رییاما  ....جسارت    ا ینکرد 

 ی رو  ی اش کرد و باعث شد ضربه ا  ی ندونستن ....هر کدوم بود عصب

 اره یپسرک فرود ب ی رون ها

ها  ادیفر اشک  رو  ی و  رضا  ی روان  ....لبخند  لبش    ی رو  یتیگونه 

 نشوند 

مسترا   نیریاز سختگ  یکی  ینداشت ....نه وقت  یاز اقبال سهم  سوگل

دختر سرکش رو    نیزک ا  دید  یانتخابش کرده بود ....فروشنده وقت 

 انتخاب کرده

  ی که دخترک عمر طوالن  نیبود ....از ا  ده یترس  ایکرده بود    ی دلسوز

ادب    ی است که تخصص تو  ی زک  مستر  دونستی ه....منداشته باش

  کردن داشت

 یلی.....برخالف ردیپسند  یم  شتری چموش تر بودند طبع ب   یهرچ

 ....سوگل شب رو اروم به صبح نرسوند 

.... خودش چشم بندش رو باز   دنیمحض رس  به دستاش باز شد 

بود ....مگه    یدستاش افتاده بود عصب  ی که رو  یکرد و بخاطر خراش



 

که بهش   ی باهاش رفتار کرده بودند ....قالده ا  نطوریبود که ا  ونیح

....به سمتش  وارد شدن زک  به محض  و  باز کرد  رو  بودند  بسته 

  حمله کرد

به خون نشسته اش   ی ...چشمازک خورد .  ی به شانه    یمحکم  ضربه

 ... امد ینفسش بند م دی....شا دیدی از سوگل م ریغ یرو اگه کس

زد   گهیبود که دو ضربه د  یسوگل هنوز از سوزش دستش عصب اما

 و فحش داد 

زک شدند و قالده ازدستش گرفته شد ....زک   ی دستا  ریاس  دستاش

س  یکیستر یه  ی خنده   و  دختر  یمحکم  یلیکرد  قرار   ی به  که 

 پرت کرد نیزم ی نداشت زد و اونو رو

اش نبود .....  یسر و بدن سوگل بخاطر گستاخ ی محکم رو ضربات

 دونست یکردن م تیضربات رو شروع ترب نیا

اسل  تا برا  ی نداشته....تفاوت  ی دختر  و یبه حال  شدت ضربات   ی هم 

  قائل نبود



 

خترک  متوجه نشد بعد از برخورد ضربه سوم به سر سوگل ....د  یحت

 هوش شده بود   یب یچشم مشک

  کنی توزندگ#

دوخت   نیرفت و نگاه نگرانش رو به ادر  ی به گوشه ا  دهیترس  یلیر

حت  ی زی چ  خواستی....نم ...فقط   یسوال  خواستینم  یبگه  بپرسه 

 دست از سرش برداره و بره  خواستیم

تمام شب    ت یلحظه خواست شکا  هی بگه که  و  بکنه  خدمتکار رو 

پتو هم روش ننداخته و تمام شب داشته از سرما   هی  یگذشته حت

 ده یلرز یم

  نگفت نه االن که کتک خورده بود ی زیچ یول

م  نیادر احتماال   نیا  ی صدا  خواستیاما  بشنوه  رو  موفر  عروسک 

نم  یقشنگ  ی صدا حرف  چرا  ....فقط  داره  رو   زنهیهم  اسمش 

 :که گفت خواستیم ی دلش باز ی ول دونستیم



 

 یکرد  تی.....خانم سورن رو اذی بود  ی پسر بد  دمیشن   سونیج  خب

که   ی صبوره احتماال از خط قرمزاش رد شد  یلی...خدمتکار من خ

 رو کرده  تییشکا

کار  عیسر  ده یترس  یلیر من  ...ه   ی گفت:  نکردم   ی کار  چینکردم 

  بهم کرم داد ....من ازش نخواستم روزی ....اون خانمه خودش د

قشنگش شده بود ، سکوت کرد تا بازم ادامه   ی که مست صدا  نیادر

 نگفت  ی ز یچ گهید یلیر یبده و بتونه صداش رو بشنوه ول

چ  نیادر اگه  نبود  خواهش  م  ی زیاهل  زور    خواستیرو  به  اونو 

 پسر  نیا ی تا صدا ی زی....هرچکردیتصاحب م

باز شد و گفت: منو    یلیرو باال اورد و نشونش داد که زبان ر  شالق

ر  نی نزن اسمم  بد  هیلی...من  پسر  اون  گفت  ی...اصال   ستم ین  نی که 

 .... نی....باور کن 

 اره یکرد بلوزش رو درب یبعد سع و



 

پسر شد ....چه خوشرنگ  کدستیبدن صاف و  ی محو تماشا  نیادر

بلوزش   یلیتا بفهمه ر  دیطول کش  یبود جز به جز بدنش ....لحظات

  پشت کمرش رو نشون بده یرو درآورده که خالکوب

برگشته بود و از سرشونه    یلی....ر  هیاون تتو چ  نهی رفت تا بب  جلوتر

  دوخته بود نینگاه مشتاق و مضطربش رو به ادر

ر  یتیاهم  نیادر اسم  رو   یلیبه  و  اورد  باال  رو  دستش  و   ینداد 

 .... سرشونه عروسکش گذاشت و شروع به نوازش کرد

اروم   یلیر ضربه  که  بپوشه  رو  بلوزش  و  برگرده  خواست  معذب 

  دستاش نشست ی رو یشالق

تا صبح   شبیسرده ....د  یلیزد و گفت: هوا خ  یلبخند خجول  پس

  شمیم ضی...اگه بلوزمم نپوشم حتما مر دمیلرز

....پس اغوشش رو باز کرد     بردیپسر لذت م   نیا  ینیریاز ش  نیادر

  نگاهش کرد جیگ یلیاما ر ادیاشاره زد که جلو ب یلیو به ر

 ی شیزود گرم م یلیخ نجای؟ا  یگرم ش  یخواستی: مگه نمنیادر

 به آغوش خودش اشاره کرد و



 

بغلش ؟ آخه چرا؟   رفت یم  دیگام به جلو برداشت....با  دهیترس  یلیر

نداشت ....برهنه   ی چاره ا  یپتو بهش بدن ....ول  هی بود    ی فقط کاف

م باعث   ، ب  شدیبودنش  رو  به   شتریسرما  .....آروم  کنه  احساس 

  آغوشش پناه برد 

ا  نیآدر مست  م  نیکه  دلش  بود  کوچولو  انقدر    خواستیموجود 

کار رو هم کرد   ن یسفت بغلش کنه که در خودش حل شه ...هم

ر  یلی....ر ....که  به خودش فشرد  از    یلیرو سفت  و  دردش گرفت 

 داره ممنون  ی اومد و گفت: سرما درد کمتر رونیآغوشش ب

و   دشیدوباره به آغوش کش  نیکه آدر  رهیرو بگ  رهنشیخواست پ  و

شد که   شتریب یوقت  یلیرگردنش کرد .....تعجب  دن یشروع به بوس

  اورد یو دادش رو در م  کردیم  ییبوسه ها خودنما  نیب  ی زیر  ی گازها

پ  یلیخ  خواستینم  نیادر ا   شیزود  باعث ترس  و  پسرک   نیبره 

 .....باهاش مهربون تر باشه دیبا دیبشه ....شا  نیریش

راحت تر کنه ولباساش رو به بهونه    یخدمتکار گفت جاش رو کم  به

 رو بهش بده  یو  شلوارک مشک رهی شستشو ازش بگ



 

تازه به هوش اومده بود ....قبل از لمس سر پردردش اصال    سوگل

افتاد    یهوش  یقبل از ب  ی اتفاقا  ادیهوش شده .....تازه    یب  دونستینم

اون   ر یبه قصد کشت کتکش زده بود .....مگه تقص  ی.....مردک وحش

  ستی، خدمتکار ن یروان نی ا دونستیبود نم

که دستش رو بسته بودند و    هیاز همون دوتا روان  یکی  کردیم  فکر

  هوده ی ب  ی اش از فکرها  یشکم خال  ی آورده بودنش ....صدا  نجایبه ا

 کردیو ضعف حالش رو داشت بد م  جهیآورد ....حس سرگ رونشیب

 کاریچ  دیعذاب غذا نخوردن بود ....با  نیشکمو بود و بزرگتر  شهیهم

 غذا بخوره؟ کممی....کتکش رو که خورده بود ...حقش نبود  کردیم

ول  بلند کنه.....  باز  رو  قفل شده  در  کرد  و تالش   ی ا   دهیفا  ی شد 

به در م گشنمه   گفت ی م  ی و به فارس  دیکوب  ینداشت پس محکم 

 خوامی....من غذا م

غذا   ین یبا س   یازش فاصله گرفت ....پسر جوان  یکه باز شد کم  در

غذاها عاشق  چقدر  که  .....اخ  شد  ادو  یعرب  ی وارد  .....پر  و   هیبود 

  کنار تخت گذاشت و منتظر موند  زیم  ی خوش بو .....پسر غذا رو رو 



 

رو   شده   ونیاز مرغ بر  که یت  هیبه سمت غذا رفت و خواست    سوگل

  نی منتظر اقا باش  دیگفت: با ی برداره که پسر مانع شد و به عرب

باز    خواستیو م  ست یبلد ن  ی وانمود کرد که زبان عرب ی طور سوگل

  د یاز پشت سر شن  ی خشک و گرفته ا  ی بره که صدا  ی نیبه سمت س 

  گار یدست رنج س   یصوت  ی بود که مشخص بود تارها  ی ...صدا طور

  ممتده ی ها دنیکش

گفته بود....پس بهتر شد که    یسی گفت...... به انگل  یچ  دینشن  اصال

و اخم   دیرو د  یی....برگشت و همون مرد کذا   ستیبلد ن  یسیانگل

   کرد و به غذا نگاه کرد یپررنگ

رفت....... حاال باهم تنها    رونیکه مرد گفت ب  ی جوان با جمله ا  پسر

بعد اتفاقات  از  اخم  ی بودند.....اگه  طلبکارانه  اونقدر  بود   باخبر 

  ه یاز ثان  د یشا  شناختیمرد مقابلش رو م  ی اگه کم  ی .....حتکردینم

  ی انداخت که عصب   یم  ریسر به ز  یبدون حرف  ای  کردیاول التماس م

 .... اش نکند



 

که    ی اعتراض کنه و غذا رو بخوره که همون در   خواست یم  سوگل

که قالده بهش بسته شده بود   ی مرده وارد شده بود باز شد و پسر

 و کامال لخت بود وارد شد

سر  سوگل و  کرد  م  عیهول  تند  تند  قلبش  و   دی کوب  یبرگشت 

حت  کاریچ  دیبا  دونستینم .....مامانش  برادر   یموقع  ی کنه  که 

 سوگل نگاه کنه  دادیاجازه نم بردیرو به حموم م کترشیکوچ

 کیبود اما نه از نزد  دهیبار آلت دوست پسرش رو د   هی  کردیم  اعتراف

تو  ی ....فقط عکس براش فرستاده   یمست   ی بود که  دوست پسرش 

دخترا   هیکه شب  یی بایپسر لخت ز  نیفرق داشت با ا  یلیبود ....خ 

 بود

  یش اومد و از موهابه پشت کمرش خورد و زک به سمت  یشالق

 و تماشا کن نیگفت : بش یسوگل گرفت و به عرب

زک به سمت   یغذا نشست و وقت  ینیکنار س   یصندل  ی رو  سوگل

  ی مرغ جدا کرد و تو   ی تکه ا  عیپسره رفت و قالدش رو گرفت،  سر

  دهن گذاشت



 

  بردی م  نی....تمام اشتهاش رو داشت از ب انیپسر عر ی رفتارا یول

اون چشما   بایز  پسرک برا  ی با  رو  باسن خود  رنگ  زک   ی خوش 

....زک قالده اش رو   کردیرفتار م ی عیمط ونیو مثل ح دادیتکون م

نما با شوق به سمت تخت  و به سمت تخت برد ....پسر سگ  دیکش

  بود   ی امر  ، حرفه ا  نیا   ی و چقدر تو  اوردیسگ در م  ی رفت و صدا

محو حرکات پسر بود که زک شروع به در اوردن لباساش   سوگل

 کرد

رو نداشت شروع    ی ا  گهیمرد لخت د  دنیتحمل د  گهیکه د  سوگل

به سرفه کرد .....زک دست از کمربند شلوارش برداشت و به سمت 

ل  خواست  .......سوگل  اومد  پ  یوانیسوگل  زک  که  بخوره    ش یاب 

 اب رو برداشت  کرد و جام یدست

توجه    یو ب  کردی وقفه سرفه م  یسر سوگل اورد ....سوگل ب  ی باال   و

و تالش   کردیدهنش رو باز کنه تقال م  خواستیبه زک که ازش م

  داشت خفه نشه



 

 ن یا  ی کرد و سوگل برا  یصورت سوگل خال  ی تمام جام رو تو  زک

باعث تموم   نیاب بخوره و هم  ی که نفس بکشه مجبور شد مقدار

 شدن سرفه هاش شد 

...نگاه نفرت بارش رو به زک   زدیحالش رو بهم م   س ی و بدن خ  تن

بهش رفت  ......و روش رو به سمت همون   ی دوخت و چشم غره ا

 کرد یپسرک کرد....وحشت زده به زک نگاه م

 ع یبود ....سر  دهیزک رو د  یبود که چهره واقع  یاون تنها کس  دیشا

پا تخت  و    نییاز  ااومد  رفت....تا  زک  سر  رو  نیپشت  زک   ی که 

به   ی روبرو  ی صندل شروع  و  رفت  هم  ....پسرک  نشست  سوگل 

 زک کرد  ی کفش ها دنیسیل

از حدقه درامده    یشده بودند ....سوگل با چشمان  سیخ  یکه کم  چرا

  کنهیکارو م نیبدونه چرا داره ا  خواستیو م کردینگاهش م 

روشه ....حاال   کروبیکفشا کجا رفته و چقدر م  نیبا ا  ستین  معلوم

 د؟یسیل یداشت کفشاش رو م اق یاشت نیپسره با ا نیا

  



 

به دم نرم پسرک بود کوتاه بود و درست شب  چشم دم   هیسوگل 

نگاه کرد که بدونه    شتری....ب   ومدیسگ بود ...همون قدر نرم به نظر م 

سرک نگاه از کجا به خودش وصل کرده .....همون طور به باسن پ

 که زک متوجه نگاه سوگل شد  کردیم

 ی سینگاه گرفت  ....زک به انگل  عیزد و سوگل سر  یعصب   شخندین

زک   ی ران ها  ی گفت که پسر چهار دست و پا رو   ی زیبه پسره چ

 نشست.....همچنان باسنش مقابل چشم سوگل بود 

 ها هیزیلب گفت:ادبم خوب چ ریز سوگل

سر خودش رو   عیبه سمت سوگل پرت کرد و سوگل سر  یوانیل  زک

دل خودش شروع به فحش   ی و با ترس به زک نگاه کرد و تو  دیدزد

 دادن کرد 

 گفت :نگاه کن  یبه عرب زک

زک به سمت دم پسره رفته و اونو   ی دستا  دینگاه کرد و د  سوگل

 رونیب  دیکش



 

  ان یباسن عر  دنیجدا شد ....با د  ی مات نگاه کرد که چجور  سوگل

و خصوص ل   نیتر  یپسره  که  گرفت   رو  بدنش چشمم   وانینقاط 

 شد دهیبه شونه سوگل کوب ی گرید

 ناچار نگاه کرد و

دود داره از    کردی حس م  دیدیکه م  ی زینگاه کرد ....اما از چ  دوباره

 ادیم رونیسرش ب

تو  زک رو  فاکش  م  ی انگشت  تکون  پسره  پسرش   دادیسوراخ  و 

  شهیم تشیو انگار داره اذ دادیباسنش رو تکون م

نگاه کرد و در کمال   ی کنار  نهیا  ی به چهره پسره از تو   عیسر  سوگل

 ست یپسرک ن  ی   افهیق  ی جز لذت و شهوت تو  ی زی ....چ  دیتعجب د

اومده بود ....اخر اون   رونیزک انداخت که ب   ی نگاه به انگشتا  دوباره

  ی بود که زک با فشار وارد سوراخ پسر کرد و اسپنک  ی فلز  زیدم چ

 اومد نیی به سمت باسنش زد و پسرک پا

م  سوگل اون چگفتیبا خودش  با  بخوره   تونهیم  زی: چجور  تکون 

 خونست  ونهید نجای.....ا



 

شد ....خواست   یزک مقابلش اومد وحشتش با خشم قاط  یوقت  تازه

که داخل باسن پسر کرده بود   یبلند شه بره که زک همون انگشت

 سه یرو مقابل دهان سوگل گرفت و ازش خواست انگشتش رو بل

  ی بار به عرب  نی....زک ا  فهمهیاز حرفاش نم  ی زینشون داد چ  سوگل

 ردک دنی گفت ....اما سوگل باز هم تظاهر به نفهم

به عالمت منف  سوگل با   نیبه طرف  ی سرش رو  ......زک  تکون داد 

انگشتش رو به   پشت گردن سوگل رو گرفت و داشت  گریدست د

طرف اون انگشت تهوع    هی..درد گردن  .   کردیم  کیدهن سوگل نزد

  طرف هیآور 

م  سوگل تقال  از  د  فتادیداشت  انگشت  اخر  لحظه  رو   گریکه  زک 

  و گردنش رو ول کرد دیکش ادیگرفت که زک فر ی چنان گاز

  ن ی زم  ی رو رو  اتش یرو برداشت و همه محتو  ییظرف غذا  سوگل

  کرد و ظرف رو شکست یخال

گرفت و به    دهیرو ند  کردینگاش م  یداشت با اخم وحشتناککه  زک

گردن اون    ی رفت و تکه شکسته شده رو رو  بایز  ویسمت اون اسل



 

خوشرنگش رو به زک دوخت و   ی چشما  دهیترس  و یگذاشت ......اسل

  گفتیبه زک م ییزایچ یسیبه انگل  ی بهشت ییبا صدا

  ی بهش داد که به سرعت ساکت شد ول  یو جواب  دیکش  ادیفر  زک

  پسره بدبخت رو مخ سوگل بود ی نا یف  نیف ی صدا

رو گوشه   کردیعنوان سالح استفاده م  شکسته رو که ازش به  کهیت

مطمئن    ی تو بود  نیا  ی گفت:اگه جا  ی انداخت و رو به زک به عرب  ی ا

 یآوردن عوض یرو بعد از مرگت از تو بدنت در م کهیباش اون ت

  

فرستاد و کمربندش رو در آورد ......سوگل    رونیرو به ب  ویاسل  زک

گرفت از خودش   می فقط تصم فتهیب یقراره چه اتفاق دونستیکه م

  ضعف نشون نده

کنه گرچه   یتالف  خواستیهم بود ....گازش گرفته بود اونم م  عادالنه

 بخشش   ی تقاضا  ایالتماس کنه    شدینم  لی....اما بازم دل  شتریب  یلیخ

 ن یو با نشستن اول  کردیزک نگاه م   ی گستاخانه به چشما  همچنان

 زک انداخت ی پا ی تنش اب دهانش رو رو  ی ضربه رو



 

 ی تنش نشست......ضربه ا  ی وقفه رو  یمحکم تر و ب  ی بعد  ضربات

که با سگک کمربندش به کنار ابروش خورد ....نفس سوگل رو بند 

پرت    ی کرد و زک کمربند رو به گوشه ا  ستنیاورد.....شروع به گر

 رفت رونیکرد و از در ب

بر  یسع  سوگل رو  امانش  بدن  درد  اما  شه  بلند  بود    دهیکرد 

زک وارد شد   وی....اسل  کردیتکون بخوره ...زانوش درد م  تونستی....نم

اون دست از تالش   دنیاهسته به سمت سوگل اومد .....سوگل با دو  

رو و همون طور که  رو   دهیدراز کش  ن یزم  ی برداشت  زانوش  بود 

  تشکمش اورد و چشماشو بس کینزد

با   خواست یبه اجازه اون نداشتند....اما م  از ین  ختنیر  ی برا  اشکاش

 بستن چشماش شاهد شکستن غرورش نباشه

اون    ی رو کنار ابرو  یسیسوگل اومد و جسم خ  کی نزد  بایز   پسرک

ترس ....سوگل  ترس  دهیگذاشت  ....پسرک  نشست  و  شد    دهیبلند 

سوگل اشاره    یخون  ی دستش رو نشون داد و به ابرو  ی دستمال تو

 کرد



 

 د یدیخوش رنگ نم  ی اون چشما   ی تو  یجز مهربون  ی زیچ  سوگل

بود اجازه داد    رهی نگفت و همون طور که به پسرک خ  ی زی....پس چ.

 کنه زیابروش و تم

تم  بعد ....پسرک غذاها  ی کردن خون رو  زیاز  که سرد    ییصورت 

زد و گفت که   ی شده بود رو اورد و کنار سوگل گذاشت و لبخند 

 شروع کنه 

حوادث فکر کرد با خودش گفت: از   نیقبل از ا  یبه گشنگ   سوگل

 حرومزاده ها بخورم  نیا ی که از غذا نهیبهتر از ا رمیبم  یگشنگ

زنده   ی که برا  دیرس  جهینت  نیبدن کبود پسرک به ا  دنیبا د  یول

 داره  ازیموندن به غذا ن 

 با پسرک شروع به خوردن غذا کرد پس

داشت با پسرک شروع به صحبت کنه اما انگار پسرک   یسع  سوگل

تو  ه یخونگ  ونیح  هیباور داشت که   که کنار تخت   ییجا  ی چون 

که به شکل استخون بود    ی گذاشته بودند نشسته بود و با اسباب باز

  کردیم ی داشت باز



 

انگل  به به  و  گرفت  ازش  رو  استخون  و  رفت  پسرک   ی س یسمت  

 د یاسمش رو پرس ی دست و پا شکسته ا

که دست سوگل    شیبه در نگاه کرد و بعد به اسباب باز  دهیترس  پسر

 مزیآروم گفت: ج رهیکه بتونه دوباره اونو بگ  نیا ی بود ....برا

بگ  و رو  استخون  گفت: ح   رهیخواست  ا  یونیکه سوگل    نجایمگه 

 رو تخت ایب ی دیخواب

....چون به فارس  و ....ج  یبه تخت اشاره کرد    ی زیچ  مزیگفته بود 

م  یول  د ینفهم اشاره  تخت  به  که  سوگل  اشاره  متوجه    کردیبا 

طرف به  رو  و سرش  از    نیمنظورش شد  رو  استخون  و  داد  تکون 

  دیسوگل گرفت و سرجاش خواب

کبود بود نظر   شیجا  ی تخت نشست و بدنش رو که جا  ی رو  سوگل

....اما من    کننیانداخت و گفت: پس حقته مثل سگ باهات رفتار م

ن  ستمین  ی نجوریا م .....بهش  بق   دمیشون  مثل    ی ایکون  نیا  هیمن 

 ستمیدورش ن



 

  ن ی.....از آدر   برنرونیدوست داشت زودتر به ب  ذوق زده بود و  یلیر

 یلیبرن تا ر  ی.....لحظات  دندید  یپارک   ریمس  ی قول گرفته بود اگه تو

 کنه   ی باز یبتونه کم

تنش   یکه فقط شلوارک نیزود حاضر شده بود ...آدر یلیخ حاالهم

  شد رهیخ یلیتخت نشست و به ر ی بود رو

اگه بهت بگم    یمگه نگفت   ؟یپوشی غر زد و گفت: چرا لباس نم  یلیر

 شهیم رید گهی....پاشو د ی بریم رونیباشم منو ب  یو بچه خوب  ی دد

 ی زیبود چ  نیریش  ی پسر ماورا  نیلبخند نزنه .....ا  تونست ینم  نیآدر

اخم   تونستی.....نم  شدیم  نیدر خودش داشت که باعث تفاوت ادر 

 خودش بره یشگیکنه و در جلد خشن هم

  ن ی گفت و به آغوش آدر یپوف یلیبه آغوشش اشاره کرد و ر نیآدر

و گفت: اسپنک دوس ندارم   دیدراز کش  نیآدر   ی زانوها  ی .....رورفت

  رهیگی ...درد م

رو لخت کرد و دوضربه آروم زد و گفت: پسر   یلیتنه ر  نییپا  نیآدر

 ؟ی شهرباز میبابا دوس داره بر



 

ها رو برم باشه؟   ی همه باز   نیکه بزار  یگفت:اره به شرط  عیسر  یلیر

 لطفا  ی لطفا دد

ر  یکم  نیادر   ی ها  انگشت حفره  ر  ک ینزد  یلیبه  که   ی لیشدند 

  پارک خوبه همونخوامینمگفت: ن  دهیترس

بلند شه که آدر  و زد و گفت: تکون   یاسپنک محکم  نیخواست 

....امروز   ب  هینخور  با خودت  قراره   نی.....ا  ی اریمهمون کوچولو رو 

 زشهیسا نیکوچکتر

  ادینم  خوشمنی.....از ا  میکن  گهید  ی باز  ی ....زیپل  ی گفت: دد  یلیر

 اخه زمیچ ی تو رهیداره م

و گفت:تکون نخور وگرنه    ره یخندش رو بگ   ی کرد جلو  یسع  نیادر

  یشیشک مکل شب پو

 اصال درد نداشته باشه   دینگفت ....شا یچ یو ه دینال یلیر

حرکت   ه یورود پالگ روباز کرد و با    یبا انگشتاش جا برا  یکم  نیادر

  داد ی جا یلیاونو داخل ر 



 

 خواستیم  نیگفت .....ادر  یو اخ  دیخودشو جلو کش  دهیترس  یلیر

اش   یبهشت  ی درمقابل حفره تنگ پسرکش مقاومت کنه اما صدا

 .... تحملش بود ی ماورا گهید

 د یرو برگردوند و لب هاشو مک  یلیر

  

 گفت: صبر کن  دهیترس یلیر

 شده؟؟  ی : چ دیپرس  یازش جدا شد و با نگران نیآدر

حشره توش    هیتنش رو نشون داد و گفت: از داخل انگار    نییپا  یلیر

 شد  نییباال و پا

رو  دیخند  نیآدر لب  دوباره  پسرک ش  ی و  و    نشیریلب  گذاشت 

  نی گفت: ا  دادی آلت پسرک حرکت م  ی طور که دستش رو رو  نیهم

 هیخوشت اومده .....نشونه خوب  یعنی

که   یبوس یمو گفت: بازم منو  گذاشتنیگردن آدر   ی دست رو یلیر

 خوب بود....قلقلکم اومد  یلیبشه؟ خ ی اون جور 

 پارک؟  ی بر  یخواستیگفت: مگه نم نیآدر



 

 ی تو  یلعنت  زیچخواست بلند شه و بپره که اون  یبا خوشحال   یلیر

 کنه یم تمیاذ نیوجودش نفسش رو بند آورد و با بغض گفت: آخ ا

و    ی تو بغلم باش  شتر یکن ب  یاونو بغل کرد و گفت: پس سع  نیآدر

 یدور نش ادیز

  

  تونست ی سوار بشه اما نم  کردیهوس م  دیدیکه م   یترن  این یماش   هر

م   ییتنها جا .....حس  توانا  نیاگه آدر  کردیبره   صیتشخ  یینباشه 

 برداره ی گام تونهی نم ینداره و حت

ازش دور شد تا    ی رو امتحان کنه ....کم  یبیب   خواستیکه م  نیآدر

که همراهشون   ی گاردی...به باد  ادی از پس خودش برم  ی چطور  نهی بب

 نشه دهید یباشه ول یلیبود هم گفت که مراقب ر

که خورد تازه متوجه نبود    یخوردن بود ....کم  یکه محو بستن  یلیر

نبود    نیاز آدر   ی اثر  یشد .....اطراف رو با وحشت نگاه کرد ول  نیآدر

اما    دییم به هر طرف دو.....ترس تمام وجودش رو گرفت ...چند قد

 نکرد  دایرو پ نیآدر



 

هم  در دو  نیاثر  قدم  ش  دنییچند  اون  متوجه  که   ی لعنت  یبود 

رفت و از داخل خودش به زور   ییداخلش شد .....به سمت دستشو

از دستشو  د یرو کش  فون یخارجش کرد و س اومد که    رونیب  ییو 

 د یرو د نیآدر

دو  عیسر آدر و  دییبه سمتش  گردن  دور  :    نی دستاشو  کرد  حلقه 

 بودم  دهیترس

بود پالگ  نیآدر متوجه شده  از خودش خارج کرده گفت:  که  رو 

 ؟ یدرش آورد یچ ی برا

 که شد یداشتم نم ییگفت: خب دستشو دهیترس یلیر

طرف  نیآدر از  هاشو  ر  نیدست  باسن  سمت  گفت:    یلیبه  و  برد 

خودت   ینات کنم ولکوچولو آش  نی با آدر  ی زود  نیبه ا  خواستمینم

 یخواست

بود و   نیریبه پسرک ش  رهیخ  نی نشسته بودند ....ادر  نیماش  داخل 

  یی کنار ناخن هاش .....نگران بود ....نکنه بال  دنیدر حال جو  یلیر

  ارهیسرش ب



 

حامله   دهیکه د  ییکسا  هیکه بهش تجاوز بشه و مثل بق  دیترس یم

....ول کنه  باد کرده رو تحمل  بشه شکم  پسرا که    ی بشه و مجبور 

  دونستی م  نویفرق داشت و خودش هم ا  یلی.....اما ر  شدند یحامله نم

بره    نیاز ب  ییهوینکنه    دیترس ینداشت و م  ی مردانه اش رشد  اندام

 نشناستش   یچکیبه دختر بشه و ه لیو تبد

 :نخور انگشتت رو نیآدر

هاشو جو  یلیر ناخن  پرس  دیی همچنان  خانما د یو  و  فقط دخترا   :

 مگه نه؟ شنیحامله م

  ی ول  دیبهش کرد و در افکار به پسرک ساده اش خند  ینگاه  نیآدر

بشه حامله    یگفت: نه ....اگه اسپرم وارد بدن هرکس  ی همچنان جد

 شه یم

 حامله باشه؟   ی مرد  دمیو گفت: پس چرا من ند  دیآشکارا ترس  یلیر

 اسپرم وارد بدنشون نکرده ی:چون کس نیآدر

 بشن  یمامان خوب تونن ی ....خانما م هیگفت: اصال چه کار یلیر

 گفته؟  نویا ی: ک نیآدر



 

 ...خانما مهربون ترن  گن ی: همه میلیر

 .... دنی: اونا پسرک منو ندنیآدر

 واسه بچمون یشیم نیزد و گفت: تو مهربون تر یچشمک و

 

نگاهشو دزد  یلیر زده  آدر  دیخجالت  با جمله  خشک شد:    نیکه 

 لخت شو 

 نیحد ممکن باز کرد ....آدر  نیشترینگاهش کرد چشماشو تا ب   یلیر

 .میزودتر بچه دار ش خوامیتالش کرد نخندد و گفت: م  یلیخ

....نم  عیسر  یلیر انقدر زود بچه دار بشه اصال   خواستیبغض کرد 

.... افکار رو نگفت و    نیکدوم از ا  چی .ه اونا که هنوز ازدواج نکردن 

 ؟ ی دد گهی اون بهت م ی گفت: اونجور عیسر

برا  نیآدر از بهت خارج شه در   نیا   ی ناباور بهش نگاه کرد و  که 

 ؟یکن  کاریرفت و گفت : گفتم چ تیقالب جد

 دیرو د  رونیبرگردوند و ب  نی ماش  شهیصورتش رو به سمت ش   یلیر

 با تحکم گفت: با تو بودم نی.....آدر



 

گفت:    یلرزون  ی با صدا   کردیرو نگاه م   رونیهمون طور که ب  یلیر

 خودت بگو لخت شه  ی بیبرو به ب 

 ؟یکن یم  ی حسود ی هنوز متولد نشده دار ی بی: اون ب نیآدر

اونو به سمت خودش    نیتکون داد ....ادر  دییبه نشونه تا  ی سر  یلیر

توام با خشونت از لبانش گرفت و گفت : حاال   ییو بوسه ها   دیکش

 نیا ی رو نیو بش  اریخوب لباستو درب  ی مثل پسرا

 تنش اشاره کرد و کمربندش و دراورد  نییبه پا و

و    رفتیم  رونیب  مزی....ج  رفتینمرونیبود سوگل از اتاق ب  ی روز  سه

 ی پنهان  کردیم  یو سع   ومدیو به اتاق م  ومدیدرم  یهر روز به شکل

...چرا که به دستور زک حق خوردن    ی زیچ به سوگل بده بخوره 

 نداشت 

و محبت هاش نرم شده بود ....پسرک   مزیسوگل نسبت به ج  دل

 خواد یبار سوگل در ذهنش گفته بود : آدم دلش م   هیبود و    یقشنگ

 ره یلبشو گاز بگ



 

داد در باز  مرغ به سوگل   یتکه ا  مز یکه ج  نیچهارم به محض ا  روز

  شد و زک داخل شد

پا  مزیج به  انگل  دیتخت چسب  ن ییوحشت زده  تند تند    یسیو به 

تکه مرغ رو    دیکرد... سوگل که اون رو د  یشروع به گفتن جمالت

  قرار داد مزیزک و ج ن یپشت مبل انداخت  خود را ب عیسر

زک   یوقت  ینشه  ......حت  مزیبار نگاه زک نثار ج  د یاثرات تهد  بلکه

کرد ...تن سوگل مانع شد    مزیجلو امد و ضربات کمربند را هدف ج

 د یچیو از درد به خودپ

که اون روز   ی پرت کرد و به همون مرد  ی ،سوگل رو به سمت  زک

رو ببنده    مزیج  ی داخل اورده بود گفت دست و پاها  ینیغذا رو با س

 و بعد خودش رفت

ها   کین  کیپو    عتیدر طب  ی اشپز  ی که در برنامه ها  یکوچک  گاز

گذاشته شد و سگک کمربند از بندش جدا شد    زی م  ی بود رو  دهید

 و زک مشغول داغ کردنش شد 



 

و به    کردیگوش م  مزیج  ی ها  هیوحشت زده به ناله ها و گر  سوگل

تمام تن    د یجنبی م  ریبود که اگر د  ییوال ی.....زک ه  کردینگاه م   زک

  سوزاندیرا م مزیج

گشنم    یل یگفت: من بهش گفتم ...خ  یبه سمتش رفت و به عرب  پس

  کنم یشب خفش م   ارهیکردم ....گفتم اگه واسم غذا ن   دشیبود ...تهد

 کن   هی....اونو ول کن ....منو تنب

  ن یسوگل کرد و در دل معترف شد ا  سیبه چشمان خ ینگاه  زک

 و غرور است  یاز خودخواه یبار است که نگاهش خال نیاول

  د یایداد  و به سوگل اشاره کرد دنبالش باتش قرار  ی رو   رو  سگک

تخت کنار جسم بسته شده    ی روزک  ی ....سوگل اطاعت کرد و تا وقت

 رفت ....به دنبالش رفت  مزیج

از   مزیکه ج  زدیمحکم  یلیرو نوازش کرد  و س  ویصورت اسل  زک

  ی زینکرد ....سوگل با خشم نگاهش و گرفت و چ  هیگر  گهیترس د

  نگفت

 ی بخور نویا دیبهش نداشته باشم ....با ی کار ی خوای: اگه مزک



 

رو نوازش کرد و   مزیتنش اشاره کرد و دوباره صورت ج  نیی پا  به

 سوزونم یگفت : وگرنه صورت خوشگلش رو م

  

خودم   خورمیم  با نفرت بهش انداخت و گفت: قسم   ی نگاه  سوگل

 کشمت یم

م   دهیترس  مزیج نگاه  سوگل  جار  کردیبه  هاش  اشک  بود    ی و 

  یی بال  تونستی.....سوگل نشست و دست به شلوار زک برد .....کاش م

 االن بکشتش  شدی......کاش م  ارهیسرش ب

 بره لطفا  مزیکنه گفت: ج یکه وقت کش نیا ی برا

از پس ادب   دونستینو دراوردن سوگل بود .....ممست از به زا  زک

بده ....اشاره کرد   زهیبهش جا  تونستی ....حاال هم م  ادیکردنش برم 

 که خودت دستشو باز کن 

هنوز در حال   یگاز رد شد ....سگک لعنت   بلند شد و از کنار  سوگل

پشت زک که  طور  .....همون  بود  و چشمان   داغ شدن  بود  بهش 



 

اشاره    مزیسگک رو برداشت و به جبا انبر   روش بود  مزیترسان ج

 نگه ی زیکرد چ

داغ شده  یتخت رفت که زک پشتش بود و ش گریبه  سمت د ارام

گردنش چسبوند....فر به  ....سوگل    ادیرو  برخاست  هوا  به  که  زک 

 افتاد مزیج ی پا ی و سگک رو ول کرد .....که بر رو دیترس

به گوشت    دهی....سوگل ترس  خواستیو کمک م  زدیم  ادیفر  مزیج

از دستش افتاده بود ....وقت رو تلف ....انبر   کردیسوخته پاش نگاه م

 نداد و با دستش سگک رو برداشت

اش داشت   ندهیا  ی تو  یروز لعنت  نیکه ا  ی سوخت ....اما اثار  دستش

 بود  نای از ا شتریب یلیخ

....به حرفش گوش   کردینگاه م  یل یبه چهره غرق در خواب ر  نیآدر

گذاشته  و   شیپا  ی سر رو  یکرده بود ....اما وقت  یچینکرده و سرپ

بود کم راننده خواسته  از  بود  تا    شتریب  یبه خواب رفته  بزنه  دور 

 خواب نگاه کنه ی رو تو یلیبتونه ر



 

از  گه یبرد و گفت : احتماال چند وقت د یلیفر ر ی موها  ی تو دست

با پول و  میشیهم جدا م باد   ....توام  و راننده جناب   گاردیثروت و 

 یش تیمدت اذ نیا ی تو دی....نبا ی ریم ریوز

رو در آغوش گرفت و به سمت   یل ی، ر  نیادر  دندیبه خانه رس   یوقت

  ساختمان رفت ی ورود 

.....احتمال   دیو صورت مسن پدرش رو د  دهیباز شد و قامت کش  در

 داریاز خواب ب  یلیر  خواستی....اما نم  دادیرو م  ی هر نوع مشاجره ا 

....چند روز   ستی ن   یکنیگفت: اون طور که فکر م  یشه پس به اروم

 دم ی....قول م رهیم گهید

 ی هفته وقت دار  هیکرد و گفت: خودتم فقط    یلیبه ر  ینگاه  پدرش

 یلیبه نشونه فهم تکون داد و به سمت اتاقش رفت ....ر  ی سر   نیادر

 باشه  یواقع ی دنبال زندگ دیتخت گذاشت و فکر کرد با  ی رو رو

 ی ها باز  نیا  ی بودند ....همه    ی ها .....اره باز  ی باز  تلیو ل  ی دد   نیا

 نداشت   یها وقت ی باز نیا ی ساله برا ۲۷ نیبودند  و ادر



 

اش   یبرده بود تمام زندگ  یشده بود و تازه پ  داریاز خواب ب  ییگو

  ی مشت احمق که برا   هیکردن با    ی رو به بطالت گذرونده اونم با باز

  ازش پول گرفته بودند ی بیداشتن رول ب 

ا  نکنه تمام  و  بوده  پدرش  با  ....مثل    ی فانتزنیحق   ی ماریب  هیها 

صفات جامع   هی  یادما تو ی ذهنش رو مسموم کرده بودند .....همه  

م غذا  ....همه  دارند  ب   خوابندیم....   خورندیاشتراک    شن یم   ماریو 

تا  ی زی....چ و  مزه  و  غذا  ....نوع  دارند  تفاوت  درش    ه ی خواب  میکه 

ا اقل  ی فانتز   نی.....حال  تنوع سل  تیکه  ....فقط    ا یبود    قه یداشتند 

 ..... ی ماریب

....شا  چیه  انگار بود  نبرده  لذت  کارهاش  از    ه یوقت    چیه  دیوقت 

....شا  یواقع  ی دد تا    دینبوده  کرده  تظاهر  خوش   هیفقط  مدت 

بق   یبگذرونه.....چه مشکل ز  هیداشت مثل  به دختر  دل   ییبایادما 

 ببنده و ازش صاحب فرزند بشه 

بودن چه    ه یو حرف بق  ه یبودن  و به دور از حاش  هیبق   هیشب   اصال

 خواستی و تقال هم نم دنیهمه جنگ نی....اداشت   یاشکال



 

که خودشون   ی.....کسان   تهیفارغ از جنس  یعاشق   کردیفکر م   یگاه

  کنن یجنس خاص و عشق رو در اونا دنبال م  هیبه    کنن یرو محدود م

 یو جنس  یجسم  کیزیاز فکرشون بخاطر ف  ی ادیدرصد ز  دی....شا

.....اما ادر .....پسر  نیا  نیاون دسته است  نبود  بود در اوج    ی گونه 

  ییو توانا یجوان

مهر داشته باشه به هر   تونستید ....م نبو  یمحدود به رابطه جنس  اما

جنس  تونستی....م   یشخص متوجه  بعد  گام  و  ببنده  دل    ت یاول 

 شخص بشه 

حمام کردن   ی تخت گذاشت و خواست برا  ی رو رو  یلی، ر   نیادر

 بغلم کن ایشد و گفت: ب  داریاز خواب ب یلیبره که ر

....ر  ی محل نداد و به سمت کمد رفت تا حوله    نیادر  یلیبرداره 

 کنمایم هیگر ی ایدوباره گفت: اگه ن

و گفت: اگه   دیکش  ی خفه ا  غیج  یلیر  نگفت ی زی باز هم چ   نیادر

 زنم یم  غیج ی این

 اریصدا درب ی گفت: جرات دار به سمتش برگشت و  نیادر



 

 نیهمون طور که منگ خواب بود ....بلند شد و به سمت ادر  یلیر

 بره ینمخوابم  یرفت و بغلش کرد و گفت: اخه نباش

گرما  ی زبان  نیریشنیا ر  ییو  از  ادر  یلیکه  م  نی به   شد یمنتقل 

 یلی از ر  تیحما  ی که برا  ی...حس  بردیسوال م  ر ی....داشت باورش را ز

 انحراف باشه  ای ی ماریب تونست یداشت نم

 ی خوایامروز... م   ی کرد  ی باز  ادیزد و گفت: ز  یلیسر ر  ی رو  ی ا  بوسه

 حموم؟  میبر

 م؟ یکنی م ی با شوق سر تکون داد  و گفت: کف باز یلیر

 مشون یخورینم یزد و گفت: اره ول یلبخند کم جون نیادر

ا  نیچندم  ی برا  مزیج در  تعو  نیبار  حال  در  بانداژ   ضیهفته 

 .سوگل بود ی ها یسوختگ

  ی لیخ  کردیم  یسع  دیدیرو م  مزیج   سیخ  یهر بار که چشما  سوگل

از رون   یصورتش نشون نده ....کف دو دست و قسمت  ی درد رو تو

 .سوخته بود



 

نامگذار  به زک  .....ح  ی قول  بود  و    ونیشده  اسم  حاال  چموشش 

 کردیبدنش حمل م ی نشونه اون رو با داغ رو

اروم  ختیریم  اشکزک به  رو  یو  استر  ی چسب  گذاشت    لیگاز 

دست زک گذاشت و گفت: چرا  ی....سوگل دست بانداژ شده رو رو

 ؟ یکنیم هیگر

ا  یسع  مزیج رو    یکرد لحظه  بتونه جمله اش  تا  بشه  مانع اشکا 

  ی تکون بد  ی تونینم  هفته هنوز   هیبعد    کتویکامل کنه: انگشت کوچ

 ...اونم فقط بخاطر من   دهی رس  بی....حتما به عصب هاش اس

تکون بدم فقط درد   تونمی زد  و گفت: م  یلبخند کم جون  سوگل

  کنهیم

و    گفت یم  دروغ راست  انگشت سمت  انگشت سمت چپ   هی...دو 

ا خوردینم  یتکان حاالت  تمام  م  نی....زک  نگاه  رو  فقط   کردیدو  و 

 ومد یبه ذهنش م ی بعد یلعنت  ی ها ی فانتز

  



 

دستور داد اتاق مرتب شه .....سوگل که   از خوردن ناهار ...زک  بعد

با   مزیباز کرد و ج  مزیج  ی آغوشش رو برا  دیتخت دراز کش  ی رو

 و ذوق ....به آغوش سوگل پناه برد یعیمط

  یاتفاقا  ی گونه اش گذاشت و گفت : همه    ی رو  ی بوسه ا  سوگل

 باشه  تا ابد ادامه داشته ستی...قرار ن شهیتموم م نجایشوم ا

وارد شد نگذشته بود که در باز شد و زک  بایز  ی ا یرو  نیاز ا  یکم

دست و پا به سمتش  که عادت کرده بود با ورود زک چهار مزی....ج

  کنه کاریچ دیبا دونستینم....االن سهیرا بل شیبره و پاها

شالق در دست    دن یشده بود که به محض د  زیخ  میتخت ن  ی رو

 زک به سمتش رفت 

....بارها باهاش ارضا شده بود دار بود    براتوریدم و  نیعاشق ا  مزیج

 ز ی....اما وجود سوگل و دردهاش باعث شده بود نسبت به همه چ

 سرد بشه یکم

سوگل انداخت و گفت : فک کنم طرز کارش رو   یدم رو جلو  زک

 شهیارضا مامروز تو بغل تو  تولهنیاون روز ....ا ی دید



 

 ن یآدر#

رو    یلیر  ی که پدرش بهش داده بود تمام شده بود ....لباسا  یمهلت

  ح یشد بهش توض   داریب  یلیر  یجمع کرد و به خدمتکار سپرد وقت

 بره   تونهی آزاده و م گهیبده که د

بار  خودش کوله  ...با  ی اما  نداشت  همراه  خال  دیبه  دست    یبا 

 ....درست همون طور که قرار بودرفت یم

  ی ادآوری.....با  بود    ده یشن   ا یافتاد که در سفرش با آس  یتیحکا  ادی

و بهونه   ومدیخوابش نم  یلیکه ر  شبیداستان افسوس خورد کاش د 

 کردیم ف یواسش تعر گرفتیداستان رو م

پسرک خوش عطرش رو   ست یبه خودش که قرار ن  ی ادآوریبا    یول

 دا یپ  ی کار  دی..با.کرد    یها رو ط  ابونیزد و خ  ی ....لبخندنه یبب  گهید

  ساخت یرو م  شی آدما زندگ   هیو مثل بق   کردیم  دایپ  ی ....خونه اکردیم

 از صفر

 یلیر#



 

  نیادر  یخال  ی جا  دیکه د  ی زیچ  نیشد ...اول  داریاز خواب ب  یوقت

 ینجوریا شهیبغلم کن .....سردم م  ایب ی ...بلند گفت: ددبود 

 ی از جا بلند شد .....کمد ها  دینشن  یبارها و بارها گفت و جواب  یوقت

شده بود که متوجه   یخال  یبود ....اما ک   ی ا  لهیاز هر وس  یخال  نیآدر

  ی نشده بود .....خواست به حمام برود که خدمتکار  ییصدا  نیکمتر

 ن ی تونیبود اومد و گفت: چمدونتون حاضره....م   دهی روز د  نیکه اول

 نیبر

 ؟یچ ی نیمتعجب گفت :  یلیر

ادامه داد: شما د  خدمتکار   نیآزاد   گهیباز حرفش رو تکرار کرد و 

هست که اقا به   ییها هی.....داخل چمدون عالوه بر لباس پول و هد

  شما داده

  ی راحت  نیا  به  کردی .....باور نم  کردیناباور به خدمتکار نگاه م   یلیر

قصر رو   ونیگر ی ....چمدون رو گرفت و با چشماندور انداخته شده 

 ترک کرد 



 

رفت ....زبان بلد نبود    یچمدون بود به هتل  ی که تو  یاول با پول  شب

برا  یو کاف بره و ازشون  به کشور خود   ی بود به سفارت  برگشتن 

 گذاشت  یآرامش نم ی لحظه ا نیادر  ادیکمک بخواد ....اما 

نبود که در    ییشد که شب او  شتریب   یوقت  ییو تنها  یدلتنگ  حس

 آغوشش به خواب رود 

 مز ینگاه کرد صورت ج  مزیبعد به ج  اول با تعجب به زک   سوگل 

  داره یچه واکنش دونستینمو دیدیرو نم

برداشت و گفت : وگرنه خودم با دست به   یاز کمد چوب گلف  زک

  شمیکار م

و  ی    اندازه لعنت  چهارمکی  براتوریاون  گلف  چوب  هم    یاون 

بود که از دست زک خالص شه    ی....اما سوگل به دنبال راهشدینم

 داشته باشه  یچاله و چاه انتخاب ن ی که از ب نینه ا

ه  با گفت:  گستاخ  نگاه  کرد  چی همون  جور   هیکارات    نی ا  ی فکر 

اخالق بش  شیپ  ی بر  دی....باهیانحراف  درمان  و  ا  یدکتر  که   نینه 

 ی کن  یفر رو زنداندون



 

بود و   رهیسوگل خ  ی بود و به چشما  ستادهیهمون طور که ا  زک

سرکش چشمان دختر گفت: رفتم دکتر   یاه یغرق لذت بود از س

 رمیتخت ز  نیروز تو هم  هیشد ....خود دکتر    یچ  یدونی م  ی.....ول

 بود

  وثیلب گفت: د ریز سوگل

 ییجا  چیه  ی نداشته تو  یوقت مشکل  چیکه ه  ی زیادامه داد: چ  زک

  ا یندارن ....بعض  ای دارن بعض  ادیز  ای شهوته.....بعض  ی ....ار*ضا   خیاز تار

از درد دادن لذت م  قشونی هم فقط سل ...من    ن ی....ا  برمیمتفاوته 

  دنیو درد کش ریکه کنارته از تحق یتوله سگ

  دونستم یفکر بود : کاش م  نینگاه کرد و زک در ا  مزیبه ج  سوگل

 اه یدختر چشم س ی بریلذت م یتو از چ

رو به زور مجبور به رابطه نکردن    یکی  خیتمام تار  ی : خب توسوگل

 تجاوز که اتفاقا مجازاتم داره شهی وگرنه اسمش م

بهش تجاوز   گم یتکون داد و گفت: نه من نم   ینه نشونه نف   ی سر  زک

 کن .....خودش دوس داره نگاه کن



 

به سمت زک رفت...با    عیمط   یچون سگ  مزیرو صدا کرد ...ج  مزیج  و

شد .....لباس   داریب  ویوصل شدن قالده بود که حس شهوت در اسل

کنده شد و ارباب نشست و دستور به   یهاش به دستور زک در ان

 داد  شیکفش ها دنیسیل

آرزو  مزیج به  که  پبز  ییچنان  دست  مشغول    دایرگ  باشه  کرده 

که نسبت    یاونا شد ....حس شهوت وجودش از حس خجالت  دنیسیل

  بود شتریبه بودن سوگل بود ب

ج  سوگل حرکات  نارضا  ینشان  چیه  مزیدر   ی ....ووقت   دیند  یت یاز 

....همون طور    دیرو د   براتوریدخول اون و  ی برا  مزیج  تیاعالم رضا

  رو وارد کنه  براتوریکرد و  یبود ....سع  دهیپاهاش خواب  ی که برده رو

کردن که   یمراعات نم  احمقت  یو گفت: دوس پسرا   دیخند  زک

 آماده ات کنن 

...من    ستنین  یک یگفت: همه مث تو هر شب رو    ار یاخت  یب  سوگل

  رابطه نداشتم

 برق شهوت در نگاه زک همانا  دنیحرف همانا و درخش نیا گفتن



 

 یداشت اونو برا  ی سع  مزیبا وارد کردن انگشتانش داخل ج  زک 

  ا یو سفت کردن با*سن    مزیج  ی آماده کنه....اه ها  براتوریورود و 

ها کرد....اول خنده اش   شی تکان خوردن  رو جلب  ....نگاه سوگل 

  دیکشی تر اه م زیشهوت انگ ی گرفت چرا که از هر دختر

کاف به ح  یوقت اشاره کرد    ید  به سوگل  داد  ادامه  رو  زک کارش 

با ترس سع ابتدا  ....سوگل  رو داخلش   یکرد اون ش  ی شروع کنه 

نشسته    یصندل  یروبزنه ...زک  بی نکنه بهش آس  دی ترس یکنه ....اما م 

 مقابلش بود  خیمنظره تار  نیجالب تر  ییبود و مشغول تماشا بود گو

م  سوگل فا  کردیتالش  کم  ی ا   دهیاما  چون  فشار   دیبا  ینداشت 

  کردیکار رو نم نیاش ا یو بخاطر نگران آوردیم

نماند   ی باق  مزیج  ی برا  ی خورد ....توان  برهیدکمه و  ی دستش رو   یوقت

 ی فاک م زیو گفت: پل

کنه   تشیاذ  نیاز ا  شترینخواست ب   دیکه التماس اون رو  د  سوگل

 وست یو داخلش کرد و اونم به جمع تماشا کننده ها پ 



 

شد ....صورت    لیکه حالت تعجب سوگل به لذت تبد  دی نکش  یطول 

 یخالص  ی برا  شی از شهوت سرخ شده بود و تکان ها  مزیج  ی بایز

 کرد یرو مجذوب م ی ا نندهی ....نگاه هر ب شتریو لذت ب

 گه یگفت:د  مزیخطاب به ج  دیکه نگاه سرگردان سوگل رو د  زک

  گهید ی ریبه گ*ا م ی توله....دار ی خوایم یچ

 خوامیم گفت: ارباب شما رو اوردیدرمسگ ی که صدا مزیج

 یو لذات شهوان  ی حجم از تن پرست  نیبه ا  ریبا چشمان متح  سوگل

در حال لذت    مزیوضع ج  نیشد اما در دل اعتراف کرد از ا  رهیخ

ابتدا کم ...در  ....سوگل   یعصبان   یاست    یبیاو آس  خواستینم  بود 

 د یبگو  توانستید او چه مبو لیحد ما نیخودش تا ا یاما وقت نهی بب

زک به    رهی....باعث نگاه خمزیج  یی رها  انیخوردن ها و در پا  چیپ

....پس او هم   شدی م   دهیدختر تنها لذت د  نیسوگل شد .....در نگاه ا

 ۳۷_پارت#سلطه گر بود  هی

...آدر  یمال  رهیذخ  یلیر پول  نی داشت  بدون  خودش  از   یگرچه 

ر به  حواسش  اما  بود  رفته  بود   یلیعمارت  دلتنگ  ....پسرک  بود 



 

برگرده...م  خواستینم  ی....حت کشورش  به  قبلش    خواستی دوباره 

....چطور م  هی  داشتهنیکه به آدر  یبدونه حس   تونست یطرفه بوده 

باز نقش  ر  ی انقدر خوب  که  رو   یلیکنه  بودن  عاشق  ازش حس 

 ره یبگ

کمک   یلینبود ....اگه خدمتکار عمارت به ر  نیاز آدر   ی رد   چیه  واقعا

نم بود  پ  ی رد  تونستی نکرده  .....وقت   دایازش  هتل   یکنه  که    یبه 

 نیاگه آدر   دونستی....نم  دیلرز  ی....پاهاش م  کردیتوش کار م   نیآدر

ن  نتشی بب خوشش  تنب  ادیو  دل    ای  شهیم   هی....دوباره  ....در  نه 

تنها   نیآدر  ی بشه ....نوازش ها و مراقبت ها  ه یبازم تنب  خواست یم

 داشتند ی ادیها هم لذت ز  هیتنب ینبود ...گاه   یعامل دلتنگ

  نیاز آدر  ی تا اثر  گردوندیم  ییهتل شد ....هر لحظه چشم به جا  وارد

 کمکتون کنم ؟  تونمی: م   دیازش پرس ی مرد یاما نبود ....وقت نهی بب

 گردمی گفت: دنبال کار م فقط

مونده    ی تیهنوز ظرف  دونمیسرنوشت که مرد گفت : نم  ایبود    شانس 

...اما با آسانسور برو طبقه پا  ای   کنه یبهت کمک م  بی....من   نیینه 

 ؟؟یست یبلد ن   ی....عرب



 

رفت.....احتماال   نییتکون داد و به طبقه پا  ینف  ی به نشونه    ی سر

....اسمش    کردندی و اتو م  شستندی بود که مالفه ها رو م  ییاونجا جا

هم نداشت    ی تی...اهمامدیبه خاطرش نم  ی کلمه ا  چیبود ....ه  یچ

تا   کردینگاه م  دیپرس یازش سوال م  بی که من  یتمام مدت  ی...وقت 

 کنه دایرا پ نیآدر

  

کجا   دنیازش پرس  ی عنوان خدمتکار مشغول به کار شد ....وقت  به

 دایرو پ  نیجا بلکه بتونه اونجا بمونه و آدر  چیاقامت داره ...گفت ه

خ .....هتل  ا  ی بزرگ  یل یکنه  از  نگران  و  دوباره    نیبود  نتونه  که 

هتل   نیداده و ارخ  ی اشتباه  دی...شک به دل راه داد که شانتشی بب

 کنه یکار نم نجایا  نیاصال آدر ایاشتباه گفته شده....

  یبرا  ی کارگر  ترشیاز همون روز شروع شد ....کار که نبود ب   کارش

روتخت  د ی....بابود    بی من و  ها  هرچ  یمالفه  و  رو    ی زی ها  بود  که 

تا هم جابجا کنند    کردیکمک م  ب یو به من   نیماش  ی تو  نداختیم

که از پرس   ی ابعاد بزرگ و بخار  ی و هم اتو ....اتو کردن مالفه ها

 آورد  یرو بند م یلی....نفس رومدیم رونیب



 

  تونه ی گفت م  بی من   یساعت شده بود که کار کرد ....وقت   ۴  درست

رو بهش دادن .....با پرس    ایبره آشپزخونه غذا بخوره ....انگار کل دن

 کرد دایو اشاره آشپرخونه رو پ مای و جو و ا

.....تمام افکارش با وارد    رهیبگ  ادی رو    یزبان عرب  شدیمجبور م  دیشا

به سالن غذاخور ک  ی شدن  ....چرا  آدردود شد    ی صندل  ی رو  نیه 

 نشسته بود 

 د ی کوبیوار م  وانهی....قلب دشدیم   دهی شن  یبه آسان   یلیقلب ر  ضربان 

ها لباس  چ  شی....گرچه  م  ییزهایبا  اما    د یپوشی که  داشت  فرق 

م   بت یه پسرک  جان  به  ترس  همچنان   اد یانداخت.....  ینگاهش 

در کنار او   گهیبار د  هیقبل افتاد و دلش مالش رفت  کاش    ی روزا 

 اها یداره در رو   ی جا   یکه در آغوش امن  نیا  الیبه خواب بره  و به خ

 .نهی هم با او بودن رو بب

 عیسر  یلیحواسش به اطرافش نبود ...غذاش رو  خورد و ر   نیآدر

رو  او  سر  ب  ی زیم  ی پشت  و  ا  شترینشست  به   ن یاز  حواسش  که 

  کرد  نگاهنیغذاش باشه به آدر



 

گذاشت و بعد   نیشانه آدر   ی دست رو  ی نگذشته بود که دختر  یکم

شکست ....مگه چند    یلیکنارش نشست ....قلب ر  نیآدر  دنیاز بوس

.... بود  شده  دور  ازش  بود  شده  فرزند   ی دختر   ینیوقت  به   ی رو 

 یاصال حسود  رهیرو نگ  شیجا  یهم نه ....اگه کس   دیگرفته بود ؟شا

  کنهینم

 یسهم   یبود ول  ی دد  ی دلتنگ لب ها  کردیم  ی داشت حسود  یول

 به راه افتاد بی نداشت....اشک چشمانش رو پاک کرد و دنبال من

 یکه دستش رو سوزاند ....چنان داد   گرفتیم  اد یکار با اتو رو    داشت

  در پسش سر داد که چند نفر دورش جمع شدند ی ا  هیزد  و گر

  ؟یکن یم کاریجا چ نیقطع شد: ا ییصدا دنی اش با شن هیگر

نشسته بودند و بعد از کرم زدن به دست   نیآدر  ک یاتاق کوچ  در

 و گفت: تموم شد  د یچی....دستش رو باند پیلیر

عصبان   در از شدت  داشت  م  ت یدل  از  شدیمنفجر  که  نبود  ....چرا 

اش   ب دردونه  انقدر  خودش  ....چرا  کنه  بود    اطیاحت  یمحافظت 



 

براش   یمگه به اندازه کاف  کردیکار م  نجایداشت ا  یچ  ی ....اصال برا

 پول نذاشته بود 

  یچه غلط  نجایزد: ا   ادینتونست افکارش رو منظم کنه و فر  گهید

 ؟یکن یم

سپرده بود   ی، درد رو به فراموش  نی آدر  دنیکه بخاطر شوق د  یلیر

  کرد هیرو به خاطر آورد و شروع به گر یداد ....درد و دلتنگ نیبا ا

....کالفه بود....فکر م  یعصب  نیآدر ....نگران بود  که    یرول  کردیبود 

فانتز ....همش  بوده  اشتباه  ب  ی داشته  بوده....همه    یذهن  دغدغه 

 که باهاش بودند فقط بخاطر پول بودند  ییاونا

نداشت    یپول  گهیذهنش آورد....د  ی رو از نو تو  زیپسر همه چ  نیا  اما

  باشه پس بخاطر پول نبود نجایکه بخاطرش ا

م  درمورد فکر  ....قبال  ....باز  ی نگران  نیا  کردی حسش  ها    ی ها 

....فقط     ی و دلخور   تی....اما عصبان   هیتنوع جنس  هی....مراقبت ها 

بود....به    یول جنسر  هیاز    شتریب   ی زیمحل کارش....چ  ی االن ....تو

 پسر دل داده بود نیا



 

اش ممکن   ییکرده بود و رها  ریفر گ   یمو  نیدر تار به تار ا  دلش 

 شهیهم  ی برا  شدی بار مطمئن م   هی....اگه    شدیمطمئن م   دینبود .....با

  .داشت یاونو کنار خودش نگه م 

ترس ساکت    ایاز درد    یلیزد ...ر  یلیگوش ر  ی تو  یمحکم  یلیس

 ینگاه کرد و گفت: دد نیبه آدر سیشد و با چشمان خ

 ؟ ی اومد ی چ ی : برانیآدر

 بره ینممظلوم گفت: بدون شما خوابم یلیر

 ی خاری*ده شدن مییگا ی برا  ای برهی : فقط خوابت نمنیآدر

 ین   ی گذشته بازم بغض کرد و گفت: قراربود من ن  ی ادآوریبا    یلیر

 ید ی....اما شما امروز اون دختره رو بوس ارمی ب  ایبه دن

بود که باورش شده بود  خنده اش گرفته بود ....انقدر خنگ  نیآدر

 شنیپسرا بارور م

....اخه   گمیچون م  شه؟؟یادم حامله م   دن یبا بوس  گمیم  ی : دد  یلیر

 ....ها ین  ی....ن



 

 ی....واس چ  هیفکرا چ  نیو گفت: ا  دیبه سر پسر کش  یتدس  نیآدر

 حواست کجا بود؟ ی دستتو سوزوند

 ....دلم تنگ بودکردمی اجازه ...به شما فکر م ی : ددیلیر

 .یبش هی تنب  دیکه با یدونی: خب منیآدر  

 ؟یچ ی هراسون گفت: آخه برا یلیر

 : حواست به پسرکم نبوده  نیآدر

 ه؟؟ یگفت : پسرکت....پسرت ک  یبا خنگ یلیر

  گه یپسر د  هی  یرفت  ؟یمنو دوس ندار  گهید  ی با بغض گفت: دد  و

 ؟ ی اورد 

تا    کشمیموهاشو انقدر م   نمش یگفت : بب  ی بعد با حالت تدافعانه ا  و

  رهیبم

 گفت: لخت شو تینخنده و با جد کردیم یسع نیآدر

 یبایتن ز  دنیبرسه اما د  انیبه پا  ه یبود چند اسپنک باشه و تنب  قرار

لباس    یممکن نبود ....در ان  یو دور  یدلتنگ  نیپسرک.....اونم بعد از ا

 یلیشدند.....ر  یکیدوتن    ی.....وقت دندیچیها کنده شده و در هم پ



 

رو خراب تر ....مظلوم گفت:   نیو حال آدر  کردیکه از درد اه و ناله م

 بود شتری ب همی دردش از سوختگ نیا  ی دد

 کرد یو ضرباتش رو محکم تر م دیخندیم نیآدر

 ری...دلت واسه ز  ی بو  تلی گفت: ل  کردیم   ریکه در عرش س  نیآدر

 شده بود؟بودن هم تنگ ی دد

 یگفت: بله دد ختی ریکه از درد و شوق اشک م یلیر

هر روز دختر    سترسی.....در نقش م  شدیهر روز افسرده تر م  سوگل 

  خواست یم  که زک  یبه سبک   دیداشت و با  ویدر رول اسل  ی پسر  ای

  کردیشکنجه اش م

بود....م   نیا  در شده  متبحر  نقطه    دیبا  دانستیکار  کدام  داخل 

 شه لیبه ناله لذت تبد ادشونیبکوبد تا فر شتری پسر ب ی وهایاسل

نم  یکس   دیدیم  یوقت لذت  نقشش  بهتر  برهیاز  داشت    ی ....حس 

اسل  خواستی...نم بده  ببر  ویاجازه  لذت  ....تحقها  لذت   رین    ی چه 

 کردند یگردن کج م عانه یمط نیچن نیداشت که ا



 

م  از بهم    یادآوریبا    ییغذا  ی وعده ها  ی....حت   خوردیهمه حالش 

  شدیم   لیکه کرده به زهر تبد ییکارها

بود که داخل ال*ت مردانه   دهیرو د  ی ا  لهیبود که م   روزید  نیهم

.....حس انزجار و مورمور بردند یازش لذت م  وهایو چقدر اسل  شهیم

  شدن داشت

شکل ممکن    نیو به بدتر   است ینقطه دن  نیدر ناپاک تر  کردیم  حس

 د یعذاب خواهد کش 

 جهنم وجود داشت؟؟  نیباالتر از بودن در ا  یمگه عذاب  یول

  

  گه یوارد شد ....د  ی و  دختر  مزیناهار نخورده بود که زک با ج  هنوز

که هر کدوم داشتن بفهمه قراره چه   یاز نوع پالگ دم  تونستیم

  رو داشته باشن ینقش

بود و ج  دختر ....از ج  مزیگربه  ....سع   مزیسگ  بود    ی متنفر شده 

حروم  یآدم شهوان هی هیداشت بهش کمک کنه اما اون هم مثل بق

 زاده بود



 

چرا به   بردیلذت م  زیآم  ر یحالت تحق  نیا  ی انقدر از بودن تو  اگه

واسته اش اون رو نرسونه....همون طور که دختر باسنش رو  اوج خ

  کردیم ی و دلبر  دیمالیزک م ی به ساق ها

 ش یاز رشته ها  یکی  ی که در انتها  ی بلند شد و شالق رشته ا  سوگل

 بود رو برداشت ی زیفلز ت

ا  روال با  نگونهیکار  زک  که  بال  کردیم   نییتع  دیبود  سر   ییچه 

 ادیب  وهایاسل

روز شالق ....هر روز تهوع آور تر از    هیروز شمع ....  هیروز بانداژ....  هی

که در نگاه سوگل خونده    ی زیک اشتباه کرده بود چز  دی.....شاروزید

 بود آتش خشم بود نه سلطه گر بود

  ی ضربه رو به آروم ًنیرفت و اول  مزیزک نگاه نکرد .....به سمت ج  به

عر  ی رو .....ج  مزیج  ان یکمر  و دور سوگل    یدم  مزی زد  تکان داد 

ن  دیچرخ ....ج  ی زد و برا  ی شخندی......سوگل   مزیبار دوم اروم زد 

  کرد که سوگل ضربه سوم رو محکم زد تیاز سررضا یواق واق



 

تو   ی بعد  ضربات تر  محکم  و  ج  ی محکم  فرود    مزیبدن 

  با نگاه   ی...حتردی پناه بگ   ی به گوشه ا  کردیم  یسع  مزی.....جومدن یم

 کمک خواسته بود اما جوابش درد بود  و سکوت از زک  ی ملتمسانه ا

...ترس  ی دختر بود  گربه  پت  رول  در  مبه زک  ده یکه  و    کردینگاه 

پاها پشت  رو  بود    زک  ی خودش  کرده  ،پنهان  بود  گر  نظاره  که 

 ترسی م  نیکه ا  ی شدت و جنون  نی....مشتاق شالق بود اما نه به ا

 داشت  یعصب

  یادیز  ییبای.....ز  ماندیکمر م  ی رو   یخون ها  نیرد هر کدام ا   اگه

  سوخت یم مزیج ی دختر برا .....دل   ماندی نم یباق مزیاز اندام ج

بودند .....مشتاق درد بود و سوگل باخبر  مزیج  ی باال   ی از مازو  همه

 رسوند یچه سخاوتمندانه اون رو داشت به سرحد ارزوهاش م

بر   درد  را  لذت   دهیامانش  اما  کش  یبود  درد  از  به دست    دنیکه 

جا ختم    نیبه هم  هیتنب  نیا  کاشیبرابر بود....ا  نیسوگل داشت چند

  اوردیسرش م  ی شتریب ی و بالها شدینم



 

زد و شالق رو به گوشه   ی ادیکه دستش خسته شده بود فر  سوگل

 ؟؟ یروان  ضیمر ی شد یگفت: راض  انداخت و رو به زک ی ا

 احمق سگ  یزد و گفت: تو چ مزیجان ج یبه تن ب  ی لگد و

صدا  مزیج زورشن  یی با  به  کرد   شدیم   دهی که  تشکر  سوگل  از 

جار  ی زی.....چ سوگل  اشک  که  بود  خودش   ی نمانده  ......با  شود 

  رم یزودتر بم  کاشیباشم .....ا  نجایا  دیکردم که با  ی: چه گناه گفتیم

 بهم اضافه نشه یگناه   دی.....شا

مذهب  چیه ادم  ا  یوقت  بود   نینبود....اما  خدا  خواهان حضور  بار 

ده بود  نرسان  یبه کس  ی ....سوگل تا به حال آزاردادی نجاتش م   دی.....با

 کتک ها   و شکنجه ها به جهنم بره  نیبا ا دی....نبا

رو   مزیبه دختر گفت ج  دیسوگل د  ی چشما  ی که عجز رو تو  زک

 ببره  رونیب

 از رفتن دو پت ...زک به سمت سوگل اومد  بعد

دستش    ی که سوگل به تند  دیلخت سوگل کش  ی موها   ی رو  یدست

  بردیلذت م یگستاخ نیهنوز از ا رو پس زد ....زک 



 

من   ی که جلو  ییکارها  خوامی....ازت موردنا  دی: چند برده جدزک

 ی که دارم بکن ییمهمونا ی رو حاال جلو ی کردیم

در قفس آورده   ییوهایبود ....اسل   دهیقبال در نقش نظاره گر د  سوگل

نفر   نیآخر  دیفهم  ی وقت.....ادیدر جمع سرشون م  یی....و هربالشنیم

ا ....به گوشه  به    ینوبت خودش هست  و  برد  ها   ادیپناه   یشمع 

 .وق زدع آنجا  ی ها یباز ....و ناپاک یزخم ی شده رو ختهیر

  د ی رس  ی ....نوبت به مستر  شد یخارج م  یتمام جانش با تهوع  کاش

دقت و   تیبا نها  شیها  هیبود.....گر رینظ  یکه در کار بانداژ کردن ب

ا  شدیحوصله زده م انجام  آرامش  نیو در هنگام  داشت   یکار چه 

 .  ستیبه خارج شدن ن  ل یاست که ما یدر بهشت  یی....گو

که سوگل داشت با حس تک تک افراد حاضر در آن   ی گناه  حس

 .  فرق داشت التشی.....چون تماجمع متفاوت بود 

 شناخت یکه م  ییاز زبون ادما  یروز معمول   هی  ی تو  یاگه حت  دیشا

......ابتدا  دیشن یم  یزیسبک رابطه چ  نیاس ام و وجود ا   ی د  یاز ب

 سپرد یم  ی....سپس به دست فراموشکردیتعجب م



 

گرا  چیه  به  به    ی....مادامدادینم  یتیاهم  ه یبق  ی ها  شیوقت  که 

 ی ا  گهیبا مرد د  ی داشت مرد  یت یچه اهم  دیرسینم  ی سوگل ضرر

زن  ا یکنه    یزندگ اهم  ای.....  یبا  رضا  یتیچه  با  دو  اون    ت یداشت 

 . داشتن یتخت خواب چه رول ی خودشون تو

 ی مجاز  ی در فضا  یعکس  یحت  یاز گروه خاص   تیوقت در حما  چیه

دن   ک یال  ....درذهنش  بود  نبا  یبیعج  ی ای نکرده  واردش   دیبود که 

 گذاشت یاحترام م ی گرید می....فقط هرکس به حر شدیم

 ی ناموفقش وقت   ی وق ها عمافوق تصورش بود....  ی زی اوضاع چ  نیا  اما

 .از سالن بود ی در گوشه ا یزوج یکامل شد که شاهد رابطه درت

چن   یحت به  نبا  شیگرا  ییزهایچ  نیاگه   هیبق  ی جلو  دیداشتن 

 انجامش بدن .... 

 شه یزد و ش  ادیبود که سارا فر  ی جمله ا  ،یعوض  ی حال به همزن ها

 .رو به سمت آن دو پرتاب کرد یمشروب

 کرد یم  یعذرخواه  مزیاز ج  دی....بارفتیم  د یتموم شده بود با  طاقتش 

 کرد....  دایرو به شکم پ  دهیاونو خواب  یاتاق در



 

  بود دهینشده بود و همان طور دراز کش زیزخم هاش تم

  شیکردن زخم ها  زیکرد و شروع به تم  دایپ  ی و پنبه ا  نیبتاد  سارا

....بعض ها  یکرد  .....جا  ی زخم  زخم    ی بزرگ  بودند    یکیدو  شده 

 لب گفت:   ری.....سوگل ز

  متاسفم-

 :  دینال مزیج

 آخ مچکرم-

 بغض کرد:  سوگل

....مثل قبل باش   یست ین  یوضع راض  نیلطفا ....بگو که از ا  مزیج-

 . باهات رفتار شه ی نجوریا  ی ....بگو که دوس ندار

 داشت ی گرید ی بود معنا یشرمندگ  نیکه درع مزیج نگاه 

 :  سوگل

 ؟ ی بری نوع رفتار لذت م نیواقعا از ا-



 

سوگل نگاه کنه گفت:   ی چشما  ی تو  تونستیکه نم یدر حال مزیج

قابل درک   دیکه هستم شا  ی زی...من و چ  ی شد  دی ازم ناام  دونم یم-

 نیاز ا  یاحمقانه است که حت  یل یمنه ....خ  ی آرزو   تینباشه ...اما غا

 .نهیا  ت ی...اما واقع  برم یخاطر سوزش زخم هاست لذت م که ب  ی درد

 کرد و گفت:    یمکث

 .ستم ین  ی کردیکه فکر م  ی زیچ دیببخش-

 و گفت:  رهیاشکاش رو بگ زشیر ی نتونست جلو گهید سوگل

 .هام فقط منو ببخش لطفا  ی بابت تمام بد -

ر  اونقدر م  ختهیاشک  حس  که  دارن   کرد یبود  چشماش 

از   ی و خشنود  یداشت.....با سبک   یخوب.....در عوض حال  سوزنیم

 یاخر خوب  دانستیجا آمده بود  م  نیبه ا  یجدا شده بود....وقت   مزیج

 .نخواهد داشت

تعلق  دانستیم   فقط ا  یاو  نداشت    نیسرزم  نیبه  شده  ساخته 

تصنع  ی برا  ی ادی.....ز او  ها  یقلب  لذت  بارها  و  .....بارها   ی بود 



 

از درد رو د متنفر شده    شتری بود و هربارب   دهی و شن   دهیبرخواسته 

 . بود

تا    دیبگو  هیبه بق   توانستیم  دیافکار دست بشو  نیقرار نبود از ا   اگه

صحنه ها    نیدونن ا  ینم  ا یدن  نیاز ا   ی زیکه چ  ییحد امکان از کسا 

 ....   نیرو پنهان کن 

نخر  ی برا نفرت  نشد  دیخودتون  مطمئن  تا  ادما  نی و   ن یا  ی از 

به امتحان با    لی ....هوس و م  نیجا نش   نیوارد ا   ن یهست   نیسرزم

 . تا آسمون متفاوت بود نیبود زم دهید هک ی زیچ

 .د یدیرو م  نیتا زم  ی طبقه ا  ۶کنار پنجره نشسته بود و فاصله    یوقت

که متوجه فاصله کم سوگل تا افتادن بشه    نیزک وارد شد قبل از ا

 او شد.....  سوانیگ ییبایمحو ز

 ت یشسته و مالک  قیکرد دل از تمام عال همان دم به خود اعتراف  

 .دختر داده  نیقلبش را به ا

سوگل برگشت و با لبخند نگاهش کرد ....در ذهن گفت لحظه   یوقت

 . ستیاعتراف به عشق ن  ی لحظه برا نیبهتر از ا ی ا



 

لبخند   سوگل با    ی با  و  شد  افکارش  ادامه  مانع  داشت  لب  به  که 

 شد گفت:  غرق لذت  دنشیکه خود از شن ی بلند ییصدا

 .نمتی بی جهنم م ی تا ابد ازت متنفرم زک...تو-

.....با سقوط   دیدی در قاب پنجره رو نم ی دختر گهی چشمان زک د و

سوگل به اوج آسمان پرواز کرده و روح خود    قتیاز پنجره در حق

 .را رها ساخته بود 

 

 

 ان ی پا 

𝓝𝓲𝓵.. 

 


