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 miss_sun نوشته|ارباب من
 
 

telegram.me/caffetakroman نهایباورت بشود  
 رسدی ميروز
  من تنگ نخواهد شدي کس به اندازه چی هي دلت براکه
  نگاه کردنميبرا

 دنمیخند
  شکنجه دادنمی حتو

 . ماندی من خواهي که در حسرت تکرار دوباره دی خواهد رسيروز
  کس تکرار من نخواهد شدچی که من نباشم هي دانم روزیم

      
 . تلخم فکر کردميبه گذشته . سرد اشپزخونه نشستميکای سرامي روشهی سازو به برق زدم و مثله همقهوه

 پناهگاه داشت دخترشو،به قول خودش همه کسشو  هی معني که روزيپدرم،پدر. خونه اومدم نی سالم بود که به ا12 ادی مادمی
 ی چقدر بایدن...هه. فقط زندستکنهی نمی نداره،چون زندگی که بودن و نبودش فرقیمادر بزرگ. مادر مادرمشیفرستاد پ

 .   فرورفتمکینجا در اغوش سرد سرامی االن تو اغوش پدرم باشم انکهی ايبجا!رحمه
داغ مثله .دمی قهومم تلخ و داغ سر کشگمی تلخ زندي و با عادت روزاختمی روانی لي قهوه ساز بلند شدمو  قهوه رو تويباصدا

 .قلبم،تلخ مثله سرنوشتم
 یدن،اغوشی نفس کشي براخوامی می  اغوشنکهیهر شب شاهد ا. من هستي هاهی که هرشب شاهد  گریاتاق. به اتاقمرفتم

 . استی مکان مقدس دننی ترنیری شکنمی حس می ولدمشی ندچوقتی که هي اغوش مادر،مثلهي همدرديبرا
 نی که اي سوت و کوري شال ساده رو سرم انداختم و از خونه هی دموی پوشمویشگیتمومش کردمو مانتو و شلوار هم افکارمو

 . زدمرونیروزا پناهگاهمه ب
 تازه وارد رهاکنه؟چرا هی پدرم منو بخاطر دی مادر باشم؟چرا بای بدی چرا باایخدا" تو راه فکرام منو غوق کردن،شهی هممثله

 مدرسه برم؟درس بخونم و هی مثله بقتونمی نمرم؟چرای تقدنی مستحق ایعنیدم؟ی کدوم گناه نکرده رو پس مهیانقدر تنهام؟ تنب
 " باشم؟گرونی دست درید کارگر و زی کشورم بشم؟چرا بانیافتخار افر

 پول یلیخ.کنمی زن و پسرش کار منی اي رفتم دو هفتست براياری کهنه  به امارت خانوم بختي اکنده  از درد و غم های دلبا
 ارشد ي از خدمتکارایکی ،هی سمشیپ.وارد امارت شدم و از نگهبانا رد شدم. دارنهی مایلیفکر کنم کله گندن،اخه خ.دارن
 .رفتم

 سالم-
 .می کار داریلی،خيخوب شد اومد.ایلیسالم ل-
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  کنم؟کاری چدیامروز با-
 همه جا برق دیبا.رنیگی بزرگ و مهم مهی مهمونهیامشب . برو اتاق خانومو مرتب کنعی کارتو بپوش و سرياول برو لباسا-
 ؟يدیفهم.وفتهیب

 دمیفهم-
دور و ورم  نباشه  کمتر کالفه .ستنیخدارو شکر گفته بودن خانوم ن. و وارد شدمياری لباسم رفتم اتاق خانوم بختضی تعوبعد

 .شمیم
 ! شدانی چارچوب نمانیب)پسر خانوم(انی باز شد و قامت شايادیر با شدت ز دفعه دهی که نداختمی رو برق منهیی اداشتم

                                                                                                                                             
 

  شد و سرتا پامو برانداز کرد و با تحکم گفتکی نزدبهم
 .ایدنبالم ب-
 پشت عانهیوارد اتاقش شد و منم مط. رو کنار گذاشتم و دنبالش رفتملیوسا.دهیهمش دستور م.بچه پررو. اتاق خارج شداز

 صدامو صاف کردمو گفتم. کارش نشست و دستاشو تو هم قالب کردزیپشت م.سرش وارد شدم
 ... جنابنی داشتيبامن کار-
 .انیبهم بگو شا-
 ان؟یبگو شا! دفعه پسر خاله شدهی! خوردمجا
 کرد که يزی لبمو رنگامکی لبخند کوچهی خودم ياز فکرا" لندهور؟ي کهی مرتادی جونم ،عشقم،خوشت مانیبهت بگم شا"

  زدو گفتشخندی نهی. دور نموندزشی تيالبته از چشما
 ! خوشت اومددمویفکر کنم اسم جد-

 . و جور کردم جمعخودمو
 ... رفتارتون برامریی فقط تغستی ننطوریا-
 رو پر کنم که با حرفش لبمو ی خالي مناسب بودم که جاي کلمه هیدنبال . خودمو گرفتمي بگم تهوع اور که جلوخواستمیم

 گاز گرفتم
 !رفتارم برات مسخره بود-
 . لبخند زدمو سکوت کردمهی تمام یی پروبا
  دادهی تکزشی مخملش بلند شد و رو به روم به می صندلي رواز
  دارمشنهادی پهی-
 !؟!؟یچ-
  گفتی نسبتا ارومي خورده مکث کردو با صداهی
 !!ی باهام همراه شی تو مهمونخوامیم-
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 . کردنی لبشو رنگی کنم تو اون لحظه انقدر چشمام درشت شده بود که  لبخند کمرنگفکر
 فهممینم... من...من-
 خوامیم.ستیاصلنم ول کن ن.چسبهی و همش بمن مستیحاال اون دست بردار ن. بودم ي دختره اهی مدت با هیمن  ایلی لنیبب-

 . شرکت کنم تا اون دختر دست از سرم بردارهی مهموننی  تو اشناسمشی نظر داشتمش و مری که زیامشب با کمک کس
  شدرهی نفس گرفت و تو چشمام خهی
 ا؟یلی لیکنیقبول م-

 ي نقش دوست دخترشو بازامی پسرم نبودم  بهی که با ی بکنه ؟که من،مني فکرنیچطور به خودش اجازه داد همچ. گرفتدلم
 . امکان ندارهنیکنم؟ا

 رمیبا اجازتون من م. به دور از دستوراتهشنهادی پنیا. نظاوت و عمل به دستوراتهفمی خدمتکارم و وظهی من فقط یمتاسفم ول-
 ي ناله هی.دمی استخونامو شني فرو رفتم که صدانشیتو س. شددهی دفعه با شدت دستم کشهی برم که دمی پام چرخي پاشنه رو

 کنار گوشم زمزه وار گفت. کردمکیکوچ
  دري و لوس بازی باهام همراه بشدمیحاال هم بهت دستور م.یکنی مافتیتو دستوراتتو از منو مادرم در!یتو خدمتکار من-
 
 . خدمتکاريارین

 . نشستزشی فاصله گرفتو پشت مازم
 ی مرخصگهید-
 .  پرت کردمرونی به بی و خودمو از اون اتاق لعنتدمی داشتن به طرف در دوزشی که قصد ریی چشمابا

                                                                                                                                             
 
 

 تو هیداشتم به سم.کردنی خدمتکارا باعجله کار مي اومدن مهمونا بود و همه کینزد. رفتمنیی خانومو تموم کردمو پااتاق
 بکشم که فرد پشت غی  جخواستمی لحظه مهی. دور کمرم حلقه شدی دفعه دستهی که کردمی طال کمک مي مجسمه هادنیچ

  سرم دستشو رو دهنم گذاشت و گفت
 فمهیوظ.اقا گفتن شما رو ببرم. خانومنیاروم باش-

 .نیمنو گذاشت رو زم. اتاقشي جلومیدی که رسرختمی طور اشک منیداشتم هم. باالي با خودش برد طبقه منو
  خانومو اوردمایلیقربان ل-
 بفرستش تو-

 . کرد و درو پشت سرم بستتی به داخل هدامنو
 بود با کراوات دهی پوشي نوك مدادی کت و شلوار رسمهی. شدمرهی  پنجره  خي به شخص جلوی باروني چشمابا

   کرديپوزخند صدادار.وخته بود روشنش بمن چشم دي بود و با چشماختهیموهاشو تو صورتش ر.یمشک
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 .ی دستورمو عمل کندیگفتم که با-
 نیهم. خدمتکار سادمهیمن فقط .نیکنی زورم منیشما دار-
 یستیدر حد من ن. ندارم دختريبعدش باهات کار. امشبهنیفقط هم.ی نکني لجبازخوامی ازت مي خدمتکار ساده اهیچون -

 .که باهات باشم
 بامی که زشدمی و من چقدر خوشحال مشنی پسرا مجنونت می بزرگ بشی وقتگفتی پدرم م،قبالای دنی انصافی گرفت از بدلم

  ورقش برگشتهایدن. شنومی مرد حرف از حدو حدود کم  منی اي حاال و جلویول
 "یلعنت بهت که انقدر رذل"
 .يای باهام بیلی قراره با چه شکل و شمانمی ببای بگهی دقهی دق20تا .برو بپوشش. گذاشتنیلباساتو اتاق بغل-

 ی که توجهمو جلب کرد لباس کرم رنگيزی چنی شدم و اولیوارد اتاق بغل. و از اتاقش خارج شدمدمی گفتمو راهمو کشیچشم
 . کم بودفشی توصي برابایالحق که ز. تخت گذاشته شده بوديبود که رو

لباسامو اروم  در .لبخندم پرنگ تر شد. بودفینسش چقدر لطج. جلو رفتم و بهش دست زدمیبی و استرس عجی سرخوشبا
 ازش لذت ببر،با اون ای فقط امشبه،بایلیل" دوش باخودم تکرار کردمریز. گرفتمعیاوردم و رفتم داخل حموم و دوش سر

 . حرفا خودمو اروم کردمنیباا". امشبنیفقط هم. بشوتی شب خود واقعهیلباس،بااون کفش،دوباره حس غرور بکن و 
... 
... 
 جذاب و يادی متفاوته،زیلی خشناسمی که من مییایلی بااون لایلی لنیا! شدمرهی بود خنهیی اي که تويمبهوت به دختر   
 !باستیز

 یعنی! بودیی نهادییحاال وقت تا. که به اتاق فرستاده بودن تشکر کردميشگری خودم لبخند زدمو با غرور بلند شدمو از ارابه
 . ورود داد در و  باز کردمو وارد شدمي اجازه یوقت. در زدمستادمویپشت در اتاقش وا!انی شاصیشخص شخ

 برانداز يمنو با ناباور! شدخکوبی نگاهش مکدفعهیاروم سرشو باال اورد که .کردی نگاه مگارشی مبل نشسته بود و به سيرو
 .کردی حس خجالتو بهم منتقل مزشی برانگنی و با نگاه تحسکردیم
 . خوبهیلیخ-
 یمرس-

 . و جلو اومددی شدو به کت  خوش دوخت مارکش دست کشبلند
 و نه يدی  بهت گفتم انجام ممیهرکار. باهام نباشی باشه رسمادتیفقط . شدهری دیلی حاال هم خنیهم.می برگهید-
 ؟يدیفهم.يارینم
 بله-
 کنارمم راه برو-
 باشه-
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 هی دونمینم. کردمدای استرس پي به طرز مسخره و دلهره اورمیرفتی منیی از پله ها پامی داشتیوقت.می از اتاق خارج شدباهم
 در بر گرفت موی زندگي که همه ی شد،ترسلی که بعدا به کابوسم تبدی تو دلم جوونه زد،ترسبی عجی ترسیدفعه چم شد ول

 ! دردناكیاشتباه. محضیاشتباه.رفتم یاشتباه کردم به اون مهمون.و نابودم کرد
                                                                                                                                                

 
 
 انیک
 

 .دمی دردمندشو شنيا بار فرود اوردم که صدنیستمی بي جونش برای بدن بي به دست گرفتم و روشالقو
 ستیب-

 .واقعا گرمم بود. پاك کردممویشونی پي لباسم عرق رونی انداختم و با استشالقو
 . بود نگاه کردمقیتعل* که به حالت ي دختربه
 دردناکمو تحمل کرده ،به گردنش نگاه يشگونای رحمانه درد شالقو مزه مزه کرده،به پاهاش نگاه کردم که نی پشتش که ببه

 . و کبود شدهدهی درمیوانی با خصلت حکردم که
  رومو برگردوندمو صدامو باال بردمی رحمچی هبدون

 خدمتکار؟-
 . وارد جهنمم شدامی باز شد و خدمتکار بازهی ثان2 کمتر از در
 .خورهی بدردم نمکشی تکهی بدن تگهیرون،دی بندازش بنویا-
 چشم قربان-
 هرشب شاهد  ی خوابه ولي به ظاهر برایاتاق...هه! رفتم،اتاق خوابممی اومدمو سمت اتاق اصلرونی بمی از اتاق بازی کالفگبا

 ي من و مشت ها و غرش هاي هاادی  فرکی اتاق شرنیا. من بودهي کهنه و قلب زخم خورده ي و درداای خوابیتک تک ب
 .من بوده

 . دادمرونی مشت کردمو با قدرت نفسمو بدستمو
 . سرجاش گذاشته شده بودبی اماده و بانظم و ترتیه چهم. طرف حموم رفتمبه
 صورتم ي و رودیچکی موهام منی اب از بخیقطرات . رفتمرشی محکم داخل حموم شدم و دوش باز کردم  و زي قدمابا
   روبه رومنهیی ايبه خودم تو.دمی به صورتم کشیدست.ختیریم
 

 من هنوز شهی باور میک..هه!ستی که مرد ني کرده،به مردری تمام وجودشو تسخشیطانی شي که خوي کردم، به مردنگاه
 یلی خ،اربابی مالکانی کشهی باورش می گذاشتن؟کی زنانگيای پا به دنیرحمی من با بي دستاری دخترا زیلی خیپسرم ول

 دخترا بوده؟
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 يگارنگ تا حدود رني روح اشفتم با شکنجه دادن اون زن هانی ندارم،فقط ای ارامشچیه! ظلمات غرق شدميای تو دنمن
 ! قلبم نهی ولشهیاروم م

خودمو خشک کردم و به سمت اتاق . اومدمرونی دوش بری اب تا مغز استخونمو منجمد کرد از زدی شدي سرمانکهی از ابعد
 .لباسام رفتم

 و يداری پاي برانیا.میبکنS.D.S  کله گنده  رو  وارد گروهي چند تا ارباب های مهموننیقراره تو ا. مهمهی مهمونهی امشب
 . مهمهیلیاستحکام گروه خ

 خو گرفتم بخاطر ذات یکال با مشک!ی مشکی چ،همهی مشکراهنی پهی برداشتم با ی دست کت و شلوار مشکهی
 .کنمی می زندگیکی ها و تارهی بودنم، چون داخل ساهی سااهم،بخاطریس

 تمام گروهم نویمن سلطه گرم،من شکنجه گرم،ا. قدرتمند هستمننتیدام* کی  ی ارشد کوروش مالک،فرزندی مالکانیمن،ک
مرگ روح،مرگ قلب و ! من پا بذاره مرگهيای که تو دنیعاقبت کس! تلخهشی زندگانی پاوفتهی که دست من بي ادونن،بردهیم

 ! ماستعتی قانون طبنیا!شهی مدهیبره بلع  پا بذاره مثلههی که داخل سایهرکس! مرگ جسمیگاه
 
 . ارباب و بندهي در رابطه هی شکنجه و تنبینوع.در هوا معلق بودن:قیتعل*
 سلطه گر/ارباب:ننتیدام*

                                                                                                                                             
 
 
 ایلیل

 
 ، بودمدهی نپوشی لباسنیتابحال همچ.کردمی خوب احساس منویاسترس داشتم ،خودم ا.رفتمیه م راانی وقار کنار شابا

 ، پروا نبودمی انقدر بتابحال
 . دختر باز رو انجام نداده بودمهی صد البته تابحال نقش دوست دختر و
 . به خودم اومدمانی فشار دست شابا
  نکنعیضا.دهیرنگت پر-
 . برمخوامی شدم،مي بازنیاز اولم اشتباه کردم وارد ا-
  زد و گفتنی پوزخند زهراگهی
 یی پس توی نقش بشنی  وارد اخواستمی ،در ضمن من مکنمی ماهی روزگارتو سي بزاررونی سالن بنی شما پاتو از انکهیاول ا-

 . خونمنی اي خدمتکاراي من همه کاره ی ناسالمتی من بگم گوش کنی هرچدیبا.وجود نداره
   رو تو سرم زدنمی کسی و بی بدبخت بارنی صدمي براو
 "نمیبی نکردم که حاال تاوانشو میبه درگاهت قسم من گناه!ایخدا"
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 !!  ادم باشایلیل-
 ! دختر نگهم داشتهی ي دفعه منو چرخوند و جلوهی  که  هی ازش بپرسم منظورت چخواستمی خوردم،مجا
 سانت پارچه رو کی نی ادنه؟خبی چه وضع لباس پوشنیاخه دختر ا!حس کردم از خجالت رنگ به رنگ شدم!يوااا
هنوز !قهی که غار حرا بود تا قشمی!ومدی باسنش مری بود که به زور تا زدهی قرمز پوشغی لباس جهی! که ابرومند تر بوديدیپوشینم

 ری زيادینم زفکر ک! سوختهاهی سگمی من بهش میپوست برنزه ، ول! شهم کردم چه برسه خارتیخم نشده  من تا ته بدنشو ز
 !یلی في و صد البته رون هادهی ور قلمبيگونه ها!ی خوکیدماغ عمل!یی طاليموها!افتان خواب مونده

 .  کردمي اصطالحات خودم خندم گرفت و تک خنده ااز
 ! ببندشتوین.گفتم ادم باش-

مجبور شدم به اطاعت از اون منم !!مورمورم شد!اه،دستتو بردار. زدي حرفش دستشو انداخت دور کمرم و لبخندنی از ابعد
 . اومد جلوفی اخم ظرهیدختره با . بزنمیمیلبخند مال

 !یسالم هان-
  خواهرم؟مگه شوهرته؟هی چیهان

 .  خانومهنی  تو بغل اانی شادمی دفعه به خودم اومدم دهی
 با تمسخر برگشت و گفت.تم شدم و دستمو رو شونش گذاشکی بهش نزدی لبخند مکش مرگبا
  جوجه؟يخوای میچ-
 ؟يخوای میخودت تو بغل نامزدم چ!بزار سوالتو با  سوال جواب بدم-
 ستادی اومد و جلوم وارونی از بغلش بتی بهت و عصبانبا
 ؟نامزدت؟ی گفتیچ-
 ! مرد بغل دستتون قراره نامزد من باشهنیا!البته-
 . کردی بمن نگاه می که با بهت و خوشحالانی مستانه کرد و برگشت طرف شاي خنده هی
  تمسخرانگشتشو به طرفم گرفت و گفتبا
 ؟!گهی دختره چرت منی بگو اانیشا-
  گفتي  پوزخند زد و با لحن مسخره اانیشا
 ! قراره نامزد بنده بشهبای خانوم زنیست،ایچرت ن!!ینه هان-
 .کندیو م نبود تک تک موهامی تو سالن کسهی اگه اون ثاندمی قول میعنی
 ان؟ی شایکنی ميبامن باز-
   کردميباهات باز! ارهی  فکر کنينجوری ايخوایاگه م-
 !ی کثافتیلیخ-

  گفتي کنترل نشده اتی تر رفت و با عصبانجلو
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 با مهرسا یهرک!نیدی پس متی دختر کنارنیتاوانشو تو و ا!ي کردي و باهام بازمی من کیندونست!یتو هنوز منو نشناخت-
 ! در افتاد ور افتادیمالک

 . از ترس و استرس کردزیو قلب منو لبر! گم شدتی جمعنی سمت سالن رفت و بهی با عجله به و
                                                                                                                                                

 ایلیل
 
 حاال چقدر خورهیمثال گفت از کنارم جم نم! خر که منو تنها گذاشت و رفتانیاون شا...هه. تنها  نشسته بودمیرو صندل    

 !کنارمه
  جلوم قرار گرفتیوانی  دفعه لهی  که کردمی مي دستم بازي با انگشتاداشتم

 شدن فرما فیپس باالخره جناب تشر. نگاه کردمانی تعجب سرمو بلند کردمو به شابا
 تنها ن-
 

   جوجه کوچولویشست
 کنه؟ی می شکلنی؟چرا ا! چشهنیا. نشست و دستشو دور شونم حلقه کرد و منو به خودش فشار دادکنارم

 . کردکی منو به خودش نزدشتری ازش جدا شم که بخواستم
 !جات که خوبه.تکون نخور خانوم خوشگله-
 . بزار برم-
 .يری نمییتوجا-

 . محکم تر به خودش فشار دادومنو
 ! استفاده کنمي فوراتی شدم از عملمجبور

تا دستش شل شد بلند شدمو از . مجلس گم شدي سر و صدانی غرشش بی ولدی شتاب و محکم دستشو گاز گرفتم که غربا
 . از اتاقا پنهان شدمیکیاز پله ها باال رفتم و تو .دستش در رفتم

 معلوم نبود چه گهی دقهی تا چند دقدادمیاگه بهش رو م. مستهدمیفهم.دیتپی مهیهزار بار در ثانفکر کنم ! رو قلبم گذاشتمدستمو
 .کردی میغلط
 ! رفتادمی ی ولدمی تخت دراز کشي  رودموی کشقی تا نفس عمچند

 . رفت درو قفل کنمادمی
  برام گرون تموم شديادی رفت زادمی نی رفت و اادمی
  رفت و وارد شدادمی
 بهم حمله کرد رفت و ادمی
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 انیک
 

 .ندازهی رو تو تله میپدرم با زبونش هر ادم. رفتشی پی به خوبقرارداد
 .دمی شني آه ماننديصدا. بهم برخورد کرديزی دفعه چهی که گرفتمی اتفاق بزرگ جشن منی بابت اداشتم
 .  برگردوندمرومو

 .دیلرزی بود و شونه هاش منیی دختر سرش پاهی
 .تمام صورتش کبود و قرمز بود. اشک بودسیتمام صورتش خ. شدمو چونشو گرفتم و سرشو باال اوردمخم

  تمسخر داشت گفتميکه رگه ها يبا صدا. پوزخند زدمهی ناخوآگاه
  ؟ياز دست اربابت فرار کرد-

 .دستشو به پهلوش گرفته بود تا دو طرف لباسو کنار هم نگه داره.کردی مهیبا صدا گر.ختی زل زد و دوباره اشک ربهم
 "!از تو تخت خواب فرار کرده...هه"
 ستادیبا لرز بلند شدو رو به روم ا.ه کردم بلندش کنه اشارگاردامی از بادیکی کالفه شدم و به گهید.ختیری و اشک مدی لرزیم
 . بودنیی هنوزم سرش پایول
 ! نجاتم بدهایخدا-

 . دفعه شروع به حرکت کرد و  با سرعت از سالن خارج شدهی که کردمی نگاه مدشی طور به بدن خمنیهم.دمی شنزمزمشو
 ! شدهرشی برسه که دگمی دیکی به دیاحتماال با. پوزخند به رفتارش زدمهی
 . شدمو به صحبت و جشنم ادامه دادمالشیخیب

                                                                                                                                            
 
 چند ساعت قبل در اتاق 
 ایلیل

 
 تر شد و کراواتشو  باز کرد کینزد!کردی خمارش منو برانداز مي داخل اتاق بود و با چشماانیشا! من يخدا. باز کردمچشمامو

 . از اتاق پرت کرديو گوشه ا
 ؟ی وحشي گربه يریگیحاال منو گاز م.کنمیخودم رامت م-

 . بسته بودخی مرگ يپوستم از سرما. چشممو پر کردياشک کاسه .دیلرزی بدنم از زور ترس متمام
 .ای جلو نی تومستانیشا-

 که زودتر از من متوجه شد و در و قفل دمی بلند شدمو سمت در دوعیسر. لباسشو دونه دونه باز کردي زد و دکمه هايپوزخند
 . صورتمو  پر کرديبغضم شکست و اشک پهنا.کرد و پرتم کرد رو تخت

 .ای غلط کردم جلو نانیشا-
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 . روباه گرسنه بدهنی به ای حالهیحاال .يکردی منجاشوی زودتر فکر ادیخانوم کوچولو با-
دستامو . شهتی خوك مست رعانیتا حد امکان داخل تخت فرو رفتم  که فاصلم با ا. زدو دستشو دو طرفم گذاشتمهی خروم
 . عقب بره جلوتر اومدنکهی اي بجای کردم از خودم دورش کنم ولی گذاشتم و سعنشی سيرو
 زور بزن.زور بزن کوچولو-
فقط نجاتم . کردم،غلط کردم گازش گرفتمي خودت نجاتم بده،غلط کردم باهاش همکارایخدا.دی بعدش مستانه خندو

 به ی نگفتم ولیچی هی کودکانمو گرفتيای شادي ،همهی گرفت،مادرموی پدرمو گرفتایخدا..کنمی و گورمو گم مرمی مگهید.بده
 .درگاهت قسم دخترانه هامو نگه دار

 . کردندای پيشتری که رو لبم گذاشت اشکام شدت بي بوسه ابا
 زدمی ملگد

 .شمی دارم نابودم مدیفهمینم.شدی انگار متوجه نمی ولدمیکشی مناخون
 يخواستم جلو.دیلغزی بدنم مي پروا رویدستش ب. خاموشم کردشی وحشي با لبای بلند شد ولغمیج. کرد گاز گرفتنشروع

 . لباسمو باز کردپی زگشی سرش نگه داشت و با دست دياال دستش ،دستامو بهی که با رمیکارشو بگ
 تنم نییدستامو ازاد کرد و دستشو به سمت پا.  به گردنم حمله ور شد هی از ثاني شد و در کسردهی به سمت گردنم کشنگاهش

 .سوق داد
 ...دمیلرز
 ... کردمهیگر
 ... زدمزار

 ... زدمضجه
 ... خواستمکمک

 . شددهی ديدی امي دفعه روزنه هی.به اطراف نگاه کردم. بوديدخترانه هام در معرض نابود. نبودی کمکیول
 . اباژورو برداشتمی پاتختي دراز کردمو از رودستمو

 . کمکم کنایخدا-
 . اتاقو پر کردي و اخ مردونش همه شهی شکستن شي که صدادمی باشدت به سرش کوبو
 ي بلند شدمو بدون لحظه اعیسر.از رو خودم انداختمش کنار.ومدی بود و از سرش خون م من افتادهيرو. نگاه کردمانی شابه

 .درنگ به سمت در رفتم و قفلشو باز کردم و پا به فرار گذاشتم
.. 

                              .... 
 شب یاهی رو چونم قرار گرفتو صورتم رو به  سي دست سردهیبعد چند ثان. افتادمنی برخورد کردم و رو زمی به شخصمحکم

 يکردی درك نميزی چی ولزدی شبش با ادم حرف میاهی که سییقرار گرفت،چشما
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 . زدي رو به روم پوزخنداهپوشیمرد س.
 ؟ي اربابت فرار کردشیاز پ-
 نیحاال ا.ی چقدر منو تنها گذاشتایخدا. کنني بهم دست درازخواستنی دخترانه هامو بدزدن،مخواستنیم.اره،فرار کردم..فرار؟"

 " شه؟می ترمیتن و روح زخم خورده کنار ک
 . کردمهی کردنو با صدا گردای پيشتری قدرت باشکام
 ...نهی اعتماد اشتباه اعاقبت
 . شدنهدهی خوب بودن دريادی زعاقبت
 .ختمیریا اشک م بود و با صدنییسرم همچنان پا. بازوم قرار گرفت و کمکم کرد بلند شمری زی دستناگهان

 ي فقط براي خودت شاهد؟خداوندای قاتل شم چ؟اگهی اگه اون خون سرش نشون از مرگش باشه چایخدا. فرار کنمدیبا"
 " اعدام شم؟ای؟ی زندان چوفتمیب...اگه...اگه. کارو کردمنیحفظ تنم ا

 پوش گذشتم و با سرعت از سالن خارج اهی ترسناك شروع به حرکت کردم و از کنار مرد سي اندهی فکرا و انی  استرس ااز
 . امارت پناه بردميشدمو به محوطه 

                                                                                  
 یل اروم شم،وی  کمکنهی پاهام حرکت منی اب سرد که بانی دادم تا با جری استخر نشسته بودم و پاهامو تو آب تکون مکنار

  و پاك کنم؟می متجاوز زندگي اروم شم؟مگه امکان داره صفحه تونمیمگه م
 قیبه آب نگاه کردم،چقدر عم.خوردنی گونه هام سر ميبغضم شکست و اشکام پشت سرهم  رو!ای دنی رحمی گرفت  از بدلم

چرا .نمیبی و بدتر عذاب مرهیگی نفسم ما،بدتری تو کثافت دنکنمی مری بدتر گرمی مشی پشتری بیم،هرچیمثله زندگ!کهیو تار
 شه؟ی تموم نممیزندگ

 و بدنمو دمی کشقی نفس عمهی. کمرم نشستيعرق مرگ رو. به ذهنم خطور کرد که رعشه به اندامم انداختي دفعه فکرهی
 .سر دادم و وارد اب شدم

 ... مطلقيسرما
 ... مطلقیکیتار
 ... مرگ مطلقو

 ... و بعدشدمی درون اب و شنيزی پرتاب شدن چيم صدا از هوش برنکهیقبل از ا. چشمام بسته شداروم
 ... مطلقی هوشیب

                               
 انیک
 

 .کردمی که کنار استخر نشسته بود نگاه مي و به دخترخوردمی بودمو شراب مستادهی پنجره واکنار
 . نظر داشتمری حرکاتشو زتمام
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 ... هاشهیگر
 ... هاشضجه

 ...لرزهاش
 .شمیمنکرش نم. و جذاب بودبایز

 به خواست خودش دونمی مدی بدن مچاله و روح اشفتش بعنی با ای هرزست ولهی فکر کردم دمشی اول که داخل دي دفعه
 .رابطه داشته

 قربان؟-
 . نگاه کردم و منتظر حرفش شدمگاردمی برگردوندمو به بادرومو

 ن؟ی بازم شراب بنوشنی دارلیم-
 بود که متوجش شدم و بعد يزی چنی پنجره چشم دوختم که تالطم آب اولرونیدوباره به ب.گرفتم سمتش ی بدون حرفوانویل

 .شدی مدی که تو عمق اب ناپديدیاز اون جسم سف
                              

 فرهاد
 

 .دمی شنیی دفعه صداهی که زدمی تو باغ قدم مداشتم
 ! داخل ابيزی فرو رفتن چهی شبییصدا

 ! مطلق ابیاهی داخل سيدیسف! داخل اب به چشمم خورديدی سمت صدا رفتم و سفبه
 دختره هی دفعه متوجه شدم اون چشم هی. خوب نگاه کردمزکردمویچشمامو ر.ستادمی استخر اي شدمو  لبه کتری استخر نزدبه

 !که داخل اب فرورفته
 يلبه .ش حلقه کردم و با خودم به سطح اب اوردمشسمتش رفتم و دستمو دور کمر. زدم رجهی در اوردمو داخل اب شکتمو

 . و کنارش نشستمدمیاستخر گذاشتمش و خودمو باال کش
 چاقومو در اوردمو یبدون مکث. نگاه کردمدادیبه لباس تنگش که بدنشو فشار م.دیتپی مفیضع. رو قلبش گذاشتمگوشمو

 .د کردم فشار وارنشی قفسه سيدستامو روهم گذاشتم و رو.لباسشو پاره کردم
 ... بارکی

 ... باردو
 ... بارسه

 ... بارچهار
 ... بارپنج

 رهی نقطه تو اسمون خهی جون افتاد و به ی بنی زميرو. که داخل بدنش بود و باال اوردی باالخره چشماشو باز کرد و تمام ابو
 . کردنی دفعه اشکاش صورتشو طراحهیشد و 
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 خواستمیمرگ م-
 . خارج شد و جوابشم سکوت من بوددشی رنگ پري لبانی که از بي جمله اتنها

 
 
 انیک 
 
 دختره بدبخت رو هم نی ايخوایفرهاد رذل،م. به هوش اوردشدمی اورد،درونی زد داخل اب و اون دخترو برجهی فرهاد شدمید

 ؟ی که تو خونت بودن دچار کنوهاتیاسل* ي هیبه سرنوشت تلخ بق
 . از پشت بستهطانوی فرهاد دست شی رحم و خشن باشم ولی من بدیشا
 اون الشه دمید.کنهی برده هاشم رحم نمي به جسم مرده ی حتیاون لعنت.دمی دي بدي بار خونش رفته بودمو صحنه هی ادمهی

  خورد شدن استخون ي بعدشم صداقهی گشنش بلند شد و چند دقي که زد پارس سگاي با قهقه ادمید. کردکاری زنو چي
 .تمام باغو پر کرد

 . شدمرهی اومدمو به استخر خرونیاز فکرام ب. بشهينطوری که دوست ندارم عاقبت اون دختر اهی چه رذلدونمیم
 ! اوردگارداشوی من باديخدا
  محافظم اشاره کردمبه
 بله قربان؟-
 !می کار داریلیامشب خ. اماده کننویماش-
 چشم قربان-

                                                                                                                                                  
 ایلیل

 
 ...سرما
 مرد رو به روم جا خوردم و دنیاروم چشمامو باز کردم که با د.لرز کرده بودم. بودن که حس کردمییزای چنیاول... باديصدا

 .دمیخودمو عقب کش
 ؟یخوب-

 یبغضم گرفت ول.گرفتنی چشمم جون ميدوباره صحنه ها جلو.الل شده بودم. حرف بزنمتونستمی بود،نمهدی به هم چسبلبام
 دی باگهید. نبارمنجایخودمو کنترل کردم تا ا

 
 . از خودم نشون بدمی ضعفدینبا. باشمي جنس مذکر قوي جلودیبا. باشمخوددار

 زبونتو موش خورده؟-
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 !نیدادیم... نجاتمدینبا...نبا-
  زد و گفتشخندین 
 ! نه خانوم کوچولوای کنم کاری چيبهتره بمن دستور ند-

 . برقرار کردی کوتاهي کت خوش دوختش در اورد و مکالمه بی از جشویگوش
  کنار استخرایب-

 دو عیچرا لباسم پاره شده؟سر! منيبه لباسم نگاه کردم،خدا.به بدنم نگاه کرد و لبخندش جنس هوس گرفت. قطع کردتماسو
 .  باشهدی لباسمو گرفتم تا کمتر بدن برهنم تو دطرف

  کردمنکارویمن ا-
  به سمتش برگشتم و گفتمظی غلی اخمبا
 اونوقت چرا؟-
 .مجبور شدم فشار لباسو کم کنم!يدادی جون میداشت!خانوم کوچولو-

 دمی شنی نامحسوسي از اون زمزمه بعد
 .يدی کنار خودم جون ميبزود-

 !کردمی کاش ميدرك نکردم که ا. بودی معنیحرفش ب.دمی کردم اشتباه شنفکر
 .ومدنی که به سمتمون مدمی پوش داهی دور چند تا مرد ساز
 " پوش؟اهیمرد س"
 با دهی براق و کشییادمه،چشمای چشماش ریهنوزم تصو. که چشماش مسحور کننده بودیهمون. اون مرد شب پوش افتادمادی

 بخاطر غم نگاهش که از غم نگاه دیداد،شای بهم میه کردن به اون چشمها حس خوب چرا نگادونمینم. بلند و پرپشتییمژه ها
 بود اون چشما تو ذهنم یهرچ.ستمی نکی کوچيای دننی انیتنها غمگ  مننکهی بهم دست داد،ای بود حس خوبشتریخودم ب

 .نقش بست
 نیبلندش کن-
 .بهم کمک کردن بلند بشم. اون مرده به خودم اومدمي صدابا
 یمرس-
 . از همراهانش اشاره کردیکی پوزخند زد و به هی
 .یکنیحاال جبران م-

  دهنم قرار گرفت و بعدشي جلوی دفعه دستهی بپرسم که خواستمیم.دمی نفهممنظورشو
 ... سکوت مطلقدوباره

 . از اطرافمي خبری بو
 
  ارباباری که روح و جسم خود را در اختیبه شخص= slave/ویاسل*
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 ردی پذی او را مي ها و اموزش هاهی او را قبول کرده و تنبنی و قواندهدی قرار مخود
                                                                                                                                  

 
 ایلیل

 
 کجاست؟ترس قلبمو در نجای اایخدا. نشستم و اطرافمو نگاه کردمخی دفعه سهی. نا آشنایتو اتاق بودم،اتاق.  باز کردم چشمامو
 ... خودم که دست به دست شدمی کسیبغضم گرفت از ب.برگرفت

 ... عروسک شدمکه
 ...مطمئن شدم. تنم سوق دادمنیی که تو ذهنم اومد دستمو به طرف پای از فکر شومناخوداگاه

 ... کردمچک
 .دمی از سر ارامش و از جنس دخترونه کشینفس. بودوفتادهی نیاقخدا رو شکر اتف. دلمو فشار دادمریز
 کنم؟ی مکاری چنجایمن ا-

 که از دستم به تخت بسته شده بود مواجه ي با دستبند بلندي تخت  بلند بشم که در کمال تعجب و ناباوري از روخواستم
 !یکی از جنس تارانهی وحشي قهقه ايشدم و بعدش صدا

                               
 انیک
 
 دیشا. اومدمنجای دختربچه اهی ي چرا براشهیهنوزم باورم نم. فرهاد چشم دوختم یطانی شدمو به عمارت شادهی پنیموزی لاز
 !شییبای زيبرا
 ! به دست خودم زجر بکشهخواستمی مدمیشا
 !ی حس انسان دوستی نوعدمیشا

 . بود مشتاقم اون دختر کنار خودم باشه تا فرهادیهرچ
 . کردمادی به هدفم زدنی رسي سرعتمو برايادی فري صدادنی شنبا

                               
 فرهاد

 
 . تخت زل زدمي روي دهی نشستم و به دختر رنگ پریکی اتاق تو تاري های از صندلیکی ي اتاق شدمو رووارد

 دی جدي برده کوچولوهی-
 ! پاشدننیری خفته از خواب شيبایپس ز. خوردتکون

 دفعه سرجاش نشست،از ترسش احساس لذت تمام وجودمو پر هی توهمون حالت موند و هی باز کرد و چند ثانچشماشو
 .دی کشقی نفس عمهی ی کرد ولکاری چدونمینم. پتو بردریدستشو ز.کرد
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 کنم؟ی مکاری چنجایمن ا-
 " لذت دادن به منيبرا"تودلم گفتم.دی به گوشم رسزمزمش

 تمام صورتشو یتعجب و نگران. کردری که به دستش بسته بودم گي با دستبندی خواست حرکت کنه ولی جاش بلند شد و ماز
 .پر کرد

 . زدم و به سمتش حرکت کردمی از سر خوشي اقهقه
                               

 ایلیل
 
  اونجاست؟یک-
 .از ترس تمام بدنم چشم شد و حرکاتشو دنبال کردم. ومدی به سمتم میکیتار تو ي مردي هیسا

 ! اون بهم دستبند زده؟یعنی! مرد نجاتم دادنیا! که همون مردهنیا! منيخدا
 . صورتمو پر کردي و اشک پهنادی ترکبغضم

 کنم؟ی مکاری چنجایمن ا-
  موهام فرو برد و نی دفعه دستشو بهی.ومدیهش خوشم ناز طرز نگا. زدشیپوزخندش دلمو ات. من نشستي تخت رو به روکنار

 . اتاقو لرزوندي هاشهی شادمی که فردیسرمو با شدت به عقب کش
 اخ...ینکن لعنت-
 زنه؟ی حرف می شکلنیبرده با اربابش ا-
 ولم کن-

 .ومدی منیی با قدرت هرچه تمام تر پااشکام
 ...میزندگ

 ...میدخترونگ
 ...عاقبتم

 . نابود شدهمه
 .ساب کوچولو* ی که قراره به دست من بکشییچه دردا-

 ...دیخند
 ...مستانه

 ...انهیوحش
 .ستادی در وايازم فاصله گرفت و رو به رو. دفعه در اتاق زده شدهی
 . توایب-
 . مخصوص وارد شدي زن با لباساهی
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 . اوردنفی تشری مالکيقربان اقا-
 ! کرداهی لباشو سيلبخند

 .امی ماالن.نی کنییرایازش پذ-
 .چشم قربان-
 " هوسرون ازاد کردی وحشنی نجاتمه که تن و روحمو از دست اي هست فرشته یهرک!یی اشنالی فام؟چهیمالک"
 
  در مسدهدی محی و ترجبردی که از کنترل شدن لذت ميبه فرد=submissive/ویسیساب مخفف سابم*
 

 .برده/ مختلف اطاعت کننده باشدائل
                                                                                                                                                

 
 انیک
 
 !پارسال دوست،امسال اشنا-

اهل دست دادن .دستش نگاه کردمبا غرور به . و دستشو به سمتم دراز کردستادیرو به روم ا. زدمو بهش نگاه کردميپوزخند
 . من نشده بودي اخالقاي مرد متوجه نی هنوز ای ولدونستنی منویهمه ا.نبودم

 يهنوزم خوددار-
 . از من نشستتی نشستم و اونم به تبعيبدون تشکر. و جلوم گرفتختی شراب رالسی سمت بار رفت و دو گبه
 ؟ي راه گم کردشدیچ-
 . زدميشخندین
 . من باشهي دستاری زدی که دست تو افتاده و باي اچارهیراه گم کردم فقط و فقط بابت اون دختر ب 

 . رفتم سر اصل مطلبینیبا اخم پر جذبم بدون مقدمه چ. شدمي جددموی کشیقی عمنفس
 . اومدمایلیدنبال ل-
  گفتی گذاشت و با گنگزی مي روالسویگ
 ه؟ی کایلیل-
 .ي که به ظاهر نجاتش داديهمون دختر-

 . شد و گفتيجد
  توئه؟ياون دختر برده -

 .دونستمی مرد منی باال تر از صحبت باااقتمویل. به تکون دادن سرم بسنده شدمفقط
 . اون دختر رها شده بودیول-
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 ارشیب....شهی مهی تنبشیچی سرپنیرها نشده بود،در رفته بود و بعدا بخاطر ا-
 . کردهکی منو تحرشیلوند. من باشهي برده میمدت-

 . کردمو به سمتش خم شدمیظی غلاخم
 .ي از اون نداریتی منه و تو مالکویاون اسل. دارهی گروه چه عواقبي از قانونایچی سرپیدونیم-

  زد و متقابال سمتم خم شدمنی از جنس اهريپوزخند
 . تن و دردشو بچشمي مزه شمی مشتاق تر می شکلنیا. مورد عالقتهوی اسلادیبنظر م! بابت اون دختریکنی مي پافشاریلیخ-
 .دمی به کتم کشیبلند شدمو طبق عادتم دست. مرد واقعا قانون شکن و کله شق بودنیا

 . به ارباب بزرگ بگمنوی از قوانیچی سرپنی مجبورم اشیدی بهم نمزیاگه مصالمت ام.... خبیلیخ-
 .ر نموند من دوزی از ترس گرفت و از نگاه تی دفعه صورتش رنگهی
  پسر؟یشی میچرا عصبان-

  شدمرهی ناخوداگاه به سقف خيزی جوابشو بدم که با شکستن چخواستم
                              

 ایلیل
 

 ... اسارت تالش کردمنی از ایی رهاي رفت با تمام توانم برارونی اون مرد خوك صفت بیوقت
 ... کردمتقال
دستمو سمت .هیاون مرد روان. فرار کنمنجای هرجور شده از ادیبا. نشدجادی تو باز شدن دستام ايریی تغچی هی ولدمی کشدرد

 . موهامو لمس کردمي شهیسرم بردم و ر
 ...سوخت

 ... ذق کردذق
 . هستیحتما راه نجات. کنمدای پی راههی دیبا.ارهی امشب دخلمو منیهم.ی وحشي کهیمرت

 . به حالم بکنهی نبود کمکمیدیکل.تلفنم که نبود. نداشتم کمک بخوامیبه پنجره که دسترس. اتاقو نگاه کردماطراف
 زحمت برش داشتمو با قدرت به پارکت یبه زور و باکل. چشممو پر کردياشک کاسه ..... شدمرهی پارچ اب کنار دستم خبه

 .چشمامو بستم. و بزرگشو برداشتمزی تي کهیت هی دستمو دراز کردمو عیسر. شکستي بلنديزدمش که با صدا
 .... نکردي که برام پدري پدرخدافظ
 ... دوسش دارمی که حسش نکردم ولي مادرخدافظ
 ... لمس نکردماتوی که شادییای دنخدافظ
 ...دی که مرگش امروز فرا رسی سرنوشتخدافظ

 ... سخته بخاطر محافظت از روحمیلیخ.مکردی کرده بود و هق هق مسی چشمامو باز کردم اشک تمام صورتمو خیوقت
 ... هامدخترانه
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 . بزنمیدست به خودکش...ابروم
 . گردنم گذاشتمي رو روشهیش
 کی-
  اشکي قطره کی
 دو-

 ي اشک بعدي قطره
 سه-
 . دوباره اون دستم متوقف شددنی تو گردنم حس کردم در باشدت باز شد و با دیفی سوزش خفتا

 ... چشمهااون
 ... نگاهاون

 دور مچ ی مردونه و بزرگ شخصي شکسته تو دستم با دستاي شهی شي اون نگاه تموم شد به خودم اومدم و به جاي جادوتا
  که منو رو تخت پرت کردیلی مواجه شدم و بعدش برق سفمیظر
 

                                                                                                                                                  
 انیک
 

 ! شکستنيصدا
 . انگار هزار بار مالقاتش کردمی ولدمشی دو بار دکهینگران دختر! شدمنگران
 از فرهاد بپرسم نکهیبدون ا.وارد سالن طبقه باال شدم. و فرهادم پشت سرم با شتاب اومددمی اگاه به سمت پله ها دوناخود

 .انگار قلبم راهنمام شده بود. شدمتی هدای با در مشکیاقه به سمت اتاقکدوم ات
 . با شدت باز کردمو وارد اتاق شدمدرو

 . بدهانی پاشی تا به زندگکردی مکی تو دستشو به گردنش نزدي شهی  شایلیل. کردرمی متحيادی زدمی که دي اصحنه
 . که شروع نشده تمومش بکنهي ایزندگ

 . و رو شمام قفل شددی دفعه نگاهشو باال کشهی
 ... شدغرق
 .  شدمغرق

 انداختم و ي اوردم و کناررونی دستش بنی از باطی رو با احتشهیبه سمتش قدم برداشتمو ش. نگاهش فرو رفتميای درتو
 . دستام گرفتمنی بکشوی کوچيدستا
 ... بودسرد
 ...خی مثله
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 ... مردهمثله
 . فرهاد پرتش کرد رو تختیلیه خودش اومد و تا اومد به دستامون  نگاه کنه س اوردم که بي دستش فشاربه

 ستادمی فرهاد واي نهی به سنهی که حاال تو خودش مچاله شده بود بلند شدمو سایلی ازکنار لتیباعصبان
 دمیغر
 ؟ي کردیچه غلط-
 . رفتارم جا خورداز

 ... جا خوردمخودمم
 ...کنمی درك نمخودمو
 ...شناسمی نمخودمو

 . به سرم اوردهیی دختر چه بالنی افهممینم
 هیبخاطر -
 

 ان؟ی کیکنی برخورد می شکلنی با من اری حقي برده
 . که خودمو گم کرده بودمي اشفته بودم به نحویلیخ. حوصلشو نداشتماصال

 .ستی امشب قابل فهم نیچیه!دمی رسنجای به اشدی چدمیفهمی دنبال فرهاد اومدم،نمشدی چدمیفهمینم
 در اوردم و با مویگوش.زدی مي  طرف صورتش به کبودهی.نهی تخت بشي رفتم و کمکش کردم بلند شه و لبه ایلی طرف لبه
 . کوتاه برقرار کردمي مکالمه اگاردمیباد
 کنمی ماهی من بلند شه روزگارتو سي دستت رو برده گهی بار دهی-
 .تو اتاق تنها گذاشتم رو گرفتم و بلندش کردم و فرهاد مبهوتو ایلی لي بازوریز

                              
 ایلیل

 
 . تو سکوت حرکت کردنی دستش ماشي کرد و خودش کنارم نشست و با اشاره نمی ماشسوار

 ... بودمساکت
 ... بودمخسته

 ... به ارامش داشتمازین
 ... نگاه کردمانهی اسمش کدمی مرد شب پوش که تو مکالماتشون فهمبه

 ... کردنگاهم
 ... نظر گرفتمشریز

 ... نظر داشتری تک حرکاتمو زتک



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 23 

 . در اورد و جلوم گرفتشویبی جدستمال
 .اشکاتو پاك کن-

 . چشم دوختمرونیبه ب. ازش تشکر کردمی اروم و لرزوني گرفتم و با صدادستمالو
 ... بودخلوت

 ... بوداروم
 ... بودساکت
  کاش ارامش نداشتمیول! ارامش برام گنگهنی خلوت و اروم هستم و اي تا حدودانی مثل االن من که کنار کدرست
 ...کردمی فرار مکاش
  شدم وشی کردم وارد زندگاشتباه
 ... شدمیزندگ

                                                                                                                                                  
 
 ایلیل

 
 .دادمی گوش مشدی که پخش می داده بودم و به اهنگ قشنگهی تکشهی به شسرم

writtin in these walls are the stories that i cant explain 
i leave my heart open but it stays right here empty for days 

she told me in the morning she dont feel  thr same about us in here bones 
it seems to me that when i die these words will be written on my stone 

and i'll gone gone tonight 
the ground beneath my feet is open wide 

the way that i been holdin on too tight 
with nothing in between 

the story of my life i take her home 
i drive all night to keep her warm and time 

is frozen 
)story of my life_one direction( 

  و عذابه؟ی سختمی زندگي نوشته شد؟چرا هر صفحه نطوری امی که زندگشدیه؟چی من چی واقعا داستان زندگایخدا
 . و غرق افکارش بودکردی نگاه مرونیاونم به ب. برگردوندمانیاروم سرمو به طرف ک.ختنی رنیی صدا پای باشکام
 . مشابه مانکن بودقای مرد دقنی و خوش پوش،الی خوش فرم،خوش استاي مسحور کننده،لباي و براق،چشمای مشکيموها

برگشتم سمت .دمیدوباره ترس.تنسی که اصال اشنا ندمی دقت کردم ،دابونای که به اسم خکمی چشم دوختم،رونی به بدوباره
  گفتمي نسبتا بلندي و با صداانیک
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 ؟يبریمنو کجا م-
 . کنار اربابتیعنی،ی باشدی که باییجا-

 فهمم؟ی امشب نموی کسچی حرف هگه؟چرای می مرد چنیا. کردخی تنم
  بزار برمیلعنت-

 من طعم زهرخند داره و خودمم علتشو ي مرد برانی اي پوزخندای نگاه کرد و پوزخند زد که تا عمق وجودمو  سوزوند ولبمن
 . برخوردو ندارمنی و حاال توقع ادمشی کمک رسان و نجات بخش دشهی بودنش،چون همی بخاطر منجدیدونم،شاینم

 . انداختم و شروع به صحبت کردمنیی سرمو پاناخوداگاه
 ی ولدیپرستی دوست داشت و اونو مثله بت میلی مادر بزرگ شدم،پدرم مادرمو خی اومدم مادرم مرد و من بای به دنیوقت-

 چوقتی کرد اما هي پدري اون زن بودم برام تا حدودي چون بچه ی رفت منو مقصر مرگ مادرم دونست ،ولای از دنیوقت
 . نکرديمادر

 . که صدام نلرزهدمی کشقی نفس عمهی
 . خوش و خرم بوديادیز. رفت و امد مشکوك بابام شدمي سالم که شد متوجه ازدهی-

 ... بودسرخوش
 ...دیخندی ته دل ماز
 ... اشتباه کردمی ولدهی بهش رسی خبر خوشکردمی واقعا خوب بود،اولش فکر منی او

  از ته دل زار زدمقهی هقم اجازه نداد ادامه بدم و چند دقهق
                                

 
 انیک
 
 ؟يبریمنو کجا م -
 . کنار اربابتینعی،یدباشی که باییجا-

 .دی رنگ از رخش پردمیفهم. شدخشک
 . بزار برمیلعنت-
 انداخت و ساکت نییسرشو پا. بعد از نم اشک براق شدي اهی کرد و چشماش ثانافتی زدم و پوزخندمو دري خوداگاه پوزخندنا

 ... وسکوت شکسته شددی کشقی نفس عمهی قهیبعد چند دق.شد
 از ی  وقتدیپرستی دوست داشت و اونو مثله بت میلیپدرم مادرمو خ. مادر بزرگ شدمی اومدم مادرم مرد و من بای به دنیوقت-
 . نکردي وقت مادرچی کرد اما هي پدري اون زن بودم برام تا حدودي چون بچه ی رفت منو مقصر مرگ مادرم دونست ولایدن

 . گوش سپردمشی زندگخی دختر کوچولو کردمو به تارنی حواسمو معطوف اي همه
 ... خوش و خرم بوديادی رفت و امد مشکوك بابام شدم،زي سالم که شد متوجه ازدهی-



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 25 

 ... بودسرخوش
 ...دیخندی ته دل ماز
 ... اشتباه کردمی ولدهی بهش رسی خبر خوشکردمی واقعا خوب بود،اولش فکر منیوا

 . نامنظم ادامه داديبا نفس ها.دیتش بار صوريبغضش شکست و اشک به پهنا. هقش اجازه نداد ادامه بدههق
 یاولش فکر کردم همکارشه ول. زن اوردهی روز پدرم وارد خونه شد و همراه خودش هیدوازده سالم که شد -
 
 خراب شد،سنبل عشق پدرم به مادر اهامیکاخ رو. اون زن چشم پدرمو گرفته بود و قرار گذاشته بودن باهم ازدواج کننیول...

 بهم ي وارد اتاقم شد و خبر،پدرمیمنی اولم با اون زن اهرداریچند روز بعد ازد. چشمم پرپر شدياون لحظه جلو امرزمیخدا ب
 .داد که هنوزم باورش برام سخته

 . شدرهی که لبالب اشک الود بود بمن خشی باال اورد و با نگاه بارونسرشو
گفت برو با مادر .خوادی منو نمگهیگفت د. من بودي خاطرات کودکانه اداوری که يخونه ا. کردرونیاون مرد منو از خونم ب-

 . پدرانه هاش به چشمم شکستدینفهم. کن و به اون بدبختم کمک کنی زندگرتیبزرگ پ
 و ادامه داد و من بعد دو روز خودمو دینفهم.یی تنها،دردي پدریدرد ب. درد و ندارهنی دختر دوازده ساله تحمل اهی قلب دینفهم
 . بودمی اضافیلیفکر کنم خ.دمی مادر بزرگم ديونه تو خ

 .کردی خودشو کنترل میلیانگار خ.دی لرزکشی کوچي و چونه لباش
 .خواستی نمنوی پدرم ای ولبردمی راست به اتاقم پناه مهی و ومدمی مدرسه و مرفتمی نداشتم،ميمن به اون دو کفتر عاشق کار-

 ... کال محو شمخواستی ماون
 ... پاك شماشی از دنکال
 اومدم و حاال دارم تاوان کارمو پس ای بودم به دنرکاریبه نظر اون مرد من تقص.ارهی  عذاب گناه نکردمو سرم بخواستی ماون

 داشتم که ی داشتم دلسوزم باشه ،اگه سرپناهي داشتم که برام پناهگاه بشه،اگه مادرياگه پدر. طورهنی و واقعنم همدمیم
 .م نبودنجای ا برقرار باشه االنتمیامن
 . سوزش برام مجهول بودنیا. احساس کردمیبی قلبم سوزش عجته

 . شدمرهی بهش خدوباره
از صبح تا .کنمی مرد کار مهی ي به اندازه ی سالمه ول17 دیشا.کنمی مراقبت مرمیمن از مادر بزرگ پ. دارميادی زفیمن وظا-

 شمی و بقدمی و مضمی که دارم خرج دوا و دارو مادر بزرگ مریباپول کم. حالل داشته باشمي و اونم تا روزنیشب خدمتکار ا
 گناه منو دی چرا باچارهی برزنی اون پیاصال من به جهنم ول.رهیمی گناه می اون زن بيراگه منو بب.شهیخرج غذا و اب و برق م

 .بزار برم....به گردن بکشه؟
 ... فشار داشتيادیز. چشماش نگاه کردمبه
 ... بودنی غمگيادیز
 ... بوددهی درد کشيادیز
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 "خدمتکار؟!...چه برده چه خدمتکار. کنار من باشهدی دختر بانیا"
 . به ذهنم خطور کردي دفعه فکرهی
 .مهران دور بزن-
 .چشم قربان-
 . متعجبش نگاه کردمي افهی قبه
  برم؟تونمیم-
 . لبخندش نگاه کردم و چشمامو باز و بست کردمبه
 . شکرتایخدا. ممنونیلی خیلیخ-

 .دی اشکاش خندنیب.دیخند
 !يرینگفتم که م-

 . ابروهاش جا گرفتنی بیفی ظراخم
 ه؟ی با کلمات چيمنظورت از باز-
 ...ی از جنس دوگانگيپوزخند. زدمي طلبکارش نگاه کردم و پوزخندي چشمابه
 ... جنس قدرتاز
 ... جنس غروراز
 ...يزاری مرونی بنی ماشنی شرط پاتو از اهیبه -

                              
 ایلیل

 
  نگاهش کردمی گنگبا
 !؟یچه شرط-
 . دادهی و با غرور تکختی خودش ري مشروب براوانی لهی
 .ی من کار کنيبرا-
 !؟یییچ-

 . زد و بهم اشاره کرديپوزخند
 ؟یستیمگه خدمتکار ن-

  نگاهش کردمیبا حالت سوال.دمی نفهمهنوزم
 منظور؟.هستم-

 . تر شدظی غلپوزخندش
 .یشیخدمتکار عمارتم م-
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خودمو جمع و . چشماش محتاط بودی لبش پوزخند داشت ولدیشا.بهش نگاه کردم. و به سرفه افتادمدی دهنم تو گلوم پراب
 . شدميجور کردمو جد

 ؟ي بدحی توضشهیم-
 . گذاشت و دستاشو بهم قالب کردي کنارالسویگ
 .ی و صد البته ازاد باشی تا مادر بزرگتو درمان کندمی در ازاش بهت پول خوب میشیخدمتکارم م-

 . از جنس تمسخريپوزخند. من بود پوزخند بزنمنوبت
 .شمی میاگه خدمتکارت باشم که زندان-

   خم شدطرفم
  فرهاد؟شی برت گردونم پی اسارتو بچشی طعم واقعيخوایاگه م-
 "ه؟ی منظورش اون مرد وحشه؟نکنهیفرهاد ک"
 . ترسناك باشه دستامو به حالت نه تکون دادمي مبادا اون گنده نکهی ترس ااز
 . اون مرد برگردمشیغلط بکنم پ-

 ... زديلبخند
 ...تی از جنس رضايلبخند
  چشم دوختمرونیبه ب. داد و سکوت کردهی تکدوباره

 ... کنمی راحت زندگتونمی اونطورمدهی بهم میاگه خدمتکارش باشم پول خوب"
 ... بخندمراحت

 ". خونه به اون خونه برم،با در نظر گرفتن لحنش موندگارمنی از اخوادی نمگهی خوبه،دیلی خنیا. بخورم و بپوشمتراح
  کار کنم؟دیچند ساعت با-
 . بهم نگاه کردي خونسردبا
 .از صبح تا شب-
 !؟یچ..چ-
 ؟ي داریمشکل-
 .شدمی بدبخت مینی که تضمیساعت اون شکل24خدا رو شکر نگفت . گفت که مجبور شدم دهنمو ببندمتی جدبا

 ... شدمادهیپ. خونم نگه داشتيجلو
 ... شدادهیپ

  و  با جذبه گفتستادی به روم ارو
 . به حالتي وگرنه وای نکنری دي اهی دنبالت،بهتره که ثانفرستمی نفرو مهی صبح 7فردا راس -

 . دهنمو قورت دادمو سرمو تکون دادماب
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 . کرداخم
 !دمینشن-
 .باشه-

 . گفتدواری کرد و تهدزی رچشماشو
  چشم؟ایباشه -

  کردمبغض
 ... بودنمریاز حق 
 ... پست بودنماز
 .چشم-

  سوار بشه گفتنکهی رفت و قبل از انشیموزیبه سمت ل. کمرنگ شداخمش
 .ری بگادیاز االن لغت ارباب -

 ... شد و حرکت کردسوار
 ... کرد و دور شدحرکت

 ...د شدی کوچه پس کوچه ها ناپدنی شد و بدور
 ...ي خلوت بامدادي من موندمو کوچه و

                                                                        
 
 انیشا
 

 .چشمامو از درد و سوزش بستم و اخم کردم. باز کردم و نا خود اگاه دستم به طرف سرم رفت و لمسش کردچشمامو
 لمی مثله فی تخت همه چي خورد شده روي هاشهی شدنیخواستم بلند شم که با د.متو اتاق مهمان بود. اطرافم نگاه کردمبه

 ...از نگاهم گذر کرد
 ... بودنممست
 ...ایلی کردنم به لحمله

 ... دخترانه هاشمی پا گذاشتن به حرو
  کردم؟کاریمن چ-

 مهمونا رفتن،معلومه از ضرب ادیبه نظر م.بلند شدمو به سمت در رفتم و بازش کردم. عذاب وجدان قلبمو به درد اورداحساس
 .هوشمیدست اون دختر کوچولو چند ساعته ب

 . اتاقم رفتم و خدمتکارو صدا زدمبه
   ورود من باز شدي با اجازه در
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 بله اقا؟-
  کجاست؟ایلیل-
 .ب تو نگاهش مشهود بود شده بود و تعجرهی سرم خبه
 ...اقا سرتون-
  کجاست؟ایلی لگمیم-
 . بلندم خودشو جمع و جور کردي اخم من و صدادنی دبا
 .فکر کنم از عمارت خارج شدن. اقادمی رو ندایلیاالن چند ساعت ل-
 .ي بریتونیم-
 بله اقا-
  صدام برگشتدنی سمت در رفت که با شنبه
 . بفرست اتاقمگاردمویباد-
 .چشم اقا-
 .... موندگار بوديادی زایلی لي ،بوسه یتو اوج مست. لبم گذاشتميدستمو رو. تخت افتادمي بسته شد و من رودر
 ... بودنیری شيادیز
 ... بودی خواستنيادیو ز 

                                                                                                                                                   
 ایلیل

 
ت و کور  سوي خونه نی اي انقدر دلم براي روزکردمیفکر نم.با چشم سانت به سانت خونه رو از نظر گذروندم. خونه شدموارد

 .تنگ بشه
 . خودم وارد شدمي با اجازه شهی سمت اتاق مادر بزرگم رفتم و در زدم و مثله همبه
 . شده بودرهی خرونی نشسته بود و به بی صندليرو

 .دمی زانو زدم و دستشو بوسکنارش
 زمیسالم مامان بزرگ عز-
 . پاهاش گذاشتمي دفعه بغضم گرفت و سرمو روهی. جوابم باز سکوت بودو
 .یممنون که هست. دارهی  سرپناه داشتن چه حسکنمیتازه درك م.ی چیعنی تی امنفهممیتازه م-

 . دفعه دستمو گرفتهی تو همون حالت موندم و خواستم بلند شم که قهی دقچند
 . به عکس اعملش نگاه کردمي بهت و ناباوربا
 .خطرناکه.... کنيازش دور-

 ...کردمی فکر مکمی کاش ي ای بود، ولی منظورش چدمینفهم
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 ...کردمی نمي کاری پنهانکاش
 .... نبودمری االن اسدیشا
 ... ارباب نبودمي االن برده دیشا

                                                                                                                                                
 
 انیک
 

 .... بودمی از دست خودم عصباندایشد. راست به سمت اتاقم رفتمهی عمارتم شدم و وارد
 .... کردی که قانون شکني از مردیعصبان
 ... کردریی که تغي از مردیعصبان
 ... که سنگدل برخورد نکردي از مردیعصبان
 .احتماال مست بودم. چرا با اون دختر برخوردم خوب بوددمیفهمینم.کردی به شدت درد مسرم

 ... به لذتدنی رسي برای ارامش روحم،اتاقي برایاتاق. رفتمي خودمو اروم کنم به سمت اتاق بازنکهی ايبرا
 ...ادی به درد و فرختهی امیلذت

 . صدا کردمخدمتکارو
 بله قربان؟-
 عیسر... بفرستویاسل* هی-
 . رو ترك کردیمنی و با گفتن االن قربان اتاق اهردی من ترسی غرش ناگهاناز

 . داشتم که شمارش از دستم خارج شده بودویانقدر اسل.ومدی نمادمیاسمشو . دختر فرستادنهی قهی چند دقبعد
 . بستمشي فلزيصفحه * و به دمی دستشو کشی مکثبدون

 . شالق محکم و قطور برداشتم و به جون تن اون دخترك افتادمهی
 ... چشمم اومديک الودش جلو اشصورت

 ...گهی دي ضربه هی
 ... لرزونشبدن

 ...گهی دي ضربه هی
 ...شی بارونيچشما
 ... بعدي ضربه

 . من کردي روادهی از زتی تند و بلند من  بود که سکوت اتاقو بهم زد و تن کم جون بردم حکاي نفس هاقهی چند دقبعد
                            

 ایلیل
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 . داشتمادیپس وقت ز. بودقهیشش و پونزده دق. ساعتم بلند شدمي صدابا

 مامان ي صبحونه خچالیاز ..قهوه سازو  روشن کردم. مشت اب سرد که صوزتمو نوازش کرد به اشپخونه رفتمهی از بعد
 .بزرگو در اوردم و اماده کردم و با داروهاش به اتاقش بردم

 . بودی منظورش چکردمیهنوزم درك نم..یچیه. نزدی جمله حرفهی از اون بعد
 ...ختمی شکر داخلش رکمی تلخ بخورم نکهی اي بار بجانیا.ختمی روانی حاضرو اماده رو تو لي قهوه

 ..هه
 ... اشتباه کردمیول

 ...کردمی تلخ ترش مدی کنم بانشیری شنکهی ايبجا
 ... مثله دردتلخ
 .. مثله عذابتلخ

 ... تلخ مثله مرگ روح و جسممو
                          

 هی اورا قبول کرده و تنبنی و قواندهدی خود قرار مننتی داماری از ساب بودن روح و جسم خود را در اختری که غیشخص:ویاسل *
 .ردیپذی اورا ميها و اموزش ها

 .کننی مزونی و برده ها رو از ازش اوکننی که به سقف نصب ميصفحه ا:ي فلزي صفحه
 

                                                                                                                                            
 ایلیل

 
 . بودقهیساعت شش و پنجاه و نه دق. بودمستادهی در واي و اماده جلوحاضر

 . و باز و بست شدن در اومدینی ترمز ماشي بعد صداقهی دقکی
 .سالم خانوم-
  كانی اطرافي همه دمی رسجهی نتنیبه ا. نگاه کردمشی جدي چهره به
 
 ...نی جدانی
 . سالم کردمی ارومي صدابا
 نیسوار ش-
 .شروع به حرکت کرد. نشستم و متقابال نشستنی ماشتو

 ...کف دستام عرق کرده بود. استرس داشتمدایشد
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 ...زدی تند تند مقلبم
 .ستادی عمارت اي جلوی بعد مدتنیماش

 ! دو متر باز شددهنم
 "! که از عمارت فرهادم بزرگ ترهنی من ايخدا"

 ... روم گذاشته بودنيانگار وزنه ا. کردمینیاحساس سنگ. لرزون وارد شدمي برام باز کردن و با قدمادرو
 ... از جنس  اجباري اوزنه
 ...ی از جنس تن دادن به ناپاکي اوزنه

 . خدمتکار سمتم اومدهی
 .سالم خانوم-
  جواب دادمیی روح خوشحال شدم و با خوشروی عمارت سرد و بنی زن اونم تو اهی دنی داز
 !سالم-
 .نیایهمراهم ب.اقا منتظر شما هستن-

  امارت باال رفتم و وارد اتاق ارباب شدمي سرش حرکت کردم و از پله هاپشت
                             

 انیشا
 
 جبران کار دیبا. کنمداشی پدیبا.ادی اشک الود تو ذهنم مي اون چشماهی هر ثانی دونم چم شده ولینم. خواب نداشتمشبی داز

 .اشتباهمو بکنم
 ... بودمشی دختر به من لطف کرد و جواب من تجاوز به حراون

 ...فشی لطي به داشته هاتجاوز
 . کردنشدای پي کردم براجی رو بس که همهي قدرمونم،بهی پشیلی کار خودم خاز
 . من نگهبانم وارد شدي به صدا در اومد و با اجازه در
  شد؟يخبر-
 . ندارنفی خودشون منزل تشری ولمی کرددای رو پی خانوم رحمانيبله قربان،خونه -
 .هر لحظه گزارششو بهم بده. خونهادی می بده ککیبرو کش.خوبه-
 .چشم قربان-

 . لبمو رنگ کردي رفت ناخوداگاه لبخندرونی از در بیوقت
 ..ی با طعم خوشحاليلبخند

                            
 انیک
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 . اطالع دادن وارد عمارت شدهبهم

 ... بااون موجود سرکشیی روبه روي بودم برااماده
 ... تازهي با داستان هایی به رورو
 ...دی جدي صد البته لذت هاو

 .دی کشرونی در منو از افکارم بيصدا
 . شدانی چارچوب در نمانی بایلی من باز شد و قامت لي با اجازه در

 ... زدميپوزخند
 ...دمی به افکار پليپوزخند

 ...اهمی ذات سبه
 . و بست و جلو اومددر
  جلوترایب-

 .دمی مادی سالمم بهش يبزود. رفتهادشیانگار سالم . اطاعت کردي کلمه ابدون
 .معلومه چقدر استرس داره.کردی مي بازسشی بلند و خيبا انگشتا. و به دستش نگاه کردمستادمی شدم و رو به روش ابلند

 .بمن نگاه کن-
 .. داشتییرای گيچشما. باال اورد و بهم چشم دوختسرشو
 . به رنگ شب،درست مثله خودمییچشما
 . رفتم سر اصل مطلبمی و مستقدمی کشیقی عمنفس

 ی احترامی،بی باشارمی در اختدیهروقت کارت داشتم با.کنمی رو تحمل نمی  انضباطیب سرو صدا و ،یهرروز تو عمارت هست-
 .به ارباب مجازات داره

  کردمیمکث
 . اتاقتي بریتونی ندارم،ميفعال باهات کار-
 اتاقم؟-

 ...  زدميپوزخند
 ... دخترنی ای زدم به سادگيپوزخند
 ... زدم به افکار کودکانشيپوزخند

 .... چه برنامه ها براش دارمدونهینم
                                

 ایلیل
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 .دهیهمش دستور م. پر مدعا بوديادیز.دادمی مرد گوش منی اي به حرفاخوب
 . اتاقتي بریتونیم. ندارميفعال باهات کار-
 " اتاقم؟گهی که میاتاقم؟مگه اومدم مهمون"
   تعجب بهش نگاه کردمبا
 اتاقم؟-

 ... کمرم نشستي زد که عرق سرد رويپوزخند
 ... مرگعرق

 !ی نگفتم خدمتکار عمارتی ولي خونه خدمتکارنیگفتم تو ا-
 .زودتر از من شروع به صحبت کرد.دمی نفهممنظورشو

 . برده کوچولوي داریفی و چه وظای  هستی خدمتکار چیفهمی ميبزود-
 ...دهی نمی برده بهم حس خوبي واژه اصال
 ... دارهتی مالکحس

 " همش بردم و اون ارباب؟؟چرای چیعنی برده گفتنش نیاصال ا"
  سوال؟هی-

 . کردی کمرنگاخم
 بپرس-
 ه؟یمنظورتون از ارباب و برده چ-
 . شد و با تحکم گفتنهیدست به س. انداختی زد و به سرتاپام نگاهيشخندین

 ... و من ارباب توی منيتو برده -
 ...ی خدمتکار لذت منتو
 ...ی مني هاازیکار ن خدمتتو
 .ي در قبال من انجام بدفتوی تا وظي خونه اومدنی ابه

 . زدي کرد و قهقه ایمکث
 .ي موندگارنجای اشهی همي خوندي که برام کرهتیدرضمن به عنوان تنب-

 نییاشک قطره قطره از چشمام پا. کنميری جلوگمی گرفتم تا از سقوت احتمالواریدستمو به د. کردم االنه که غش کنمحس
 ... بشمازهاشی رفع ني لهیمن قراره وس. بودنیپس برده گفتنش ا.اومد
 ... تنم به حراج گذاشته بشهقراره
 ... روحم زخم بخورهقراره

 .... به پورخندش نگاه کردممی باروني چشمابا
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 ....دادی می درندگي بوپوزخندش
 ... به چشماش سوق دادمنگاهمو

 ... نگاهش جنس ارامش نداشتگهید
 ... سنبل نجات نبودگهید

 .... بودمنی سنبل اهرانی کحاال
 ... اربابسنبل
 ... سلطه به تن و روحمسنبل

                             
 ایلیل

 
 ...ختمیکنار تخت مچاله شدم و اشک ر. اتاق شدم و درو قفل کردموارد

 ... تنها بودنمي براختمی راشک
 ... پناه بودنمی بي براختمی راشک

 . ممکنهری امر بااون همه نگهبان غنی ای فرار کنم ولدیبا. کنهي بزارم بهم دست درازدینبا... ابروم کنهی بزارم بدینبا
 ... خودمو غرق کردمی که بخاطر فشار روحیشب. افتادمی اون شب جهنمادی خوداگاه نا

 ... اوردم سرد بودبخاطر
 ... بودکی اوردم تاربخاطر
 ... بودیهوشی اوردم ببخاطر

 . هقم اوج گرفتهق
 "؟ی زندگنی اي ادامه ي براي اگهی ندارم؟راه دي اگهی راه دیعنی"
  اخيبرا. اتاق رفتمي نهیی از اجبار به سمت ازی لبری قلببا
 
 ... زننده بوديادی روحم زی بيچشما. بار به خودم نگاه کردمنیر
 ... تهوع اور بوديادیز
 ... تموم شمخوامیم
 ... تموم کنمخوامیم
 .ستی نایری از اون تو بميری تو بمنیا. عجله کنم دی پس بارسهی پست مي شکستن به گوش اون ادماي صدادونستمیم
 ي قسمت رو برداشتم و روکی. کردزی اتاقو تي شکست و قطعاتش همه جايزی وهم انگي رو پرت کردم که با صدانهییا

 .تخت نشستم
 ... داشت نگاه کردمانی درونشون جری که زندگییو باال زدم و به رگ ها مانتومنیاست
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 ... از جنس ترحمینگاه
 ... از جنس تاسفینگاه

 . رگم گذاشتمي رو روشهیش
 .شدی مدهی از پشت در به وضوح شنانی کادی غرش و فريصدا. دفعه در به لرزه در اومدهی رگمو ببرم که خواستمیم
 . زدمغی ته دل جاز
 .ی مرگنی ایتو باعث و بان-
 .... صداش متوفق شدمدنی رو کم کردم که با شنشهی رگو شنی بيفاصله . گوش نکردمداشی تهدي هی بقبه

 ...شکستم
 ... شدمخورد
 ... ندارهی فرقچی هطانی پشت در با شمرد

                            
 انیک
 
 روبه روم نگاه عیبه جنگل وس. دارهدنی که به نظر قصد باريبه اسمون ابر.کردمی نگاه مرونی بالکن بزرگ اتاق بودم و به بتو

 ... خودش پنهان کردهنی ها رو بهیکردم که سا
 ... دوست دارمی زندگي و با صفا رو برای کوهستاني منطقه نیا

 ... هستیی سرو صدانه
 ...  مطابقت نداشته باشهیرمعمولی که با من غی معمولي قانون ادمانه
 ...رسهی می به گوش کسیی صدانه

 ...ادی فريصدا
 ... خورد شدن قلب و جسم اون برده هايصدا

 . زده شديادی دفعه در با شدت زهی که شدمی تو افکارم شناور مداشتم
 . توایب-
 . اومددی با شتاب باز شد و قامت خدمتکار وحشت زده پددر
 شده؟یچ-
چند . رسوندمایلی در ليبا سرعت کنار زدمش و خودمو جلو.وع از چه قراره موضدمی که از دهنش خارج شد فهمی حرفنی اولبا

 . هم پشت سرم اومدنگهینفر د
 ... جون در افتادمبه

 ...دمیکوب
 ...دمیغر
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 ... کردمدیتهد
                                                                       

 
 ایلیل

 
  اومدنییاشک مثله بارون از چشمام پا. حرفش متوقف شدمبا
 .ی کنی با مادر بزرگت خدافظدی باياگه قدم اشتباه بردار-

 ... هقم اوج گرفتهق
 ... مردنی بودن ایمنی اهراز
 ... خودمی بدبختاز
رو از دستم خارج کرد که  شهی به سمتم اومد و با شدت شمی مستقانیک. دفعه در از جاش کنده شد و چند نفر  داخل اومدنهی

 ...دی انگشتام چکي شد و خون از الدهیدستم بر
 ... خونيگرما

 ... خونيبو
 . خراب کرد و به معدم چنگ زدمحالمو

 به خواستمی ،نمکردمی نگاه ممیسکوت کرده بودمو به دست زخم.دیکشی می عصبي و نفسهاکردی بهم نگاه متیباعصبان
 ... مرد نگاه کنمنی ايچشما

 ... کردخکوبی منو مي که روزیاه نگبه
 ... کردی طعم ارامشو بهم معرفيروز

 ... نگاه متنفرمنی ااز
                              

 انیک
 

 ... بشههی وقتشه تنبگهید. بره رام شدهنی خودشو گذاشته و اری اون جمله تاثانگار
 ...هی چی سرنوشت قانون شکنبفهمه

 ... سمتش رفتم و بازوشو گرفتمبه
 ... گرفتممحکم

 ...دمی ترك برداشتن استخونشو شني که صدايجور
 .دستم.....اخ ولم کن-

  پام پرتش کردميبلندش کردم و جلو. صورتش هجوم اوردي شدن و ترس به تمام اجزاری اشکاش سرازدوباره
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 اره؟..یکنی میچیپس از دستوراتم سرپ-
 . و چشماشو بستدیه خودشو عقب کش زدم کادی بلند فرانقدر

 . خودمشی پيومدی می خودتو بکشیخواستیاگه م-
                                

 
 ایلیل

 
  مستانه زدي حرفش قهقه ابعد

 ... که تنمو لرزوندي اقهقه
 ... که حق تمام و کمال ارباب شدهیتن
 . هم خودم خانوم کوچولوي که هم تو لذت ببرکشمتی مي جورهی-
 ... قلبم فشرده شد و اخم کردمشیطانی شي خواز

 ... مرد سرار غرور و تحکمنی کردم به ااخم
 ...می ارامگاهم باشه خارج شدتونستی که می و از اتاقمیبه سمت در رفت. اشاره کرد بلندم کنهگاردشی شد و به بادي جددوباره

 ... در متوقف شدمهی يجلو
 ... مرموزيدر
 ... و بزرگی به رنگ مشکيدر
 ... به عقب برمی که باعث شد قدميدر
 . برنتوننیهمه م-

 ... در اوردبشی از جيدی کارکنا پراکنده شدن کلتی جمعیوقت
 ... متفاوتيدیکل
 ... و براقاهی سيدیکل

 . اتاق پا گذاشتیکی باز کرد و تو تاردرو
  توایب-
 .دمیدی نميزیچ. بودکیهمه جا تار.درو پشت سرم بست و قفل کرد. مرد زورگو وارد شدمنی اطاعت از ابه
 ... دفعه چراغ روشن شدهی

 ...شدی کاش نمیول
 ...دمی رسي مرز نابودبه
 ...دمی رسفمی ظري مرز از دست رفتن داشته هابه
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 رحمانه ی که دور شکمم حلقه شد و بییستا با دی ولدمی و ناخود اگاه به سمت در دودمی از فرط درد و فشار کشي بلندغیج
 . متوقف شدمدادیفشارم م

 ... تازه واردي من خوش اومديبه اتاق باز-
 ... از جنس فلزیتخت. تخت بردهی به سمت منو
 ... از جنس دردیتخت
 ... کردمهیگر

 ... کردمخواهش
 ... کردمالتماس

 . لرزوندینفسهاش بدنمو  م. ستادیپشتم وا. نداشتي اجهی نتیول
 ... داغیینفسها
 ... هوس الودیینفسها
 ...کردی ترس و بهم القا محس
 ... پناه بودنی بحس

ناخوداگاه . مانتوم حرکت کرديدستش از کنار بدنم به سمت دکمه ها. شدمو باز کرد سی گيموها. سرم برداشتي از روشالمو
 .دستشو گرفتم

 . اربابتيبرده کوچولو دخالت نکن تو کارا-
 هی نشون بدم که ی عکس العملخواستمیم. با خشونت کنار زد و مانتومو با شدت باز کرد که دکمه هاش کنده شدندستمو

 . تختيدفعه پرتم کرد رو
 ... از سر درد زدميادیفر

 . تخت بستي باالي هالهیدستامو به م. خورد شدی واقعی به معنکمرم
 ...کردمی و التماس مزدمی مهق
 ...کردمی و طلب بخشش مزدمی مهق

 ... وجود نداشت که به من رحم کنهی انگار قلبیول
                            

 انیک
 

 ... نداشتی هقاش برام ارزشهق
 ... برام مهم نبودالتماساش

  مهم ترم هست؟يزی از ارباب مگه چریغ
 . شلوارشو از پاش در اوردمی رحمی ببا
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 ...زدی مغیج
 ...زدی مداد

 ...دی غریم
 ...چشماشو به دستام دوخت و نگاهش سرخ شد. لباسش گذاشتميدستمو رو. نشدجادی اتشی تو وضعيریی تغیول

 ... از حس شرم و خجالت شدزی لبرنگاهش
 ... کردمجایب...غلط کردم...کنمیخواهش م-
 . برهنش نگاه کردممهیبه بدن ن. زدم و لباسشو پاره کردمي خواهشاش پوزخندبه
 .... جذاب بوديادیز
 ... بودنی و بلوردی سفيادیز
 . وسوسه کنندهيادی صد البته زو

 .خواستیاز خداش کمک م...کردیتقال م. تخت بستمنیی به پاپاهاشو
 ...کردمی مهی صورت اشک الودش تخلي بازدشمو روزدمی که میهر پک. روشن کردمگاری سهی

 ...کردی مسرفه
 ...دیلرزی و مشدی مرهی نفرت به چشمام خبا

 ... اتاقو لرزوندي هاشهی شادشی پوست شکمش گذاشتم که فري روگاروی زدم و سي صداداريپوزخند
 ....بردمی من تازه لذت می که تمومش کنم ولزدی مهق
 ... تازه کار من باهاش شروع شده بودی ولرهی منجای که از ازدی مهق

                                                                                                                                                
 ایلیل

 
 .. پوستمي رویسوزش
 ... دردناكیسوزش

 ... زدميادیفر
 هست؟...ستی که ادم نطانی شنی ای ولختنیری اشک مدنشی ادمها با شننایقی که يادیفر
 ... ندارهیقلب
 . ندارهیدل
 ...  به شماره افتاده خواهش کردمیی نفسهابا

 ... کردم دست از جسمم بردارهخواهش
  کردم روحموخواهش
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 ... ندهازار
 ... کردم داشته هامو حفظ کنهخواهش

 . خوابوند تو گوشمیکی شد و ی دفعه عصبانهی
 ... دستش سوختيجا
 ... گرفتشی دستش اتيجا
 ... تنفر زدي دستش جوونه يجا
 . وارد بشمي اگهی از راه دشمی مجبور مای یشیخفه م-
 " بدترم هست؟نی از ای راهگه؟مگهیراه د "

 ... صفتطانی مرد شنی شدم در برابر اخفه
 ... موجودنی اتی شدم در برابر عصبانخفه

 . زديشخندیبا دست پر برگشت و ن. رفتي سمت کمدبه
 .خودمو تکون دادم تا از اسارت  ازاد بشم. شالق تو دستش هق زدمدنی دبا

 ...ی بردگنی بشم از اازاد
 ...ی بندگنی بشم از اازاد

 . تنم فرود اومدي باال رفت و رودستش
 ... از فرط درد زدمیغیج
 ... به نفرتختهی امیغیج
 ... به تنفرختهی امیغیج
 بشمر-

 .روحم فرود اومد ي رونباری ازارم باال رفت و اي لهیوس
  وار شمردمزمزمه

 کی-
  بعدي ضربه

 دو..د-
 ي بعدي ضربه

 سه-
 ... مطلق همانایکی بعد همانا و تاري ضربه

                             
 انیک
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 . دفعه خاموش شدهی که رفتمی مشی پبی ترتنی بعد و به هميبعد هر شمارشش ضربه .زدمی سر هم شالقو به بدنش مپشت
 . پر از زخم بودفشیتن ظر. چشم دوختمبهش

 ... از رد شالقپر
 .. منی از درندگزخم
 ... منيگری از وحشزخم

 . بستهيبسته .بسته بود. چشماش نگاه کردمبه
 ... جز سکوت نداشتي کلمه الباش

 ... جز سکوت نداشتی حرفچشماش
 ... جز سکوت نداشتیامی پتنش

 . تمام به سمتش برگشتمی رحمی رفتم و با بخی سمت پارچ اب به
 ... من ساخته شدهي براکهی سمت دختربه

 ...کنهی می من بندگي که برايدختر
 ... که ذره ذره وجودش به اربابش متعلقهيدختر

                                                                                                                                                
                             

 ایلیل
 
 و از رفتمی سبزه ها راه مي برهنه رويهابا پا.کردمی فکر مينطوری من اای بهشت بود با،مثلهیسرسبز و ز. با صفا بودمي جاهی

 .زدمیته دل لبخند م
 ".ي منو نجات دادوالی شد ممنون که از دست اون هی هرچی ولشدی چدونمی نمایخدا"

 .به پشت سرم نگاه کردم. شونم قرار گرفتي رویدست
 ...ی و مشکبای زییچشما
 ...قی عميلبخند
 . فرییموها

  دخترم؟ي اومدنجایچرا ا-
 . شدمخشک

 "ستاده؟ی روبه روم ادمشی ندچوقتی که هي باالخره مادریعنی هستم؟باروی زن زنی من دختر ایعنیدخترم؟"
 . به چشمام هجوم اورداشک

 !!دخترم؟-
 . گوشم مادرانه صحبت کردریز.دی از جنس ارامش خاطر زد و منو به اغوش کشيلبخند
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 .ی تنميتو پاره .ایلی لیتو دختر من-
 . بهم نگاه کردیتاش گرفته و با دوگانگ دسنی بصورتمو

  خدا؟شی پي اومدشدی؟چیکنی مکاری چنجای االن انکهی سوال من ایول-
 " من مردم؟یعنی خدا؟شیپ"

 . اغوشش پنهان کردنیسرمو ب. گرفتیصورتش رنگ مهربون. کردندای پيشتری شدت باشکام
 ... مادرانه ها قشنگهنی چقدر اایخدا"
 "؟ی حس مقدس بکننی دلت اومد منو محروم ایچه شکل...نهیری جذاب و شيادیز
 . رسوندنجایاون با شکنجه هاش منو به ا. افتادموونهی دهیمامان من به دست -

  کردمیمکث
 ...کردمی میمامان من تازه بچگ-

 .شتمی کرد و عذابم داد که االن پي اون مرد بهم دست درازیول...کردمی می نوجوانتازه
 .کرد و با ارامش شروع به صحبت کرد فرمو نوازش يموها

 انی به پااتی اون مرد دنشیفکر نکن پ.ي تعلق دارنیتو هنوز به زم. دخترمستی هنوز زمان اومدنت نی سخته ولدونمیم-
 .بهش زمان بده... تو شروع شدهي برايدی جديای بلکه تازه دندهیرس

 . اوردمرونی از اغوشش بسرمو
  ادم بدم؟نی اهی به چه؟زمانیمادر من منظورت چ-

 .. زديلبخند
 ... داشتي که حس تازه ايلبخند

 . فرزندممونهی پشت ابر نمشهی همدیخورش-
 .دمی نفهممنظورشو

 ... ارومش نگاه کردمي چشمابه
 ... خندونش نگاه کردمي لبابه
 . حکم جهنم دارهنیزم. برمنجایدوست ندارم از ا-

 .لذت چشمامو ببندم کاشت که باعث شد از فرط میشونی پي روي ابوسه
 "گن؟ی لذت منیلذت مادرانه به ا"
 . حکم بهشت تورو خواهد داشتنی زميروز.ی رها کناتوی دنیستی که حاضر نرسهی ميروز-
 ی ولدمید. برام دست تکون داددمید.شهی از نگاهم محو مدمیدی مادرمو می ولکردمی نمیحرکت.شمی دفعه حس کردم دور مهی

 .ششیبازم تقال کردم برگردم پ
 
 .اطرافمو نگاه کردم. چشمامو باز کردم و نفس نفس زدميدی شدي سرمابا
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 ...انی  کي رحم و درنده ی بيچشما
 ... تو دستشپارچ

 ... تنمیسیخ
 ... بستم و اجازه دادم سوزش زخمام عذابمو چند برابر کنهچشمامو

 
 انیک
 

 که چند ی نشستم و به تختی صندليرو.بهش کمک کردن ببرنش به اتاق.بازش کردم و خدمتکارو صدا زدم. بسش بودبنظرم
 ... چرا ته دلم لذت نبردمدونمینم. روش بود نگاه کردمایلی قبل لهیثان
 ... شد با اشکاشتی دلم اذته
 برد؟یت م و لذکشوندی مي نبودم که دخترا رو به مرز نابودی چرا؟مگه من همونیول
 ...ختیری بود و اشک مدهی تخت دراز کشيرو. رفتم و درو باز کردمایلی سمت اتاق لبه

 ...کردی خوش درد و دل مي و با خدازدی مهق
 . ازاد باشمخوامیم....کمکم کن... تحملم تموم شدهایخدا-

 .درو بستم و به سمت اتاق خودم رفتم. کرد که برام گنگ بودجادی تو قلبم ای سوزششی هاش و صورت بارونزمزمه
 کنمیکمکت م-

  شدم و شبانه از عمارتاماده
 

 .... شدمخارج
                                 

 ایلیل
 

 انیه ک اگه فکر فرار به سرم بزنی ازاد باشم ولتونمی و شب از امارت خارج شده و مادی نمی مدتي براانی خبر داده بودن کبهم
 ... ازاد شمي تا حدودتونستمیباالخره م.دمی حرفا رو نشني هیانقدر خوشحال بودم که بق.ارهیشخصا پدرمو در م

 ...نمی اون مردو نبي افهی قی مدتهی تونستمیم
از ترس مجازات . و مجازات دارهشهی جرم محسوب مادهی پوششت زننی خونه ممنوعه و اگه اقا ببي اطالع دادن حجاب توبهم

 . کردمسی با شلوار نسبتا تنگ،موهامم گدمی بلند پوشنی لباس استهی
 ... به حرف مادرم گوش بدمخواستمیم. باز کردم و اروم خارج شدمدرو

 ... اتفاقات زمان بدمنی به اخواستمیم
 ... که منو به اسارت گرفته زمان بدمي به مردخواستمیم
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 . بکنهریی تغمیزمان دادن زندگ نی که بااشاالیا
 . همه جاشو پر کرده بودیمتی قي شدم که مبل و مجسمه های بزرگیلی رفتم و وارد سالن خنیی پله ها پااز
 . شدمفی بهم فشار اومده بود و ضعيادی زشبید. مقدار غذا خوردمکی سمت اشپزخونه رفتم و به

 ... کنملی تکمموی اتاقا رفتم تا کنجکاوي هی بقسمت
                                

 انیشا
 
 اتویب-

 .ستادی وارد شد و جلوم اگاردمیباد
 . به منزل برنگشتنشبی دیقربان خانوم رحمان-
 . شدمرهی قهوه از دستم  افتاد و با بهت بهش خوانیل

 ؟ی گفتیچ-
 .  رفتمنیبه سمت ماش.دمی بودم که بلند شدمو لباس پوشی عصبانانقدر
 ... کنمدای رو پایلی خودم لدیبا.ستی نزی جاگرانی صبر کردن و گوش دادن به گزارشات دگهید. بشهدای اون دختر پدی باامروز

                            
 انیک
 
 ... از اون امارت دور باشمخواستمی مدت مهی
 ... کارکناش دور باشماز
 ... صد البته از اون دختر دور باشمو

 .دمیکشی از فشارو به دوش میانگار خودمم بخش. برام سخت بوديادی زایلی لي شکنجه ی چرا ولدونمینم
 . پناه اوردممی جنگلي به خونه نی هميبرا

 ... در اعماق جنگلي اخونه
 . افرادمنی ترکی نزدی حتستی مکان باخبر ننی از اچکسیه
 ...کنهی دور میطانی شي خونه منو از تمام حسهانیا

 ..ی معمولی و زندگی معموليبا روش ها مردم هی کنمی محس
 !نهیری شبی احساس امروز عجنیا

                             
 
 انیشا
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 . که هنوزم تو شوکمدی بهم رسي خبری پوستری زقی تحقی کلبعد
 !انهی کي خونه ایلیل
 ي به اون دختر مجبورم پا به قلعه دنی رسيحاال برا.  به من منتقل نشهشیاهی تا سکردمی مي ازش دورشهی که همیانیک
 . که تو قلبم جوونه زدهي بخاطر احساس تازه ادیشا. کنمی کارو منی الی به چه دلدونمینم. بزارمطانیش
 . به سمت هدفم رفتمگاردامی همراه باددموی لباس پوشی لبخند مطمئنبا

                                      
 انیک
 

 . زنگ خوردمی دفعه گوشهی که کردمی احساس مبهمم فکر مکردم،بهی مبهمم فکر مي ندهی بودم و به ادهی کشدراز
 . افتاده باشهی اتفاق مهمنکهیبهش دستور داده بودم زنگ نزنه مگه ا.شدی روشن و خاموش می گوشي روگاردمی باداسم

 شده؟یچ-
  شروع به صحبت کردی متعجبي صدابا
 .ارت اومدن به عمیلی وکيقربان اقا-
 "ه؟یلی وکانی منظورش شاه؟نکنهی کیلی؟وکیلیوک"
 اسم؟-
 .انیشا-

 . زدميپوزخند
 ! من اومدهي به قلمروپس

 .رسونمیاالن خودمو م.دعوتش کن داخل-
 .چشم قربان-

 . حرکت کردمنمیبه سمت ماش.دمی پوشی قطع تماس بلند شدم و لباس رسمبعد
  مهم باشهیلی خدی اومده بایبخاطر هرچ.کردی مي بهتره بگم ما دورای از من انیشا
 "؟ي اومدیبخاطر چ"

                                
 ایلیل

 
 . بودم و به موهام اجازه داده بودم به دست باد حرکت کنندهی تاب دراز کشي باغ روتو
 . عمارت نگاه کردمي جلوي و به محوطه ستادمی ایپشت درخت. دفعه سکوت باغ بهم خوردهی

 .وردم و خشکم زد خجا
 "شناسه؟ی مانوی مگه ککنه؟اصالی می چه غلطنجای اانیشا"
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 ي اجهی به نتیول. اومدهنجای مرد متجاوز انی چرااکردمی و فکر مرفتمیراه م. شروع به قدم زدن کردمیبی استرس عجبا
 .دمیرسینم

در باز شد و قامتش . نبودیی اشنانیماش. که داخل عمارت شد نگاه کردمینیبه ماش. دوباره صداها شروع شدقهی چند دقبعد
 . شدداریپد
 !تو...ایخدا-

 . نزنمغی دهنم گذاشتم تا از فرط تعجب و استرس جي رودستمو
 " انقدر زود اومد؟اد؟چرای نیمگه قرار نبود چند وقت"
... 
.... 
 . کنارش نبودی کسچیه! باز بودایخدا.نگاهم به در عمارت افتاد 
 . فکر فرار دستام عرق کرد و ضربان قلبم تند شداز
 ... در خارج شدمي از الی و بعد مکثدمی سرم کشي روشرتموییکاله سو. سمت در رفتمبه

                                                                                                                                                        
 انیک

  که جا زد و تو گروه نموندي بودمش قدم برداشتم،مرددهی که مدت ها ندي امارت شدم و به سمت مردوارد
 

 . موندهادشی زی چهی حداقل اورد،خوبهیدستشو جلو ن.ستادی من شد و به احترامم ايمتوجه . زدم و جلو رفتميپوزخند
 .رفتم سر اصل مطلب. دادمییرای و به خدمتکار دستور پذنشستم

 ؟یینجای ای چيبرا-
 ؟ی چي برایول!انگار اشفته بود.دی کشیقی عمنفس

 . نفر اومدمهیدنبال -
 . مرد مشکوك نگاه کردمنی کردمو به ازی رچشمامو

 ؟یچه کس-
 .ایلیل-
 
 . ببرمشدیبا...
 . خودمو نباختمی خوردم ولجا
 اونوقت چرا؟-

 .. زديدلبخن
  از جنس ارامشيلبخند
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 .اومدم ببرمش خونم-
 . کردنی تزئمویشونی پاخم

 ه؟یمنظورت چ-
 . صحبت کردتی چشمام زل زد و با قاطعبه
 . که قراره نامزدم بشه رو خونه ببرمی کسخوامیم-
 . تو دستمو فشار دادموانیل

 ".شیری ازم بگیتونینم... اون دختر ماله منهیلعنت"
 ... منهي اون دختر برده یول-
 ؟ي قانون گروهو که فراموش نکردی بردته ولدونمیم-

 ! مردكنی شکستن گردن اری غشدمی اروم نمزی چچی بودم که با هی عصبانيبه قدر.دمی بهم سابدندونامو
 . زدتمی به عصبانيپوزخند

 ارباب و برده از ي رابطه گهی بکنه و نامش به عنوان همسر داخل شناسنامش بره دشی رو زن شرعي برده ایاگه شخص-
 .دهی و ارباب قدرتشو در برابر برده از دست مرهی منیب
 . از نگهبانا داخل اومدیکی دفعه در با شتاب باز شد و هی فصل مفصل بزنمش که هی بلند شم و خواستمیم
 .فرار کرد-

 . تو محله پخش کردمگارداموی رسوندم و بادنیخودمو به ماش چطور دمی جمله نفهمنی ابعد
                            

 ایلیل
 ...انی بود نه شاانی از کينه خبر.به پشت سرم نگاه کردم. تازه کردمی نفسستادموی واژنی کمبود اکساز
 ...ي نه دردسرینی ماشنه

 . رو شروع به قدم زدن کردمادهی کم کردمو تو پسرعتمو
 ... به خودمون زمان بدمخواستمی می کارو کردم وقتنی چرا ادونمینم
 ...دمی جدی زندگبه
 ... برده بودنمبه
 بارها و می ازادي پس چرا براکنهی می من خالي مرد که باال خره عقدشو روکردم؟اونی راه فرار داشتم چرا فرار نمی وقتیول

 بارها تالش نکنم؟
 باشه قهی ارامش چند دقنی اگه شده  ای داشته باشم،حتشی خودم اساي تو خونه یتونم مدت بدیشا. اروم سمت خونه رفتماروم

 . که مادر بزرگم گرما بخش اون خونستيحاضرم برگردم به خونه ا
 ...کیکوچه ها خلوت و تار. غروب بودکینزد

 ... شدنهکی در حال نزدی خبر نداشتم خطر واقعکهی کنم در حاليری جلوگی کردم تا از خطرات احتمالادی سرعتمو زدوباره
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 انیشا
 
 .فرار کرد-
 .دمی خبرو داد پرسنی که ایاز نگهبان. اشفته بلند شد و از در خارج شدانیک
  فرار کرد؟یک-
 . فرار کردنیخانوم رحمان-

 . زدخشکم
 "!م تورو تمام و کمال مال خودم بکنخواستمی چرا فرار ؟تازه مایخدا"

 . کردمزمزمه
  کنم دختر؟کاریمن با تو چ-
 . و رو کردمری تمام فکر و ذکرم شده تمام کوچه ها رو زی مدتکهی سمت در رفتم و به دنبال دختربه

                                
 ایلیل

 
فکر . و با استرس به اطراف نگاه کردمستادمیوسط خونه وا.پنجره ها رو بستم. خونه شدم و درو پشت سرم قفل کردموارد

 . و به سمتم حمله ور بشهادی برونی بیی جاهی از انی االنکه ککردمیم
 ... بوددهی تخت خوابيبا ارامش رو. و نگاهش کردمدمی سمت اتاق مامان بزرگ دوبه

 ... در حال جون دادنهنجای ازشی عزي نوه دونستی بود و نمدهیخواب
انقدر عرق .لباسامو تند تند عوض کردم و برگشتم. شکالت خوردمهیبه سمت اشپزخونه رفتم و . افتاده بودنیی خونم پاقند

 . ممکن بودری موندن تو اون لباسا غیکرده بودم تو راه که باق
 .تا خواستم تلفن و بردارم زنگ خورد.رمی تماس بگسی تلفن خونه رفتم  که با پلطرف

 . به گوشم چسبوندمیکردمو به سمتش دراز کردمو گوشدست  عرق ...دمی لرزناخوداگاه
 ... محکمشي و بعدم صداشی عصبي از همه نفسهااول

 .ی و فرار نکنسی و فکر پليای برونیبهتره خودت ب-
 .دست لرزونمو سمت شماره ها بردم.دیچی تو گوشم پی متواليبوق ها. بزنم قطع شدی خواستم حرفتا
1 
1 
0 

 . زدخی دستام غامی پدنی با شنی من بود ولي که نجات دهنده ي اشماره
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 ...خط شما از مرکز مسدود شده-
 . سرم اکو شدي اون زن مثله ناقوس  تويصدا

 ؟ي کردکارمی چانیک-
 . کردمي خودم عذاداری بدبختي پاهام گذاشتم و از ته دل برايسرمو رو. اومدنیی قطره قطره از چشمام پااشک

 .اومد زنگ در به صدا در ي دفعه صداهی
 .... و بعدم سکوتکباری فقط

 ... بودی طوالنيادی که زیسکوت
 . زدم و بلند شدمهق

 . دره و منتظره دوباره تن و روحمو خراش بدهپشت
                            

 انیک
 

 .نگران بودم. باز نکرددرو
 "؟ی مالکانی کي اونم برا؟یچم شده؟نگران"
 .گاردامیبرگشتم سمت باد.   خودم پوزخند زدمی کالفگبه
 نیدرو بشکن-

 .سوت و کور بود. شد و وارد خونه شدمشکسته
 . بوددهی تخت خوابي رویرزنی شدم که پی اتاقوارد

 "نه؟یپس مادر بزرگش ا"
 قربان؟-
 بله؟-
 . پشت بوم هستنیخانوم رحمان-
 . زدمي شدن برده کوچولوم لبخندمی قااز

 نی نگران به عاقبت اي و با چشماستمی عقب برم و بای رو به روم مجبور شدم  قدمي صحنه دنی پشت بوم شدم که با دوارد
 .... چشم بدوزميباز

                                      
 ایلیل

 
 . وارد خونه شدنی راحتنیبه هم! شکستندرو
 .ترس به بند بند سلوالم هجوم اورده بود.ردمکی فکر مي بازنی و  به عاقبت ادمیلرزی پشت بوم ميرو
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 . نکردی و حرکتدی پوش لغزاهی مرد سيچشمام رو. مرد داخل شدهی دفعه  در پشت بوم باز شد و هی
 ... بشهداشی پانی االنکه کدمیفهم. برگشت داخلقهی چند دقبعد

 . به رخم بکشهشویطانی شي بشه و دوباره خوداشیپ
  پشتي زدم و به سمت لبه ي که تو سرم بود پوزخندياز فکر. به اطرافم نگاه کردمادی بنکهی از اقبل

 
 . رفتمبوم
 ...يری در جا بمی بشي کال ضربه مغزای ی قطع نخاع بشنکهی اي داشت برایارتفاع خوب. نگاه کردمنیی پابه
 ...ی دردناك خالص بشي مخمصه نی و از ايریبم

 . بچشهویز کنه و طعم خوشبخت ازادانه پرواتونهی روحم می شکلاون
 نگران منو ي عقب رفت و با چشمای و قدمستادیتا به من چشم دوخت از حرکت وا. شدداری شد و قامت شب پوشش پددرباز
 . کردیبررس

 "!محاله...بره؟ی که از شکنجه دادنم لذت مي مردي برا؟اونمینگران...هه"
 ایلی لنیی پاایب-

  گفتمی لرزوني کردم و با صدابغض
 .نیی پاامیدست از سرم بردار تا ب-

  عقب رفتمی جلو اومد که متقابال قدمی شد و قدمیعصبان
 ....ي براتتیکه رضا.....؟یفهمی چرا نمایلیل-

  کرد و کالفه شدسکوت
 . دو دل نبودی موضوعي براچوقتی مرد هنیا. بهش نگاه کردمی حالت سوالبه

                                 
 نایک
 
 ...ي براتتیکه رضا....؟یفهمی چرا نمایلیل-

 . کردمسکوت
 خودت کنارم لی و به می هستی که نشون بده تو از برده بودن راضیتیازدارم؟رضای نتتی به رضاگفتمی بهش میچه شکل"
 " کنه؟ی با اون مردك زندگدی صورت بانی بهش بگم در ایچه شکل!یمونیم

 .به صورتش نگاه کردم. تا به خودم مسلط بشمدمی کشیقی عمنفس
 " غم نداشت؟يادیز"
 یشگی همدی دختر بانی ای کنم ولیشگی رو همي در طول ارباب بودنم نخواستم برده اچوقتیمن ه. شدمکی قدم نزدهی

 ... تو عمارتم قدم برداره و نفس بکشهدی بادونمی چرا فقط مدونمیبشه،نم
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 . و با من برگردنیی پاای نکن بي لجبازایلیل-
  شدری سرازاشکاش

 مثله تو باشم که فقط و فقط به فکر لذت ی تو اسارت اربابخوامینم... ازاد باشمي مثله هر دخترخوامیم...ی برم لعنتخوامیم-
 .کشمی مي من چه دردی بفهمي نداریقلب...ي نداریتو قلب.....به فکر لذت بردن از عذاب منه..... منهي هاادیبردن از فر

 . جلوتر رفتم.خواستم از در صلح وارد بشم. کالغ هارو در اوردي هقش اوج گرفت و صداقه
 ! دو قدم با مرگایلی دو متر باهاش فاصله داشتم و لفقط

 . وارد پشت بوم شدي دفعه در باز شد و فردهی بزنم که ی حرفخواستم
 .ادیاون دختر بامن م-
 . درنده به سمتش برگشتمیی چشمابا
 ...ش خاطر داشت اراميادیز
 ... مطمئن بود از هدفشيادیز

 ...کهی باخت بهم نزددمیدی بار بود منی عمرم اولدر
 ... کردمبشی که خودم تصویی در برابر قانون هامی نداشتم جز تسلیراه
 ... که برام مهم شده بودي برده اي نداشتم جز ازادیراه
 
 
 انیشا
 

 . دور زدم و خودمو به اونجا رسوندمعیسر. هم  اونجاستانی خونش رفته و  کایلی خبر دادن لبهم
 
 . روبه رو شدم که درکش برام سخت بودي پشت بوم رو باز کردم و با صحنه ادر
 "؟ی منو بکشيخوای لبه ؟مي رویچرا رفت"
 .ادیاون دختر با من م-
 . صورتشو برگردوند و با خشم بهم نگاه کردانی رسا و مطمئن حرف زدم که کیی صدابا

 .ستادمی ای کميسمتش رفتم و جلوش با فاصله . ثابت موندایلی لي روچشمام
 . نگاهش مشهود بودي و تعجب توترس
  زدم و دستمو به سمتش دراز کردمشی از جنس اسايلبخند

 .نیی پاایب-
  به دستم نگاه کردی دودلبا
  بکنم؟نکاروی ادیچرا با-
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  زدم و گفتمي حواس جمعش لبخندبه
 . بدمهی بهت هدوی ازادخوامی منکهی ايبرا-

  گرفتی رنگ خوشحالچشماش
  حرفتو باور کنم؟دیچرا با-
 ! نداره به همه کسم دروغ بگمیلیچون دل-
 ....دی لرزدمید

 .... از بهتدیلرز
 ... از حس دوست داشتنمدیلرز

 .ادی بنییاروم دستشو گرفتم و بهش کمک کردم پا. نکردیحرکت. سمتش دراز کردمشتری بدستمو
 ... زدمقی عميبخندل

 ... بودفی لطبی عجدستاش
                         

 ایلیل
 
 . بودمانی بهت حرف شاتو
 " کنه ، عشقش کجا بود؟ي بمن دست درازخواستی مرد منیا! امکان ندارهنیا.... منو دوست داره؟یعنیهمه کسش؟"
  اومده بودمنیی پشت بوم پاي بود و از لبه انی گرم شاي به خودم اومدم ،دستم تو دستاتا

 دمیزمزمه وار پرس. کردری ذهنمو درگیسوال
 رسه؟ی بهم نمانی دست کامیاگه همراهت ب-
 .دهی اجازه رو بهش نمنیقانون ا-

 . نگاه کردمانی کی درنده و عصباني و به چشمادمی کشیقی عمنفس
 امیپس باهات م-

                             
 انیک
 
 امیپس باهات م-

 . مشت کردم و به رفتن اون دو نفر نگاه کردمدستامو
 دمیغر
 .یشی ممونیپش-

 . و دوباره شروع به حرکت کردستادی از حرکت اهی ثانچند
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 که در ایلی شدم و به صورت متعجب لنی رفتم و سوار ماشنییباخشم پا. کنترل کنمتموی هم فشار دادم تا عصباني رودندونامو
 . بود نگاه نکردممیچند متر

 . روشن کردم و با تمام توانم گاز دادمنویماش
 ...تابحال نباخته بودم.روندمی سرعت مبا

 ... نشده بودممی تسلتابحال
 ... بودي بدي ضربه واقعا

 ...ی مالکانی کي بود براي بدي ضربه
 .ستادی وای گوش خراشغی جي با صدانی ترمز گذاشتم و ماشي دفعه پامو روهی

  فرمون مچاله کردميدستامو رو. هم فشار دادمي روچشمامو
 ی رحمانایلی لمیبچرخ تا بچرخ-

                              
 
 ایلیل

 
 .کردمی داده بودم و فکر مهی تکنی ماشی صندلیبه پشت.کردی میاروم رانندگ. بودمانی شانی ماشتو
 . بر پا بودی از درون طوفانی ظاهر اروم بودم ولدر
 ...  بودن باهاشهي در ازامی بمن گفته بود ازادانیشا
 ... با اونهی زندگي ازادر
  به مرد بغل دستمي عالقه ایچی ،هخوامی نمنوی من ایول
 

 چشمامو بستم.ندارم
 ".خوادی ممویپس خوب...خوادی مرد واقعا منو دوست داشته باشه پس ارامشمو منیاگه ا"
  صحبت کردمی سمتش برگشتم و با دو دلبه
 ان؟یشا-
 بله؟-

 .کف دستام از فکرم عرق کرده بود... بهم قالب کردمانگشتامو
 " به توئهدمی امایخدا....؟یاگه قبول نکنه چ"
 ؟ي واقعا بمن عالقه داریعنی-

 ... زديلبخند
 ... از جنس ارامشيلبخند
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 ... از جنس دوست داشتندمیشا
 .ي نبودنمیاگه دوست نداشتم االن تو ماش-

 .دمی کشقی عمینفس
 ... برم سر اصل مطلبدیبا
 ! بزار برميپس اگه دوسم دار-

 .نفسمو نگه داشتم و با ترس به سمتش برگشتم.ستادی واي بدي با صدانیماش
                                

 انیشا
 

 .بابهت به طرفش برگشتم.ستادی انی دفعه ماشهی ترمز گذاشتم که ي روپامو
 !؟ی گفتیچ-
 .زل زد ترس به چشمام با
 .انی شاارمی تمام و کمال به دست بمویبزار ازاد.... بهت ندارم و نخواهم داشتيمن عالقه ا.....بزار برم-

 . شدمیعصبان
 ".کنمی زبون نفهم باشه؟من دارم با دوست داشتنم بهش کمک متونهی دختر چقدر مهی"
 !ي تو قبول کردیول-

  ببره و به خودش مسلط بشهنی تا ترسشو از بدی کشیقی عمنفس
 ...ي خودتو بهم ثابت کردیاون شب لعنت....يتو خودتو نشونم داد.... کنمی قبول نکردم باهات زندگی قبول کردم ولدیشا-

 به قلبش اشاره کرد و با لرز گفت. به چشماش هجوم اورداشک
 .ری نه کار خي محتاج بودی تو به هرزگیول ذره کمک هی به یمن باور کردم محتاج....يتو از اعتمادم سو استفاده کرد-

  رو قلبش گذاشت و فشار داددستشو
 انی شاچوقتیه....شهی وقت از ان تو نمچی قلب هنیا-

 .... گفتن نداشتمي برای حرفتی و عصبانرتیاز فرط ح. بهم قفل کردمدندونامو
 ....  بودم  از فرط شکسته شدنی عصباندمیشا

 . برگردوندمایلیاز ل باز کردم و رومو نوی ماشقفل
 نییبرو پا-

                          
 ایلیل

 
 . شده بوديزی ابروهاش رنگامنی بود و اخم بيجد. نگاه کردمبهش
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 ... زدم به دوست داشتنشيپوزخند. نشدباورم
  دوست داشتنت بود؟نیا-

  زدي پوزخندمتقابال
 نییحاال برو پا....انهی همون کاقتتیل-

 . کردمبغض
 "فهمه؟ی منو نمیچرا کس....ستی عذاب و درد ناقتمیل.....ی لعنتستی نانی کاقتمیل"

 . من قفل شده بودينگاهش رو.به سمتش برگشتم. شدمادهی و پدمی درو کشي رهیدستگ
 ...یمونی از جنس پشینگاه

 ... ندهلی تحوانی مرد منو به کنی داشتم البته اگه اي بود االن ازادنیمهم ا. نداشتي ادهی فاگهی دیمونی پشنی ایول
                               

 انیشا
 
 .دادی و بغض گلوشو فشار مکردیبهم نگاه م. چشم دوختمایلی لبه
 . شدممونی ناراحتش پشي چهره از
 "کنم؟ی مکاریمن چ"

 ....  شددی شهر ناپدي کوچه پس کوچه هانی نشون بدم بی عکس العملنکهی از اقبل
                              

 انیک
 
 ... هفتهکی
 .... اتفاقات گذشتمری و من هنوز درگگذرهی می هفته از اون روز لعنتکی
 ... رحم شدهی دوباره همون ارباب بی مالکانی هفته گذشته و ککی
 ... انتخاب کرده من سخت تر شدمانوی با شای زندگایلی لی وقتاز

 ... تر شدمسنگ
 زدم و به خودم ي شده بود پوزخندکهی تکهی حاصل از چاقوم تقی عمي با زخماکهی اومدم و به پوست  دختررونی فکرام باز

 ... دوباره دادمیسالم
                               

 ایلیل
 
 ... به دست اوردمی نسبي هفتست ازادکی



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 57 

 ...ستی نانی و شاانی از کي ارومه و خبری هفتست همه چکی
 .شمی قلب خوشحال و ناراحت ممی از صمستمی خبر نداده باهاش نانی به کانی شانمیبی میوقت
 . خوششو بهم نشون دادهي دوباره روایدن

 ...کنمی کار مهرروز
 ...گذرونمی با مادر بزرگم وقت مهرروز
 ... هفته سوت و کورهنی ابی عجیزندگ

                               
 مهرسا

 
 ... کرده بودمقیتحق

 .انی اون دختر و صد البته شادرمورد
 ... زدم به مدارك رو به روميپوزخند

 . االن مطمئن شدمی لنگه ولی کار مي جاهی دونستم یم
 ... نقشه بودی چهمه
 ... بشملی تبدي انهی و کی وحشي گربه هی که باعث شد به ي انقشه
 دمی دخترك گذاشتم و عکسشو برفی صورت ظري روکاترو

 رسمیبه حسابت م-
                         

 ایلیل
 
 . اومدمنجای که داده به ایمنم با ادرس.رمی براش بگییزای چهیصاحبکارم بهم گفته بود . بودمدی مجتمع مشغول خرتو

 ... زدميلبخند
 ...قتی با طعم حقيلبخند
 ... مرد روبه رو شدمکی متعجب ي رومو برگردوندم و با چشمای نگاهینی که با سنگکردمی همه جا رو نگاه مداشتم

 ... اشنايمرد
                                   

 انیک
 

 . زنگ خوردمی دفعه گوشهی که کردمی می رانندگابونی تو خداشتم
 . از کارکنام بودیکی
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 شده؟یچ-
  متعجب شروع به صحبت کردي صدابا
 دمی رو دیقربان من خانوم رحمان-
 !ادی بشیپ تصادف نیخب امکان داره ا-
  در قانع شدنم داشت گفتی که سعیی صدابا
  تنها هستنشونی قربان ایول-

  زدميپوزخند
  قانع کننده نبودنمیا-
 ! هنوزم خدمتکارنشونیقربان ا-

 بابهت گفتم.ستادی از حرکت اي فورنیماش
 ؟ی چیعنی-

 دی کشیقی عمنفس
 .ستنی در ارتباط نیلی وکي با اقایخانوم رحمان-

  قطع کردمقهی چند دقبعد
 
 . که بهم گفت رفتمی به سمت ادرسي با بهت و ناباورو
 "نمی خودم ببي با چشمادیبا"

                                  
 ایلیل

 
 ي قهوه وانی لکی زودتر به خونه وبرسم و خواستمیم. خسته بودمیلیخ. اومدمرونی بکردمی توش کار می که مدتي خونه ااز
 . بخورمنیریش

  زدمي لبخنداگاهناخود
 ... امنمي بابت داشته هاکنمی چقدر قشنگه و خدارو شکر ممی زندگدمی اون اتفاقاتو پشت سر گذاشتم فهمی وقتاز
 دمی دوی دفعه کسهی رد بشم که ابونی از خخواستمیم

 ... شدمخشک
 ...ارهی به بدنم هجوم بي باعث شد لرزترس

 "دست از سرم بردار"
 ... اون نگاهدوباره
 ... اون پوزخند تلخدوباره
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 ...دمی  عبور کردم و دوابونی از خباعجله
 ... بخاطر نجات تنمدمیدو
 ... بخاطر حفظ روحمدمیدو
 .شهی مکی بهم نزدنشی ماشدمیشنیم

 ... محو شدمدی و از ددمیچی پای از فرعیکی تو عیسر
                              

 انیک
 

 .ستی در ارتباط نانی دختر با شانیا.پس واقعا دروغ بود. زدميپوزخند
 ... نگاه کردمبهش
 ... نگاه کرد و قفل شدبهم

 . دور نموندزمی کرد که از نگاه تي ترس لرزاز
  تر شدقی عمپوزخندم

 "ترسهی ازم می وحشي گربه نیپس هنوزم ا"
 . روشن کردم و دنبالش رفتمنویماش.دی رد شد و دوابونی دفعه از عرض خهی

 ...دیچی پای فرعیکی تو
 . روبه رو شدمی خالي با کوچه ي ناباورنی در عی ولدمیچیپ

 ... زدمی عصبيپوزخند
 ...يروزی از جنس پيپوزخند

 ...ي فراري برده نمتیبی ميبزود-
                                                                                                                                                   

 ایلیل
 
 ....  و منتظرم وارد بشهشمی مرهیهمش به در خونه خ. خواب نداشتمروزی داز

 ... بشه و به اسارت گرفته بشموارد
 ... بشه و دوباره طعم گس شالقاشو بچشموارد

  بغل کردمزانوهامو
 "شه؟ی تموم مي بازنی ایک"
 . برداشتمیبه سمتش رفتم و گوش. تلفن خونه سکوت اتاقو بهم زدي دفعه صداهی
 . صداش از فرط تعجب خشک شدمدنی شنبا
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 ا؟یلیل-
 "ن؟یی نکرد؟مگه نگفت برو پارونی چرا زنگ زده؟مگه خودش منو بایخدا"
 بله؟-

 ...دیاز غم لرز.دی لرزصدام
 ...دی تعجب و ترس لرزاز
 نجای اایب-
 دمی پرسي ناباوربا
 کجا؟-
 خونم-
 !!چرا؟-

 . تا به خودش مسلط بشهدی کشیقی عمنفس
  دارمازیبه کمکت ن...نجای اادیمهرسا داره م-

 ... زدميپوزخند
 ... تعجبی با چاشنيپوزخند
  شدم؟اقتی حاال با لزدی صدام ماقتی لی خوب بشیتا چند روز پ. شدازمندی بهم ندوباره

  تمسخر گفتمبا
 ... داشتمانوی کاقتیمن که ل-

  گفتزی تمسخر اممتقابال
 .ی خونم نباشگهی دقهیدق20 به حالت تايوا.....يای بهتره بی همونه ولاقتتیهنوزم بنظرم ل-

 . قطع کرد و دوباره اشک به چشمام هجوم اوردویگوش
 ..رسهیفقط زورشون به من م-

                               
 مهرسا

 
 ... برمانی شاي به خونه خوامیم
 ...زهی دوباره بهش بدم چون برام عزی فرصتخوامیم
 ندارم ي کاري کردنش برداشت به اون دختر موفرفري نقش بازنیاگه دست از ا.انهی کنهی مي هنوزم باهام بازنمی ببخوامیم
 .کشمی مي اون دخترو به  نابودنمی موقعست که با کره،اونی بگي بازم منو به بازارهی خدا اون روزو نیول

 .کنمی مي کنه با جسم و روحش بازي با من بازیهرک.رمیپذی نمی دروغیمهرسا مالک....من
  به هدفم حرکت کردمدنی رسي روشن کردم و برانویماش
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 انیشا
 
 ...نمی ببنشوی غمگي دوباره چشماخواستمی می ولامی از پس مهرسا بر بتونستمیم

 ... فرشو لمس کنمي موهادوباره
 ... دوباره لبخند جذابشو حس کنمو

 . شددهی چارچوب دنی بایلی عمارت باز شد و قامت لدر
 . از جنس ارامش زدم و جلو رفتميلبخند

 ي کردرید-
  شروع به صحبت کردنیی انداخت و با ولوم پانیی پاسرشو

 باالخره که اومدم-
  نکنری دگهید-

 . حرفم تکون داددی شد و فقط سرشو به تائمونی بزنه که پشی حرفخواستیم. با تعجب باال اورد سرشو
.. 
... 
 . دفعه خبر دادن مهرسا کنار عمارت پارك کردهی

 .کردی نگاه کردم که وحشتزده نگام مایلی لبه
 . به خدمتکار اشاره کردم ببرنش باال و امادش کننعیسر
 "... باشهی ماندنادیامشب قراره به "

                                                                                                                                                          
 ایلیل

 
 . کردنیدگی نشوندنم و به صورتم رسنهی ائيروبه رو.نو باال بردن عجله مبا

 که دادن ی لباسمو در اوردم و با لباسعیسر. عرق بودسیاز استرس کف دستام خ. بهم دادن که بپوشمشی لباسقهی چند دقبعد
 .عوض کردم

.. 
... 

 . نگاه کردم و متعجب شدمي قدي نهیی باز کردم به خودم تو اچشمامو
 .شمیمنکرش نم... شده بودمبای زيادیز

 .ادی بهم میلی خمی مالشیارا
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 . به رنگ اسمون تنم کردنی و لباسختنی طرفم رهی موهامو
 . خوب بودواقعا

 ... به خودم زدم و از در خارج شدمي اوج استرسم لبخندتو
                                

 انیشا
 

  وارد شد به همراه شخص دوممهرسا
 "نم؟یبی میچ!ایخدا"

 ایلی ما مخصوصا لي همه ي برایامشب شب سخت.خوب شد امادش کردم.دمیترسی منیاز هم.  همراه بردارش اومدهمهرسا
 .خواهد بود

 ی و با پوزخند سالمستادی جلوم وامهرسا
 

 . زدمهی رسوند و روم خقل
 ...ناله کن..... کوچولوزیاشک بر-

 . و منو برانداز کرددی خندمستانه
 . و نگاه کننوریکوچولو ا-
 ...  نگاه کردم و قفل شدمشونیکی به سمت ی باروني چشمابا

 ... خاموش کنننوی زدم اون دوربضجه
 ... نکنني بهم دست درازی زدم بکشنم ولغیج
 . دستش بود جلو تر اومد و شروع به صحبت کردنی دوربکهیاون
 . بشهلی تکممونی بردارلمی بگو که فيزی چهی...خب خانوم کوچولو-

  دست از سرم بردارنکردمی و خواهش مختمیری ماشک
 " بزنم؟تونستمی مي اگهی از خواهش حرفه دریمگه غ"
 . هم لباساشو در اورد و جلو اومدگهی دیکی
 ...دمی لرزیم

 . افتاده و هر لحظه ممکنه غش کنمنیی فشار خونم پادمیفهمیم.... از مرگلرز
 "ستی نزی جاي خبری و بیهوشیاالن ب.ایلی لی غش کندینبا"

 کردمی و از خودم دورشون منداختمی مچنگ
 .ی وحشکنمیاالن رامت م-

 . برق کشندش بوددمی که ديزی چنیاول.....چاقو
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 دی لبم گذاشت و کشي رو روچاقو
 اخ-

 ... اهني مزه
 .. خوني مزه

 "دهی خون مي مزه ی همه چبیامروز عج"
 . شدکی دومم بهم نزدنفر

 ...به جون تن لرزونم افتادن. پاره کردنی رحمی با بلباسامو
 ..زدمی مهق

 ....زدمیضجه م 
 "زنن؟ی ضجه موونمی حي مگه برایول"

 . کبود کردنشونی وحشي بدنمو با بوسه ها و گازهاتمام
 ی از فرط درد و ناتوانزدمی مغیج
 "؟یی پس کجاایخدا"
 .کنمیخواهش م....بسه-

 .شدنی تر مصی حردادمی ضعف نشون مشتری بیهرچ
 .دیرسی درد قلبم نمي دردش به پای درد داشت ولبیزخم چاقوها عج. کردنکهی تکهی با چاقو تبدنمو

 ... زدمادی داخلم شد که از فرط عذاب فريزی دفعه چهی
 ... ندارمشونگهی که دیی داشته هاي زدم براادیفر

 ... دخترانمي نداشته هاي کردم برايعذادار
 . و غرش اومد و باز شدن درغی جي از هوش برم صدانکهی از اقبل
 ... مطلق اطرافمو پر کردیکی تاربعدم

                             
 انیک
 

 امروز قصد کردم برم  ته و نی همي براومدی جور در نمییزای چهی. دخترنی شده بود ابیعج. مهرسا در دسترس نبودی وقتچند
 .ارمیتوشو در ب

 
 . ترمز گذاشتم و نگاه کردميپامو رو.ستادی واالی وي با سرعت جلوی دفعه ونهیش شدم که  خونکینزد. رد شدمی راه جنگلاز
 ...رونی ون باز شد و اوردنش بدر

 ... اعتماددمی شاای بود نانی اطمدیشا...ختی تو قلبم ريزی کردم چحس
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 . خواهرم زدمفی به ذات کثتی از عصبانيپوزخند
 "؟یکنی منم رحم نميبه برده "

 ... پس گرفتن اموالمي براتی عصباني از رويمکالمه ا.... کوتاه زدمی در اوردم و زنگمویگوش
 .عیسر......نی باشییالی وي خونه گهی دي قهی دق5تا -

 . خورد شدنش اومدي انگشتام فشار دادم که صدانی بویگوش
 

 . شدمادهی پنیاز ماش...اومدن
 . شددهی باز شد و قامت خواهر هرزم ددر

 ... پرت شدنی زمي رومیلی چطور با سدمینفهم
 ... ها رو لرزوندشهی شادامی چطور غرشا و فردمینفهم
 ... قدم برداشتمومدی ضجه هاش مي که صدای چطور به سمت اتاقدمینفهم

 
 که  انیک.... بردمی پتشی کرد که به اوج عصبانی شده سالمدی کلي با دندوناانیک. نداشتی که چندان به سالم شباهتکرد
 ! خوددار بودشهیهم
 نمیبینامزدتو نم-

  زدميپوزخند
 جوش نزن...ادیاالن م-

 .به پله ها نگاه کردم. کردیاخم
 " کني بخاطر خودت امشبو خوب نقش بازایلیل"

                                  
 انیک
 
 .میای بی لعنتي خونه نی نبود به انیقرارمون ا. بودمی شدت از دست مهرسا عصبانبه

 . زدميپوزخند
 " دختر؟یکنی مکاریامشب چ....... من برمال شدهي که بران؟نقشتونی کنکاری چنیخوایحاال م"
.. 
... 
 . کردميناخود اگاه زهرخند. نبودایلی از ليخبر. شدمانی مهرسا وارد امارت شابا

 .می همه برگشتیی صدادنی دفعه با شنهی که می و به اون مردك سالم کردمی رفتجلو
 نیخوش اومد-
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 . بودمشدهی فاصله ندنیمدتها بود از ا. سمتش برگشتم و نگاهم براندازش کردبه
 .شهی و دلربا درست مثله همبایز..... جذاب شده بوديادیز
 . و سالم کردستادیروبه روم ا. که اشکارا لرز داشت به سمتمون اومد یی قدمهابا
 سالم-

 ... زدميپوزخند
 .... زدم به ذات متقلبشيپوزخند

 "؟یکنی مي نقش بازی کيبرا.... من رو شدهيدستت برا"
 . دست دادیظی با اخم غلمهرسا

 . بودمدارتیمشتاق د-
                                  

 مهرسا
 

 . جمعمون شدوارد
 . دختر کوچولوي نکردینی عقب نشپس

 . زدم به دست عرق کردشيپوزخند. دست دادمباهاش
 " بود؟ی پس اومدنت چی کني نقش بازیستیتو که بلد ن"

 در انی منو کنی و نگاهش با استرس  بدادی تکون میپاهاشو عصب. نگاه کردمایلیبه ل. بودنیجو واقعا سنگ...می نشستمیرفت
 .چرخش بود

  کردمزمزمه
 . کوچولويراه سختو انتخاب کرد-

                               
 انیشا
 

 .زدمی حرف مانی نشسته بودم و با کایلی لکنار
  کردمکیسرمو به گوشش نزد. مواجه شدمشی دفعه با انگشت خالهی برگردوندم که رومو

 حلقت کو؟-
  تعجب بهم نگاه کردبا
 کدوم حلقه؟-

 . دخترنی ای دقتی شدم از بیعصبان
 " برات دردسر شه؟يخوایم"
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 ای دستت کن بوی کوفتبرو اون.... حلقه بودکی کنار در زی ميتو اتاق رو-
 . اطاعت از حرفم بلند شد و به سمت پله ها رفتبه

                                  
 انیک
 
 . از اتاقا باز باز بودیکیدر . باال رفتمي جمع استفاده کردم و به طبقه ی حواس پرتاز
 "حتما اونجاست"

 . شدرهی بهم خيروشو برگردوند و با ناباور. شدمواردش
 ...نجایتوا...تو-
 . بازوهاش گذاشتم و فشاردادميدستمو رو. که نالش بلند شددمشی کوبواری شدت به دبا
 دمی شدم غردی کلي دندونانی باز
 ؟یکنی می چه غلطنجای ایبهتره بگ-

 . چشماشو حلقه زداشک
 برو اونور.... باشمدی هستم که باییجا-

 . زدميپوزخند
 . فراموش کرده که مچشو گرفتمروزوی دختر دنی کنم افکر

 . زمزمه کردمزی امدی و تهددهی کشیبا لحن. کردمکی به گوشش نزدسرمو
 ی دوباره بردم نششهی نملی نداشتم دليتا االنم بهت کار... نکن جوجهي من نقش بازي برایالک....یستی باهاش ندونمیم-

 .کوچولو
 .دی بهش فشار اوردم که لرزنمیبا س.دمی چسببهش

 . به اتاقميگردیباالخره که برم......ی نکنیبه نفع خودته اربابتو عصبان.....یکنی خستم مي دارگهید.....ایلی تموم کن لویباز نیا-
 .ومدنی منیی با شدت پااشکاش

 بلندشو محار کردم و غیج. دهنش گذاشتمي گرفتم و دستمو روی گوششو گاز محکمي حرفم جلوتر رفتم و الله دی تاکيبرا
 .کنار رفتم

 منتظر برگشتت باش-
 . کنههی اومدم و گذاشتم  به دل راحت هق بزنه و گررونی اتاق باز

                                  
 ایلیل

 
 ... بودسیخ.... گوشم گذاشتمي رودستمو
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 .. به نام خونیعی بود از ماسیخ
 ... مردنی ايگری زدم از وحشهق

 ...یشگیبابت اسارت هم ختمی راشک
  کردمزمزمه

 ...خوامی نمنوی ای ولیگردونی باالخره برم مدونمیم-
.. 
... 

  و از در خارج شدمدمی کشیبه لباسام دست. کردمدی  تمدشموی بلند شدم و اراقهی چند دقبعد
 ... شدمرهیبه پله ها خ.ستادمی پله ها واي اگاه باالناخود
 ... درد دارهحتما
 ...ي همه ناهموارنی داره ادرد

 .دی گونم چکي روی اشکقطره
 ... بستم و خودمو به دست مرگ رها کردمچشمامو

 .خودمو رها کردم تا ازاد باشم. به جلو برداشتمیقدم
 .دی دور کمرم حلقه شد و منو با شدت به باال کشی با پله ها ندارم دستي فاصله اکردمی فکر مکهیزمان

 . دقم شده نگاه کردمي نهیی اکهی باز کردمو به کسچشمامو
 .دنشی شدم از دخشک

 "ن؟ییمگه نرفت پا"
 بازم تو؟-

  زديپوزخند
 .یشی از دستم خالص نمای زودنیگفتم که به ا-

 . جلو اوردسرشو
 . برده کوچولوکشمتی خودم با لذت ميبهت گفته بودم اگه انقدر مرگو دوست دار-

 .ستمیکمرمو فشار داد و بهم کمک کرد صاف با. که راه نفسمو بسته بود بزور قورت دادمیبغض
 ؟يخوای از جونم میچ-

 . چونم گذاشت و مجبورم کرد به چشماش نگاه کنمری با خشونت زدستشو
  جز اطاعت خواسته هامخوامی نميزیازت چ-

 . بزنمي من بود پوزخندنوبت
 !ی همه چیعنی تو که يخواسته ها-
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 .دمی مچاله شدن استخونامو شني که صداي فشار داد طورتی کرد و دستمو با عصبانیاخم
  توئهي فهیاطاعت از ارباب وظ-
 . صحبت کرددی دفعه برگشت و با تهدهی. رفتنیی پله ها پااز
 .رسمی و به حسابت مگردونمی برت مایشده از اون دن......ی به حالت دوباره خودتو پرت کنيوا-
  منو تو
 
 . رها کردمیی تنهايای دنو

                             
 انیک
 

 . شدم و شروع به حرکت کردمنمیسوار ماش. اون مالقات تموم شدباالخره
 .... به خودم زدميلبخند
 ...تی از جنس رضايلبخند
  کردمزمزمه

 . خودم خانوم کوچولوشی پيگردیدوباره برم-
  شدمدی کردم و تو کوچه ها ناپدادی سرعتمو زو

                                
 مهرسا

 
 . کوبوندممیی روبه روواری قدرت به دتی بغل دستم رو برداشتم و با نهاي اشهی شي مجسمه تی با عصباندمی به خونه رسیوقت
 دمیغر
 .رمیگی انتقام قلب شکستمو ازتون  مایلعنت.....نی ادامه دادفتونی کثي شما به بازی دوباره دادم ولیبهتون فرصت-
 ....کنمی خورد می اون نامزدش رو به راحتی کنم ولتی اذانوی شاتونمی  نمدونمیم

 ...رسونمی به هفتا اسمون مادشوی فری راحتبه
 "ستی نی کرده که راه برگشتاهی دلمو سي اونقدرنهی کنیا.....نیبا من بد کرد"
 ... زنگ زدممیمی قدي روشن کردمو به چند تا از دوستالموی اقتدار موبابا

 ...  شبیاهی به سییدوستا
 ... پلنگی به درندگو

 ... زدمي قطع تماس پوزخندبعد
 ... از جنس زهر انتقاميپوزخند
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 ...شونمتی ماهیبه خاك س.....ي شدمونی وارد زندگياشتباه کرد-
                                                                                                                                              

 ایلیل
 

 . مادر بزرگشیهرروز صبح سر کار و عصر پ. برگشته بودمي عادی به زندگدوباره
 که هروقت هی کای هی چدونمینم. مراقبمهای کنهی  نگام می داشتم،انگار تو راه رفت  برگشت کسیبی عجي مدت احساساهی

 . ندارمدنشوی دیی من تواناای شهی مدی ناپدرمی تا مچشو بگگردونمیرومو برم
 . چون وقتشو ندارمدمی موضوع نمنی به ایتی اهمی دارم ولیبی عجي دلشوره

 ...گذرهی شده منی از اون شب نفرهی روز3ای2
 ...وفتادهی نی اتفاقی تو سرمه ولداشی روزه تهدچند

 .کنهی عمل نمی ولزنهیفقط حرف م. زدميپوزخند
 . رو کردمادهی سر و صدا از خونه خارج شدم و شروع به حرکت تو پی هرروز حاضر شدم و بمثله

 ...شدی من لمس مي رو با قدمهاادهیپ
 ...  قلبمی به خلوتیی روادهیپ
 ... سکوتی به خلوتیی روادهیپ

 .ي دودي هاشهی ون با شهی... دقت کردمنیبه ماش.رعت از روبه رو به سمتم اومد با سینی دفعه ماشهی که رفتمی راه مداشتم
 ...دمی  دویعقب گرد کردمو به سرعت م. به جونم افتادترس

 ... ون امروز دردسر منهنی ادمیفهمی و مدمیدویم
 ... رو دارمشی پی امروز سختدمیفهمی و مدمیدویم

 ...ستادی جلوم ای کمي با فاصله ون
 ...خشک شدم....ستادمیا

 ون پرتم ي منو بلند کردن و توعی بکشم که سرغیخواستم ج. شدنو به طرفم اومدنادهی پنی برگردم که دو مرد از ماشخواستم
 .کردن

 ".دادی رخ نمچوقتی هی و اون اتفاق لعنتوفتادمی ون مریکاش ز"
                              

 مهرسا
 

 ... ضجه ها و ناله هاشيا در به صدا دراومد و بعدش صدزنگ
 . به سمت اتاق رفتم و وارد شدمقهیبعد چند دق. از جنس انتقام زدميپوزخند

 ... دفعه قفل شدهی که دادیسرشو با ترس به اطراف تکون م. بسته بودنشی صندلبه
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 ... منی شد رو نگاه وحشقفل
 ... شد رو پورخند تلخ منقفل

 . هق هقش اوج گرفتقهی دقکی اومد و کمتر از نییاشک از چشماش پا. گرفتي جنس ناباورنگاهش
 ...تو-

 .ستادمی زدم و رو به روش ايپوزخند
 نیشی ممونی که بهتون گفت پشیهمون....من...اره-

 . در اومدغشی که جدمی تو دستم گرفتم و با شدت از عقب کشموهاشو
 رمی از شماها انتقام بگخوامیحاال م-
 ..دی که لرزدمیشو کش موهاشتریب

 ... از درددیلرز
  حساب کنم اونم از نوع ناجوانمردانشهی تصوخوامیم-
 . نگاهم کردی ترس و دوگانگبا
 " کوچولوکشمتیم"

                             
 

 مهرسا
 

 .انی رو خبر کردم داخل بپسرا
 ...دمید
 ...دی و لرزدی رنگ از رخش پردمید
 " همجنس انقدر لذت دارههی عذاب دونستمینم"

 . صحبت کردمتیرومو برگردوندم و با قاطع. به التماساش زدميپوزخند
 . و بدون نقص باشهزیع،تمی کارتون سرخوامیم-
 چشم-
 خوبه-
 ...کردیهنوزم التماس و خواهش م. سمت در رفتمبه

 . به دخترانه هاش رحم کنمکردی مخواهش
 " مگه اون به قلبم رحم کرد؟یول"

 ... کردم و از اتاق خارج شدميزهرخند
 ..شهی داره شروع ميباز
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 ایلیل

 
 ...رفت

 ... دخترانه هامو به حراج گذاشتی راحتنی همبه
 .دی به اوج رسمی گرهی از ثاني چشمامو حلقه زد و در کسراشک

 . سه تا پسرا نگاه کردمبه
 .کردنی لذت و هوس نگام مبا

 .کردمی خواهش مدهی بري و با نفس هاختمیری ماشک
 .کنمی متونویکلفت...یتااخر عمرم کلفت...تا....نی نداشته باشمیکار....تورو خدا-

 . زدنمی به سادگيپوزخند
 ...کردمی بودم و خواهش مدهیبه بازوش چسب. سمتم اومد و بازم کردشونیکی

 ...زدمی مضجه
 . از فرط درد بکشمیغی تخت که باعث شد جي کرد روپرتم

 . به پهلوم گرفتم و ناخوداگاه زمزمه کردمدستمو
 .پهلوم....اخ-

 .کردمی و به در اوردن  لباساش نگاه مختمیری ماشک
 "دم؟ی رسي واقعا به مرز نابودیعنی"

 ... نگاهمون افتادمنی اولادی اگاه چشمامو بستم و ناخود
 ... نگاهموننیدوم

 ...نده بودچقدر نجات ده... بودی منجچقدر
 . گفتمدهی زدم و برهق

 .میبخدا راض... بردت باشممیراض-
  رو به حدافاصله

 
  دومفصل

 
 انیک
 

 . با شتاب باز کردم و داخل شدمدرو
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 "نم؟یبی میچ"
 ایلی جون لی تن بي از روویجلو رفتم و اون الش. هم فشار دادمي روتیچشمامو از عصبان. سخت بوديادی صحنه زنی ادنید

 .بلند کردم
 . زدمشتونستی مشت کردم و تا مدستامو

 .ذاشتمی بخشش نمي زدم و جای می رحمی ببا
 " دخترو لمس کنهنی حق نداره جز من ایکس"

 . انداختمي گوشه اشوی خوني الشه
 .دنیرسی به حساب اون دو نفر مگاردامی بادي هیبق
 . تخت نشستمي رفتم و کنارش روایلی سمت لبه

 . بوددهی بسته بود و رنگ از رخش پرچشماش
 . کبود شده بودای وحشنی اي دندوناری بدن برهنش نگاه کردم که زبه

 . بهم قفل کردمدندونامو
 "شه؟ی ميزیسه نفرو بکشم چ"

 . در امان باشهگهی دي تا از سرما و صد البته از چشم مردادمیچی پفشی در اوردم و دور بدن ظرکتمو
 . تنش رد کردم و تو بغلم جاش دادمری از زدستمو

 ... سرد بودسرد
 ...خی مثله
 ... مردهمثله

 .... صورت معصومش نگاه کردمبه
 ... بودفی شده بود و صورتش کثی زخملباش

 ... از خون و اشکفیکث
 ... باشهدی که نبايزی از چفیکث
 "خوامیمن بردمو تو اوج م"
 سرش یی چه بالدونمی بعدا می نبود به حساب مهرسا برسم ولزیفعال جا.دم خارج شالی به خودم فشارش دادم و از وشتریب
 .ارمیب

                              
 ایلیل

 
 .به اطرافم نگاه کردم. چشمامو باز کردمي درد البا
 " تموم شدهیاون کابوس لعنت"
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 . زدم و پهلومو گرفتمیغیج. شد جادی دلم اری زي زدم و بلند شدم که درد بديلبخند
 ... رد شددمی دي صحنه ها از جلوي همه
 ... مهرساي خونه
 ...ی وحشي پسرااون

 از ته دل زار زدم.ختمی انداختم و اشک رنیی پاسرمو
 خدااا..... گذاشتمی زنانگيایپا به دن-

 . هقم اوج گرفتهق
 ".قم نبودبخدا ح..... چند نفر زن بشمری نبود زنیحقم ا.... درد نبودنیحقم ا"

 . دفعه در باز شدهی زدم که ضجه
 ... عطرشيبو

 ...دشی بلند و ورزقامت
 ..ي دلسوزی نوعای ترحم دیشا.... بهم چشم دوختی نگاه خاصبا
 ...بدون حرف...ستادی اکی سمتم اومد و نزدبه
 . کردمی از فرط فشار روحيزمزمه ا. اتاقو پر کردي چشماش نگاه کردم و دوباره هق هقم فضابه
 ...رمیمیدارم م-

 . کردمو مچاله شدميناخود اگاه ازش دور. تخت نشستي شد و کنارم روکی نزدبهم
 "ترسمیاز جنس مذکر م"

 .شهی روحم داره خورد مکنمیحس م.....ختمی و اشک ردمیچی دور خودم پدستامو
 . چونم گذاشت و مجبورم کرد بهش نگاه کنمری تر شد و دستشو زکی نزدبهم

 نکن هیگر-
 دمیغر
 همه نیتوانم تموم شده در برابر ا.... شدمدهی چطور درینی ببينبود.... زدمادی چطور فرينبود..... کنم؟کاری نکنم پس چهیگر-

 .درد
 . گرفت که ناخود اگاه بهش چنگ انداختم که ازم دور بشهبازوهامو

                               
 انیک
 

 ...نداختی چنگ می وحشي گربه هامثله
 ... فشار مرگهری که زي اگربه

 .ختی صدا اشک ری زدم که ساکت شد و با بهت نگاهم کرد و بمهی شدم و روش خکالفه
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 . ملتهبش چسبوندمیشونی به پمویشونیپ
  اروم باش.....ایلیاروم باش ل-
 .... صحبت نکرده بودمی اروم کردن کسي وقت براچیه....کردمی ارامش صحبت مبا
  شدم که خودشو جمع کرد و هق زدکی نزد بهششتریب

  کردمزمزمه
 دمیقول م......کنهی جز من لمست نمي مردگهی ددمیقول م-

 .دادی قلبم گوش ميمغزم متعجب به حرفا....گمی می چدمیفهمی نمخودم
 "چم شده؟"

  صحبت کرددهی بردهی شد و بررهی بهم خشی بارونيبا چشما. لرزونش گرفتي انگشتانی برهنموی هق کرد و پهق
 .دیببخش-
  تعجب نگاش کردمبا
 بابت؟-

  اشک چشماشو حلقه زددوباره
 ...ي و نداری نداشتيحداقل تو به دخترانه هام کار..... وجود ندارهنی زمي از تو بدتر روکردمی فکر منکهیبابت ا-
 .... اتاقو ترك کردمشدی چدونمینم
 ...دمی کشقی دادم و نفس عمهی در تکبه

  بودی و سمری اتاق نفس گي هوابیعج
                             

 ایلیل
 
 ...هفته 1
 .... تختم و تکون نخوردميهفتست رو 1
 ...کنمی و بغض مزنمی اتاق زل ميهفتست به گوشه  1
 ... اشکم خشک شدهيای کردم درهی بس گراز

 انگار جزام دارم....هه....ادی نمکمینزد....شهی من میجی و شاهد مرگ تدرستهیمیتو چارچوب در وا...زنهی بهم سر مانی کهرروز
 ... خودم ادامه بدمی سگی تا به زندگکننی و بهم سرم وصل مکنمی غش مهرروز
 ... زخم قلب هنوزم تازستیول... بهتر شده زخمام

 ...سوزهی هنوزم ممی دخترونگزخم
 ...شمی و ذره ذره اب مسوزمی و انتقام منهی کشی تو اتدارم

 " کجاست؟میپس منج"
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 انیک
 
 . مهرسا برم و به حسابش برسمشی امروز وقت نداشتم پتا

  کردمادی زنوی ماشسرعت
 "ارمیپدرتو در م"
.. 
... 

 . و براش نگهبان گذاشتم تا تکون خورد بهم خبر بدنادی برونینذاشتم از خونش ب.ستادمی واالشی ويجلو
 . باز کردم و وارد شدمدرو
 ...گاری سيبو
 ... خورد شدهي هاشهیش
 " شدهی دختر رواننیا"
 . شدرهیسرشو بلند کرد و به چشمام خ.خوردی از مبال نشسته بود و مشروب میکی يرو. سمتش رفتمبه

 ، زد و زمزمه کرديپوزخند
 ؟یکنی رفتار مي طورنیا من ا اون هرزه بيبرا-

 .دمیغر
 . به برده هام حساسمیدونیخودت م.....اون بردمه مهرسا-

 .ستادی شد و روبه روم ابلند
 .حق اون دختر مرگه..... کردي با من بازایلیل....بردته که بردته-
  لباي قهی

 
  شدم حرف زدمدی کلي دندونانی گرفتم و از بسشو

 نی تو از قوانی ولدمی بمن بگو برات انجام می بکني کاريخوایهزار بارم بهت گفتم م.... اربابشمه،چونی حقش چگمیمن م-
  کنم؟کاریبا تو چ......ي کردیچیبرادرت سرپ

 . به خودم زدميپشتمو بهش کردم و پوزخند. مبل که هق هقش بلند شدي ول کردم و پرتش کردم روقشوی
 "!کنمینم به خواهرمم رحم یحت..... رحممی ببیعج"

 . گفتمتی برگردوندم و با قاطعرومو
  باباشی پيگردیبرم-
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 . گرفتیمونی رنگ بهت و پشچشمامش
 ؟یگی که نميجد-

  کردميزهرخند
 بابا تا شی پيگردیبرم.ستمی نتی حامگهی از االن به بعد دی ولي بودنجای من ايتا االن با اجازه ..... دارم؟یبنظرت من شوخ-

 . دراز تر نشهنیدست و پات از ا
 . زنگ زدم که تا عصر برش گردوننگاردامی از بادیکیبه . خواهشاش گوش نکردم و از خونه خارج شدمبه
  شهر رفتمرونی سمت کارگاه ببه
 " دارهي ارباب بودن چه حدو مرزي به حساب اون سه تا پسر برسم تا بفهمن برده دیبا"

                               
 ایلیل

 
 .... برمرونی روز ب8 کردم بعد تین

 ...هی دست کای دننمی روز بب8 بعد
  زدميپوزخند

 ننتیدست دام-
 .دمی برداشتم و پوشی رنگی و شلوار مشکبلوز

 ... شدمعذادار
 ... جسم و روحمعذادار

 کردمی به اطرافم نگاه می حالی و با بدمی چرخی راهرو متو
 .....دم بلکه زنده بوکردمی نمی زندگی طور واقعبه

                                                                                                                                                               
 انیک
 

 ... اعصابمو متشنج کردنيتا پسر بدجور3اون . به خونه برگشتميدی شدتی شب با عصباننصف
 . توجهمو جلب کردیی عمارت شدم که صداي محوطه وارد

... 
.... 
 . دادم و گوش سپردمهی تکیبه درخت.خوندی بود و اواز مدهی چمن دراز کشيرو
  و تنها شدم تو شبا با خودمرفت《

  خودمی دارم و از خودم بدلهره
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  اومد و زود به قلبم نشستری که داون
  و با رفتنش قلب من رو شکسترفت
  قسمت فاصله از همويانگار
  برو ول نکن دستمويری مهرجا
  فکر کنم رفتنت حقمهنزار
  دور شم از خودم،از خدا،از همهنزار

 خورمی منی ول نکن که زمدستمو
  برمی ادما مي از همه ي برتو
 ی ارامشیدونی خودت خوب متو
 》....*ی به هر خواهشی بامن بموندیبا
 )اشوان_تنها شدم(
 "یخونی منیچقدر قشنگ و غمگ"
 

 .به سمتش رفتم که متوجهم شد و بلند شد. کنمي دختر بازنی هوس کرده بودم امشب با ابیعج
 "رهیگی من تو اتاق عذا ميفقط برا"

  زدم و دستشو محکم گرفتم که اخش بلند شديپوزخند
 ؟یکنی مکاریچ-
  نگاه کردمدشی ترسي چشمابه
-Game room 
 .دمشی دنبال خودم کشو

 .اشک چشماشو حلقه زد. تخت پرتش کردم و در و قفل کردميرو.می اتاق شدوارد
 .دی کشغیج
 ...يتو  قول داد-

  رفتمجلو
 . برده کوچولوکنمی نمي نگفتم خودم باهات بازی لمست نکنه ولي اگهیقول دادم مرد د-
 . شکم خوابوندمش و  پاهامو دو طرفش گذاشتم که بدنش قفل شدبه

 ... چشماش گذاشتم که ناله کردي رويچشم بند. تخت بستميبه باال در اوردم و دستاشو کراواتمو
 . نزاري خبری بيایتورو خدا منو تو دن-

  حرف زدمی خشني گوشش خم شدم و با صداکنار
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 ؟يدیبه اربابت دستور م-
 . دادرونی لرزون بنفسشو

 نه-
  کردماخم

 ؟ینه چ-
 . کردزمزمه

 .نه ارباب-
 . زدم و از روش بلند شدمتی از جنس رضايلبخند
 .  بازکردمرهنموی پیی باالي هادکمه

  شمع برداشتم و به سمتش برگشتمهی اتاق ي تو کشواز
 . که ناخود اگاه پاهاشو جمع کرد و هق زددمی کشرونی از پاش بشلوارشو

  ساق پا گرفتمش و محکم صحبت کردماز
 پاهاتو جمع نکن-

 ... تو تنش پاره کردم که ناله کردبلوزشو
 ... از فرط ترس و فشاري اناله
 .دی کمرش نشستم که لرزي رواطیدوباره با احت. بدن برهنش نگاه کردمبه

 .دی کشی گرفتم که آهي شدم و گردنشو گازخم
  گوشش زمزمه کردمکنار

  در برابر اربابت؟ياماده ا-
 دمی لرزونشو شنيصدا

 *بله مستر-
 . زدميلبخند

 "يپس اون کتابا رو مطالعه کرد"
 . پشتش گذاشتمي رو روشن کردم و  روشمع
 . روشن کردميگاری مبل کنار تخت نشستم و سي شدمو روبلند

 سوختنشی و مدنیچکی پوستش مي پشت سر هم رونی پارافي هاقطره
 ... از سوزشکردی مهیگر

 .کردی نمی نا فرمانیول.... بابت دردزدی مهق
                             

  اربابایاقا =master/مستر*
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 ایلیل
 

 . فکر کردمشبیشت جابه جا کردم و به اتفاقات د باليسرمو رو. تخت بودميتو اتاق رو. باز کردمچشمامو
 " مبارزه ندارم؟ي برايزی چی نشم وقتمیچرا در برابرش تسل"
 . پهلو غلت زدمبه
 ... نداشتمی محفوظیی دارای حفظ خودم وقتي  نداشت تقال کنم برایلیدل
 ... داشتمشونی که زمانیی نداشته هاي نداشت تقال کنم برایلیدل

 . کرديزی لبمو رنگاميپوزخند
  کردمزمزمه

 تا عمق یفی کثنی و افمی کثکنمیحس م... نجسمکنمیحس م.....دوست دارم پوستمو بکنم...خورهیحالم از خودم بهم م-
 .وجودم رخنه کرده

 . قلبم گذاشتمي تخت نشستم و دستمو رويرو. بالشت گم شدنی اومد و بنیی پای اشکقطره
 .دمی کشغیج
 رده؟به کدوم گناه نک-
" 
 
 " و باعث انزجارم باشم؟ادی از خودم بدم بدی بای گذاشتم؟به چه گناهی زنانگيای سن پا به دننی تو ای چه گناهبه

 . زدمو مالفه رو چنگ زدمهق
 . اتاق باز شددر
 . طرفش نگاه کردمبه
 ". خراب ترم نکردی زنم ولدونستی منکهی مرد با انیا.... نکردي دونستناش دست درازي مرد باهمه نیا"

 . انداختم و هق هق کردمنیی پاسرمو
 شدی مکی قدماش نزديصدا

 . شدرهیخ... شدمرهیبهش خ. ستادی اجلوم
 . گفتمی هق زدنام اخنی که ناخوداگاه بدی موهام کرد و عقب کشي کرد و دستشو الیاخم

 . دستش گذاشتم تا فشارو کم کنمي رودستمو
 ...ته به نفعیساکت ش....ایلیکالفم ل-

 . دهنم گذاشتم و از ترس سکسکه کردمي رودستمو
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 " انقدر بدبخت شدم؟یاز ک"
 ؟ی منو بکششهیم-
 .خودمم متعجب بودم از عاقبتم....از انتخابم...متعجب بود از حرفم..... نبودیوحش.... چشماش نگاه کردمبه

  کردمزمزمه
  ندارمای دننی تو ایی هدف و ارزوگهید-

 .پوست سرم ذق ذق کرد که دی کششتری بدستشو
 انقدر چرت نگو-

 .دمی از فرط درد کشیغی که جدی طور که موهام تو دستش بود منو به سمت باال کشهمون
 دیغر
 ...سی نیانقدر نگو زن زن وقت-

 .کنمیدرك نکردم حرفشو چون کابوس تجاوزمو درك م.با بهت و تعجب نگاش کردم.... شدساکت
 .دی شد و منو انداخت رو تخت و از اتاق خارج شد و درو محکم بهم کوبکالفه

 
                               

 انیک
 
 ....سی نیانقدر نگو زن زن وقت-
 .متعجب شدم از خودم.... نگام کردي ناباوربا
 به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم. شدم و ولش کردمی دست خودم عصباناز
 ".تسیاالن وقتش ن"

 ... از محوطه توجهمو جلب کردی کسادی غرش و فري دفعه صداهی برم که دمی کشراهمو
                                                                                                                                                 

 انیشا
 

 : قبلیساعت
 .ستی ازش ني خبریهمه جا رو دنبالش گشتم ول.رده بودم کوونمی دسردرد

  شدم و زمزمه کردمرهی پنجره خبه
  بره؟تونهی دختر کجا مهیاخه -
 . من خدمتکار وارد شدي اتاق زده شد و با اجازه در
 شده؟یچ-
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 .نیقربان بسته دار-
  نگاهش کردمی دوگانگبا
 . بروزوی ميبزار رو-
 چشم-

 . خروج خدمتکار بلند شدمو بسته رو باز کردمبعد
 : مضموننی نامه بود با اهی

 روح ي اعتمادی بنی و ايباور نکرد.....یلی دوست داشتنمو جناب وکيباور نکرد.....رمیگیبهت گفتم باالخره انتقاممو ازت م{
 }یحاال نوبت توئه درد بکش.....و جسم عشقتو نشونه گرفت

 . کردخی دستام
 "!مهرسا؟"

 ...کردمی کاش روشن نمی داخل جعبه رو برداشتم و روشنش کردم ولنیدورب
 .... صحنه هااون
 ...فشی تجاوز به روح و جسم ظراون

 با زوی مي رولیوسا. شکستي بدي کوبوندم که باصداواری به دنویدورب. و فشار زدمتی از فرط عصبانيادی بستم و فرچشمامو
 . زدمنیشدت به زم

 "شمی اروم نمایخدا"
 .دمی کشی و عصبقی عمي گذاشتم و نفسازی مي رودستمو

 " کادر جناب اربابي توي اومدي بردارلمیاخر  ف"
 . کردمزمزمه

 .یی کجادونمیاالن م-
 . حرکت کردمانی کي به سمت خونه دموی پوشلباس

                            
 انیک
 

 .زمزمه کردم. زدميپوزخند
 ... وارد شدندشونیب سفپس شاهزاده با اس-
 . باز شدایلی برم که در اتاق لنیی از پله ها پاخواستمیم
 . هراسون نگام کردي اافهی قبا
 ه؟ی چيصدا -

 .دی زدمش که آخش به گوشم رسواریمحکم به د. بهم فشار دادم و طرفش رفتمدندونامو
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 دمیغر
 ؟يدیفهم....ی از اربابت دور شدینبا-

 . بله تکون دادي چشماشو حلقه زد،سرشو به نشونه اشک
  کردم و ازش دور شدمولش

 .درضمن تو اتاقت بمون  و تا اجازه ندادم خارج نشو-
 .دمی بستن در و شني صداهی چند ثانبعد
 "دمی مادتی.....ی نگرفتادیهنوزم ادب "
 . سمت پله ها رفتمبه
.. 
... 

  زدميپوزخند. نگاه کردمنی و به ببر خشمگستادمی در امارت وايجلو
 يراه گم کرد-

 . زدتی با عصبانيپوزخند
  رو بدهایلیل..... اومدمی چي برایدونیم-

  و با اقتدار صحبت کردمستادمی رفتم و روبه روش واجلو
واج رو  حق ازدی در صورتست،بردهی با برده رو داشته باشه مجاز نوندی قصد پیاگه برده باکره نباشه و کس...قانون چهاردهم -

  رفت جناب؟ادتی...داره که باکره باشه
 "ست؟یزه،نی دروغ گفتن جاکمی"

  مرد دوست داره منو بکشهنی ابیعج
                                                                                                                                             

 انیشا
 
 "ی رواني کهیمرت"
 .دستام مشت شد.دمیی هم ساي دندونامو روتی عصباناز

 .. به سمتش رفتمشدی چدمینفهم
 ... به صورتش زدم که صورتش برگشتی مشتشدی چدمینفهم
 . و خونشو پاك کرددی لبش کشيدستشو گوشه . نگاه کرد و اخم کردبمن
 .دیغر
 ...اوردمی وسط نشوی تا راه قانونرونیاز عمارتم گم شو ب-

 . کردنرونمی دورم اومدن و بگارداشیباد
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 . زدميپوزخند
 "رون؟ی بیکنیپس منو پرت م"

  کردمزمزمه
 . فعال با خواهر هرزت کار دارمی ولرسمیباالخره به حسابت م-

                              
 انیک
 
 .خوردمی بارم بود مشت منیاول.دمی لبم دست کشي گوشه به
 .در اتاقشو باز کردم..... داخل امارت شدمتی عصبانبا
 ... و تماشا کردمستادمیوا

  تختوي روي مالفه ی نبود ولچادر
 

 ....خوندی  انداخته بود و نماز مسرش
 ... کردمي که مدتهاست ازش دورينماز
 .... که مدتهاست منو ترد کردهییخدا

 .دمشیرفتم و دنبال خودم کشدر حال قنوت بود که دستشو گ. زدم و با خشم جلو رفتميپوزخند
  زدم به ذاتميپوزخند

 "احسنت بهت.......ي به نمازشم رحم نکردیحت"
 .دی کشغی لرزونش جي گرفت و با صدادستمو

 ؟ی لعنتیکنی مکاریچ-
 . زدم و جلو تر رفتميپوزخند. پرتش کردم نی زمي اتاقو باز کردم و رودر
 اره؟....؟یخونی من نماز ميبرا-

  مچاله کردخودشو. زدمداد
  اربابت؟يبدون اجازه -

 . قابل تحمل بودری غيادیاون مشت ز.دست خودم نبود.رفتی لحظه صدام باال تر مهر
 دمیغر
 جواب منو بده-

 . انداختنیی گذاشت و سرشو پانی زمي رودستاشو
  زدهق

  اربابدهیفقط خدا بهم ارامش م-
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 ... زدمقهقه
 ...ی عصبي اقهقه

 "رهی بمخوادی دختر واقعا منیا"
 . ها رو لرزوندشهی شغشی  دستش پا گذاشتم که جي کفشم روبا

 . کفشم گذاشت و با هق هق خواهش کرد پامو بردارمي دستشو رویکی اون
 "قطعا نه....دارم؟یبرم"

 .ومدی زار زدنا به مزاقم خوش منی ابی عجی ولکردی و التماس مزدی مزار
.. 
... 

 .دستشو بغل کرد و هق زد. گذشت که پامو برداشتمقهی دقچند
 . برداشتمشونویکی شده بود رفتم و زونی اتاق اوي که گوشه یی طناباسمت

 .کردی و ترس براندازم ميچشماش با ناباور. سمتش برگشتمبه
 اریلباساتو در ب-

 . نکردي شنوحرف
 . افتادنی زمي تو صورتش خوابوندم که دوباره رویکی زدم و يپوزخند
  صحبت کردمتی رو زانو نشستم و با ظالمکنارش

 ارن؟ی بدم اون سه تا پسره در بای ياریلباساتو در م-
 دهی جواب مبی عجی روحي شکنجه

 .ضجه زد و اروم اروم باز کرد. لباسش گذاشتي دکمه هاي شد و دستشو روبلند
 . گذاشتي در اورد و گوشه ای با مکثشلوارشو

 .دمی و شورتشو برنی سوتمیبی جيچاقو طرفش رفتم و با به
  کردمشی و بررسدمی بار دورش چرخچند

 . بستمي و دستاشو به حالت حرفه استادمی واپشتش
... 
.... 
 . از درد و فشارزدی شده بود و هق مزونی که روبه روم به سقف اويو دختر.... بردمي هاهیگر...... من بودمقهی چند دقبعد

                                                                                                                                                               
                         

 ایلیل
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 . فشار بودریتمام تنم ز.... داشتمدرد
  زدميپوزخند

 " کاشيا....کاش دختر بودم....دمیجنگی حفظ خودم ميرااگه دختر بودم ب"
 . مبل بلند شد و چونمو تو دستش گرفتي رواز
 و؟ی اسلیزنی پوزخند میبه چ-

 . زدداد
 "هی عقده ابی مرد عجنیا"

 .قمی در حالت تعلی ساعت3ای2فکر کنم . شکنجه اور شده بودنيادیطنابا ز.سوختی مدستام
 . فشار داد و مجبورم کرد نگاش کنمچونمو

 جوابت کو؟-
 .دی از چشمم چکی اشکقطره
  کردمزمزمه

 ننتی دامیچیه-
 . زديپوزخند

 . شدت چونمو ول کرد که احساس کردم فکم جابه جا شدبا
 . از شالقاش رفت و برگشتیکی طرف به
 . شالق نگاه کردمبه
 "و صد البته دردناك...بزرگ....یچرم"

 .دی به گوشم رسشی عصبانيصدا. انداختم و هق زدمنیی پاسرمو
 ؟یفرستی جلو موی اون عوضدهی رسییحاال کارت به جا-
 . نگاش کردمی دوگانگبا
 "ه؟یمنظورش ک"
 .دمی کشیغی که به شکمم خورد جي ضربه ابا

 .دیغر
  تا دلشون به حالت بسوزه؟اره؟یکنی پخش موی لعنتلمی من اون فيحاال برا-

 .دمیکمرم خورد که لرز بعد به ي ضربه
 " کردم به درگاهت؟یچه گناه"

 . کرد و جلو اومدي زهرخندیهق زدم سو تفاهم شده ول....یکنی زدم که اشتباه مهق
 کنه؟یاربابت اشتباه م-
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 . نگاش کردمی بارونيباچشما
چطور .....من کنارت،تو عمارتت بودم..... خبرش کنمتونستمیاصال نم...به کرم خدا قسم من خبرش نکردم..... خدايبه خداوند-

 .تورو خدا حرفمو باور کن.... دنبالم؟ادیبه اون خبر بدم ب
 ". اروم کنم تا ارامش داشته باشموی ارباب زخمنی ادی بوده االن بایهرک"

 . کردي قلبم کنده کاري روبی دستش عجيجا....سوختیگونم به شدت م.... قلبمو شکستیلی سبرق
 .يدی ازت نظر خواستم جواب میوقت....ه شوخف-

 . زدم و زمزمه کردمهق
 چشم-
 . گذاشتی درد و عذاب باقيای اتاق خارج شد و منو تو دناز
 "امی منیی خودم پاياری نمنمییاگه پا"

                                                                                                                                                             
 انیک
 
 .ختمی خودم بهم ردمیشا..... دختر تمام معادالت منو بهم زدهنیا

 . و به سمت اتاقم رفتمدمی تو موهام کشیدست
  و به سقف زل زدمدمی تخت دراز کشيرو
 "هی برات کافیتا صبح اونجا بمون"

 . بستم و به دست خواب سپرده شدمچشمامو
... 
.... 

 . بلندم کردیبی مهي دفعه صداهی بودم که دهی خوابی ساعتچند
 ... پرت شدني صدامثله

 ... خوردننی زمي صداای
  کردمزمزمه

 !ایلیل-
 .درو باز کردم و وارد شدم. رفتمي بلند شدمو به سمت اتاق بازعیسر
  روبه روم احساس کردم قلبم سرد شدي  صحنه دنی داز
 "دم؟یچرا خواب"

                                                                                                                                                    
 ایلیل
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 اروم اروم س. در خارج شداز
 

 . عمارتو در بر گرفتکوت
 .سرمو بلند کردمو به سقف نگاه کردم. زدم به بخت خودميپوزخند

 . با تقال و حرکت کنده بشهدی که طناب داخلشه شاي احلقه
 . ارتفاع نگاه کردمبه

 . کردمزمزمه
 .شمیاگرم خدا بخواد معلول م.....شکنهی فوقش دست و پام منیبخورم زم-

 دمی زدم و از خودم پرسهق
 "؟ي نداري بهم کارگهیاگه معلول بشم د"

 نجای بود از انی سوزش و زخما مهم نبود،مهم انی االن ای ولکردیطنابا به شدت پوستمو ازرده م. کردم به تاب خوردنشروع
 ...امی بنییپا

 ... تالش کنمنکهی امهم
 "خسته شدم"

 . دست از کارم برنداشتمی ولدمی ساعت تاب خوردم و زجر کش1 حدود
 ... پاره شدن اومدي دفعه صداهی

 ... کردمسقوط
 . از درد پهلوم و بلند شدمختمیاشک ر. گرفتشی خوردم که حس کردم پهلوم اتنی شدت  به زمبا

  کردميزهرخند
 " ارباب خاني رفت پاهامو ببندادتی"

 . پنجره نشستم و خواستم خودمو پرت کنم که در با شدت باز شديلبه .ستادمی وا باز رفتم و کنارشي پنجره سمت
 . که داخل اتاق اومده بود نگاه کردمی به شخصباترس

 ...دمیلرز
 .... بودستادهی که روبه روم وای از اربابدمیلرز
 دی شد و غرکمی نزداطی احتبا
 تکون نخور-
  زدمغیج
 .فقط دست از سرم بردار....خوامیعمارتتو نم.... دوست ندارمتویزندگ.... دوست ندارماتویباز.....ی خالص شم لعنتخوامیم-
 . تر شدکی نزدی اخم کمرنگبا
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 . به ترسو بودن خودم زدميپوزخند
 "گهیخب بپر د"
 ای بنیی پای کوفتياز اون لبه .... احمقي نکن  دختره يلجباز-

  اشک شدسی تمام صورتم خقهی چشمامو حلقه زد و بعد چند دقاشک
 يری جلومو بگیتونی و توام نمهی درد و سختی خاتمه بدم به هرچخوامیم-

 . شد  که خودمو مچاله کردملی دفعه پوزخندش به قهقه تبدهی..... با صدا زديپوزخند
 .گردونمی برت مایدر ضمن گفتم که شده از اون دن.....يخانوم کوچولو جرعتشو ندار-
  زدميشخندین

  ارزهیبه امتحانش م-
 . شدنهی به سدست

 .امتحان کن-
 .وونی حنی مچاله شد از پست بودن اقلبم

 " امتحان نکنینگفت"
 .نام خدا رو به زبون اوردم و خودمو رها کردم. تکون دادم و به اسمون نگاه کردمسرمو

 ي برده اي مرگ حکم ازادیگاه...... زنده بودن به دنبال دارهنیری مرگ حس شیگاه.....ارهی به ارمغان می مرگ زندگیگاه"
 ".رو داره که در اسارته
                         

                                                                                                                                                  
 انیک
 

 . مطمئنشي افهی زدم به قيپوزخند
 "شهی می چنیپر ببب"
 .امتحان کن-

 . تکون داد و خودشو رها کردسرشو
 . اب قهقه زدمي سمت پنجره رفتم و با صدابه

  کردمزمزمه
 ی وحشيموش کوچولو-
 . اتاق رفتمي پنجره ي جلوي رفتم و به سمت محوطه نیی پله ها پااز
 . غوطه ور بودکشی که جسم کوچییجا
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 ایلیل
 

 . شدمرها
 " پودر بشم؟کشهی طول مهیچند ثان"

 .... بار هق زدمنی اخري بستم و براچشمامو
 ... عمرمانی زدم بخاطر پاهق

 .اتی حي برای نه عاملينه نجات دهنده ا.ستی نيدی امجی هگهی بار دنیا
 ... داخل سرما فرو رفتمکنمی برخورد منی به زمکردمی که فکر میموقع

 "!سی خيسرما"
 . که اطرافم بود نگاه کردمی باز کردم و با بهت به ابچشمامو

 .دمی کشژنی از کمبود اکسی سطح بردم و نفسکی سرمو نزدی سختبه
 . باعث شد به باال نگاه کنمیی قدمايصدا

 ...پوزخندش
 ...روزشی پيچشما

 . که داخلش بودم نگاه کردمیقی عمی ولکی استخر کوچبه
 .... کردری خنده تحقبا
 ...دی خنده قدرت خودشو به رخ کشبا
 خوشت اومد از کلکم؟..... اب  شدني مثله تو طعمه یتا بحال چندتا از برده هام خودشونو پرت کردن ول-
 ... جواب بدمتونستمینم
 .... بزنمادی فرتونستمینم
 ... چون در معرض فرورفتن بودمتونستمینم
 .... معرض غرق شدندر

 . بهم برسهژنی اکسي قطره اکردمی داخل اب فرو رفتم،تقال مقهیبعد چند دق.مردن نداشتم جز یتی دست بستم قابلبخاطر
 "یخشک....هوا"
 .رفتمی فرو مشتری و بدمیرسیبه سطح اب نم....دمیرسینم

 . مرگ سپرده شدمدمی شاای و یهوشیچشمام بسته شد و به دست ب....گلوم سوخت. اب خوردميادی باز شد و مقدار زدهنم
 
 انیک
 
 ....شدیداشت غرق م. شدمرهی خرفتی بدنش که داخل اب فرومبه
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 ...شدی خفه مداشت
 . خودم زدمي به ستمگريپوزخند

 "؟یکنی و نگاه مشهیداره خفه م"
 . باالدمشی اب بود و گرفتم و کشي که روی کنار استخر نشستم و طنابستادی حرکت داخل اب وایوقت
 .... کردمي روادهی روح بود حس کردم زی که سرد و بدمی سطح اب دي روکشوی صورت کوچیوقت

 .... تالش کردمدی تپی نمگهی ددی که شای قلبای احي استخر گذاشتمش و براکنار
 .... که هنوز باهاش کار داشتمي موجودي کردم براتالش
 ....  مرگش از جانب ارباب صادر نشدهي که  اجازه يموجود

 .دادی نمي اجهی نتی تالش کردم ولیلیخ
 " مرده؟یعنی"

 . قلبش گوش کردمي گذاشتم و به صدانشی سي روسرمو
 ... مثله گنجشکزدی ماروم

 ... که بار فشار کمرشو خم کردهیگنجشک
جلو رفتم و فاصله . شده چشم دوختمدی که سفییبه لبا.... بستش نگاه کردميبه چشما. صورتش نگه داشتمي رو به روسرمو

 .رو به حداقل رسوندم
 ...دم

 ...بازدم
 . دفعه چشماش باز شدهی رفتم که شی روال پنی  به همو

  نکردیحرکت
 
 .... و سرفه کنهنهی که تونست بشدمی خودمو عقب کشهیبعد چند ثان. نکردیحرکت....م

 .زهی بررونی کنه و آبارو  از معدش بسرفه
                                   

 ایلیل
 

 . لبمي روی جسميمثله گرما.... خودم حس کردمي رو رويزی چینیسنگ
 . نگاه کردماهشی سي باز  کردم و به چشماچشمامو

 "کنه؟ی میداره چه غلط"
 . شدرهیبا بهت خ.... شدمرهی بهش خبابهت

 . موفق شدمي و تا حدودارمی اب تو بدنم رفته باال بیبلند شدم و تالش کردم هرچ.... رفت و بلند شدمکنار
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 .ه کردم صورتش نگابه
 " نکرده؟يرییتغ"

 . زد و بلند شديپوزخند
 ی که باهاش کار دارم نره خوشگذرونيفقط خواستم برده ا.....ي کرددایفکر نکن کشته مردت بودم نجات پ-

 .بهش نگاه کردم و هق زدم. چشمامو حلقه کرداشک
 ؟یچرا انقدر پست-

 . شبش نگاه کردم و با خودم گفتميبه چشما. شدرهی کرد و بهم خيزهرخند
 " تورو سلطه گر کرده؟یچ"

 . بلندم کردشیشگی گرفت و با خشونت همشونمو
 .ارمی به زبون بخواستمی زدم که نمی اگاه حرفناخود

 . خوب باشهتونهی ارباب میگاه-
 .انگار به گذشته ها برگشت.... نگاه کرد و غرق شدبهم

 "ننت؟ی دامي داریچه راز پنهان"
                              

 انیک
 
 . خوب باشهتونهی ارباب میگاه-

 ی جهنمي و بعد از اون خاطره ادادی بهشت می که تا چند سال اولش معنيگذشته ا.... نگاه کردم و تو گذشته غرق شدمبهش
 . نبودشیب

 . من داشت نگاه کردمدنی در فهمی که سعي اومدم و به دختررونی فکرام باز
 " برده کوچولویفهمی نميزیچ"

 . زدم و خوددار شدميپوزخند
 .رسمیفردا به حسابت م.....تی خرکي با عشوه هایکنیفکر نکن اربابتو خر م-

 . گفت جمع و جور تر کردشهیم..... جمع و جور کردخودشو
 . همراهم هستو در اوردم و طنابو از دورش باز کردمشهی که همییچاقو

 . پوشوندي شد و خودشو با دست تا حدودتشی وضعيرد نگاهمو دنبال کرد و تازه متوجه . بدن برهنش نگاه کردمبه
 .ادی به صورت قرمزش زدم و اشاره کردم دنبالم بيشخندین
 " ارامش قبل از طوفانمدونمیم"

                                                                           
 ایلیل
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چند . مقابله باهاشو ندارمي هست حوصله ی هرچی ولوفتهی قراره بی امروز چه اتفاقدونمینم. کز کردمواری دي اتاق گوشه تو

 ....کنمی فکر مری جا نشستم و به اتفاقات اخنیساعته هم
 ....می زندگبه
 ... منهی که در چند قدمي مردبه
 ... مجهولش منو کنجکاو کردهي که گذشته ي مردبه
 "شن؟ی پرده ها برداشته مي روزیعنی"

 ....  منو برانداز کردي کنار استخر برهنه ی نگاهش افتادم وقتادی. مچاله شدمشتری پام گذاشتم  و بي روسرمو
 .... ناب بودبی عجنگاهش

 ... به من القا کرديدی که حس جدینگاه... که درنده نبودینگاه
 "ان؟ی کی هستیتو چ"

 . غذا وارد شدینیخدمتکار  با س. باز شدن در باعث شد به باال نگاه کنميصدا
 . شدمرهی تعجب بهش خبا
 ...یپس ک-

  کردمحی تصححرفمو
 پس ارباب کجان؟-
 . رو کنارم گذاشت و بهم نگاه کردینیس
 .اقا کار داشتن و چند ساعت قبل از عمارت خارج شدن-

 . شدمخوشحال
 "نشدم؟"

 .ستادمی رو به روش وا شدموبلند
  رفتن دارم؟رونی بياجازه -

  صحبت کردقاطعانه
 نه-

 . تخت نشستمي شدم و روپکر
 "ي اسارت اجبارنیلعنت به ا.......تونم؟یخب چرا نم"

 . نگاه کردمرونی به بشهی پنجره رفتم و از پشت شجلو
 "؟یپس کوش.....ی به حسابم برسیخواستیم"

 . بسته شدی زدم و کنار پنجره نشستم و کم کم چشمام از خستگيپوزخند
 .گردهی  داره برمدمینفهم
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 انیک
 
 ..... گذشته انداختادی منو بی که عجیشب.... عمارتو ترك کردمشبی داز

 .... شبا متفاوت بودي هی که با بقیشب
 . مشروب خوردمي کردم و جرعه اکی به لبم نزدوانویل

 ...گاریس
 ...الکل
 ...غصه

 ...شکست
 ...فشار

 ... محبتکمبود
 .دهی همشونو مي خونه بونیا
 ... روبه گذشتمهي انهیی خونه انیا
 زمزمه کردم. افتادممی زندگلی اواادی
  بشه؟لی تبدنهی عاقبت و کنی به اابی اون عشق ناشهی باورش میک-

 . تو خونه منتظرهمیاسباب باز. زدم و بلند شدميپوزخند
 . برداشتم و به سمت خونه حرکت کردمکتمو

.. 
... 

 . خواب بودقی پنجره تو خودش جمع شده بود و عمنییپا. باز کردم و وارد شدمدرو
 . خم شدم و بهش نگاه کردمکنارش

 " وونه؟ی هم مثله اون حایلی لیعنی"
 . معصومش دقت کردم و زمزمه وار گفتمي چهره به
 .استمدارهی گرگه سهی زنا ي  نقاب همهریز-

 .... هارو لرزوندشهی شغشی جي که صدادمشی گرفتم و دنبال خودم کشموهاشو
                             
                              

 ایلیل
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 ... دفعه حس کردم سرم سوختهی خواب بودم که خوابه
 ... گرفتمشیات

 . زدمغی باز کردم و از فشار جچشمامو
 . به منشا درد نگاه کردم و اشک چشمامو حلقه زدیجی گبا
 "؟ی گورتو گم کنيری نمقهیچرا دودق"
 .سوختم....اخ.....ولم کن-

 . پاش پرت کردي زد و منو جلويپوزخند
 . زدداد
 بدون من بهت خوش گذشت؟-

 . مچاله کردمخودمو
 "هیچقدر عصبان"

 . انداختم و هق زدمنیی پاسرمو
 . تا از فشار کم کنمدمی موهام کنده نشه بلند شدمو دنبالش دونکهی ايبرا.دی موهامو گرفت و دنبال خودش کشدوباره

 ف
 

 . عمارت حرکت کردرونی در کمال تعجب سمت بی ولشی اتاق بازبرتمی مکردمی مکر
 . شدکهی تکهی پرت کرد که حس کردم دستم تنیی عمارت به پاي پله هاي از رومنو
 .و به صورت سرخش نگاه کردم دمی کشیغیج
 ؟یبه چه گناه-

 . بود که تنمو لرزوندي و جوابش قهقه ادمی سوالو پرسنی  زدم و ازار
 .ی که تو جنس مونثیبه همون گناه-
 . شدمرهی بهت بهش خبا
 " چرا؟یول.....پس مشکلش بازناست"
 . بهش زل زدممی باروني چشمابا
 چرا جنس موئث؟-

 . شد و به طرفم خم شدکمینزد
 . بردهیکنی از ارباب سوال ميادیز-
 .ستادی راه وانی سمت در برگشت و ببه
 امشب تو باغ بهت خوش بگذره-
 . نگاه کردمکی تاري ترس به محوطه با
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 ؟یکنی میشوخ-
  کرداخم

 رفتار ی با اربابت چه شکليریگی مادی و یمونی جا منیامشب هم.... ندارم مخصوصا با بردمی شوخیمن با کس-
 .رمی بگلی فردا الشتو  تحوخوامینم...ی نشیدرضمن مراقب باش طرف سگا افتاب...یکن

 ... دهنم گذاشتم و سکسکه کردمي رودستمو
 .... که به جونم افتادی کردم از ترسسکسکه
 . افتادمي مرد عقده اهی که به دست ی کردم از عاقبتسکسکه

 . کوچولوویشب خوش اسل-
 . داخل و درو بسترفت

 .دمی جونمو بهش کوبی بي طرف در رفتم و مشتابه
 .ی تو لعنتامیبزار ب-

 ... شدهنی زدم و ازش خواستم راهم بده به اون عمارت نفرهق
 "نه؟....رونهیداخل بهتره از ب"

 . سر خوردم و کنار در خودمو بغل کردمدی به گوشم نرسی جوابیوقت
 . کردخی مو به تنم سی پارس سگي دفعه صداهیودم که  اونجا نشسته بي اقهی دقچند
 . شدمو به اطرفم نگاه کردمبلند

 .... براقشيچشما
 ...زشی تيدندونا

 ...دمی زدم و با تمام توانم دویغی ترس جاز
 انیک
 

 .رسهی ضجه هاش به گوش ميهنوز صدا. مبل لم دادمي خونه رفتم و روداخل
 . قهوه دادموانی لهی زدم و دستور يپوزخند

 . از سگام بلند شدیکی پارس ي دفعه صداهی
 ... کردميزهرخند
 ...هی که مطمئن بودم چه شکلایلی لي افهی  کردم به قيزهرخند

  " کوچولو؟گذرهیترس خوش م"
 توننی می مشخصي وصل شدن و تا محدوده یی سگا به جايهمه . بترسهشهی و فقط باعث مرسهی نمایلی به لیبی دونم اسیم
 .انیلو بج
 ... امشبم باشهکی موزغاشی ها و جهی گري مزه مزه کردن قهوم ادامه دادم و گذاشتم صدابه
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 انیشا
 

 .انی عمارت ککی شبه مامور گذاشتم نزدچند
 . نقشمي اجراي هستم برای زمان مناسبدنبال

 . زنگ خوردمی دفعه گوشهی
 بگو-
 . کردنرونی رو بی که بچه ها خبر دادن خانوم رحمانينجوریقربان ا-
 . صحبت کردمتی نشستم و با بهت و عصبانخی سی صندليرو
 فهممیمنظورتو نم-
 . عمارت سرگردون شدني تو محوطه ی مالکي به خواست اقایقربان خانوم رحمان-

 . شدلی زدم و ناگهان به  قهقه تبديپوزخند
 " کشمتیم"

   شدميجد
 . اونجامگهی ربع دکیتا ....بچه ها رو خبر کن....امشب وقتشه-
 .چشم قربان-

 . رفتمنی رو قطع کردم و با عجله به سمت ماشیگوش
 ". برش گردونمتونمیامشب م"

                         
 ایلیل

 
 بهتره بگم ای از سگ نبود يخبر. و نگاه کردمستادمیا. پارس سگ دور شديصدا.کردمی و به پشت سرم نگاه نمدمی دویم

 . امارت نبودي جلوي از محوطه يخبر
 .کردمی و فکر مداشتمی تنومند باغ قدم بر مي درختانیب. بغل کردم و اروم اروم راه رفتمدستامو

 "یچه سکوت"
 .دهی سکوت و ارامش مزه منی ابی عجی بودم ولدهی ترسدیشا

 .ار گرفت دهنم قري جلوی دفعه دستهی که دادمی به راه رفتنم ادامه مداشتم
 . پارس سگا فضا رو پر کردي که صدادمی کشیغی گاز گرفتم و جدستشو

 سپرده یهوشی و بي خبری که استشمام کردم به دست بیی دهنم گذاشته شد و با بوي روی بکنم دستمالی خواستم اقدامتا
 .شدم
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 "عاقبتم کجاست؟"
                             

                                                                                                                                                   
 انیک
 

 ...سکوت
  زدميپوزخند

 "؟يمرد"
 . ضجه هاشي نه صداومدی پارس سگام مي صدانه
 . تلخمو خوردمي قهوه ی دادم و با ارامش نسبهی مبل تکی پشتبه

 . پارس سگا بلند شدي و بعدش صداایلی لغی جي دفعه صداهی بسته بودم که چشمامو
 ... خفه شدغشیج
 "خفه شد؟"

 . از عمارت خارج  شدم و به محوطه رفتمعیسر....هی کردم خبرحس
 ... نبودمی موفرفري از برده يخبر
 . زدمداد
 نیهمه جا رو وجب به وجب بگرد-

 . ازش نبودي خبری شروع به جست و جو کردن ولگاردامیباد
 . کوبوندمواری با شدت به ددستمو

 "؟یکجا رفت"
 قربان؟-
 . نگهبانم که کنارم بود نگاه کردمبه
 شد؟یچ-
 هوشی اطرافو بي طور چند نفر از نگهبانانی  هارو از کار انداختن و همیتی ها و امننی رو هک کردن و دوربي مرکزستمیس-

 .کردن
 . صحبت کردمتی و با عصباندمی کشیبه موهام دست. زدمداد
 . کننداشی پدیهمه رو تو شهر پخش کن  تا شا.....می کنن از کجا هک شددایبه مهندسامون بگو ردشو پ-

  کردمزمزمه
 می سر بزنیی به جادیبا....ایتو با من ب-

 . رفتم و کتمو برداشتمداخل
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 "یلی سره خودته جناب وکریز"
 . زدمی عصبيپوزخند

 .... خوب بودشی پوستری زي کاراانی اولم شااز
 
 ...دی خودشو کنار کشی پوستریز
 .... از گروه خارج شدی پوستری صد البته زو

 . رفتم و حرکت کردمنمی ماشسمت
 اون دختر حقه منه.....یلی وکانی شارمیگیحقمو ازت پس م-

                                                                                                                                                          
 انیشا
 
 .می فرار کني از محل دزدعیدستور حرکت دادم تا سر. کنار من گذاشتنشنی ماشتو
 . بار چقدر الغر شدهنیم که از اخر صورت معصومش نگاه کردبه
 " کردهتتیچقدر اذ"

 . پام گذاشتم و موهاشو نوازش کردمي روسرشو
 ... با طعم دوست داشتنینوازش
 ...ی با طعم دلتنگینوازش

 .  بستش نگاه کردمي چشمابه
دنبال .....سرش تو کاره خودش بود.....متفاوت و با وقار.... نبودهیمثله بق.... داخل خونمون شد چشممو گرفتی از وقتادی مادمی

 ... بودی ماندنادی همون شب به ی از دخترا رابطه داشتم ولیلی با خدیشا.... وتور زدن من نبودیچشم چرون
 ... بودفی لطی شده بود به نظر من شبنی نفرایلی که در نظر لیشب
 ....دی جدي حس های با کلیشب
 .... بود که قلبمو قلقلک دادی لمسنیاول
 ... کردداری بود که احساسمو بي بوسه انیاول
 . شدم و زمزمه کردرهی لباش خبه
 .کنمی دورت منجایاز ا-

                                                                                                                                           
 انیک
 
 ...رفتمی کاش نمیفتم ول رانی سمت عمارت شابه
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 ....نبود
 .... شده بودبی غی مرد لعنتاون
 .دمی غرتی زدم و از فرط عصباني لگدنی ماشي بدنه به
 "شونمتی ماهی که دارم به خاك سی کنم با قدرتداتیاگه پ"

 . برگشتمگاردامی بادسمت
 .نیعجله کن..... شدهمی قاییاحتماال جا... تا جست و جو رو شروع کنننی خبر بداییبه باال-
 . گفتن و حرکت کردنی اطاعت از من چشمبه
 . بار اخر به خونش نگاه کردميبرا
 "کجا بردتت؟"

 . پا گذاشتمری زيدی امي کردن روزنه دای پي شدم و نصف شب تمام کوچه ها رو برانی ماشسوار
 . کنمداشی پدیبا-
 ". دختر عادت کردمنی به ابیعج"

                              
 ایلیل

 
 .نمیچند بار پلک زدم تا تونستم شفاف تر بب.اطرافم تار بود.دمیدیدرست نم. چشمامو باز کردمی سختبا
 "! اتاق نا شناسهی"

 . سره جام صاف نشستم و سرمو چرخوندمعیسر
 ..... بودی اتاق معمولهی

 . خودم تو عمارتش اتاقي شکنجه بود نه رنگ اشنالی از وساي خبرنه
 "من کجام؟"
 . اومد که حس کردم نفسم بند اومددی پدی دفعه در باز شد و قامت کسهی
 ...تو...تو-
 . و مچاله شدمدمی نشست که به تاج تخت  چسبی کمي گذاشت و کنارم با فاصله زی مي رو روینیس
 .نجایاوردمت ا-
 . چشماش نگاه کردمبه
 ؟چرا؟يچطور-

 . زد و دستشو به سمتم دراز کرد که ناخوداگاه دستمو مشت کردمي خسته ايلبخند
  نجاتت دادم؟یبد کردم از دست اون وحش-
 . زدمغی نشستم و جی و تهاجمی تخت به حالت عصبيرو
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  از جونم؟يخوای میوفتم؟چی بدتر تو دردسر بيخوای؟می بشمی ناجيای بهت گفته بیک-
 .فت خاص براندازم کرد و زمزمه وار گی نگاهبا
 .ی تمام و کمال ماله من باشخوامیم-

 . شدمرهیخودمو بغل کردم و با بهت بهش خ. زدخشکم
 نگو.بسه-

 . و ادامه داددی کشیقی عمنفس
 .ي وقته خانوم دلم شدیلیخ-

 . گوشم گذاشتم تا نشنومي رودستمو
 .... خانوم دلش باشمخوامینم
 .... مرد باشمنی تمام و کمال ماله اخوامینم
 " دوستت داشته باشه؟ی کسیخواستیمگه نم"

 . درونم جواب دادمي به صدااروم
 .ادیازش بدم م.خوامی مردو نمنیدوست داشتن ا-

                                                           
 انیک
 

 .... هفتهسه
 .... شدهبی غایلی هفتست لسه
 .... هفتست بردمو گم کردمسه

 .دم به حال خرابم زيپوزخند
 "؟ی داشتری تاثمی روحي انقدر روشهی باورش میک"

 .نی اب شده رفته تو زمشه،انگاری نمي خبری دنبالشم ولهنوزم
 .... دخترا ارومم نکردني هی سه هفته بقنی تو انمیبی می  وقتشناسمی نمخودمو

 . دارهازی ني و ارباب بودنم به اون دختر موفرفرتنم
 ....قتهی حقی ولبهیعج
 ...قتهی حقی فرق داشت ولهی با بقایلی طعم لبهیعج
 ....قتهی حقی عادت کردم ولایلی به لدای شدبهیعج
 . ندارمقوی حقانی ای ولبهیعج

 . کردمزمزمه
 ؟ی پنهانش کنی مالکانی از دست کشهیمگه م-
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 .... بخوابمی کمدمی کردم با سردرد شدی به بالشت فشار دادم و سعشتری بسرمو
 ...رهیاشفتم اروم بگ فکر ی حداقل کمای
 "کنمی مداتیباالخره پ"

                                                                                                                                           
 ایلیل

 
 ...می و به شمال اومدمی هفتست از شهرم خارج شدسه
 ....دنمی هفتست از زادگاهم دزدسه

 .دمی لرزشتری زدم و بيپوزخند
 " حاال مطمئن شدمی باشه ولی روانانمی شاکردمیفکر نم"

 ... گفتم عالقه بهت ندارمبهش
 شهی نمبتی عشق نصي گفتم ذره ابهش
 .دی مرد نفهمنی و اگفتم
 ... خراب کردتشوی شخصشیی و با زورگودینفهم

 . کردنابودم
 ....ی بهم عادت کندمین م بهت زماگفت
  بهت زگفت

 
 ...ی و عاشقم بشی کنممی قلبتو تقددمی ممان

 .دی دستم چکي روی اشکي قطره
 " ماهست؟کیمگه عشق "

 . از جانبش به دلم ننشسته و بدتر متنفر شدمي بشم و هنوز مهرمنی وقت دارم تا عاشق اهرگهی دي هفته 1 فقط
 . کاملی تا بدبختگهی دي هفته کی فقط

 . کردمزمزمه
 .يو حاال ازدواج اجبار....يعشق اجبار....ياسارت اجبار-

 . انداختم و هق زدمنیی پاسرمو
 . گم شدای تالطم درنی زدم و صداش بهق
 .دهی به روح خستم نمی هم ارامشای موج دري صدایحت

 . دلتنگ گذشتم نشمشهی باعث نمخوننی اواز مبای زي که با نوایی پرنده هايصدا
 ". شده نجات بدهنی ازدواج نفرنی به ارباب بودنت فقط بردتو از دست امیراض..... به ضربه هاتمیراض...."
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 . سرمو بلند کردمی شدن شخصکی نزدي صدابا
 ...یستی اون ادم خوب و عاشق در نظرم نگهید
 ...یستی ني فرد قابل اعتمادگهید

 .نمیبی مهی زشت و کرصورتشو
   دوست دارم پاك کنملبخندشو

 یبلند شو خانوم-
 .دهی جملش از انزجار و تهوع چند بار تنم لرزنی با ادونهیو خدا م 

 .شهی میشگی همي که بزوديانزجار
 .کهی نزدبی که عجيانزجار

 . غروب کرده نگاه کردم و زمزمه وار گفتمدی به خورشگهی بار دهی
 . هفته ارباب1فقط -

                                                                                                                                                           
 انیشا
 

 ...ادی رو دارم که به وجود نمی عشقيعقده . شدمي اعقده
 ....ستی نی تمام و کمال ماله من باشه ولدی که بای عشقي عقده
 .شناسمی خودمو نمگهید. گو شدمزور
 .شهی نمی عاشقم باشه ولکنمیمجبورش م.کنمی بد مایلی لبه
 " شدم؟دی انقدر پلیاز ک"

 . زدميپوزخند
 .شهی باالخره زنم می دختر عاشقم نباشه و نشه ولنی استیبرام مهم ن-
 .م هاش از پشت در اتاقش گوش سپردهی گري مبل نشستم و به صداي تمام روی رحمی ببا
 "خواستم؟ی بود که می عشقنیا"

                            
 ایلیل

 
 . کنمی مهی تو اتاقم گرهرروز

 . خودش اجازه بدهنکهی برم مگه ارونی بزارهینم
 ...نجامی هوا عوض کنم بعد از اون دوباره ای ساعتمی به ساحل برم و نگارداشی بادای با خودش زارهی میگاه
 ... تختيرو
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 ... و تنهاتک
 ...کننی تازه که سر باز مي بغضای کلو

 . بالش گذاشتم و هق زدمي روسرمو
 ". جبر و اجبارهیلعنت به هرچ....خوامی دوست داشتنو نمنیا.....خوامی عشقو نمنیا"

 .دمی کشی از فرط فشار روحیغی تو بالش پنهان کردم و جسرمو
 . کردمزمزمه

 . بشمی رواننی زن اخوامینم......شوی عشق زورخوامینم.....؟يگردوندی و منو برميومدی نمشهیمگه هم......؟یی کجاانیک-
 . گفتمدهی بردهیبر.دی چکی اشکي قطره

 .ي عشق و ازدواجو زورم نکردی ولی باشانی تر از شای رواندیشا-
 .... مقدسهي رابطه هی ازدواج

 ....ی اسماني رابطه هی
 ..... دو روح بهموندیپ
 .....یقی عاشقانه و حقيوندیپ

 . نبردهتی از معنویی بوچی ازدواج هنی ایول
 . سرمو به بالش فشار دادم و گذاشتم از ته دل ضجه بزنمدوباره

 "شهیهفتم داره تموم م 1"
                                                                                                                                                               

 انیک
 

 . زدميروزی از جنس پيلبخند
 . به ذهنم خطور کرد و امروز در شرف انجام دادن هستي فکرشبید

 . کنمدای رد و بدل بشه تا مکانشو پنشونی بی تحت نظر گرفتم و امادم تماسانوی مادر شالی خونه و موباخط
 . زدميپوزخند

 ؟یتونیم....ی زنگ نزنیتونیبه مادرت که نم-
 .رسمی بودم و مطمئن بودم باالخره به هدفم ممنتظر

 "شمی پيگردیبرم"
 
 روز بعد 2
 

 . شدم و حرکت کردمنی ماشسوار
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 . برقرار شده که از شمالهی بچه ها زنگ زدن و خبر دادن تماسشبید
 "يچقدر بردمو ازم دور کرد"

 .رمی بشم و حقمو از اون قانون شکن بگمامی هم فشار دادم و گاز دادم تا زود تر سوار هواپي رودندونامو
                                                                                                                                                                 

 ایلیل
 
 .کنمی به گذشتم فکر میکی و تو تاردمی تخت دراز کشيرو
 دم؟ی رسنجای به اشدیچ
  سر دراوردم؟انی کي از خونه شدیچ
 رم؟ی اسانی االن به دست شاشدیچ

 . مچاله شدمشتری بغل کردم و بدستامو
 . گفتمنی ساعت نگاه کردم وغمگبه
 . موندهی روز باق1 تا قهیفقط چند دق-

                                                                                                                                                   
 انیک
 

 ...دمیرس
 ...دمی کرده رسمی رو تو خودش قاایلی که لي شهربه
 .ارنی بینی ماش دستور دادمگاردامی شدم و به بادادهی پمای هواپاز
 . اطراف نگاه کردمبه
 ...ای دربه
 ... اسمونبه
 ...کننی می زندگی که با ارامش و خوشحالی مردمبه
 " بچشم؟ی منم طعم خوشبختشهی مي روزیعنی"
 ....رفتمی کاش نمی محل پنهان شدنشه رفتم ولدمی که فهمی سمت اپارتمانبه
.. 
... 
 . زدم که احساس کردم عضالتم از درد منقبض شدی مشتواری دبه

  کردم و داد زدماخم
 .یلی وکانیلعنت بهت شا-
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 ...ی خالیاپارتمان
 ...ی از زندگیخال
 . از اسارتیخال
 

 ...ایلی از لیخال
 يبهم رو دست زد-

                                                                                                                                                                
 ایلیل

 
 .کردمی ملی تحلهی سقفو تجزي اتاق نشسته بودم و طبق روال هرروزم نقش و نگاراتو
 .اق باز شد دفعه در اتهی

 .  خوردمزی تخت لي که ناخوداگاه رودی به سمتم اومد و دستمو کشظی غلی و اخمتی با عصبانانیشا
 شده؟یچ-
 .می بردیبا-
 . سوال کردمی نفهمبا
 چرا؟کجا؟-

  داد زدسرم
 . حاضر باشگهی دقهی دق10دهنتو ببند و تا -

 . کرد که احساس کردم قلبم تکون خوردی نامحسوسي به سمت در رفت زمزمه یوقت
 انی کي کرددامونیباالخره پ-

 . و خارج شددی بهم کوبدرو
 . شدمرهی خي دهنم گذاشتم و با ناباوري رودستمو

 " همه راه دنبالم اومدهنی ایعنی"
 .ارباب بردشو ول نکرد -

                          
 انیشا
 
 .دهی با همراهاش تو شهر دانوی کگاردامی از بادیکی

 ...!عی سرچه
 "ی به دست اوردنش انقدر تالش کني براکردمیواقعا فکر نم"
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 .نجاستی مکان اقامتمو بلده که ااحتماال
  هم فشار دادمي رودندونامو

 گهی فرار دهی-
 . رفتمایلی بلند شدمو به سمت اتاق لی صندلي رواز

 ... بودم و سرش داد زدمکالفه
 .... کردمی خالکشی بودم و فشاره امروزو رو دله کوچکالفه

 " زمانقهیدق10"
 . زدميپوزخند

 شهی که جناب عاشق پي شدانیمثله ک-
 . رفتنمون  اماده شدمي زدم و براي کنارافکارمو

                             
 انیک
 

 .دمی کشی عصبی تو دستم نگاه کردم و نفسي به نامه دوباره
 ...دنی رقصی چشمم مي ها جلوکلمه
 ...زدنی و بهم پوزخند مزدنی مشی ها قدرتمو اتکلمه
 . ازت دورش کردمیخونی نامه رو منی اي که داری زماندونمیم《

 .میشی از کشور خارج مي دختر نباش چون بزودنی ادنبال
 .  رو فراموش کنایلی سراسر نکبتت ادامه بده و لی عمارتت و به زندگبرگرد
 》ی قبول کن و عقب بکش جناب مالکباختتو

  کردنی ها هم باهام همراهشهی زدم که شيادی رو مچاله کردم و فرنامه
 

  سومفصل
 انیک
 

 ...بمی نداشتم جز کمک گرفتن از رقي اچاره
 ... خاطره به همراه داشتيادی که زیبیرق
 ... کرديشروی شکست و پيادی که زیبیرق

 . روشن کردمموی زدم و گوشيپوزخند
 .دیچی گوشم پي محکم و متعجبش تويصدا
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 .داریمشتاق د....ی مالکياقا....به-
  هم فشار دادمي رودندونامو

 "ي بودالیخیاز اولم انقدر ب"
 . برات دارمي کارهی-

  شديجد
 ؟يچه کار-

 .دمی کشی عصبینفس
 " دختر ارزششو داره؟هیواقعا "
 .ی برام بفرستتوی نفوذي نگهباناخوامیم-

 زدیموج م تو صداش بهت
 ؟يزی چه چيبرا-
 . کننداشونی از کشور خارج نشدن برام پانی و شاایلی تا لخوامیم-

 . زديپوزخند
  خوشگل و لوندت فرار کرد؟يبازم اون برده -

 . فشار دادمي زد که از شدت انزجار چشمامو روي اقهقه
 "ياز اولم اشغال بود"
  شرط دارههی-

  گفتممحکم
 بگو-
 رمیگی می در ازاش پاداشی ولکنمیمن بهت کمک م-
 . خبیلیخ-

 ...کردمی حواسمو جمع مکاش
 ....دادمی مرد نمنی خب جواب ایلی راحت خکاش
 . خودمونو شکنجه اور کردمي ندهی جواب انی نکردم و با افکر

                            
 ایلیل

 
 .میشی افتاد از کشور خارج مابی از اسی همه چیوقت.می اومدگهی دي خونه کی به

 . کم کننمی و از فشار روحانی بنیی اشک پاي دادم و گذاشتم اروم اروم قطره هاهی اتاق تکي شهی به شسرمو
 ... نشدداشیپ
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 .. نکرددامی پکردی متی اربابي که اربابم بود و ادعايمرد
  که به قول خودش مراقبم بود کجاست؟يمرد"

 " خودش؟شی پبرهی و منو نمادی نمچرا
  به خودم زدميپوزخند

 . بودم و حاال از خدامه برگردم اونجاي ازش فرارشیتا چند وقت پ-
 .دمی غم الود کشی بستم و نفسچشمامو

 شه؟ی انداز نمنی محکم و قاطعت طني صداگهیچرا د....؟یشی نمی و منجيایچرا نم....؟يایچرا نم-
  زدمهق

 برگردم به خوامیم.....ازش متنفرم.....خوامی که چند متر باهام فاصله داره رو نمي مردنی ادونمی فقط مهی دردم چدونمینم"
 "کمی نزديگذشته ها

 . نگاه کردمرونی ببه
 ...ساکت
 ....خلوت

 ...نیری همه در خواب شو
 ... من بدبخت از فرط غصه در حال خفه شدنمفقط

 . نزنمغیگرفتم تا ج و ترس لبمو گاز ی به ذهنم خطور کرد که از خوشحالي دفعه فکرهی
 "امی خودم ميای بستیقرار ن"

 .دمیچی سرم انداختم و محکم دور خودم پي رورهی تی و شالدمی که همراهم بود و پوشی و شلوار مشکمانتو
 . نگاه کردمرونی رو باز کردم  و به بپنجره

 ... ادهی زفاصلش
 " مگه قراره من بپرم؟یول"

 .ستادمی پنجره اي زدم و لبه يلبخند
 . و نام خدا رو به زبون اوردمدمی کشیقی عمنفس

 . و مشقت پامو به حفاظ بالکن رسوندمی بدبختبا
 ... خودمو نجات دادمی بار در حال سقوط بودم ولچند

 .... ازدواج و عشق بشمنی اي بازنده خوامی نجات دادم چون نمخودمو
.. 
... 
 . بالکن باز کردم و داخل رفتمدر
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 . خاموشه و سکوت همه جارو گرفتهچراقا
 "دهیپس خواب"

 . و سبک قدم برداشتم و به سمت در رفتماروم
 ....ی فشار دادم و در کمال تعجب باز شد ولنیی رو به پارهی بستم و دستگچشمامو

                           
 انیک
 
 . از شهر خارج نشدهدونستمیم

 ... شهر نگهبان گذاشتمي جاهمه
 ... فرهاديتا نگهبانا... خودم گرفتهيانا نگهاباز

 ...کنمی و اقدام مرسهی به گوشم معی سروفتهی تو کوچه پس کوچه ها بی اتفاقهر
 ....میی پس گرفتن داراي براکنمی ماقدام

 . دادم و چشمامو بستمهی تکی صندلی پشتبه
 " رو داره؟ی همه تالش و سختنی دختر ارزش اهیواقعا "

 . وار گفتمزمزمه
 . فرق دارههی دختر با بقنیا-

 . به دستم برسهي از اون موجود موفرفري خبردی کردم تا شای رانندگابونای چند شبم تو خي باز کردم و طبق برنامه چشمامو
 "کنمی مداشیباالخره که پ"

                          
 انیشا
 

 ... بلند شدمي مانندغی جي بودم که با صداخواب
 ...ری اژيصدا
 ...ری دزدگيصدا

 . بلند شدم و سمت در رفتمی ترس و هولبا
 ....دمشید
 ... فرار کنهخواستی چارچوب در بود و متو
 !ااااایلیل-

 ... زدمصداش
 ...دمیغر
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 . و با ترس نگام کردبرگشت
 . سمتش رفتم  و محکم گرفتمش که آخش بلند شدبه
  پستیولم کن عوض-
 .دمی از فرط درد کشيادی خم شدم و فرنی زمي دفعه با شدت به وسط پام لگد زد که روهی
 ... در خارج شداز
 ...دیدو

 . کردمتی در اوردم و اعالم وضعمویگوش
 ... نشدهری تا درنی کردم جلوشو بگاعالم

 ... فراموش نشدهتا
 ... محو نشدهتا
 .دمی بلند شدم و دنبالش دوی سختبه
 
 ایلیل

 
 دمیدوی و مزدمی مهق

 ". دستش بهم برسهدینبا"
 . رفتمنیی پایکی پله ها  دوتا از
 ...انی نگاهباناش از روبه رو به سمتم مدمی شتاب درو باز کردم که دبا

 ...دمی نکردم و دویدرنگ
 .... نگهبانايصدا
 ...انی شاادی فريصدا
 ...... هادنی دويصدا
 . اوج گرفتنمی و ادرنالختنی به دلم ری ترسهمه

 و با ترسم لمس دمی به گوشم شننوی روشن شدن ماشي شدن و صد البته صداکی نزدي صدای ولکردمی پشت سرم نگاه نمبه
 .کردم

 "فقط بدو....ایلی لیتونیتو م"
 . و ترمز کرددیچی جلوم پینی دفعه ماشهی  که دمیدویم
 ...دی بازوم قرار گرفت و منو به داخل کشي روی نشون بدم دستی خواستم عکس العملتا
 
 انیشا



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 111 

 
 . بهش برسمکردمی رفتم و تالش می مي دختر فرارنی ادنبال

 ی کرد و اونو به داخل ماشستی اایلی لي جلوینی دفعه ماشهی به دست اوردنش گاز دادم که ي روشن کردم و برانویماش
 
 .دی کشن
 "ن؟یاونا ک"
 . کنمری دستگموی جلوم ترمز کردن و مانع شدن فرارنی دنبالش برم که چند تا ماشخواستمیم
 ... ثابت موندي مردي شدن و در کمال تعجب چشمام روادهیپ
 "؟ي کرددامیچطور پ"
 . شدم و نگهبانام دورم حلقه زدنادهی پنی ماشاز

 . اومدجلوتر
 .یرفتی خوب قسر در میداشت-

 . زدميپوزخند
 .رمیهنوزم در م-

 . تو دستش فشردراهنموی پي قهی کرد و یاخم
 . دارهی از من چه عواقبي دزدیفهمیاال مح....يدی  متویحاال جواب قانون شکن-

 . خوردمنی به صورتم زد که محکم به زمیمشت
 ... نگاه کردمشی و وحشی عصباني چشمابه
 "معلومه قصد جونمو داره"
.. 
... 
 .. جنگ شده بوددونیم

 ....انی و کمن
 ... و نگهباناشنگهبانام

 ". نشستماهی به خاك سکنمیاعتراف م"
                            

 انیک  
 

 ... زدمتی از جنس رضاي که ناخوداگاه لبخنددی بهم رسي زنگ خورد خبرمیگوش
 ... از جنس ارامشيلبخند
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 . و گرفتنشدنی ددنی در حال دوابونای از خیکی رو تو ایلیل
 .... منهاری اون خانوم کوچولو در اختخوشحالم
 ...ه من جاش امن و مطمئنشی پخوشحالم

 "! منشیاونم پ! امنيجا"
 . زدم و به سمت محل جرم رفتميپوزخند

.. 
... 
 . کردمی عضله ها و صورتش خالي زدمش و  عقده هامو روتونستمی متا

 ... سبک شدمکنمی محس
 ...هی نگرانی شدم از هرچسبک
 ...هی خستگی شدم از هرچسبک
 ...هی دلتنگی شدم از هرچسبک

  که بهش عادت کردمي برده ادلتنگ
 . رفتمنمی و سمت ماشدمی پوشکتمو

 ....ختهی پشت سرم نگاه نکردم چقدر خون ربه
 .... شدنی چقدر زخمنمی نکردم تا نبنگاه
 ...هی چیچی سرنوشت سرپنمی نکردم تا نبنگاه

 ".می حساب شدیحاال ب"
 . از جا کنده شد و با شتاب حرکت کردنی زدمو ماشاستارت
  کردمزمزمه

 الخره برگردوندمتبا-
 ...بزنمش؟

 ....بشکنمش؟
 ... نشدهدهی نکنم مستحق شالق و درد باشه چون به خواست خودش دزدفکر

 ... نشدهي ازدواج جبرری خواست خودش اسبه
 . زنگ خوردمی گوشکردمی می طور که رانندگنیهم
 .ستادی از حرکت ایغی جي با صدانی ترمز گذاشتم و ماشي رودپاموی که بهم رسي خبراز

 . زدمادی کردم و فراخم
 ن؟یکردی میپس شماها چه غلط-
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 . پرت کردم و با شتاب گاز دادمویگوش
 "یهیحاال مستحق تنب"

                          
 ایلیل

 
 ...ی در حال رانندگگهی دیکی پوش بود و جلومم اهی مرد سهیبغل دستم . نشسته بودمنی ماشتو

 ...گشتمی بر ماقتی لی اون مرد بشی وگرنه هزار بار پنستی نانی شاي از مامورااحتماال
 ..... قلب ازش متنفرممی که از صمشدمی می و مجبور به ازدواجگشتمیبرم

 ... که خدا حرامش کردهيوندی از پمتنفرم
 . کردی به جنگل بارونلی دادم و اشک قطره قطره صورتمو تبدهی تکشهی به شسرمو

 "ه؟یسونوشتم چ"
 .ستادی پشت چراغ قرمز انیماش
 . رنگ سرخش نگاه کردمبه
  کنم؟دای پندمی اي براي  چاره انی بنی در اتونستمی خودم چراغ قرمز داشت و می زندگشدی میچ
 ... به دست خودم  بود و حق انتخاب داشتم؟می حرکت زندگشدی میچ

 ...ی زندگحق
 ... عشقحق

 . افتادي به قفل مرکزچشمم
 .. ممکن بودری که بنظرم غيزی شدم به چرهی خمبهوت

  چراغ نگاه کردمبه
 "هنوز قرمزه"

 . گذاشتم و شمارشو شروع کردمرهی دستگي لرزونمو به طور نامحسوس رودست
 ... از دست اجباریی رهاي براشمردم
 ....  فرار از ظلم و ستمي براشمردم

 "کی"
 ...قی عمینفس

 "دو"
 ..ی عصبینفس

 "سه"
 .. مطمئنینفس
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 .دمی باز کردم و دودرو
 . ندادمتی اهمادای بوق و فري صدابه
 ....می حفظ ازادي برادمیدو
 ... اسارتم دور شدمنی و  از ماشدمیدو
 
 . ساحل سر در اوردماز

 . به اب داشتيدی شدازی خشک شده بود و بدنم ندهنم
 . تحمل وزن و فشارمو نداشتنپاهام

 .دمی کشقی ساحل نشستم و چند نفس عمي شن هايرو
 ...ای دريبو

 ... موجيصدا
 . بدهقلی اب روحمو سي اوج ترسم بلند شدم و کنار ساحل قدم زدم و گذاشتم سرماتو
 
 انیک
 

 . رو عوض کردمو سرعتو باال بردمدنده
 ...ارفتی سمت درگنیم
 .. ساحل پناهگاه اون دختر شدگنیم
 " اخه؟يچرا از دست من فرار کرد"

 .ار ساحل ترمز کردم کنی کردم و با کالفگیاخم
 . شدمو چشم چرخوندمادهی پنی ماشاز

 .. کنم و به خونه برگردونمدای پموی چرخوندم تا موجود فرارچشم
 ... خاصه رو به عمارت برگردونميادی که زي چرخوندم تا برده اچشم

 می دادلی جست و جو تشکمی و تمی ساحل پخش شدي همه جاگاردامی بادبا
 . دمی کشیقی عمنفس

 ...ندهی خوشايادی زای دريبو
 .کردمی می ساده زندگي که مثله پسروفتمی خاطرات گذشته مادی

 .کردمی می و با خانواده زنده بودم و زندگدمیخندی مي هرپسرمثله
 . تو نکبت فرورفتمانی حاال و به قول شایول

  زدم و به راهم ادامه دادميپوزخند
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 ... توجهمو جلب کردیی پارده
 ...کردی مدای و کنار اب خاتمه پومدی دور مي نقطه ا که ازیی پارده

 . دلمو در بر گرفتبی عجیی احساس کردم سرمادمی که ديزی چرخوندم و اطرافمو نگاه کردم و با چچشم
 .... من شدي زدم و متوجه داد
 ... شدرهی زدم و با ترس بمن خادیفر
 .... کرديشروی و پدمیغر

 ... در اوردم و به اب سرد قدم گذاشتمکتمو
                             

 ایلیل
 

 .کردمی و فکر مرفتمی ساحل راه مکنار
 " کنم؟کاری چدیحاال با"
 . قدم رو کردمی حالت عصببه
 . تا ازم حفاظت کننسی پلشی برم پدیبا-

  زدم و شروع به حرکتيلبخند
 

 .شد دست و پام قفل یی ادمادنی که بادکردم
 " ساحل؟ي تواهپوشی سيمردا"
 . دهنم گذاشتم و عقب عقب رفتمي بزنم دستمو روغی نکنه جنکهی ترس ااز
 "فکر کن.... فکر کن....فکر کن "
 ؟ي موش و گربه بازنی کنم راحت بشم از اکاریچ
  کنم ارامش داشته باشم؟کاریچ
 .کردی و گرم می رو نورانای نگاه کردم که  اروم اروم دردی خورشبه

 . به ذهنم خطور کرديفکر
 . قدم برداشتم و داخل اب شدمای سمت دربه

 .دی و جلوتر رفتم تا اب به گردنم رسجلو
 . و به ساحل نگاه کردمستادمیا

 ... چشمام دلتنگ شددنشی چرا با ددونمینم
 "ارباب من؟"
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 ...شک شد دلخراش پاهام خي صحنه هاي اورادی زدم و خواستم  به سمتش برم که با يلبخند
 ....شالق
 ....ضجه

 ... مکرر مني هاخواهش
 ...شی دست محکم و قوضرب
 . چشمامو حلقه زداشک

 "مخصوصا تو....يدوست ندارم ازارم بد"
 ... محوم کنهدی رها کردم و به اب اجازه دادم منو به عقب بکشه و از دخودمو

                                                                                                                                                          
 . نگاه کردای برگردوند و به درصورتشو

 ... من ثابت موندي کنجکاوشو چرخوند و رويچشما
 ...دمی نگاه ترسي موند روثابت
 .... تن لرزونمي موند روثابت

 . زد که عقب تر رفتميادیفر
 . در اورد و داخل اب اومدکتشو

 "ینیا لعنت"
 .شدمی ازش دور مشتری اومد و من بی شتاب به سمتم مبا

 .رسهی دستش بهم نمای زودنی به اادمونی نسبتا زي فاصله بخاطر
 "تمومش کن"

 . زدم و عقب تر رفتميپوزخند
 ...داشی تهدي تر رفتنم مصادف شد با صداعقب

 ...شی عصبي شد با غرش هامصادف
 .... شدمدهی شد و حس کردم به داخل سرما کشی پام خالریز

 . به  دست گرمادمیشا
                       

 انیک
 

 . شددی داخل اب ناپدکشی کوچجسم
 . کردمی زمان ممکن طنی رو به کمترموندهی زدم و مسافت باقرجهیش

 . دور کمرش حلقه شددستم
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 . شنا کردمی سمت خشکبه
 ....کنهی حرکت می رام نشدني گربه نی دوباره انمی کردم تا ببشنا
 .... سرش اومدهیی چه بالنمی کردم تا ببشنا
 . ساحل خوابوندمشکنار

 .  نداشته باشهيدی دورم حلقه کردن تا دنگهبانا
 . قلبش گذاشتم و چند بار فشار دادمي رودستمو

 ... کمک کنمزدی که اروم می دادم تا به قلبفشار
 ... دادم تا از حس دستام بلند بشه و چشماشو باز کنهفشار

 . و به سرفه افتاددی دفعه لرزهی و چند بار به پشتش ضربه زدم که نشوندمش
... 
.... 
 . جونشو بمن دوختی بي حال افتاد و چشمای شنها بيرو
 ؟يچرا نجاتم داد...چر-

 . زدمی عصبيپوزخند
 . منهيهده  حفاظت از تو به عي فهیچون اربابتم و وظ-

 . موهاش گم شدنی خورد و بزی گونش لي اروم روی اشکي بست و قطره چشماشو
 . پا و گردنش  رد کردم و بلند شدمری از زدستمو

 . راه برمتونمیخودم م......؟یکنی مکاریچ-
 . به خودم فشارش دادم که ساکت شدشتریب

 ... نگاه کردمبهش
 ... دندوناش در حال مچاله شدن بودری رحمانه زی نگاه کردم که بی لببه

 ... قلقلک داده شدزمی صحنه غرانی ادنی کردم با دحس
 .... سرکوبش تالش کردمي که  مدت ها برايزیغرا
 .... کردنلی خشن و سنگدل تبدی که کمرنگ شدن و منو به اربابيزیغرا

  کردمزمزمه
 .ریلبتو گاز نگ-
 . شدرهی بهت بهم خبا

 ..دم فکر کردم شدم و با خورهی خبهش
 " خودشه؟ي سره جایواقعا همه چ"
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 .  ساعتى تاخیر  داشته باشیم یک مشکل فنى پیدا کرده بود و مجبور شدیم  چندهواپیما
 . هوس سوئیت هاى کنار دریا رو کردمعجیب
 . فقط به دریاى بى کران زل بزنم تا اب پاکش روحمو تمیز بکنهمیخوام

 ... الودگى در بدنم بمونه نه گناهىنه
 . سوئیت  کنار دریا اجاره کردمیه

 .  از خستگى تو بغلم خوابش برد و تو تخت گذاشتمشلیلیا
 ...د زوصبح
 ..... و میشگرگ

 ... سمت دریا رفتم و روى شن ها نشستم و به دور دست ها نگاه کردمبه
 ... دخترى فکر کردم که در چند مترى من خوابیده فکر مى کردمبه

 .... کردیچیسرپ
 .... کردمیعصبان

  بشه؟هی تنبدی واقعا بایول
 . کردمیقاط

 . عواطف مختلف در حال غرق شدنمنی بکنمی ماحساس
 . و نامنظمهختهی بهم رافکارم

 ..ومدی نگاه کردم که اروم اروم باال مدی خورشبه
 .شهی می چي بازنی بستم و فکر کردم اخره اچشمامو

... 
.... 

 ...ستادی پشت سرم وای کردم کسحس
 .... کنارمهدهی متی معصومي بوبی که عجي کردم دخترحس
 .... از تبار لطافتيدختر

 . شدرهی نشست و مثل من به افق خی کمي فاصله با
 " کمرنگ شدهمی و سنگدلی رحمیامروز نقاب ب....دنی شني برای دارم به گوشازین.... دارمازی نبیامروز عج"

                          
 ایلیل

 
 .دمی در از خواب پري صدابا

 . نگاه کردم که در حال دور شدن بودانی پنجره رفتم و به کسمت
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 . شدمی بزرگریی تغي نگاه کردم و متوجه لشی به استاتازه
 "ننت؟یدام*کت و شلوارت کو "

 ... روزا متفاوتهي هی با بقيادی زدم و حس کردم ارباب امروز زيلبخند
 .کنهی مي کرده پس حتما از باطنش فرمان بردارریی ظاهرش انقدر تغاگه
  که بغل دستم بود نگاه کردم وي مانتو شلواربه
 

 ...اگاه متشکر شدم ناخود
 .... که نرم شدهي از مردمتشکر
 ...زهی که به فکر همه چي از مردمتشکر
 . خارج شدمتی و از سوئدمی پوشلباسارو

 ". بشهجادی ايریی تغدیامروز با"
 ...دمشی دي و رو کردم و در کمال ناباورری ساحل رفتم و با چشم ساحل و زسمت

 ....ستی شدن لباساش نفی شنها نشسته و نگران کثي رودمشید
 ...دهی از درون خودشو در اغوش کشنی غمگي پسر بچه هی مثله دمشید
 "؟یکشی ميچه درد"

  کردمزمزمه
 .کنمی ممویمنم به عنوان تشکر سع-

 . و کنارش نشستمدمی کشیقی عمنفس
 . شدرهی طور به دور دست ها خنی برنگردوند نگام کنه و همصورتشو

 . حرف اومدمبه
 ... شدنی مرد حزنی تلنگر اي براي که از دهنم خارج شد جرقه اي جمله انیاول
 ؟ي روز افتادنیچرا به ا-
 سلطه گر=ننتیدام*

               
 انیک
 

 . شدشی االی بسشی خي ساحل و شن هاي هام از بوهی که ردمی کشیقی باز کردم و نفس عمچشمامو
 " دختر اعتماد کنم؟نیبه ا"
 .... صحبت کنمخواستمی می چرا ولدونمینم

 ...ستی که  از جنس  من نی کنم با کسمی درد و تنفر و تقسمی بار عظنی کنم و اصحبت
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 .... درکم کنه و منو از مرداب گذشته هام و جهنم حالم نجات بدهی دارم درد و دل کنم تا کسدوست
 .... به صحبت کردمشروع

 ... نسبتا دوري به گذشته هابرگشتم
 ....دنی منهی هنوز تازن و درد محبت و کی ولخورنی  تو دلم خاك مدیشا که  یی هاگذشته

 کی کوچيای و از دنکردمی می زندگی معمولي سالم بود و مثله ادم هازدهیس. همسن و سالميشاد بودم مثله تمام پسر ها-
 .بردمیخودم لذت م

 .دادنی و قبطه مارو نشون منی اونقدر که همه با تحسشدی با عشق مادر و پدرم گرم مخونمون
 ... مخلوط با تنفر و انزجاری احساسی ولشمی می احساسشی اورادی که هنوزم با یمحبت...  با محبت  بودمادرم
انقدر مادرمو ...... کردی می و زندگدیخندیاز ته  دل م.... رو بهش داده بودنایبا مادرم انگار دن.... شوخ و با جذبه بودي مردپدرم

 ...ساختی که براش بهشت و مدوست داشت
 .دمیدی و محبت نمکردیمحبت نم..... شده بودبیعج.... مادرم شدمي رفتار هاي متوجه ی سن چهارده سالگتو
 ی و وقتکردی میاخه پدرم فقط وفقط به عشق مادرم زندگ.... و پدرم از کمبود محبت افسرده شددی ورزی پدرم عشق نمبه

 خواست؟ی می چي رو براای نبود دنیعشق
 . شدنی خانوادمون سست و غمگي هی طور شد که پانیا

 .انزجار داشت از موندن کنار ما...... پرخاشگر و متنفر شده بودمادرم
 . مادرمهي رفتار هاي برانهی گزنی بهتری روحيشکنجه ..... دادی و خواهرمو عذاب ممنو
 . از روح و قلبش جسمشم شکنجه داده شدریپدر بدبختم غ..... و پدرممی  اخالقهاش کردی از  جانب مادرمون روحمونو قربانما

 . کردم به خودم مسلط بشمی انداختم و سعنیی پاسرمو
 . هم فشار دادم و دوباره شروع به صحبت کردمي  روپلکامو

 نصف مالتو به نام من بکن و ای گفتیم.... نشدای قضاي مادرم متوجه ی ناگهانریی کس از تغچی شده بود و هایمادرم مثله روان-
 . به کام همتون زهر بشه و واقعنم شدی که زندگکنمی مجادی من انقدر تفرقه و عذاب اایطالقم بده 

 . پر پر شد و شکستممیمادر عاشق و منطق.....مادر مهربونم..... سنبل مادر فداکارمی اوج جوونتو
 نه اشک بلکه شکست و ی ولادی تا اشک به  چشماشون ندادی خانوادش مي باشه که جونشو برای زن همون زننی نکردم اباور

 . کردلیبه تک تک ما تحم
 گفتی تو قلبش بود دل نکند،مدنی که در حال پوسی از عشقی عواقب خم و خم تر شد ولنی هرروز کمرش در برابر اپدرم

 نطوری ایشه،ولیوم عاشق و صبور خونمون م و دوباره همون خانشهی و دوباره خوب مهی شکلنی ای کوتاهيمادرتون دوره 
همه رو ....اجبار......یفشار روح...فحش....یتو گوش.... دادی عذاب ممی نوجوونوجمنو تو ا..... شده بودایسمیمادرم مثله ساد....نشد

 اخم کرده شهیهم.... اون پسر شاد و خندون نبودمگهید.... تجربه کردم و وجودمو از دست دادمیتو سن چهارده و پونزده سالگ
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 تا کردمی مي و فقط خود خورزدمی دم نمیاروم اروم سرد و خشک شدم  ول. خانوادمون عذادار بودميبودم و از درون برا
 . بودمیی و تنهای کسی بنی هممی استارت نابوددی نفهمی کسی خونه بد و بدتر نشه ولتیوضع

 . طرفش برگشتم و به چشماش نگاه کردمبه
 " شده؟یچشماش بارون"

 ي نابود کردمونویلعنت بهت که زندگ......زمی ترحم برانگواقعا
 
 ایلیل

 
 .زدمی نمکی و جدادمی بهت و غم به سرگذشتش گوش مبا

 ....  زن نابود شدهنی مقدس اي چطور مادرانه هاینیدرد داشت بب..... داشتدرد
 ...زنهی دم نمی ناله ولی از درونش مي مردینی داشت ببدرد

 .مم هجوم اورد به چشاشک
 کرده بود که ی چه گناهانی چرا؟ک؟اصالي کردتی اذیی رحم و پست باشه؟اخه فرزندتو با چه روی انقدر بتونهی نفر مهی چطور

  بکشه؟شی به اتندشوی روح و جسمش تحمل کنه و اي اون زن رو رويعقده ها
 .بهش نگاه کردم.... کرد و بهم نگاه کردسکوت

 . کردي انگار اشتباه برداشت کرد و زهر خندی باشه ولي کردم نگاهم سرشار از محبت و همدردیسع
 .حال بهم زنه.....زمی ترحم برانگدونمیم-
 .کنهی مي دورقتشی مرد از خودش و حقنیا..... مرد از خودش متنفرهنیا

 . صحبت کردمدی لرزی که از زور غصه میی پاك کردم و با صدااشکامو
 . فقط گذشتت باعث شد جا بخورمکنمیفکرو نکردم و نم نیمن ا-

 سرم
 . کردمي دورنشی روح و غمگی بي برگردوندم و از چشماو

 ....کردی کمر منو خم منگاهش
 ...ستی انقدر حزن داره که قابل درك و نگاه کردن ننگاهش

 " مرد ناراحت شدم؟نی ايچرا انقدر برا"
 . خودمو  جمع و جور کردمعی و سرختمی صدا چند قطره اشک ریب

 . سمتش برگشتم که از جاش بلند شدبه
 . متعجب شدمشی حرکت ناگهاناز
  شده؟يزیچ-

 . کردیاخم
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 . حل شدهمایخبر دادن مشکل هواپ.می بردی باگهید-
 ... داشتم بازم برام حرف بزنه و من گوش بدمدوست
 . بکنمي کنم و همدردهی خون گردهی مرد غم دنی اي دلشو باز کنه و من براي داشتم بازم سفره دوست

 ؟ی چشیبق-
 . زدي خسته البخند

 . رو لبش قفل شدچشمام
 ...ابشی نالبخند
 ... خاصشلبخند

 "گنی منیپس لبخند ژکوند به ا"
 .ایلیبلند شو ل. گفتمادی جاشم زنیتا هم-
  لبمو میشگی بود طبق عادت همیهرچ. قشنگ بودانی کي واقعا اسم من به اواای من اشتباه حس کردن ي گوش هادونمینم

 . انداختمنییگاز گرفتم و سرمو پا
 . بشمرهی چونم قرار گرفت و مجبورم کرد به چشماش خي گرمش رودست

 . متفاوت بودنگاهش
 ... حرف ها داشتنگاهش
 . ها با نگاهش به من منتقل شدنی ايهمه .....کمبود.....ی تابیب....یکالفگ....اضطراب

 . بهم دستور دادی اروميصدا با
 . به خونه خود دار بمونمدنیبزار تا رس.....لبتو ول کن-
 . بهش نگاه کردمي بهت و ناباوربا

 .... مرد واقعا نقابشو گم کردهنی لبم بهم فهموند اي مشتاقش رويچشما
 ...نداختی به دلم می گم کرده که ترسینقاب
 ....زدی گم کرده که شکنجه و درد حرف اولشو مینقاب
 .مونهی ارباب و برده منی ساحل زده شد بنی که تو ایی حرفايهمه -

 . تکون دادمسرمو
 "یکنیبازم برام صحبت م"

                                                                                                                                                          
 انیک
 

 .. بودمخسته
 ... دوشم وزن کم کردي از روکدفعهی که ي بودم از بارخسته
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 ... سفر دور و دراز اومده بودمهی از انگار
 ... دختر باز کردم و سبک شدمنی اي جلودلمو

 "مگه نه؟...دونهی مموی از زندگیکیهنوز قسمت کوچ"
 . شدممای سرمو تکون دادم و سوار هواپی کالفگبا
 .ادی و باال نمکنهی نگاه ممای با اضطراب به هواپایلی لدمی پشت سرم نگاه کردم و دبه

 . زدمصداش
 ؟!شدهیچ-
 . اشاره کردمای استرس نگام کرد و به هواپبا
  نشم؟نی سوار اشهیم-

  نداشت زدمی فرقشخندی با ننایقی که يلبخند
 "کنهی و رو نمترسهیبرده کوچولوم از ارتفاع م"
 . ولو شدای از صندلیکی ي سوار شد و رويبا حالت زار. باالارنشی اشاره کردم بگاردمی بادبه
 .... هم گذاشتمي با شمال پلکامو روی خدافظي نگاه کردم و برارونی ببه
 ... فرق داشتي کاري سفرهاي سفر با همه نیا

 ... که متفاوت بودي کردن دختردای پي بود برايسفر
 .... که مصادف شد با سبک شدن منيسفر
 ... رحمم دور باشمی از جلد بی که باعث شد مدتيسفر
 .شم دوختم چایلی برگردوندم و به لرومو

 .گرفتی و لبشو داخل دهنش گاز مکردی مي استرس با انگشتاش بازاز
 . کردم و بهش زل زدمیاخم

 . چشم دوختمی من ثابت موند و به کالفگي روچشماش
 . شلش کردمدواری سمت کراواتم بردم و با شتاب و تهددستمو

 . لبشو ازاد کرد و صاف نشستعی کنم حساب کار دستش اومد که سرفکر
 . پخش بشهمای داخل هواپی زدم و اشاره کردم اهنگيپورخند

... 
.... 

 . نگاه کردمبهش
 . شده بودرهی چشمشو پر کرده بود و با غم به روبه روش خي کاسه اشک

 . دادم و بلند شدمرونی طاقت بی بنفسمو
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   اومدرونی گرفتم که از افکارش بدستشو
 .یکنیولش نم-
 . بردمشمای و به اتاق خواب هواپدمشی بزنه بلندش کردم و دنبال خودم کشی خواست حرفتا

 .دی براندازش کردم که احساس کردم لرزی قفل کردم و به سمتش برگشتم و با نگاه خاصدرو
 . نکننکارویا-
 "کردم؟یواقعا م"

 و اشکاش اروم اروم دی چسبمایهواپ ي باز کردم که از ترس به جداره راهنموی پي باالي انداختم و دکمه ي گوشه اکراواتمو
 . اومدننییپا
 .ي کردیچیسرپ-

 ... تخت انداختمشي رفتم و روجلوتر
 " نبود؟یشی حرکاتم نماي جدیول"
 
 ایلیل

 
 . تخت پرتم کرديرو

 . رو چنگ زدم و هق زدممالفه
 ی بطانهیهنوزم همون ش.... نهیول.... بهش اعتماد کردشهیحس کردم م....حس کردم عوض شده..... مردو باور کردمنی امن

 ...رحمه
 . زدمهی تخت خوابوند و با خشونت روم خي شد و منو روکمینزد

 .کشمی کردم قانعش کنم دارم از درون درد می دوختم و سعاهشی سي به چشماچشمامو
 .خوامی لحظه رو نمنی کردم قانع بشه ایسع
 ....دیفهمی عذاب بودم و نمدر
 . روحم هنوزم دختره و تازهیه ول جسمم زن شددی شادیفهمینم

 ... از دست دادمموی تمام و کمال باکرگکنمی باور نمهنوزم
 .فهممی و نمکنمی نمباور

 ".زنمیفقط خودمو گول م....هه"
 . گرفت که ناله کردم و خواهش کردم تمومش کنهی نسبتا دردناك و محکمي گردنم کرد و گازاي داخل گودسرشو

 .دی پوستم لغزي لباسم رفت و روری زدستش
 . حس شرم و خجالت نفسم بند اومد و لبمو گاز گرفتماز

 .... دخترانه هانی اهیبی غرحس
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 . موندن و در حال سر باز کردننی روحم که دست نخورده تو دلم باقي دخترانه هابهیغر
 . استرس صداش زدمبا

 . شدرهی خبهم
 .کردمی فکر منطوری من اای تاب بود ی بچشماش
  خاص بودبی عجنگاهش

 
 . خالصازمندی نکینگاه ..... محتاج بودکی نقاب خوددارش فقط و فقط ریز..... رحمی بود نه بینه وحش.

  زدمهق
 .رمیمیدارم م....ولم کن-

 . مردمی داشتم مواقعنم
  بودننی گنگ و سنگيادی دفعه به سمتم هجوم اوردن زهی که یی حسهانیا

 ....زنهی مشمی و اتخورهی دستش به پوستم منکهی احس
 ...شهی گردنم از دندوناش فشرده منکهی احس

 .کردنی حسا داشتن از درون نابودم منیا
 . از کنارم گذشتن و باعث شدن بدتر کمر خم کنمفی و کثی اون روز لعنتي صحنه هاناخوداگاه

 .. تنهام که جسمم هالك شدچقدر
 ...رتی غی بي اون پستای شهوانزی غراهالك
 . شد و به نگاه کالفش چشم دوختميرتم جار صوي به پهنااشک

 نکن-
 . دادرونی بی بست و نفسشو عصبچشماشو

 . روم بلند شد و سمت کراواتش رفتاز
 . صحبت کردي نسبتا بلندي و با صداستادی در اکینزد
 کردمی نميکار-
  نگاهش کردمی گنگبا
 کار؟یچ-

 . فشار داد و در حال رفتن گفتنیی درو به سمت پاي رهیدستگ
 . فقط و فقط قصدم عبرتت بود و بسرمی دخترانه هاتو بگخواستمینم-
 . از اتاق خارج شدو
  موندمرهی خی و نفهمي ناباوربا
 "زنه؟ی حرف میاز چ"
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 ... زن شدمی رحمی با بدمی دخودم
 ... از خون من رنگ گرفتوونی که بدن اون حدمی دخودم
 گه؟ی می مرد چنی اپس

 ... برگشته بودني تا حدودکهی کردم در حالهی نبودن گرگهی که دیی گذشته هاي دستام گرفتم و برانی بسرمو
                                                                                                                                                      

  انیک
 
 .دمی سر کشکجای و ختمی شراب رالسی گهی رفتم و مای اتاق خارج شدم و سمت بار هواپاز

 ... برگشتش نابود بشهي نبود دخترانه هانی اقصدم
 ... بشهکی حس نکنه اجازه داره بهم نزدخواستمیفقط م.... نبود از قبل بدترش کنمنی اقصدم
 ....ارهی سر در بمی تونه حدو مرزهارو بشکنه و از زندگی نکنه محس

 ... کنه و دست و پاش دراز بشهتیمی دختر حس صمنی اشهی نملی دلی ولدی گذشتمو فهمي تا حدوددیشا
 . بدونهگاهشوی جادیبا.... در هر صورت اربابشم و اون بردممن
 . اشتباهم سرمو تکون دادمي استدالل هايبرا
 . بسوزهی و گذاشتم گلوم از احساس بدبختدمی سر کشگهی دالسی گهی

                             
 ایلیل

 
 . نگاه کردمنهیی اي خودم توبه

 ... پژمردهصورت
 ...ونی گريچشما

 ...دی سفيلبا
 . برگردوندمي رونهیی ااز
 ....نمی دختر بدبختو ببنی اخواستمینم
 . کنمهی خودم خون گری کسی و بیی به تنهاخواستمینم
 . کنمی و قشنگ مادر بزرگ که دلم براش تنگ شده زندگکی کوچيخونه دوباره تو . برم و ازاد شم خوامیم
 . زمزمه کردمیغی جي افتادم و با صدايزی چادی دفعه هی
 !مامان بزرگ-
 . کردمدای پانوی کعی سمت در رفتم و سربه
 ، زدي بهم نگاه کرد و پوزخندی دادم که با خستگيسر شونشو با تامل فشار. گذاشتمشیی پا به تنهای ارومبه
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 ؟!شیفرما-
 ....دمی لحظه لرزکی کالمش به جسمم منتقل شد و ي سرمانی سرد بود و ایلی صداش خلحن

 ... بکنهي پنهان کنه و ظاهر سازشوی خوده واقعکنهی می سعی رفت چقدر درد داره ولادمی که ي از مرددمیلرز
 . نشستمای از صندلیکی ي و کنارش رودمی کشیقی عمنفس
 . اومدرونی نگرانم بي لب هانی جمله از بکی فقط

 مامان بزرگم؟-
 لبخند از جانب ارباب مطمئن نی بود ای هرچیول... انسان دوست ي لبخنددمیشا... زدي چشمام نگاه کرد و لبخند خسته ابه

 .کننده بود
 .نگرانش نباش-
 چطور؟-
 . بهم زل زدمی به سمتم برگشت و مستقشتریب

 کرده فیبرام تعر. کنهیدگی رو گذاشتم که مراقبش باشه و بهش رسی خودم  ،کنار مادر بزرگت شخصشی اوردمت پیوقت-
 نفرو گذاشتم که کمک هی نوه شو ازش گرفتم نکهی اي و منم در ازايبری مشی خودتو مادربزرگتو پی زندگی با چه زحمتيبود

 . کنهدایحالش باشه و بتونه بهبود پ
 . کردزی چشمامو لبراشک

 ست؟ی مهربون نيادی که مست کرده زيمرد نیا
 شده وگرنه معلومه مهربونه که تو اوج ارباب بودنش مادر بزرگمو تنها ی شکلنی و ادهی دبی مرد قطعا  از گذشتش  اسنیا

 .نذاشت
 ." که برام موندهلمهی و تنها فامزهیمامان بزرگم عز"

 ... شدملی که به سمتش متماشدی چدمینفهم
  
 انیک
 

 .کردمی نگاه مزی مي روالسی بود و سکوت کرده بودم و به گنیی پاسرم
 ... کردمکاری داشتم به زبون اوردم چی خوبحس
 ... برام مطبوعهشی خوشحالنی کردم خوشحال شده و احس

 . کردملی تحلهیناخوداگاه خشکم زد و احساسمو تجز. دفعه حس کردم گونم داغ شدهی
 " شدم؟دهیبوس"

 .... نگاه کردمایلی به ليمتش برگشتم و با ناباوربه س. لبشو جدا کردعیسر
 .... که امروز قصد کشتن منو داشتي دختربه
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 ... شدرهی قبل لبش گرمم کرده بود خهی گونم که چند ثاني دهنش گذاشته بود و مبهوت روي رودستشو
 ... شد بوسم کردی چدی نفهمخودش
 ... چطور پوستش صورتمو گرم کرددی نفهمخودش

 . مختلف باهم در درونم در حال مبارزه بودني هاحس
 تو قلبم لذت بخش بی عجی ولکردمی که درکش نمیو حس...قدرت....تیعصبان....ی رحمیب.....ی جنسزیغرا.....يناباور....غم
 .بود
 چرا؟-

 . داشتيادی زيبود که سخنها 'چرا' نی که تونستم بگم همي کلمه اتنها
 .کردی گرم ممویشونی گونه و پشهی مادرم هميکه بوسه ها گذشته هام افتادم ادی ناخوداگاه

  اادمهی
 
 .کردمی همه عشق تشکر منی داشتن اي و از خدا برابستمی فرط لذت چشمامو مز
 " و عشق؟یپس کجاست اون همه خوشبخت"

 ... موندگار نبودنی مادرم ولغی دری بي شده بودم بابت محبت هالوس
 ... شدنلی تبدي و قوقی عمي و به خشم و انزجاردنیپر کش مقدس چند ماهه ي اون لذت هاتمام

 . مادرانه ها خو گرفته بودم و پرورده شده بودمي که با محبت و دلسوزیمن.... که تمام مارو داغون کرد از جمله منيانزجار
 ...بای و سرد شدم از کمبود عواطف زخشک
 ... ظالم و ستمگري کرد به مردلمی گرفت و مچالم کرد و تبدي که فقط روح و جسممو به بازییای رحم شدم از دنی و بخشک

  حاال اون همه ظلم و قدرت کجا رفتن؟پس
 اوردن؟ی فرود ممی و در برابرم سر تعظدادنی نشون می همه قدرت که مردم در برابرش ضعف و ناتواناون

  نشست ؟ی که همه با نام بردن اسمش رعشه به تنشون میانی اون ککجاست
 ه؟ی چندهی ادمیفهمی و نمکردمی سر مي دختر موفرفرنی من که بدون ایران زندگ دوکجاست

  تر از خودم؟فی و ظرفی نوبت منه ضعف و ناتوان بشم در برابر ضعحاال
  بوسه چشمامو ببندم؟نی شده دوباره از لذت انی نوبت احاال

 "رممکنهیغ"
 . قرمز شده بودي صورتش نگاه کردم که از شرم ، گرما و ناباوربه

 . وار گفتزمزمه
 .دست خودم نبود...دس...دیببخش-
 . از کنارم بلند شد و با سرعت تو اتاق پنهان شدعی سرو
 . نگاه کردمختنشی گربه
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 .... و رفتدیبوس
 ..ادی سابق مانی سر کیی داره چه بالدی و رفت و نفهمدیبوس

 ... شدی بزرگراتیی دستخوش تعندموی ایی پروای بنی خودش نبود و ادست
 . کردندای پقتی حقی هست ولای در من نابود شدن و به دست اوردنشون روکردمی فکر می طوالني که تا مدتهایراتییتع
 

                            
 ایلیل

 
 . تند قلبم گوش دادمتمی قلبم گذاشتم و به ريدستمو رو. اتاق پناه بردمبه

  با زور پوستمو لمس کنه؟خواستی قبل مي قهی که تا چند دقوی مرددمی شد؟چرا بوسچم
  بهش دادم که به مادر بزرگمم ندادم؟ي شدم و بوسه ادهی به طرفش کششدیچ
 .دمی لبم دست کشبه

 !انی کي و داغ شده بود درست مثله گونه هاکردی ذق مذق
 ارباب نیام بود نشستم و فکر کردم واقعا ا ههی شاهدگرشی ساعت پمی که نی تختي زدم و روي حس شرم دخترانه لبخنداز

 ...نیخوبه و دلنش
 ....  داره تا بشنوه و درك کنهازی که به بردش نیارباب

 ... بدهي کنه و دلدارحس
 . بشناسمششتری گذاشت تا بونی خوبه غم گذشتشو با من درمچه

 . عالم خوب و مهربونهيهای مرد با تمام بدنیا
 ... روز افتادهنی گذاشته و به اری تاثشی عواطف انساني مرد گذشتش رونیا
 ... کنه  درست مثله تمام مرد های خوب باشه و خوب زندگتونهی مرد منیا
 ... بخاطر ناحقدهی دبی چون اسشتری از همه بی داره حتی خوباقتی مرد لنیا

 ... شده بخاطر ظلم مادرانهخورد
 ... رو دارهی خوشبختحق
 .. منتقل کردای رويای و کم کم خواب چشمامو خسته کرد و منو به دندمی تخت دراز کشيو گاز گرفتم و رلبمو

                             
 انیک
 
 . بلند شدم و مسافت اتاقو رفتم و برگشتمی صندلي رواز
 .شدمیم تر و گنگ تر شونی پرکردمی فکر می هرچی بفهمم درونم چه خبره ولکردمی می بودم و سعری خودم درگبا
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 ... و سمت اتاق رفتمدمی به موهام کشیدست
 ... محکم وارد اتاق شدمی در و باز کردم و اروم وليال
 . بودزونی بود و پاهاش از تخت اودهی تخت خوابيرو

 .... موجودنی زدم به ايلبخند
 ... زدم به ظرافت معصومشيلبخند
 ... شدمرهی و به صورت غرق خوابش خستادمی سرش واي رفتم و باالجلوتر

 . لمس کردمفشوی لطي مواجش و فرهايای دستمو دراز کردم سمت درناخوداگاه
 ... نبودمنی بحال اتا
 ... حس ارامش بکنهيزی که از لمس لطافت چینیا

 "نه؟ی انقدر دلنشیواقعا هر لطافت"
 . بدنش نگاه کردمبه

 . گذاشته بودشی باال رفته بود وشکم برهنشو به نمالباسش
 . برگردوندمي کردم و روی اخم خوداگاهنا

 ...کردی می پوستش بهم دهن کجي روگاری سرده
 . بودمیو ک....میک....می من چکردی می کجدهن
 .کنمی نمي و دلسوزرمی و مشکنمی ندارم و فقط می مهربوني برای و دلمیطانی چه شکردی می کجدهن

 . رحمم ذهنمو  شکنجه  بکننی از اتاق خارج شدم و گذاشتم  دوباره افکار بتی عصبانبا
 
 ایلیل

 
 . اومدمنیی ازش پااطی فرود اومد و اروم و با احتمایهواپ

 . طور بودنی و عذاب اور برگشتم و واقعنم ای سفر طوالنهی کردم از حس
 ..رحمی و بی وحشياون خو.... نگاه به ظاهر عاشقاون

 "ي واقعا منزجر کننده اانیشا"
 ..... عشقي کرد به بهانه میزندان

 ... هوس بود و بسي اون جوونه ،جوونه نکهی که مثال تو قلبش جوونه زده بود و رشد کرده بود غافل از ای عشقي بهانه به
 "اصال االن کجاست؟"
 . گره زده بود برگشتمشویشونی داده بود و اخم پهی تکنیموزی لي شهی که سرشو به شانی سمت کبه
 . خجالت صدا زدمبا
 ان؟یک-
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 . اومد و به من نگاه کردرونی خودش بيای دناز
 ه؟یچ-
 شد؟ی چانیشا-

 . به من زل زدشی وحشي زد و با چشمايپوزخند
 .دی و چشدی کرد و عاقبت کارشو ديبه بردم دست دراز-
 . که بد محسوس بودوی کردم کنترل کنم لرزی به دلم نشست و سعي درندش لرزياز چشما....تشی لحن مالکاز

 . چشم دوختمرونیحزون به ب برگردوندم و مرومو
 " شد؟ي طورنیچرا دوباره ا"
  اخم پررنگ نااشنانیا.....ی نگاه درنده و وحشنیا

 
 
 ....خوامی نمرو

 .. ادی برونی بکشی تاريای کردم از دنتالش
 ...ستی که مقصرش نی راز هاش گذاشتم تا سبک بشه از حسيای به دنپا
 شد؟ی چیول
 " برگشت؟منیاهر"

 . دی قطره اشک اروم از کنار چشمم لغزکی انداختم و نیی پاسرمو
 . کرد و دل منو لرزونداهی دور نموند و دوباره پوزخند لبشو سنشیزبی تي اشکم از چشماي قطره

 . صحبت کرديزی تمسخر امي صدابا
 !ی اربابتشی پیانگار ناراحت-
 . شدمرهی بهت بهش خبا
 !فهممینم-
 . صحبت کردی ترسناکي جلو خم شد و با صدابه
  لمس تنت؟اره؟؟؟ي بوسه هاش تنگ شده؟ براي عاشقت تنگ شده؟ دلت برايانقدر دلت برا-

 .  زدداد
 .زنمی دم نمی ولشکنمی مي گوشم گذاشتم تا نشنوم چطوري دستمو روهی گربا
 ... قبلشي مرد برگشت به پله هانی نشنوم اتا
 ...بسه...بسه-
 ... نزنهی به من تهمت هرزگکردمی و خواهش مزدمی مغیج

 ..خوامی و مخواستمی مزوی نزنه اجبار اون مرد هتهمت
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 . گوشم برداشتي اومد و دستمو با خشونت از روسمتم
 ؟يدادی تلخه که بهش پا مقتیحق.......؟يدیحاال به حرف اربابت گوش نم-
 . سردش نگاه کردم و هق زدمي به چشماي ناباوربا

 .ارش دادم به مبل گرفتم و فشدستمو
 ... که با خودش در حال نبردهي دادم تا ضجه نزنم در برابر مردفشارش

 .وفتمی پس نری دادم تا از زور تحقفشار
 . کردخی گفت که حس کردم سرم به دوران افتاد و تنم ي جمله ای رحمی ببا
 . برده کوچولوی هوسشو نکنگهی بهت نشون بدم که دی لمس و لذتهی-

 . انداختم و داخل مبل مچاله شدمنیی پاسرمو
 "شناسمی نمگهی اربابو دنیا"
 
 انیک
 
 .دمشی رفتم و با خشونت دستشو گرفتم و دنبال خودم کشایلی سمت لمی که شدادهی پنیموزی لاز

 .... نرم بشمدینبا.... اربابممن
 ... ترفی بشم دربرابر ضعنرم

 . تمام زنا زجر و شکنجستاقتیل
 ... بمونمداریخورد کنم تا خودم پا گرفتم جنس مونثو ادی
 ... گرفتم لطافت زنانشونو نابود کنم تا نابودم نکننادی
 " بزرگ بشمی شکلنی که باعث شد ایلعنت به زن"
... 
.... 
 . انداختمش و در و قفل کردمي اتاق بازتو

 .کردی روبه روش نگاه ممنی و با لرز به اهرزدی مهق
 . زدم و جلو رفتميپوزخند

 ه؟هان؟ی ارباب چنینظرت راجب ا-
 . چشمام زل زدبه
 .خوامیارباب مهربونو م-
 . انداخت و  دوباره هق زدنیی سرشو پاو

 . که هستنهیهم....می مهربون ندارارباب
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 ... تن ماده ها رو بدر و نابودشون کننکهی ایعنی ارباب
 . شن که نابودت نکنننابود

 . دلخراشش بلند شدغی شکنجه انداختمش که جی صندلي شدت بلندش کردم و روبا
 .دستم....اخ-

 . صورتشو نقاب زدهی به اغوش گرفت و گردستشو
 ... ادامه ندمکردی متقال
 ... نبندمشامی بازيای به دنکردی متقال

 ". هستنکهیهم"
                          

 ایلیل
 

 . گرفت و دردش تا مغز استخونم نفوذ کردشی اتدستم
 . سرم اومدهیی  چه بالنمی نداشتم ببوقت

 . کردم مانعش بشم لباسامو پاره کنهی تن لرزونم گرفتم و سعي جلودستمو
 ... رو که به حراج گذاشته شد و فروخته شدی کردم به حراج نزاره تنیسع
 "هودهیتالش ب"

 . شدمری زنجی شد و به صندلروزی سر ارباب پاخر
 ..ت و عذابه اعتماد که اخرش شکسی به هرچلعنت
 ....شهی می ظلم که جواب خوبی به هرچلعنت

 . باز کرد و باهاش موهامو بستکراواتشو
 . کرد و گوشه انداختکهی تکهی تو تنم تلباسامو

 ...بلرز....بلرز کوچولو-
 . زدم و صورتمو به سمت پنجره چرخوندمضجه

 ... اربابونی انمی ببخواستمینم
 ...ش در تناقضه مرد با خودنی  انمی ببخواستمینم
 .دهی جونمو هدف قرار می بکری رحمانه با کلمات پی بشنوم بخواستمینم

 . بازوم گذاشت و فشردي تر اومد و دستشو روجلو
 ...دمی کشیغی درد جاز

 ... قابل تحمل نبوددردش
 ...! بودسی خدردش
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 انیک
 

 ...خون
 ...کردی می انگشتام بهم دهن کجي سرخ خون رورنگ
 ...کردی می بازوش بهم دهن کجي روقی نسبتا عمزخم
  هست؟ایلی همون متفاوت بودن لنی اگفتی و مکردی می کجدهن

  همون اختالف مقامشه؟نیا
 . و از درد قرمز شده بودسی صورتش نگاه کردم که از اشک خبه
 .دیلرزی و مدیلرزی نگاه کردم که دراسارت اربابش مفشی تن ظربه

 .  بلند شدنشی غمگيصدا شونش گذاشتم که ي روزموی تمدست
 .خورهیحالم بهم م.....بمن دست نزن-

 ... ته قلبم صدا داديزی کردم چحس
 ...خوامی صداشو نمي انزجار تونیا
 ...خوامی رو نمی نگاه متنفر و وحشنیا

 " مقصره؟یچه کس"
 ... بزرگ شدمی شکلنی اون زنه که امقصر
 ... سرم اومدیی چه بالنهی کرد و برنگشت ببي نامادريادی اون هرزست که زمقصر
 ...دی شروع کرد و عاقبت کثافتشو دفشوی کثيای و دنرفت

 " دختر از تبار اون زنه؟نی واقعا ایول"
  منو نداشت؟يو نوجوانه ها..... خواهرميکودکانه ها.... عشق پدرماقتی که لیهمون

 ... پر کرد و دردمو به دردش اضافه کردشیی با تنهاامویی دختر تنهانیا
 نجاست؟ی اگاهشی واقعا جااالح
 " کرده؟ری توش گيزی چای کنهیگلوم درد م"

 . خوش قلب بودمي برگشتم به گذشته که پسردوباره
 . چونش گذاشتم و صورت دردمندشو سمتم برگردوندمي اروم رودستمو

 ننت؟ی داميخوای می چگهید-
 ... تمسخر ارباب بودنمو به روم اوردبا
 ... حرف زدیگانگی و بي سردبا
 ...خوامی لحنو از همدردم نمنیا
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 ... دخترنی از جانب اخوامی روح  نمی خوش اهنگو بي صدانیا
  دست و پاشو باز کردم و خواستم بغلش کنم و ازاطی احتبا
 
 . ببرمش که خودشو جمع کردرونی بیطانی اتاق شنیا

 .ارباب بودنت بخوره تو سرت.....گفتم بمن دست نزن-
 .دیچی گوشم پياره و دوباره تو هق هقش دوبو

 ....می سرم بخورن راضي هم توای تمام دناگه
 ... دردناکهيهای و بازهی گرفتم غلطه و پر از ساشی که در پی راهدمیفهمی و مخوردی به سرم می سنگی بود همون بچگخوب

 ... کاشيا
 ...زنمی که االن توش دست و پا مستی نفی کثيای دننی حقم ادمیفهمی کاش ميا
 ... به سرم بکشه و بگهی بکشه و دسترونی لجن زار بنی باشه منو از ای کاش دستيا
 ...گذردی مزی ننیا

                              
 ایلیل

 
 .میهوشی شده بود که حس کردم رو به بادی کرده بودم و دردم زهی گرانقدر

 . و از داخل سردکردی گرمم مرونی و از بشدی مي انگشتام جاري و الومدی خون منطوری دستم هماز
 "کنم؟ی نمدای برزخ نجات پنیچرا از ا"
 . دفعه حس کردم تو گرما فرو رفتمهی
 . آخم بلند شدي پهنش ضربه زدم که صداي نهی کم جونم به سي دستابا

 . ارومش گوشمو نوازش و قلبمو مطمئن کرديصدا
 .تموم شد.....ایلیاروم باش ل-

 . ادامه دادي خشداريدا کرد و با صیمکث
 .تموم کردم-
 . قدماش گوش سپردمي صداش چشمام بسته شد و به صدانانی اطماز

                                                                  ***                                                                                       
 انیک

 ... گرم بود و لرزونفشی ظرتن
 .کردی بهم منتقل می حس خوبظرافتش

 .شهی نمی دارم وجودشو درون خودم حل بکنم ولدوست
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 "چرا؟"
 . اربابمچون

 . ارباب بمونمدی ارباب بودمو باتااالن
  بشم؟ی رحم بودم چطور به خودم اجازه بدم معمولی خشن و بی االن اربابتا

  کرد؟گرانی مادرم منو متفاوت با دی مونده وقتادمی بودن ی از کجا معلوم معمولاصال
 ..یی از جنس ترحم و تنهایمتفاوت
 .. از جنس خباثت و دردیمتفاوت

.. 
... 
 . کردیی ته قلبم پاهامو به سمت اتاق خودم راهنمای مهمان ببرمش ولي از اتاقایکی خواستمیم
 ... پا بزارهامی به دنقای دختر عمنی خوام ایم
 ...م تو اتاق من،کنار من نفس بکشه خوایم
 "ده؟ی غم دکی ي براهیادی زيخواسته "

 .. هنوزم گرما دارنی خاکستر شده ولاحساساتم
 ....کننی می هنوزم زندگی کشته شده ولعواطفم

                              
 ایلیل

 
 ...دمی زدم که صداشو کنار گوشم شنیفی خفغی حس سوزش چشمامو باز کردم و جاز
 . نکنیحرکت....شهیاالن تموم م-

 . گرمش پوستمو قلقلک دادنفس
 . گرمش بدنمو شل کرد و نفسمو بند اوردنفس

 "اد؟ی سرم مییداره چه بال"
 .  بازوم نگاه کردمبه

 .کردنی تالش ممی بهبودي مردونش برايدستا
 .دیچی پی باند رو دور دستم ماطی و با احتاروم

 .رمی خودمو بگي درد لبمو گاز گرفتم و سرمو به بالشت فشار دادم تا جلواز
 ..ادی که به دست اربابت به وجود بی داشت زخمدرد
 ....ي روز بدهی و ینی ببی روز خوبهی داشت درد

 ... روز تنشهی روز ارامش و هی
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 . اطرافم نگاه کردمبه
 ".شناسمی اتاقو نمنیا"
 . طرفش برگشتمبه
 ان؟یک-
 . جواب دادي گرفته اي صدابا
 بله؟-
  کجاست؟نجایا-
 . و به چشمام نگاه کرددی دفعه دست از کار کشهی
 .نشی حزي رهی شدم و غرق شدم تو اسمون ترهیخ

 . و تنها بودنی غمگبی عجنگاهش
 ... دارهازی نستنی گري براي که به شونه ای کسنگاه

 .. که سرش و نوازش کنه و اروم بشهی داره به دستازین
 اتاقم-

 .دی کشیقی عمنفس
 . پا گذاشتهنجای که به ای هستی کسنیاول-
 . کردمی نگاه مرهی بهت به اتاق تبا
 .کشهی تخت من دراز مي که روی کسنی و اخرنیو اول-

 ...ختی ته دلم فرو ريزی کردم چحس
 ... قلبمو به لرزه در اوردی کردم کسحس

 "چرا انقدر هوا گرمه؟"
 
 انیک
 
 . صورتش نگاه کردمبه

 ... برق اشک  داشتچشماش
 ...رفتی منیی به سرعت باال و پانشیس

 ...دی لرزی مکشی کوچي چونه
 . به اسارت دندوناش در اومده بودلبش

 "اون لبو ول کن"
 .... داشت لمسش کنمی که سعی از احساسگرفتمی مشی اتداشتم
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 ...کشوندی که منو به سمت خودش می باختم در برابر حسی مداشتم
 . تخت بلند شدم و سمت پنجره رفتم و بازش کردمي لبه از

 ... بودمملتهب
 ... داشتم التهابم رفع بشهازی بودم و نملتهب

 ... اومدنهدی بازم در حال پدی که همش سرکوبش کردم و خاموشش کردم ولیالتهاب
 . ماه کامل نگاه کردمبه

 .... فرو رفتهیکیمثله من تو تار..... من تنهامثله
 . دختر از ماه بودنم حرف بزنمنی اي براخوامیم

 .... سالمو تموم کنمنی چندي بزنم و عقده حرف
 .  شروع کردمي خشداري صدابا
 . شدلی و خشن تبدب،مرموزی عجیهمون طور که بهت گفتم مادرم به زن-
 . شدمری عقب افتادم و گوشه گمی درس و زندگاز

 .شدی مدهی کشي بحث و جدل  به کتک کارنی  ای و گاهکردمی دعوا می استثنا با کس رفتم بالی مرونی بهروقت
 . شده بودم درست مثله مادرموونهید

 . پدرمي مادرم و غصه هاي از رفتاراکردی درد مقلبم
 . نگاهم کردنی و سمتش برگشتم که غمگدمی کشیقی عمنفس

   روبه رو شدميزیاز اتاق خارج شدم و با چ..... دري و بعدشم صدادمی بحث و دعوا شني شب تو اتاق بودم که صداهی-
 .شدمی کاش نمي اکه

 . تا عذابم چند برابر نشهشدنی و از دفتر ذهنم پاك مکردمی و با تمام اعترافات پدرانش فراموش می اون شب لعنتکاش
  پنجره سر خوردم و نشستمي گوشه

 
. 
 ".شمیدارم نابود م"
 يزی چيجلوتر رفتم و متوجه . بودنیی کنار اتاق خوابشون نشسته بود و سرش پانی زميپدر مهربونم برهنه رو...زمیپدر عز-

 .شدمیشدم که کاش نم
 .دی لرزی پهن پدرم  از هق هق مردونش مي هاشونه

 . بار شکستمنی چندميبرا
 . افتادمنی زمي پدرم پاهام شل شد و کنارش روي بار لرزش هااز

 . شونش گذاشتميو سردمو ردست
 . دستام گرفتمنی کردم و سرمو بسکوت
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 .دنی کششی به اتموی که زندگیی صحنه هاي اورادی داره درد
 .شهی نمروزی ها پرروزی دنی وقت اچی هی بودن ولروزی دنی که انگار همی خاطراتي اورادی داره درد

                              
 ایلیل

 
 . دفعه سکوت کردهی که دادمی محزونش گوش مي طور به صدانی همی درد گرفت ولقلبم

 . بدن مچاله شدش کنار پنجره نگاه کردم و حس کردم ترك برداشتمبه
 .... برداشتم از ترك اربابمترك

 "؟يپس کجاست اون ارباب قو"
 . چشمامو حلقه زداشک

 . رو کنار زدم و با درد بلند شدم و سمتش رفتمپتو
 . نگاه کردمدشی و به بدن خم نشستمنی زمي روکنارش
 . دستش گذاشتم که نگاهم کردي جلو بردم و روی با دو دلدستمو

  باشه؟نی نگاه انقدر غمگهی شهی میعنی ایخدا
 . ندارمکجای همه غم رو نیبه درگاهت قسم طاقت ا"
 "خوامی فشار نگاهشو نمنی خدا اي خداوندبه
 
 انیک
 

 . نشستکنارم
 . دادي دستم گذاشت و فشاري روکشوی و دست کوچنشست

 ... لذت بخشهفی لطي گرمانی چقدر ادونهی مخدا
 ...ادی به خواست خودش لمست و کنه و به سمتت بی که بدونییگرما
 .ی به خودت مسلط بششهی و باعث منهیشی که به دلت مییگرما

 . نگاه کردمبهش
 ".ری ازم نگهی نگاهو مثله بقنیا"

 . حرف زدی ارومي زد و با صدای محزونلبخند
 .انیادامه بده ک-

 ... دارمازی ادامه بده ها ننی به اچقدر
 .دادمی ادامه بده و ادامه مگفتنی کاش تو گذشته هم به من ميا
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 . هامو نجات بدممو،شوهرمو،بچهی تا زندگان،برگشتمی  عوض شدم کگفتی و منشستی کاش مادرم کنارم ميا
 .وفتادی اتفاق ننی که افی حیول
 ..فیح

 . تلخمو مرور کردمي بستم و دوباره گذشته چشمامو
 کسم ی پدر بي چه درددمیفهم... اون شب از اشک پدرم نابود شدمادمهی. منو نگاه کردونشی گريسرشو اورد باال و باچشما-
 . طور کمر خم کردنی که با تودار بودنش اکشهیم

 ... به من زدیی چه حرفاادمهی هنوزم
 . رها بشهدی شده و باگهی دیکیمادرت .....شهی مادرت نمگهیدرت دساله گفت ما16 پسر هی به
 . شده بودسی صورتش نگاه کردم که از اشک خبه
 "امروزمرض چشم گرفتم ؟"
 .مخصوصا رابطه.... کردهدای مشکل پزی همه چيپدرم گفت مادرت تو-
 . زدمي شدم و ناخود اگاه از فشار گذشته دادرهی خایلی لبه
 ؟ی چیعنی بمونه ی باقازی از حس نزی پرت شده باشه و لبررونی پدرت از تخت خواب بی بفهمیتونیم-
 . تکون داد و ساکت شدنی نه به طرفيسرشو به نشونه . . و مبهوتش نگا کردمدهی ترسي چشمابه
 ".چقدر بدبختم"

                           
 ایلیل

 
 . که زد خودمو جمع و جور کردمي داداز

 .... مردنیکشه ا ی مي دردچه
 . کنمهی مرد خون گرنی اي برادی باکنمی و فقط حس مستمی قادر به درکش نشنومی که مییزای چایخدا

 . افت کردش صحبت کردي با صدادوباره
 . نشستاهی از اتاق،از جسم و روح مادرم رونده شد و به خاك ساجیتو اوج احت.....پدر عاشقم-

 اخرا مادرت تو تخت به نی نداره و ای درستيساله رابطه 1به پسر کم سن و سالش گفت ...کشهی مي چند وقته چه زجرگفت
 .دهیمرز جنون رس

 . چشماش خورد شد و از درون نابود شدي پسرش جلودی ساله درد و دل کرد و نفهم16 پسر هی با
 ی بود همه چنی ايکه نشون دهنده  یهمون شب.... شده بودنی کرد همون شب نفرهی که پدرم گري بارنی و اخرنی اولادمهی

 . که مادرانه هاشو به رخ بکشه و عشقشو نثار معشوقش بکنهستی ني به بعد مادرنیتموم شده و از ا
 سرپا بشه و رسم ي شکستش گوش دادم و گذاشتم با همدردي و به صدادمی اون شب کنار پدرم تا صبح دراز کشادمهی

متنفر شدم که ....... و نابود شد  دیاون شب ناخود اگاه  از مادرم متنفر شدم و عشقش تو قلبم پر کش..... بدهادی رو به ما یزندگ



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 141 

 مادرم چند نکهی غافل از امی نشستاهیبه خاك س..... و اخرم پشت اتاق ولش کرداد جنس مذکر، پدرمو  شکنجه دازیتو اوج ن
 . نشستهاهیوقته به خاك س

 .نگاه کرد کرد و به چشمام سکوت
 "!نم؟یبی می چایخدا"
 ..... اربابمو براق کردهي اشک چشمانم
 ....کنهی مانی که روح خورد شده و قلب شکستشو نمای اشکنم

 ...دمی سرشو به اغوش کششدی چدمینفهم
 ....ستی خواستم حس کنه تنها نشدی چدمینفهم

 "نمشی نبدهی خمخوامیفقط م"
 

  چهارمفصل
 
 انیک
 

 ... شددهی به اغوش کشسرم
 .دی منو به اغوش کشیی تنهای نداشت ولدنی به اغوش کشي برایی که  جایکی اغوش کوچبه

 . زخم هام و روح خستم شدهي برای که مرحمیاغوش
 .می تلخ زندگي صحنه هاي اورادی کرده بود از غم گذشته و دای نم پچشمام

 . شمی ببارم و خالخواستمیم
 "ستم؟ی مگه ارباب نیول"

 . شدم و کمر خم کردمفی ضعی ولاربابم
 . بشم تا دوباره سرپا باشممی دارم ترمازین
 . کنمدای راه پی مثله االن به اغوشای و به حرفام گوش بده نهی کنارم بشی کسی دارم گاهازین

 .زدی قلبش گوش دادم که با سرعت هرچه تمام تر مي صدابه
 . قلبو دوست دارمي صدانیا

 . و قبولش دارمرمیپذی قلب رو منی اصاحب
 .دیچی هق هقش تو گوشم پيصدا
 .کنهی مي بهم نشون داد حرفامو گوش کرده و ابراز همدردفشی و لطفی ظري هقاهق

 ... به شکمش فشار دادم تا گم بشمشتری بسرمو
 ... تنشکی کوچيای محو بشم تو دنتا
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 ..کرشی پيای بشم تو جغرافدی نا پدتا
 .دمی خشدارشو شنيصدا

 .ادامه بده.....انیبازم بگو ک-
 .کردی بود و رها نمدهی گلومو چسبی بغض لعنتی باز کردم که ادامه بدم ولدهن
 . کنمهی دراز خون گرانی خودم سالي برادی حرف بزنم باگهی چند کلمه داگه

 . زمزمه کردمي بغض داري صدابا
 .تونمینم-
 . کردنو ادامه بدمي بره و خود خورنی هم فشار دادم تا نم اشکم از بي چشمامو روو
 . گذاشتارمی در اختی نکرد و اغوششو مجانی صحبتگهید

 . رو دارمذی لذي گرمانی دل کندن از ایی تو سکوت گذشت که احساس کردم تواناي اقهی دقچند
 . نگاه کردمنشی و غمگی باروني سرمو از شکم داغش جدا کردم وسرمو باال گرفتم و به چشمااروم

 " دختر؟ياریجا م همه اشک رو از کنیا"
 . صحبت کردمی نسبتا مهربوني زدم و با صداي خسته البخند

 .یکنی مهیچقدر با سوز گر-
 . سوز قطرات اشکت دلمو گرفتنگفتم
 . بگمتونمی و نمنگفتم
 . زدی کمرنگلبخند

 گنی منویهمه هم-
 .خواستمی همه رو از لبش نمي کلمه نیا

 .ننی کنه و همه قلب پاکشو نبهی داشتم فقط و فقط کنار من گردوست
 . دختر باشهنی اي قلب و تن من براي داشتم همه،فقط همه دوست
 . شده بود به دست گرفتمی که زخمبازوشو

 . که خودم مسبب دردش بودمییبازو
 .دمی بازوش کشي انگشتمو رواروم

 ؟يدرد دار-
 . کردم نفسش گرفتحس

 . بمن نگاه کرد و سرشو تکون دادی ارومي چشمابا
 .االن خوبم-
 . االن دلمو گرم و روشن کردنی چقدر ادونهی خدا مو
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  کنار منیعنی االن نی ادونهی مخدا
 "یپس کنارم خوب"
 
 ایلیل

 
 .هی و دوست داشتننهیشی ارباب به دل منی اچقدر
 .زنهی و باهات حرف از احساس و عواطف مهی که خاکیارباب

 .. لذت بخشهستنی که االن اروم و شکنجه گر نی لمس بازوم با دستچقدر
 ...زنی عزشنی می درنده و وحشی خستش که زماني چشمانی اچقدر
 ... شدن پاکننی رنگي لباش که به لبخندچقدر
 ... در مورد دردم به چشمم مقدسهشی نگرانچقدر
 . بلند شد و بلندم کرداروم

 . به صورتم نگاه کردهی شد و بعد چند ثانرهی ماه خبه
 ا؟یلی لی پر کنامویی تنهاشهی همشهیم-

 ...دی کردم قلبم لرزحس
 .. شدمداغ

 ... رنگ گرفتن و گلگون شدنهی از ثاني هام در کسرگونه
 .دمی انداختم و لبمو به دندون کشنیی پاسرمو

 خوام؟ی میشگی اربابو همنی ایعنی ایخدا
 ... خشنی مهربونه گاهی که گاهیارباب
 ... بر افروختهی اروم گاهیگاه

 .دونمی رو به رو بشم و الحق که جوابشم نمی سوالنی با همچکردمی وقت فکرشو نمچیه
 . به دست گرفت و صورتمو رو به ظلماتش نگه داشتچونمو

 .کنمی رو درك نمی سرخنی الیدل-
 . چقدر حس کردم قلبم مچاله شدو
 .دونهی از احساس نميزی مرد چنیا
 .کردهی می مرد جدا بوده و جدا زندگنیا
 .کنهی برانداز مقی و دققی عميدی با دانشوی مرد تازه داره اطرافنیا

 . زدملب
 .فقط گرممه-
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 .شهی گرما از جانب تو و حرکاتت ساطع منی نگفتم او
 . شب اروم  و رمز الود دلمو به لرزش انداختنی انگفتم

 . نداره سوالمیجواب-
 . جمله رو گفتنی بودن ای سوالچی هبدون

 .شدی مدهی ابروهاش دنی بیفی صورتش نگاه کردم که اخم ظربه
  مچاله شده؟نطوری مرد از نبودن من انی کنم اباور
  کنم بودن در کنار من براش باارزش و مهمه؟باور

  متناقض خودم موندم؟ي تو رفتارای در تناقضشو تحمل کنم وقتي رفتاراچطور
 ".وست دارم کنارش بودنو دیول"
 .کردی به درونم نفوذ کرده بود و تمام برنامه ها و افکارمو کنترل میروسی چه ودونمینم

 .کردمی مرد فرار منی با ایی حال از تنهانی ماله من باشه در عاشیی داشتم فقط تنهادوست
 زمی  حال از فرمان ها و دستوراش  در حال گرنی خوش صداش در عي داشتم گوش کنم به اوادوست

 . دفعه دفعه دستمو  گرفتهی
 ...محکم
 ...ملتهب

 ...گرم
 . بهت و ترس صحبت کردمبا
 ؟یکنی مکاریچ-
  به سمتم برگشتی نگاه خاصبا
 .فقط امشب تختمو با حضورت گرم کن-

 .. کردمتب
 ...ازمندشی نگاه نری کردم زتب
 ... روح بودهی که هرشب سرد و بی کردم از تختتب
 ...دنی مرد دراز کشنی کردم و ملتهب شدم از کنار اتب
 ". تو احساس مجهولمسوزمیدارم م"

                                                                         ***                                                                     
 انیک
 

 . شده بودامییکه گرمابخش تنها شده بودم ی به دامن جسمدست
  که از جنس میفی به دامن دختر لطدست
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 ...قدساته

 .دی به گوشم رسدشی ترسي تخت نشوندمش که صدايرو
 ...يخوایتوکه نم..تو...انیک-

 . نگاه کردمشی باروني به روح پاکش زدم و به چشمايلبخند
 . جسارتو ندارمنیا-
 ... اشکاش زد برام قشنگ بوديای درنی که بيچقدر لبخند 

 .. نگاه خجالت زدش به دلم نشستچقدر
 .دمی پتو خزری تخت خوابوندمش و خودمم اروم زيرو
 .دی کمرش رد کردم که حس کردم لرزری سمتش رفتم و دستمو از زاطی احتبا
 .موذبم...انیک-
 . موذب باشهدمیبا
 ... دختر بودنی تن ادنی ارباب مهربون تا چند ساعت قبل در حال درنیا

 .. اعتماد کنهدمی ارباب نبانی ابه
 . به سقف زل زدمی شکمم قالب کردم و با ناراحتي رودستمو

 ..کنهی تن منم گرم مشهی که از پوست و وجودش ساطع میی گرمای ازم دور باشه ولدیشا
 ..متهی قدرم برام غننی همی کنه ولي ازم دوردیشا
 . کردمظی غلی هم فشار دادم و اخمي که به ذهنم هجوم اورد دندونامو روي صحنه اي اورادی با

 .. بودایلی لي و خشمم از متجاوزایتی نارضاي که نشون دهنده یاخم
 ...کردی می رو برام تداعرتی و صد البته غی که حس مردونگیاخم

 " بهش بگم؟دیبا"
 .دونمینم

 .دمی کشرونی بی زنانگيای دارم بگم تو رو از دندوست
 . دخترانه هاتو بهت برگردوندمي دارم بگم تا حدوددوست

 .چشماش بسته بود. صورتش نگاه کردمبه
 .دمی به صورتم کشی و دستدمی کشیآه

 ... حکم فرما بشهنمونی نداشتم بخوابه و سکوت بدوست
 ... حس کنمفتوی ظري داشتم تا صبح صدادوست

 . بستش نگاه کردمي پلکابه
 . شدمرهی صورتش خي خم شدم و با دقت به اجزاروش
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 ... فريموها....دیپوست سف.... متناسبینیب....ی کمانيابروها.....ی بلند و مشکي هامژه
 "ست؟ی فرشته نهی دختر نیا"

 . سرخش خشک شدي لباي رونگاهم
 . به  عواطفم چنگ انداختيزیچ
 . کنمینی عقب نشای کنم يشروی مبارزه بودم پدر

 ... بچشمهی ثانکی ي برای خوش فرمشو حتيدم طعم لبا شوسوسه
 ... ساعت ها فکر منو گرم کنهتونهی که مي اهیثان

 .. رو کم و کمتر کردم و به ارباب بودنم پشت پا زدمفاصله
 ... داغ شدمهی از ثاني به لباش برخورد کرد و در کسرلبام

 ... رو از دست داده بودميزی االن نعمت چه چتا
 ...دادی محبت منیری بودم که طعم شیی االن غافل از بوسه هاتا
 ... نداشتی گرما و روحمی االن زندگتا

                                                                    ***                                                                                 
 ایلیل

 
 ، شد و خوابم بردنی سنگپلکام
 . دفعه حس کردم لبام به اسارت در اومدهی خواب بودم که ياوال

 .دی باز کردم و نفسم برچشمامو
 ... مبهوتمي چشماي روبه روانی کي بسته يچشما
 ... گل انداختمي گونه هاي ملتهبش روبه روي هاگونه

 ... لرزونمي لباي گرمش رويلبا
 .. صدا باشمی بای بزنم غی بودم جمونده
 ..اوردی مادمی تلخ رو به ي و گذشته هانداختی به قلبم چنگ میبی غرحس
 ...دادمی گرمارو بروز نمنی اي با کلمه ای شده بود ولشی مثله اتتنم

 ... شدری به روحم سرازبی عجی لذتشمی نممنکرش
 ... کرددی چشمام کلي چشماش باز شد و روعی کردم که سری خشکي شد که سکسکه ی چدمینفهم
 ...نمی تاب و غمگی شد تو نگاه بقفل
 .. رو تو نگاهش خوندمی شرمندگبرق
 .. مطلقش حس کردمیاهی سي رو تواجی و احتازی نبرق

 . کارو بکنمنی اخواستمینم-
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 . صورتشو ازم دور کنه که با دستام صورتشو قاب گرفتمخواست
 . نگاه کرد و ساکت شدمی اشکي تعجب و بهت به چشمابا

 ...نمشونیبی می شکلنی که ایی پسرانه هاي کباب شد برادلم
 ...دمشیدی پنهان شده بود و من تازه می چه موجود پاکفشی نقاب کثریز

  زدملب
 .خوامی من میول-
 .دی چسبشیشونی نگاهم کرد که لبام به پی دوگانگبا

 ... نشده بوددهی رو که بوسیشونی پدمی و با احساس بوسقیعم
 ..تشو لمس کردم و گرمامو با سرماش مخلوط کردم قلبم پوسمی صماز
 ..گفتی پدرم مادمهی
 'دیبوسی و با احساس مقی عممویشونی پکردی احساسات و عالقش فوران میمادرت وقت'
 ' کار داره؟یشونی به پیتا لب هست ک' و گفتم دمی حرفش خندنی اون روز چقدر از اادمهی و
 '.می قدياستغفرهللا،دخترم دخترا ' حرفم بابا چقدر گفتنی با اادمهی

 . صدق کردقهی دقنی حاال و تو ای ولکنهی حرف صدق نمنی اکردمی مفکر
 .دمی عرق کرده و ملتهبشو دیشونی بلکه پدمی گرمشو نديلبا
 "واقعا فوران کردم؟"

 ... نگاه کردمشی تهي جدا کردم و به چشماشیشونی لبامو از پاروم
 ...م از غیته
 ..یتی از حس تلخ شکنجه و نارضایته
 ...يگری و وحشی از درندگیته
 . زمزمه کردي خشداري صدابا
  دختر؟یکنی مکاریبا من چ-

 .دمی زدم و لبمو به دندون کشیمونی از جنس شرم و پشيلبخند
 . اروم جلو اورد و لبمو رها کرددستشو

 .ایلی بمونم ليبزار خوددار و قو-
 . مطبوع به بدنم نفوذ کرد و سست شدمیی گفت که حس کردم گرمايزی چسبوند و زمزمه وار چشیشونی به پمویشونیپ

 .ی پا گذاشتمیممنون به زندگ-
                                                                    ***                                                                        

 انیک
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 .دمی کشیقیساکتش کردم و نفس عم. بلند شدممی االرم گوشي با صداصبح
 . زدمي کنارم نگاه کردم و لبخندیعنی تخت ي گهی سمت دبه
 "هنوزم گرمه"
 ....شبید

 ف
 

 .دمی کابوس ندشبی دقط
 . مثله گذشته هادرست

 ... که پدرم بودیزمان
 ... بودمادرم

 ... بودخواهرم
 ... خدام بودو
 .می شاد و عاشق بودي خانواده هی ما و

 .دنیدی مای و روکردنی می که از محبت هم زندگي اخانواده
 ... خوابم کردی شد و بلی تبدقی عمی ارامشم باشه به تنفر و کابوسي هی مادی که بایی تمام خوابامی اتفاقات تلخ زندگلی اوااز
 ... حاالیول

 .دمیب د و خوادمی سال دوباره در ارامش خواب13 گذشت بعد
 . زدم و صد البته خدا رو شکر کردمي و به صورتش نگاه کردم و لبخنددمی وسط خواب پرادی که از عطف زیخواب

 . نبودمی امروز رسمی ولدمی پوشی اومدم و لباس مرتبنیی تخت پااز
 . شدمی بودم چون به دست اون دختر کوچولو ساده و خاکی و خاکساده

.. 
... 
 . جلوم اومد و بعد اجازم شروع به صحبت کردي دفعه خدمتکارهی رفتم که نیی پله ها پااز
 .نی بردارشونیقربان خواهرتون تماس گرفتن و اصرار کردن هرچه زود تر به د-

 . کردمتعجب
 "!اونم مهرسا؟!دار؟ید"
 ؟ی چينگفت برا-
 .نی تر بهشون برسعیه و  گفتن سر حالشون بدادی زي هینه قربان فقط از پشت تلفن مشخص بود از کمبود خواب و گر-

 . شدمنگران
 .کردی نمي خواهری که هنوزم خواهرم بود ولي خواهرنگران
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 . خارج شدمنشستی که امروز به دلم مي کردم و از خونه ایاخم
 . شدم و به عمارت نگاه کردم و لب زدمنی ماشسوار

 .گردمیبر م-
 . کردم که زودتر برسم و صد البته زودتر برگردمیگ روشن کردم و با سرعت هر چه تمام تر رانندنوی ماشو

                                                                   ***                                                                                 
 انیشا
 
 .  خودم متنفر شدماز

 . مجنون شدمایلی رفتن لبعد
 . رو گذروندهیوانگی و حد دگهی که زور میمجنون

 ".کردمی نمي کارفیاگه مجنون بودم انقدر کث....هه"
 . کردم و اشک به چشماش اوردمتشیاذ

 ..شمی اشک چشماش سست مي اورادی با هنوزم
 . بشه و ببارهی بخنده باروننکهی اي که گذاشتم به جادهی و حس انزجار بهم دست مشمی مسست

 . کردمي عواطف با جسمشم بازری غی کنم ولي بازیطف کس  با عواخواستم
 می سوراخ قاهی وارد عمل شدم که حاال مثله موش تو قی طرنی اشتباه کردم از ای بزنم ولنی به زمانوی کي جورهی خواستم

 .شدم
 .... گرفتاموی مست بودنم تمام دنفهممی ماالن

 ... رو ازم گرفتایلی لاعتماد
 ... مهرسا رو گرفت و ترسونش کردوجود

 ...  صد البته خودمو نابود کردو
 .       کردمی و جبران مگشتی زمان به عقب برمکاش

                                                            ***                                                                                         
 مهرسا

 
 دادمی قلب شکستم گوش مي و به صداختمیری از اتاق اشک مي جمع کرده بودم و گوشه اپاهامو
 ... ادم بودنی اانی شاشهی باورم نمهنوزم

 . من گوش ندادي که به خواهشافی کثيمرد
 ".اشتباه شناختمت"
 .... شده و برگشته سمت منمونی پشکردمی فکر مشبید
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 . عاشقش بوده و حاال اومده جواب عشقشو بدهي افتاده که روزیمهرسا نام ادی دوباره کردمیفکرم
 "هه...یچه جواب"
 ..کردمی اشتباه میول

 . نقابش نشونم دادری زقتشوی حقهی از ثاني مرد بهم حمله کرد و در کسراون
 . دفعه در اتاق باز شدهی پام گذاشتم که ي هق کردمو سرمو روهق

 .دیچی هق هقم بلند و بلند تر تو اتاق پي نگاه کردم و صداانی به ککردنی درد مادی زي هی که از گریی چمشابا
 . که سمتم اومددمی کشیغی فشار جاز

                           
 انیک
 

 . بودصی هق هقش از پشت در هم قابل تشخيصدا
 ... گرفتدلم
 ...ر خم کردنش برام درد داره کمی نکرد و گذاشت کمر خم کنم ولي که خواهري خواهري گرفت برادلم
 ... که تو هق هقش  مشخصهی گرفت از بغضدلم
 . روبه روم قلبم مچاله شدي صحنه دنی و باز کردم و از ددر
 ...گاریس

 ...دود
 ... شکستهي هاشهیش

 ... الکلي بطرانواع
 ... صد البته رد خونو

 .دی چکی مچ دستش مي که از رویخون
.. 

 . لب زدي خشداري رفتم و روبه روش نشستم که بهم زل زد و با صداسمتش
 .بهم تجاوز کرد-
 .. خواهرنی اي شدم برایرتی چقدر غدونهی خدا مو

 . هدف قرار گرفتموی اومد و  مردونگرونی خواهرم بدی سفي تجاوز که از لباي از کلمه دمی کشي چه درددونهی مخدا
 .دمی شدم غردی کلي دندونانی باز
 ؟یک-

 . زدهق
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 که عاشقانه دوسش یهمون...... منو به اون تازه وارد فروختی ولکردی می عاشقي ادعای که زمانیانیهمون شا.....اون پست-
 .. برگشته تا گذشته هاشو اصالح کنهکردمیداشتم و فکر م

   ادامه بده و ضجه زدنتونست
 .گفت

منه خر فکر ...دی کشرونی و منو از اتاقم بي رفته سفر کاردونستیم....ستی بابا ندونستیم...دویم......دی کشرونیمنو از خونه ب-
 ..یول.... بزنه یمونی و حرف از پشادیفکر کردم ب......کردم برگشته تا بگه متاسفم تورو بهش فروختم

 . دادهی زد و سرشو به شونم تکزار
 دی که بایانتقام... انتقانمیاخر سرم ولم کرد و گفت ا..... کشونديبهم تجاوز کرد و منو به مرز نابود..... بهم حمله ور شدیول-

 . دادمیزودتر انجام م
 . زدادی نگاه کرد و فرمی و عصباننی غمگي چشمابه
 ؟؟.شدمی انتقام مي مهره دی بایبخاطر چه کس-
  گفتن نداشتمي برای من حرفو
 
. 

 . انداختم و فکر کردمنیی پاسرمو
 " پررنگ شدهيادی که زي دختريبرا"

                                                                    ***                                                                                  
 . شدهوشی گفت که بونی اونقدر حرف زد و هذمهرسا
 تا ارنی من بي کنن و برادای رو که گفتم از کشور خارج بشه رو پی خبر کردم و خودم مامورامو فرستادم تا اون اشغالدکترو

 .رمی رو ازش بگایلیانتقام تن خواهرم و اسارت ل
 .رهی انقدر زجرش بدم که بمتا

 ... داشتم اروم شمازی بودم و نیعصبان
 . باهام فاصله دارهی ساعتمی و متاسفانه همدردم نشمی نفر اروم مکی فقط و فقط به دست دونستمی بودم و میعصبان
 . گرم بشمدادی احساس و لطافت مي که بوي با بوسه اشبی بچسبه و مثل دمیشونی گرمش به پي لباقهی دقنی دارم توادوست
 . بگذرونمنشی دلنشي و من با اواگذردی مزی ننی دارم سرمو  به اغوش بکشه و بگه ادوست

 .مهی وختشی مهرسا رو تنها بزارم چون واقعا وضعستی االن زمانش نفی حیول
 ". باشهدمیبا"

 .. و مثله اشغال رها شده و رفتهدهی متجاوز دهی  که دوست داشته  به شکل ویپسر
 .. که به زبون اورده روح خواهرمو عذاب دادهی و با کلماترفته

 .دمیکوبی منی پاهامو  به زمتی و با عصبانزدمی خونه قدم مرونیب
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 ... تا بتونم ادامه بدمرهی چشمام قرار بگي لحظه صورتت جلوهی کاش
 ... به عمارتمگشتمی برمکاش
 ..کاش

                        
 فرهاد

 
 ... از پاداشم نشدي کردم خبرانی که به کی کمکبعد

 .. هنوز ندارمشی که مدت ها مزشو حس کردم ولیپاداش
 .ر کردم برم که براش کايزی سراغ  چخوامی حاال میول

 . زدمي پوزخندنهیی اي و به خودم تودمی پوشی کت و شلوار خوش دوختشهی هممثله
 . رفتم و سوارش شدمنی ماشسمت

 .. بشهدهی بلعدی کرده و باری تو گلوم گيادی که زي به برده ادنی رسي شدم و گاز دادم براسوارش
 ي حرفت زدری زيبد کرد-

                              
 ایلیل

 
 . به بدنم دادمیکش و قوس. خواب بلند شدماز

 ... بودمدهی خوب خواببیعج
 ... گرم شده بودم و گرما داده بودمبیعج
 . بغل دستم نگاه کردمبه
 ...ی خاليجا

 . رو دوست ندارمی خالي جانیا
 . باشه رو دوست ندارمدی که بای حس نبود کسنیا

 . در اومدغمی شد و جدهی تخت کشي اومدم که دستم به لبه نیی تخت پااز
 ... حس شده بودی که بود بی تا زمانی ولکردی درد مهنوزم

 ... از حس بودزی که لبري حس شده بود بخاطر حضوریب
 . عطر تلخ و تندش پر شدي هام از بوهی که ردمی کشیقی بستم و نفس عمچشمامو

 ...ستمی  باعث شد واییکای الستغی جي دفعه صداهی اتاقم رفتم که سمت
 "انهیحتما ک"

 . کمد لباسا رفتمسمت
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 ... داشتماقی اشتبیعج
 ... مخلوط با استرسیاقیاشت
 . به خودم نگاه کردمی و با شرم و خوشحالدمی پوشی و شلوار خوشگلبلوز
 ...کنمی میی پروای بارمه بنیاول
 ... رو دوست دارمیی پروای بنی ایول

 .کنهی بهم منتقل می قشنگحس
 . رفتمنیی لبخند از اتاق خارج شدم و از پله ها پابا
 .رفتمی کاش نمیول
 . زد و لرزه به جونم افتادخی سالن بود حس کردم پوستم ي گوشه يانوی که مشغول نگاه کردن به پی کسدنی دبا

 . پشتمو کردمادی ازم در بیی صدانکهی ابدون
 . ترسناکش مبهوتم کردي خواستم برم صداتا
 می رو مالقات کنانی کي شد برده بمونی افتخار نصنیا......به به-

 .شدی و محسوس تر مشتری بدنم هر لحظه بلرزش
 . چرادونمی نمکهی ترسم در حالی مرد منی ااز
 .شهی مختنی از حس گرزی قلبم لبربی و عجترسمیم

 . نگاه کردمشی وحشي و سمتش برگشتم و به چشمادمی کشیقی عمنفس
 . بکنهي کارتونهی نمانمی کي تو خونه یتا وقت"
 " چهار چوبم در امانمنی تو ای وقتتا
 . کردمیفی حرفا خودمو اروم کردم و اخم ظرنیباا
 ن؟یکنی مکاری چنجایا-

 . زد و جلو اومدي منزجر کننده البخند
 .رمیاومدم مزدمو بگ-
 . شدشتری لرزم بی بهم نداشت ولی که به زبون اورد ربطي کلمه ادیشا
 " کجان؟هیاصال بق......ان؟ی کییکجا"
 . و رو نکنریانقدر با چشمات خونه رو ز...... ستین-
 . رفتم که قهقه زدي طرفش برگشتم و با ترس چشم غره ابه
 . سمتم قدم برداشت و فاصله رو به سه متر رسوندبه

 . بلند کردمصدامو
 ؟یینجای پس تو چرا استی نانی کیوقت-
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 .  کردیاخم
 . مرد مشکوك حفظ بشهنی عقب رفتم تا فاصلم با ای اخم پررنگش قدماز
 ؟یخونی مي چرا برام کریترسیتو که انقدر ازم م-
 . گفتمي بلندی خشدار ولي صدابا
 ؟ی گذاشتنجای چرا پاتو اگمیبهت م-
 . زدي تمسخر و قدرت لبخندبا
 .یزنی با من حرف می شکلنی رو داده که اوشیچقدر به اسل-

 . زد و ادامه داديپوزخند
 .کنمیخودم ادمت م-

 . فرار کنمدی حس کردم باشدی چدمینفهم
 . مستانش اشکمو در اوردي قهقه ي و سمت پله ها رفتم که صدادمی دوعیسر

 .دمیشن 
 . نتونسته از من فرار کنه خانوم کوچولویکس-

                                                                      ***                                                                                   
 انیک
 

 .کردمی گردنش نگاه ميای خواهرمو تو دستم گرفته بودم و به کبوددست
 . که مقصرش نبوددیش چی رو می مهرسا طعم انتقامدینبا
 .رفتی زد و در می منو به خاك می شکلنی ادینبا

  كی و عصبقی عمینفس
 
 .ستادمی و بلند شدم و کنار پنجره وادمیش

 ... نگران بودمبیعج
 .هی ترسم از چدونستمی نمکهی در حالزدی دلم شور مبیعج

 . ابروهام جا گرفتنی بظی غلی مشت کردم و اخمدستامو
 "چرا انقدر درد دارم؟"

 ... که تو دلم جوونه زده بودی داشتم از اضطرابدرد
 .ي خبری و بی داشتم از درد نادوندرد
 . زنگ خوردمیگوش

 . شدلی تبددی شدی عمارت تعجبم به استرسي شماره دنی نگاه کردم و با دلی موباي صفحه به
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 ایلیل

 
 . درو قفل کردم اتاقم پناه بردم وبه
 . کنمدای پي اطراف نگاه کردم تا راه فراربه
 . کنار تخت ثابت موندي شماره ي دفعه نگاهم روهی
 . استرس جلو رفتم و با لرز واژه ها رو زمزمه کردمبا
 ن...ا...ي...ك-

 ... شدری به دلم سرازبی عجیشوق
 ..ي با طعم ازادیشوق

 . شماره گرفتمعی دراز کردم و تلفنو برداشتم و سردستمو
 "تو رو خدا بردار"
 بله؟-

 .دیچی گوشم پي خسته و گرفتش تويصدا
 .. خستش خسته شدمي از صداشمی نممنکرش
 . گرفتش هق هقم اوج گرفتي از صداشمی نممنکرش
  و بهت گرفتی رنگ نگرانصداش

 ؟!شده؟یچ!ا؟یلیل-
 . تحمل وزنمو نداشتنپاهام

 . فرود اومدم و زار زدمنی زميرو
 .نجاستیفرهاد ا....فرها-
 ..دیچی و پدیچی پی من بود که تو گوشي هاهی فقط گرو

 . زدادی که انگار چند قرن بود فرهی چند ثانبعد
 !؟ییکجا-
  گفتمدهی بردهیبر
 .قفل کردم...قف..درو.....تو اتاقم-
 .امیاالن م....ای نرونیب-
 .رهی بگيشتری باعث شد هق هقم شدت بدیچی که تو گوشم پي مکرري بوق هاي صداو
 . مردونش تو گوشم بود  نگران نبودمي صدای وقتتا
 . تحملشو داشتمکردمی قدرت کالمش گوشمو نوازش می وقتتا
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 .دادی می مرگ و بدبختي بوبی که عجیی در اومد و بعدش اواي دفعه صداهی
 .درو بازکن تا نشکستمش-
 
 انیک
 

 .دمی رسنی چطور به ماشدمینفهم
 . روشن کردمنوی چطور ماشدمینفهم

 .  تمام قدرتم گاز دادم تا زودتر برسمبا
 . زنگ زدممیمی قدي از دوستایکی در اوردم و به مویگوش

 .نییبفرما.....کنهی برومند صحبت مریام-
 دمیغر
 . قرمزتو بفرست عمارتمي زود ماموراریام-
 .باشه داداش-
 .دونمی چرا چون خودمم چراشو نمدی چقدر خوب بود نپرسو

 . نرسهایلی دست فرهاد به لدی دونم بای مفقط
 ..رهی روحشو با درد ازش بگي لطافتادینبا
 . وجودش شکنجه بشهدی نباگهید

 . کردمی رو قطع کردم و باسرعت هرچه تمام تر رانندگیگوش
 . نفس بکشمزاشتی دردناك راه گلومو بسته بود و نميزیچ

 . کردم که کمرنگ شده بودي مدت ها زمزمه ابعد
 . نداشتمش که ارومم کنهی ولکردی اروم مبی که عجي ازمزمه

 . لب زدمي خشداري صدابا
 . مراقبش باشایخدا-

                         
 فرهاد

 
 . قدم برداشتمومدی گفت و گو مي که صدای پله ها باال رفتم و سمت اتاقاز

  زدميپوزخند
 ".يدی گزارشمو ميپس دار"

 . به در مشت زدمتی و با عصبانستادمی در وايجلو
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 .درو باز کن تا نشکستمش-
 . خشکش بودي هق هقاي صدادمی که شنی جوابتنها
 . لذتمو شروع کردونشی گري دفعه صداهی هم در زدم که گهی بار دچند
 کی موجود کوچنی از ترس ایلذت
 ؟يخوای از جونم میچ-

 . گفتمي بلندي زدم  و با صداشی  به سادگي اقهقه
 ..خوامی می چیدونیفکر کنم خودت م-

  گفتمی ترسناکي کردم و با صدایمکث
 .خوامی مدنتویلذت درد کش-

  زد و با لرز گفتضجه
 .انمی کي من برده یول-

  گفتميزی زدم و با لحن تمسخر اميپوزخند
 .شدی نمدهی کشکی باري کار به جاهاستادیمی حرفش واياگه پا-

 .ومدی از جانبش نییصدا
 . اشاره کردم در و بشکننگاردامی بادبه
 "چشمیامروز طعمشو م"

                            
 ایلیل

 
 .کردمی دهنم گذاشته بودم و سکسکه مي رودستمو

 .کردی مدای  که عمق ترسمو هوي اسکسکه
 ...یی از درد تنهادمی لرزیم 
 خوامشی می که پناهشو ندارم ولی از پناهگاهدمی لرزیم

 .دمی به درو شنيزی برخورد چيصدا
 ... بارکی

 ... باردو
 ... بارسه

 . افتادنی زمي از جا کنده شد و رويادی دفعه در با شدت زهی و
 . خشک شدشیمنی اهري چشماي باال نگاه کردم و چشمام روبه
 ".نجاتم بده"
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 . اومدسمتم
 . گرفتشی دفعه پوست سرم اتهی و چهار دست و پا سمت پنجره رفتم که دمی کشنی زمي روخودمو

 . ها رو لرزوندشهی شغمیج
 . موندمی بلند شدم و معلق در هوا باقنی زمي رواز

 . دستش گذاستم و ضجه زدم ولم کنهي رودستامو
 .دمیشنی کنده شدن موهامو مي صداکردمی محس
 . سوزم تو جهنم دستاشی  مکردمی محس

 .سوختم....نولم ک-
  زد و گفتيپوزخند

 .کنمیولت م....باشه-
 .دمی رو شنشهی شکستن شي که صداواری قدرت پرتم کرد سمت دبا
 . توالت افتادمزی مي و رودمی کشیغیج
 .دنی دور و برم فرود اومدن و پوستمو برلی ها و وساشهی برخورد کردم  و شنی  به پارکت زمزی مي رواز

 ..شدی مي دستم جاري بازوم باز شده بود وخون  روزخم
 .شدمی مردم و زنده می دادم می تکونش می مچ دستم شل شده و وقتکردمی محس
 . بلکه از فشار دردام کم بشهدمی کشی متواليغای زدم و جهق

 . زدمي خشدارادی گرفت و فشار داد که فرموی زخمي اومد و بازوسمتم
 ".ستی شدت درد قابل تحمل نایخدا"

 .دی زد و غريپوزخند
 .نمتیبی شکسته مبرمیلذت م-

 . زل زدمواری صورتمو برگردوندم و به ددردمند
 ...نمی لبخند مضحکشو ببخواستمینم
 ..نمی شو ببهی کري افهی قخواستمینم

  نگرانش رو بي چشماخواستمی مفقط
 
 ..رهی روم قرار بگه

 ... نجاتم بدهمی منجخواستمی مفقط
                             

 فرهاد
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 ... شدنش قلبمو شاد کردی زخمبیعج
 . بخندمشدی باعث مومدی که از بازوش میخون
 ... بزنمي قهقه اشدی مچاله شدش باعث مبدن

 " موجودنی شدن اکهی تکهی تهیچقدر دوست داشتن"
 .دی و هرج و مرج به گوشم رسکی شلي و بعدش صدانی ماشي دوباره پرتش کنم که صداخواستم

 . سر داد تا بفهمم هنوز زندستی کم جوني افتاد و ناله نی زمي کردم که روولش
  رفتمگاردامی بادسمت

 شده؟یچ-
 .دهی بهتون نرسیبی تا اسمی ببرنجای شما رو از اعی سردی کردن بارمونیقربان انگار غافلگ-

 . تکون دادم و به پشتم نگاه کردمسرمو
 .نشیرایب-
 .  رفتمنیی شتاب از پله ها پابا
 . از جنس خشم خشکم زدي مرددنی دبا
 "؟يدی رسعی  انقدر سریچه شکل"

 زنونش به غی مردونش و جادی فري که صدادمی گذاشتم و ضامنو کششیجگاهی گي رفتم و اسلحمو در اوردم و روایلی لسمت
 .دنیگوشم رس

 . شدمرهی خانی کنی زدم و به صورت مبهوت و خشمگيپوزخند
 دمی تن لرزونش اشاره کردم و غربه
 کنه؟ی  چطور خونش  همه جا رو قرمز ممینی ببيخوایم-
 
 ایلیل

 
 .دی کشری تقلبم

 . انداختم و هق هقم اوج گرفتنیی پاسرمو
 ... گناه بودی که بشدی مختهی ری خوندیبا
 . که مستحقش نبودشدی نابود می جسمدیبا

 .جبورم کرد سرمو بلند کنم به عمق ظلماتش چشم بدوزم منشی خشمگي زدم که صدازار
 . زدداد
 .ی رو ول کن عوضایلیل-
 . نگرانش نگاه کردمي چشمابه
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 . و تاسف گرفتیمونی من نگاه کرد و رنگ نگاهش جنس پشبه
 .کردی تابم می تاب بود و بی ببی که عجینگاه

  زدميادی فشار داد که فرشتری ببازومو
 ؟يریگی ملی جسدشو تحوای برم يزاریم-

 . باعث شد همه سکوت کننی کسي محکم و پسرونه يصدا
 . فرهادیکنی نمي کارنیتوهمچ-
 . سمت صدا برگشتمبه
 ...شناسمی مرد کم سن و سالو نمنیا
 .شناسمی رو نمدهی می مردونگي بوبی که عجي پسرنیا

 . کرد و جلوتر اومدیفی ظراخم
 ... بکشمی سرم برداشته شد و تونستم نفسي اسلحه از روي لوله
 .. از سر کمبود تنفسینفس

 . و متعجب صحبت کردی سوالی لحنبا
  پسر بچه؟دمی ندییقبال تو رو  جا-

 . زد و گفتيپوزخند
 . نجات دادیجی از مرگ تدرانوی که کمیمن همون....يدید...اره-
 . حرفو زدنی نگاه کردم که اي به پسری نفهمبا
 "؟یجیمرگ تدر"
 . بفهممخواستممی و نمدمیفهمی از بحث جمع نميزیچ

 .شمی منی نکنن نقش زمدای پنی دردام تسکگهی دي قهی اگه تا چند دقدمیفهمی مفقط
 ...ایک-

 . فرهاد تموم شدادی و فرکی شلي شروع نشده با صداجمله
 . گوشم گذاشتمي و دستمو رودمی کشیغی و لرز به تن و روحم انداخت جدی که به گوشم رسیی صدااز
 . فرهاد نگاه کردمبه
 . زانو زده بودنی زمي و روومدی دستش  خون ماز

 . فرهاد قرار گرفتي اربابم جلو اومد و رو به روی عصبانتن
  چطور همه جا قرمز شد؟يدید-
 . زدي درد پوزخندبا
 .ی در برابر تو خار بشم جناب مالکنکهیبهتر از ا-
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 . داد زديزی تمسخر امي زد و با صداي اقهقه
 م،نه؟یخوب خودتو پدرتو شکوند.....م،نه؟ی و هرزش کردمیدیخوب مادرتو دزد-
 . صورت فرهاد فرود اومديدست مشت شدش رو. زديادی فرانیک

 . نگاه کردمانی زدم و به پوست سرخ کهق
 ... بدمنشی تسکتونمی و نمکشهی درد مبی مرد عجنیا
 .. ترهبی مجهوله و جهل منم عجبی مرد عجنیا

 . ادامه دادیمنی اهرمرد
 نه؟.. نشوندماهی به خاك ستویخوب عشق دوران بچگ-
 . کردمي خودم حس کردم و خود خوري نگاه کردم و نگاه شرمندشو روانی تعجب و درد به کبا
 
 انیک
 

 ... کردم قلبم مچاله و شرمنده شدحس
 .. نگاه سوزندشي از درد گذشته و شرمنده از گرمامچاله

 ...فهمهی داره می بفهمه وليزی حقش نبود چکهی دختري شرمنده
 ..زنهی و دم نمکشهی بخاطر من درد مکهی دختري شرمنده

 . و بهش زل زدمختمی به چشمام رمویشرمندگ. مبهوتش نگاه کردمي چشمابه
 . سرشو تکون دادي چشم دوخت و با ناباوربهم

 .دمی شنفشوی کثي صدادوباره
 ره؟ی و در مرفتی در مگهی دیکی ي جونت برایگی برده نمنیچرا به ا-
 . گذاشتمقشی شقي زدم و اسلحمو روي شونه ها و روحم بود دادي که روی عذاباز

 دمی زدم و غريپوزخند
 ...رهی جونش در می کمینیادامه بده تا بب.....ادامه بده-

 . دادمرونی بی و نفسمو عصبدمی کشضامنو
 .ری گلوله ازم بگهی با حروم کردن دنتوی عذاب کشيمام سالهاانتقام ت....؟ی هستیمنتظر چ....بکش-

 ...دی لرزارباب
 ..کردی که وسوسم می از انتقام گرفتندمیلرز
 . از پشت دور شکمم حلقه شدی نمونده بود که دستی باقکی تا شلهی ثاندو

 ...دیچی ترسونش تو گوشم پي و صدادی گرمش به کمرم چسببدن
 .تورو خدا....خونش الوده نکن...دستتو به خون.....نکن.. کارو نکنیا...انیک-
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 .کردی و زمزمه مزدی مهق
  بخواد و سست نشم؟يزی از من چنی دلنشي اوانی اشهی میعنی ایخدا

  منو به اغوش بکشه و نرم نشم؟کی کوچيای جغرافنی اشهی میعنی
 .دی پرت کردم که تنش لرزي رو گوشه ااسلحه

 . اشاره کردمری اميگاردای خودم و باديگاردای بادبه
 .شهی معلوم مفشی کثی زندگفی کوروش بزرگ اومد تکلیوقت...... عدلگاهی پانی با همراهاش ببرنویا-
 ...طانی شي داره به قدرتمندي چون پدرشهی قدرتش گرفته نمای راحتنی به ادونستمیم

 ....اموی تمام دندی کششی که اتيپدر
 درمو و طن که سوزوند عشق پيپدر
 
 ... مادرموي هاياز

 . گذاشتم و اروم از دورم بازش کردمکشی دست کوچي رودستمو
 . روم نگهش داشتمروبه

 .  قرمزش نگاه کردم که از اشک پف کرده بودي چشمابه
 . شده بوددهی بردهی رحمانه بری نگاه کردم که بفشی تن ظربه
 .دمیغر
 .نینگهش دار-

 . به دستور من برشگردوندنگاردایباد
 . رفتمسمتش
 ... مشت کردم  و محکم به صورتش زدم که حس کردم دندوناش شکستدستمو
 .. کردم انگشتم شکستحس

 ...نی که نابودش کردي مادري برانیا-
  بعدمشت

 ..نشی که شکستي پدري برانیا-
 ي بعدمشت

 ...نی که زخمش زدی روحي برانیا-
 . قفل شدمشی باروني چشمايو پشت سرم نگاه کردم و ربه
 ...خوامی چشما رو دردمند نمنیا
 ..خوامی نگاه پاکو متشنج نمنیا

 .دمی شنادشوی فري زدم که صدایمشت
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 .نی که ناارومش کردی ارامشي برانمیا-
 
 ایلیل

 
 . زانوهام فرود اومدم و ضجه زدميرو

 ...شدی روحم بود و تموم نمي که روي زدم از دردضجه
 ... بودانی که به دلم چنگ انداخته بود و خواهان کی زدم از حسضجه

 "ره؟یجونش واسش در م"
 ... گذاشتم و عق زدمنی زمي رودستامو

 ...زدمی عق می ولاوردمی نمباال
 .... قلبمو خشک کردي که جوونه ي از جمله ازدمی معق
 .دیچی گوشم پين و ملتمسش تو نگرایی دورم حلقه شد و بعدم صدای اروم چشمام بسته شد که دستاروم

 ... فقط نخوابدیببخش..... دیببخش-
 .... بودی واقعدی ببخشنی ابیعج
 . مرد تازه بودنی از لب ادی ببخشنی ابیعج

 . کردمدای کردم سبک شدم و به اغوش گرمش راه پحس
 ...دمی کامل بسته شد و عطر تلخشو نفس کشچشمام
 ... راهو نشونم بدنکردنی متمی که هدایی کامل بسته شد و گذاشتم دستاچشمام

                         
 انیک
 
 ... تخت خوابوندمشي اتاق خودم بردمش و روبه

 . به دکترم خبر دادم خودشو برسونهعیسر
 ...ختمیری و عرق مرفتمی تخت راه ميجلو
 ...  که نشونگر استرسم بودختمیری میعرق

 ...گرفتی نشات مامیی که از تنها شدنم به دست تنهایاسترس
 . اروم داخل اومدری زده شد و امدر
 . ستادی به روم ارو
 ؟یخوب-
 . بردینگاهم کرد و به عمق فاجعه پ. نگاه کردمتگرشی هماي چشمابه
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 ... نداشتی که تمومي افاجعه
 ... ادامه دار بودی که خبر داشت ولي افاجعه

 . شدمدهی از هم باز کرد و برادرانه به اغوش کشدستاشو
 . دادهی کلمه هاشو بهم هدبرادرانه

 . بگذردزی ننیا-
 ؟یمتی به چه قی گذره ولیم

 ...انمی جسم و روحم و صد البته اطرافي نابودمتی قبه
 ... درك کرده بودمتشوی که تازه ظرفی ظرافتي نابودمتی قبه
 . تخت نگاه کردمي اومدم و به جسمش رورونی بغلش باز

 .م گذاشت و زمزمه کرد شوني دستشو روبرادرانه
 .رهی نمییارامشت جا.....نگران نباش-
 . خندونش نگاه کردمي چشمابه
 حق ارامشو ندارم؟-
 ... از همستشتریتو حق ارامشت ب-

 . کرد و گفتیمکث
 کنه؟یارومت م-
 . مواجش نگاه کردم و لب زدميای دربه
 .ی کنیببشتر از اونچه فکرشو م-

 . به شونم زد و سمت در رفتاروم
 . گفتی مهربوني و با صداستادی لحظه اهی
 .يدوسش دار-

 . گفتي مهربون تري کرد و با صدایدرنگ
 .دوست داره-

 . بستدرو
 ... باز شدقی حقاي بست و تازه چشمام بر رودرو

 ...کردمی که حاال درکشون می باز کرد در برابر عواطفچشمامو
 ...دمیچشی طعمشو محاال

 ... بودم،مراقبم بودراقبشم
 ... بودم،نگرانم بودنگرانش
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 ....دیکشی مدم،دردیکشی مدرد
 . پا گذاشتماشیی پا گذاشت به تنهاامیی تنهابه

 ... بستش نگاه کردمي به پلکايدی رفتم و با حس جدجلو
 . وار گفتمزمزمه

 بلند شو و روشنم کن-
                                                                                                                      ***                        

 
 

 .کردمی دکتر نگاه مي تخت نشسته بودم و به کاراي لبه
 ... غماميای دني داشتم به اندازه استرس
 ... جا خوش کرده بودمیشونی پي که روی اخمیظی به غلیاسترس

 . معطوف بشهدشی دکتر باعث شد نگاهم به صورت چروکيصدا
 خوب ندهی اي برداشته که تا چند هفته یفقط استخون مچش  ترك جزئ....ستنی ني جدادی که داره زیی هایدگیبر-
 . شکاف بسته بشهکنمی نمینی زخم دستش باز بشه تضمگهی دکباری...نی مراقب باشدی بایول.... زدمهیزخم بازوشم بخ....شهیم

 . جمع کرد و بلند شدلشویوسا
 . حرف زدمي خسته اي ازش بلند شدم و باصداتی تبعبه
 .یی مايشما کمک رسان همه ....ممنون-

 . زدی مهربونلبخند
 .با اجازه....فستیوظ..... پسرمستیتشکر الزم ن-
 . به سرم هجوم اوردختهی در خارج شد و دوباره تمام افکار بهم راز
 .دمی و اروم اروم سر کشختمی خودم ري مشروب برایالسی مبل لم دادم و گيرو

                           
 ایلیل

 
 . درد چشمامو باز کردمبا

 دمی کشیفی ضعغی دفعه تمام بدنمو در برگرفت جهی که ي با دردی از جام بلند بشم ولخواستم
 ایلیحرکت نکن ل-

 ... خستشيصدا
 . بودکی تاراتاق

  شدم و لب زدمرهی مبل بود خي که روي کردم و به جسم خم شده ازی رموچشما
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 انیک-
 ... رفته بود و کمر خم کرده بودلی تحلابهتش
 ... بودشی وضع روحانگری گرفتش نماي با صداقدرتش
  کردمزمزمه

  سرم اومده؟ییچه بال-
 . خوردي اگهی دي نگاه کرد و جرعه بهم

 .ادی سرت بیی بالزارمینم....نگران نباش-
 . چشم دوخت و بهش چشم دوختمبهم

 ... ملتمس بودبی عجنگاهش
 ... محتاج صحبت بودبی عجنگاهش

 سکو
 . شدم  که لباش از هم باز شدرهی کردم و بهش خت
 ی مرد همون مرد عاشقنیباورم نشد ا.... طالقي گذشت که بابام بهم خبر داد وقت گرفتن براي چند روزیاز اون شب لعنت-

 اون روز  ادمهی....پس کجا رفت اون حق تمام و کمال؟.... چون حقمهدمی منشی و تسکدارمی زنو نگه منی اگفتیباشه که م
 . رو تو چشماش خوندمی و شکستگازی و برق ندم به صورت به ظاهر اروم  مسلطش نگاه کرقیدق

 . و ادامه داددی کشیقی عمنفس
چشماش ..... تا شاهد شکفته شدن مادرم نباشمرفتمی که کاش همراه پدرم نمییفردا....میپس فرداش به دفتر طالق رفت-
 .میکردی مهی و من و پدرم از درون خون گردیخندیم...دیخندیصداش م.....دیخندیلباش م.....دیخندیم

 . دستاش گرفتنی بسرشو
 و میگفت حاضرم دوباره برگرد..... پدرم سمت مادرم برگشت و گفت حاضرم دوباره عقدت کنممی اومدرونی از دفتر بیوقت-

  شناختم و جزوش شدم و امویمن دن.... زد و گفتيمادرم پوزخند.... بود؟ی که پدرم گرفت چی جوابی ولی بشمیزن شرع
 بار شکست نی هزارمي چطور پدرم برادیرفت و ند....و رفت.....برگردم  سراسر عواطف مسخرهی به اون زندگستی قرار نگهید

 .و دم نزد
 . کردمهی گردهی مرد درد کشنی اي زد که تو تخت مچاله شدم و برايادی دفعه فرهی

 
 انیک
 
 ... درد دارهيادی خاطرات گذشته زي اورادی

 ...دنی می تازگي بوبی عجی ولدنی که تو دلم پوسی خاطراتتکرار
 . دادمادامه
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 به ی بابت چنهی دنبالش بره و ببنکهی مادرم بود و ایاز فرداش کار پدرم فقط و فقط نگهبان.... خونهمیاون روز گذشت و برگش-
 گرفته تا به یطی بلندهی چند ساعت اي که مادرم برادیچند روز بعدش بهمون خبر رس....می نشستاهی و به خاك سمیدی رسنجایا

 ي اون لحظه پدرم خشک شد از دورادمهی..... اونجا بمونهشهی و  همه بربی غريبه شهر..... برههیترک
 رو ي بار مادرنی اخري تا برامی و فرودگاه رفتمی شد که حاضر شدنیا... که جا گذاشت عشقشویمعشوق....هه.....قشمعشو

 . که مادرانه هاشو فراموش کردمینیبب
 قلب عاشقو با رفتنت نی ای ولکنمی میگفت هر کار بگ.... گفت نروی  اون صحنه برام تازست که پدرم با لحن ملتمسهنوزم

 .... جمله بود و بسکی جواب مادرم یول.... شمی و عوض مشهی اون کوروشت محو مگهی ديگفت اگه بر.....نابود نکن
 . صدامو پنهان کنمي کردم بغض توی و سعدمی به صورتم کشیدست

 دیو بعدش راهشو کش...شمیم شدم که دارم توش غرق ییایگفت االن عاشق دن..... کوروشستمی عاشق تو نگهیگفت من د-
 ي پاي جاشی پقهی گذاشت که چند دقینی زمي زانوهاش افتاد و دستشو روي پدرم رومایبعد اطالع بلند شدن هواپ....و رفت

 هاش کلفت و شهی ربی که عجیعشق....دمی شکستن عشق پدرمو شني که نوجوون بودم حس کردم صدایمن......مادرم بود
 .می که پدرم کمر خم کرد جلو رفتم و کمکش کردم بلند شه تا زودتر بری ساعتمیبعد ن.... بودقیعم
 استخدام کرد و بهش دستور داد ي پدرم مامورنی همي برامی داشتی خوبیلی خی بهت بگم که ما وضع مالينطوری ابزار

 .کردی نمقی کاش تحقید ول انقدر عوض شییای چه دني بهش بده تا بفهمه براشوی به ثانهی کنه و گزارش ثاندایمادرمو پ
 . نگاه کردمشی باروني دادم و به چشماهی به مبل تکسرمو

 .ی بدونزموی همه چدی باهی چمی تو زندگگاهتی جادونمیحاال که م-
 . بهم زل زدی تعجب و دوگانگبا

 . دادمادامه
 به يسفر... با دوستاش به سفر رفتحی تفري مادرم مشخص بشه مادرم به بهانه بی عجي رفتارانکهیچند ماه قبل از ا-

 عاشق بود و مادرمو باور داشت اجازه یلیچون پدرمم خ.....کنهی بدتر مزوی مسافرت همه چنی امیدیفهمی کاش میول....هیترک
 . پا به اون کشور گذاشتشفی رفتنشو داد و مادرمم با افکار و هدف کثي
 .ستادمی بلند شدم و کنار پنجره وای صندلي رواز
پدرش دوست .....می فرهاد در ارتباط بودي که کم سن و سال بودم و با خانواده یبه زمان..... برگردم عقبیار چند سالبز-

پدر فرهاد چند ...... که زود تموم و نابود شدیی های دوران کودکيهمباز.... پدرم بود و متقابال فرهادم دوست من بودیمیصم
 تنها گذاشت تا هر وقت بزرگ تر ی بزرگنی جا ساکن شد و پسرشو تو کشور به ان و هموهی مسافرت کرد به ترکشیسال پ

 . خودششیشد ببرتش پ
 . اسمون نگاه کردم و زمزمه کردمبه
 ...هی مصادف شد با رفتن مادرم به ترکهیرفتن پدر فرهاد به ترک-
 .زدی  تو نگاهش موج ميبهت و ناباور.  برگشتمایلی سمت لبه
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  بود؟انتی خیعنی-
 ....انتیخ

 .... بودانتی فقط خکاش
 ....اموی تمام دندی نبود که به کثافت کشفی داغ و کثي اون خبراکاش

 .انتی گفت خشهینم-
 .  کردمیمکث

 بر رانی به اگهیپدر فرهادم خبر داد د...... رفتار و عواطف دادریی مونده بود که برگشت و تغهی مادرم تو ترکي دو هفته اای کی-
 نیا..... دو نفر بهم مرتبط باشننی ادی شامیخاك برسر من و اون پدر ساده دلم که حدسم نزد..... و همونجا موندگارهگردهینم

 اشفته بود دنبال یاون موقع که همه چ..... رفتهی طالقو گرفت و مادرم به ترکنکهی کرد تا ادای پامهرفتارا و خشونت مادرم اد
 . اخرش چاله بودی کردم ولدای راهو پنی  امی که به ارامش ختم بشه و مدتیراه.... فرار بودمي برایراه

 . دوریلی خي کرد و برگشتم به گذشته هايزهرخند
  موند و مادرمم ارومهی پدر فرهاد ترکنکهیبعد از ا-
 

 ي هی همساهی می شد متوجهمیرفتی بار که باهم تو کوچمون راه مهی...... شدشتری محو شد  ترددم با فرهاد بمی از زندگاروم
 .میرفتی کاش نمی ولمی جلو رفتيکاری بيماهم از رو...... به محلمون اومدهدیجد
 . نگاه کردم که برداشتش برام مهم بودي به دختری و با شرمندگدمی به موهام کشیدست

 اول به دلم داریاز همون د...دروغ چرا؟......دادی متی رنگ ارامش و معصومبی که عجمی دختر برخورد کردهیاون روز با -
 هم یی  و صد البته خود نماشتری برخوردم با اون دختر بجهی شد در نتشتری شد که رفت و امدم تو کوچه بنیا.....نشست

م فرهادم  چشدمیچند روز بعد از عالقم فهم....... حس کردم عالقه مند شدهمتقابال اروم اروم بهش عالقه مند شدم و.....شتریب
 یشی پیکی از اون می  و در تالش بودمی هم شدبی شد که ما دو نفر رقنیا.... بشهکیگرفته و اونم در تالشه بهش نزد

 فرهاد و اون ای من ای میبه درسا گفت  ومی روز کالفه شدهی.....می رو تصاحب کنهی همون دختر همساای تا قلب درسا میریبگ
 جور هی ای دنشهی فرهاد به طرفم برگشت و گفت همادمهیخوب ..... چقدر خوشحال شدمادمهیهنوزم ....منو انتخاب کرد

 نداشتم که يمادر...... شدن بودي و رابطمون در حال جدمی بودرونی باهم بشتریاز اون به بعد ب..... و واقعنم نموندمونهینم
 و به درسا پناه کردمی ازش فرار منی همي بود براجو خونه واقعا متشنج..... کنهي حواسش بهم نبود که پدريپدر... کنهيدرما
 . درسا همه کسم شده بودی و کم عقلی هم خواهره هم مادر هم پدر و تو دوران بچگکردمی و حس مبردمیم

  رفتم و به صورت ناراحتش نگاه کردمایلی لسمت
 " بخاطر حرفم ناراحت شده باشه؟شهی میعنی"
 . زدمی لبخند کمرنگ که به ذهنم اومد نا خود اگاهي فکراز
 . گفتي بغض داري صدابا
 .ادامه بده-
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 . بغضدارش ادامه دادمي و به دستور اوادمی کشیقی عمنفس
و بهم ....پرخاشگر و خشن شده بود..... شدهبی حس کردم درسا هم مثله مادرم عجمونی نسبتا جديچند هفته بعد از رابطه -
 حس دمی که ديزی کردم و با چبشی روز تعقهی.....دادی جوابمو میی با ترش روای کردی ميخودش نبود و ازم دور....دی پریم

 .کردم رگام بسته شد
 . تخت نشستمي لبه
 جلو رفتم تی با عصباندمی صحنه رو دنی ایوقت......کردمی با فرهاد در ارتباط بود و من خالصانه عالقمو نثارش میدرسا پنهان-

 ي کارفی کثشونی و امیاخرشم معلوم شد دل خانومو زده بود.....اد دعوا کردم باال اومد و با فرهرتمیو مثال رگ غ
 مادرم پسرانه یکی.....  کردمي کردم و تو خودم عذاداري مونث زده شدم و خود خورس از جنشتریاز اون به بعد ب.....کردنیم

 شده بود و تمام محله اشفته شده بود که دیچند وقت بعدش درسا ناپد..... درسا عالقه هامو له کردیکیهامو نابود کرد 
 . درسا به دست فرهاد نابود شدی ولشهیباورت نم.....کجاست

 . و متعجبش نگاه کردمدهی ترسي چشمابه
 ...فهممی نمانیک-

 . زدم و زمزمه کردميپوزخند
 .. دستاش جون دادری هرزش کرد و زی وقتی بفهمدمینبا-
 
 ایلیل

 
 .نگاه کردم شی عصباني افهی تعجب به قبا
  انقدر فرهاد پست بوده؟یعنی
  مرد عاشق اون دختر بوده؟نی ایعنی
 . عشق حس کردم قلبم مچاله شدي کلمه از

 . که تو دلم خونه کردهی از حسمچاله
 . و کنترل مغزمو دارهرهیگی که داره تمام قلبمو میحس

 . گفتمي بغضداري صدابا
 ؟ی بگشوی بقشهیم-

 .دی کشیقی عمنفس
 در ظاهر جنتلمنانش درسا رو به طرف خودش ي و رفتاراییفرهاد با خودنما.....ندشی بخاطر ادیفرهاد قلب درسا رو دزد-

 وونهی هم خواب شدن ددمی فهمیوقت.... کرده بودندای شده بود که به تختم راه پقی دونفر انقدر رابطشون عمنیا.....دیکش
 با فرهاد شروع شد و اخرشم درسا می کردم و دوباره بحث و کتک کاری قاطشدن  فکر کردم دخترانه هاش نابودیوقت....شدم

 و من چقدر خر بودم دادی و گوش نمگفتمیم.... دختر بردارنیبهش گفتم دست از سر ا....خودشو وسط انداخت و دلمو شکست
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 روز فرهاد خبرم کرد برم هی  از بحثمون گذشت کهيچند روز.... اصال عشق من نبودکهی در حالدهی عشقمو دزدکردمیفکر م
 ...رفتمی کاش نمیبا انزجار حاضر شدم و رفتم ول....خونش
 . هم فشار دادي کرد و دندوناشو روسکوت

 ها دستاشو با لباسش پاك وونهی که مثله ددمیجلو تر رفتم و فرهادو د... الکل مواجه شدميوارد خونه که شدم با دود و بو-
شروع به صحبت کرد ..... جا خوردمدمی دستش دي که رویبه دستاش نگاه کردم و با رنگ سرخ.....کنارش نشستم .....کردیم
 که پدرش يزی بشه به اون چلی تا از االن اموزششو شروع کنه تا تبدودهگفت که پدرش درسا رو براش فرستاده ب...
گفت ..... نذاشتمی ولي دوست داشتنت خودتو به کشتن بدنی بود با اکی و نزديشدی وارد برنامم مدیگفت  تو نبا.....خوادیم

 تو اون میگفت من ذات واقع.....ادی تو به وجود ني براي که خطرادی ابشو بزنم تا هرچه زودتر به سمتم بریمجبور بودم ز
 .برو و منو بشناس....اتاقه

 . شکستي بدي پرت کرد که با صدانی زمي کنار دستشو رووانی و لدی کشيادیفر
 . تخت مچاله شدموت
 . ادامه دادي بلندي به طرفم برگشت و با صداتی عصبانبا
 دی که نبادمی ديزیچ..... فرهاد روبه رو شدمی واقعتیبا شخص.....ذاشتمی کاش پامو اون تو نمیرفتم به اتاقش ول-
  که چطور لهدمی درسا رو ديالشه ....دمیدیم
 

 ...کردی قدرتش کمرتو خم مي که روزینی رو ببيمرد
 . بهش برسهژنی اکسي که از خاطرات تلخ گذشتش کبود بشه و در تالش باشه ذره اینی رو ببي درد داره مردچقدر

 . نزدمکی جی دردمندم گذاشتم ولي پاي نشستم و سرشو رونی زمي روکنارش
 . زل زدمی باروني باز کرد و به چشمای به ارومچشماشو

 .شت ندای فرقهی زد که با گری کمرنگلبخند
 ؟يچرا نجاتم داد-

 ... شدمخشک
 . که انتظارشو نداشتمی شدم از سوالخشک
 . کردم و با سکوت به نگاهش جواب دادمسکوت
 ... دادم چون قلبم فرمانو صادر کردنجاتش
 .رفتمی رفت منم باهاش می دادم چون اگه منجاتش

 . زدم و گفتمهق
 .دمیبخشی خودمو نمدادمیاگه نجاتت نم-

 . شفاف تر شدلبخندش
 . چونم گذاشت و مجبورم کرد به چشماش نگاه کنمي پام سرشو برداشت و دستشو روي از رواروم
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 . گفتی نسبتا مهربوني صدابا
 . مرگهاقتمی که بهت دادم لي همه دردنی من با ایول-

 ... تکون دادم و اخم کردمسرمو
 ... که زدی کردم از حرفاخم
 ...خواستمی حقو نمنی که به خودش چسبوند و من ایاقتی کردم از لاخم

 !ارباب بد-
 .  رنگ تعجب و بهت گرفتافشیق
 چرا بد؟-

 . و در همون وضع گفتمدمی کشمینی دستمو به بپشت
 .يدادی سکتم میداشت-
 ... زدی چشماش برقدمید

 .رمی به قلبم نفوذ کرد و باعث شد لبمو گاز بگمی مستقبرقش
 " بود گفتم؟یچ"
 .هیامشب کاف يبرا-
 . گفتمی سمتش برگشتم و با لحن ملتمسی ناراحتبا
 .وفتمی پس می من از فوضولیاگه نگ.....لطفا ادامه بده-

 . شدشیشونی پی چاشنی زد و اخمی کمرنگلبخند
 ...ی اسمونی ابی به کمرنگيلبخند

 ... مردونهرتی غی به پرنگی اخمو
 . زدم  و منتظر نگاهش کردميلبخند
 . دادادامه

 گهید.... دادرشییاون همه شکست و فشار تغ..... خودش نبودگهی به هوش  اومد دیوقت....می موندمارستانیچند شب تو ب-
 که ی  و نفرتنهیک....نهی شد از تبار انتقام و نفرت و صد البته کي به مردلیبه جاش پدرم تبد.... نبودی و احساسدهیاون پدر خم

پدرمم .... بکننیراتیی تغتوننی تو سکته مردم مگنیم....  عوض کرداشوی تمام دنعیسر از جنس مادرم تو قلبش رشد کرد و
 و شی انتقام قلبش و زندگي بود برایبه دنبال راه..... نا خوداگاهش تماما خاطرات تلخ مادرمو پررنگتر کردریعوض شد و ضم

 .... داخل نفرتش کرد و پرورششون دادکانشوی کرد و نزددایالحق راهشو خوب پ
 . کردم و به چشماش نگاه کردميزهرخند
 . کردمزمزمه

 ..دی مادرمو و خودشوبه اتش کشيای شد به ارباب بزرگ و به قول خودش  با ارباب بودنش دنلیپدرم تبد-
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دمو  خوينتونستم جلو.... بودی که باال اوردم اون روز لعنتي بارنی اولادمهی.... شده بودختهی اتاق ري بود و خونش همه جاشده
 نیباور نکردم دوستم همچ..... اتاق شکنجش افتادمنی زميپاهام سست شد و رو.... معدم باال اومداتی و تمام محتورمیبگ

 هرزه ابراز کردم هی که خالصانه داشتم همشو به یباور نکردم عشق.... کارو کرده بودنی ام که با عالقيموجود.... باشهيموجود
 ی نشونت بدم ولموی خود واقعنای زود تر  از اخواستمیاومدم سمتم اومد و گفت داداش م رونی از اتاق بیوقت......و بس

 از اولم خشن بودم و پدرم خشونتمو پرورش داد گفت..... بزرگ شدمی شکلنی و انمی من ایگفت ول.....دمیترسی و متونستمینم
 نیاون روز با انزجار رومو از بهتر..... بشم تا برم کنارشلی تبدخوادی که پدرم ميزی به اون چدیگفت با.....تا بدردش بخورم

 گوشم بود و که تیی و تنها صدادمیدی چند روز فقط و فقط کابوس مادمهی.... اومدمرونیدوستم برگردوندم و از خونش ب
 . چکه کردن خونش بوديصدا

 . به دست گرفت و فشار دادسرشو
 ...زهی بررونی تا افکار گذشته رو بدادی مفشار

 . درد بلند شدمو سمتش رفتمبا
 . قاب گرفتم و سمت خودم برشگردوندمصورتشو

 .یانقدر عذاب نکش لعنت-
 .دهی عذابت عذابم منگفتم
 . قلبم بسوزهشهی عذابت باعث منگفتم

 
 
 انیک
 

 ...ری ازم نگتگروی هماي گرمانی  قسم اتی به بزرگایخدا
 ... بکنیشگی دخترو همنی قسم اتی به بزرگایخدا

 . و خودشم کنارم نشستنمی تخت بشي گرفت و کمکم کرد لبه دستمو
 .دمی رو نفهمیی جاهی-
 ؟یچ-
  از طرف پدر فرهاد فرستاده شده بود؟یگی پس چطور مدهی اون قلب درسا رو دزدیتو که گفت-

 . زدميپوزخند
به طور ....سوس  به اون خونه منتقل کردندرسا رو به طور نا مح..... خبر نداشتیچیدرسا از ه.....نهیهنوزم حرفم هم-

 بنظر ی بود ولنیدرسا کارش هم.... از من بهترهومدی دل بست که به نظر مينامحسوس  از من خوشش اومد و بعدشم به مرد
رباب  اي بود تا فرهادو برای جنسي مهره هیدرسا فقط ..... چقدر پاکهکردمی مفکر  و منومدی راه در منیپولش از هم.....ومدینم

 ؟ي چه سودی کمکش کرد ولمیلیکردن اماده بکنه و الحق خ
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 . صحبت بودن چشم دوختمي کردم و به لباش که اماده سکوت
 ؟يشدی واقعا کشته مومدی اگه درسا طرف تومیعنیپس -

 . زدمو و سرمو تکون دادمپلک
 شکنجه و درد یی توانانکهی ایعنی..... داشته باشنیی باالی که قدرت بدنفرستادنی فرهاد مي رو براییراستش اونا دخترا....اره-

 هیاگه ..... داشته باشهی بدنی امادگدی و باستی برده بودن مناسب ني برايوگرنه هر دختر..... رو داشته باشنادی ززانیبه م
 .دهی بشه روز اول از فشار درد و عذاب جون میین ادمای همچیدختر ساده وارد زندگ

 دن؟ی برگز دخترانی ایگی میعنی-
 فرستادنشی و بعدم مکردنی امادش می خاص و  هم خوابگي با موادای گرفتن و پنهانی نظر مری از قبل زویدختر.....قایدق-
 . نداشتن  تا براشون دردسر نشهی کس بودن و اقوامی فرستادن که بی رو میی هم دختراشهیهم..... جووني اربابايبرا

 . کردم و سکوت کردسکوت
 !ي داریبی ترسناك و عجيواقعا گذشته -

 . کردميزهرخند
 . ترسناك ترش موندهيهنوز جاها-

 ... خودم حس کردمي نگاهشو روینیسنگ
 ... کنجکاوی نگاهینیسنگ

توهمون ..... فرهاد در تالش بود رابطشو با من حفظ کنهی نشم ولکشی نزدکردمی می کردم و سعي شد که از فرهاد دورنیا-
جلو رفتم و .... به جونش افتادي زانوهاش افتاد و لرز بدي در روي شب پدرم وارد خونه شد و همونجا جلوهیروزا بود که 
 شدش صحبت دی کلي دندونانی و از بدی لرزیم.... بکنمي کارستمتونی نمی کردم لرزشو کم کنم ولیهرچقدر سع

 يگفت و من با ناباور.... شدهلی تبدسترسیم*گفت  مادرت به .... پا گذاشتهمیمی دوست صميایگفت مادرت به دن.....کردیم
 ی فرهاد در تالش گروهپدر باور نکردم....  شدهلی تبدفی کثیباور نکردم مادر پاکم به زن..... شدم و شکستمرهیبه لب پدرم خ

 اون ادمهی.... پا گذاشته که از کثافت و نفرت پر شدهییایباور نکردم مادرم به دن..... بدهلی تشکرسستیمستر و م*قدرتمند از 
کار .... که مادرانه هاشو به ارباب بودن فروخت و رفتي مادريشب تا صبح کار من فقط و فقط اشک شد و پاره کردن عکسا

 . بودونیو فقط لرز و هذ پدرمم فقط
 . دادم تا از درد بغض سر باز کردم کم بشهي فشار گلوم گذاشتم وي رودستمو

 متاسفانه زود دمی شاایخدا رو شکر ......دمی پدرمو در حالت مرگ دیاون شب لعنت..... چشمام سکته کردياون شب پدرم جلو-
 .....ی کرد ولدای رسوندمش و نجات پمارستانیبه ب

  هام کامال بسته شدهی که ردمی کشیقی فشار دادم و نفس عمشتری بگلومو
 
 ارباب زن=سترسیم*
 ارباب مرد=مستر*
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 ایلیل

 
 . نگفتيزی دفعه سکوت کرد و چهی

 . برگردوندم و با صورت کبودش مواجه شدمرومو
 . بود که گلوشو فشار بده و کراواتشو شل کنهنی عکس و العملش فقط و فقط ای و صداش زدم ولدمی کشغی ترس جبا
 . پارچ اب ثابت مونديردم و چشمم رو وهم به اطرافم نگاه کبا

 . افتادنی زمي تخت سر خورد و روي و از رودی کشي و خشدارقی که نفس عمختمی صورتش ري داشتم و روبرش
 .رهی دهنم گذاشتم تا هق هقم اوج نگي مشت کردم و رودستمو

 ...خوامی ارباب دردمندو نمنیا
 ...خوامی نمفوی ارباب ضعنیا

  درد دارهچقدر
 

  پنجمفصل
 
 انیک
 
 رشد عی سریلیگروه خ.... شديگذاری وسط گذاشت تا گروهش پاشوی و زندگهی زد و تمام سرمایپدرم مثل پدر فرهاد گروه-

 يپدرم به موجود.... مادرم بودن گرفتي دوست و اشنای که زمانییپدرم انتقام قلب شکستشو از زنا....کرد و قدرتمند شد
 شدن گروه گذشت پدرم منو ي از قویوقت.....رتمیبه وجود اومدنش در ح  هنوز خومم از کهيموجود..... شدلیترسناك تبد

 داشتم ازین.... داشتمازی نی کسياون زمان به توجه ..... اشنا شدمعی سریلی و اداب گروه خنیوارد گروه کرد و با تمام قوان
 رو دور ایپدرم اماده بود تمام دن...؟ن پرورشت بده؟ و خشاهی که سي بهتر از پدری کنه و پرورشم بده و چه کسمیی راهنمایکس

 شیبا پ..... ارباب بودن خوشم اومدنیتو اموزشم غرق شدم و کم کم از ا....رهی بگشویخودش جمع بکنه تا انتقام نفرت درون
 ه گروه خودم شدم و انتقاممو نسبت بي اربابانی شدم و قبولم کردن و جزو  برترهی همرنگ بقعی سریلی که داشتم خي انهیزم

انتقام ..... که با مادرم در ارتباط بودن رو گرفتمیی شد و از دختراکی و تاراهی که سییایانتقام دن....سنم به نحو احسنت گرفتم
و نتونستم ... رو بکشمي وقت نتونستم برده اچی هی که قلبمو سنگ کردنو گرفتم ولیی و صحنه هادمی که دییتمام خونا

 .زدی رو پس مب نقانی امی چون ذات واقعتونمینم
 دمی کشیقی عمنفس

 وارد  ي و لوندی که تو دانشگاه از در دوستيهردختر.....شدی خورد مومدی عشوه مای کردی که به من نگاه چپ ميهر دختر-
 کی افتادن و جی مي مرده گوشه اهی که تا اخر عمر مثله شوندمشونی ماهی به خاك سيجور......شستی ماهی به خاك سشدیم
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 تا کردمی کارو منیا.....زموی روح تمدی که به گند کشییاستدالال.... غلطميستدالال و ادی کارو کردم بخاطر عقانیا.....زدنینم
 ی با ب رو کهیی نکشن کودکانه هاشیتا به ات.....گرانوی ديای و نابود نکنن دنانی کار ني  که از تبار مادرم بودن روییدخترا
تو همون روزا ..... کن کنمشهی ها و هرزه ها رو ررسستی کار نسل منی با اخواستمی میی جوراهی...هه.... لکه دار شدنیرحم

 که یی باالتی بخاطر امنی کنه ولدای دشمنو پی مقر اصلاشی گذاشت و خواست با کمک هم گروهيبود که پدرم جلسه ا
 ي اظره منتری شد و به طور غدای فرهاد پيتو همون روزا  سر و کله ..... ممکن بودری غیی جوراهی کار نیگروه مادرم داشت ا

 اخه فرهاد اماده بود تا هی چیدونیم..... دارن که فرهاد و جلو فرستادني نقشه امیاول منو و پدرم فکر کرد...به خونمون اومد
 ... بشهثی اون مرد خبیاهی از سيتا جزو.....وندهیبه گروه پدرش بپ

 . مشت کردم و با انزجار چشمامو بستمستامود
 وارد گروه شما بشم تا انتقام نی پدرم خم شد و گفت بزاريجلو..... اورديفکر کن پسر از دست پدرش فرار کرد و به ما رو-

گفت من .... کمکتون کنم تا روح خودمم اروم بشهنیگفت بزار....رمی سرم اومد رو از پدرم بگی که از بچگییتمام بالها
گفت پدرش چند سال قصد داشته ....خوامی نابود کرد نمامویمادرمو،تمام دن  احمقانشي که پدرم بخاطر خواسته هایگروه
 و ی اصلسترسیگفت پدرش قصد داشت مادرشو به م....رنی به عهده بگشوی اصلتیری زوج مدکی درست کنه و یگروه

 و ی دشمنو  گذاشت مادرش قبول نکردونی حرفو با مادرش در منی که ای کنه و گفت وقتلی تبدیخودشو به مستر اصل
 بهش فشار يماری طرف بهی و از ی مقامو قبول کننی ادی باکردی طرف پدرش زور مهیاز .....اختالفشون از اونجا شروع شد

 ...تمه بدن درد خانیو باالخره کشتنش تا به ا..... اوردیم
 . زدمي چشمامو باز کردم و پوزخنددی کشایلی که لینی هي صدابا
 " ما تا کردي بد باهمه ایدن"
  باالخره کشتنش؟ی چیعنی-

  کردميزهرخند
 که ی گروهدی شادونستیو صد البته چون م....  نابودش کردستی همسرش اهل سازش و اطاعت ندی پدر فرهاد دیوقت-

 مختلف مثله چاقو و کمر بند به جون اون زن لی روز انقدر با وساهی..... و کشتشدی قتلشو کشيقراره بزنه لو بره پس نقشه 
 يصحنه ا....... بشهدی که نباشهی روبه رو مي و با صحنه اگردهی برمرونیاز ب   فرهادیوقت..... دستاش مردری افتاد  که زضیمر

فکر کن از همه ..... دادهی رو به قلبش هدي بدي نهی که درد و کيصحنه ا.... بزرگ و خشنهیلیخ پسر بچه هی ذهن يکه  برا
 پسر بچه هیتو اون سن کم ....شهکی و تنش چاقو چاقو شده و  چشمش بازه بازه و نفس نمزهیری بدن مادرش  خون ميجا

نه انتقام خون مادرشو و روح خودشو از پدرش و خودشو اماده کرد تا بتو.......دیشکست مادرانه و البته پدرانه رو چش
 کارو نی ای که از نقشتون به دست اوردم رو کف دست پدرم بزارم ولی اطالعاتتونستمی راحت میلیگفت من خ......رهیبگ

 که از مادرش گرفته یی هادئوی عکسا و وی وقتی ولمیاولش حرفشو باور نکرد.....شهی خودمم خراب مي هنکردم چون نقش
 پسر طرف ماست و نی که امی پدرم گذاشت قانع شدي مادرمو جلوي هاتی فعالقی دقيبودن و نشونمون داد و بعدشم برنامه 

 ...می و مطمئن تر شدمی کردقمیالبته در موردش تحق
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 . دستام گرفتمنی بسرمو
 که خودم باورش داشتمو نابود ی  چون عشقادیب خواستمینم.... وارد گروه بشهکردمی اون روز قبول نمادمهیهنوزم -

  پدرم به فرهاد اعتماد کرد و اونم وایول..... بمن دروغ گفته بوداشوی چون  تمام دنخواستمینم.....کرد
 
 روز پدرم بهم هی نکهی گذشت تا اوستنیچند روز از اون پ.... خشن و قدرتمندمون قرار گرفتي از ارباباي گروه شد و جزورد

 الیخیاول بهش گفتم ب.....رهی انتقام تمام زجراشو بگخوادی  مدمی اومدفهمهیتا اسم ترک..... رهی مهیخبر داد داره به ترک
 زد و بعدشم ی حرفتی اون گوش نکرد و با قاطعی  ولیکنی انتقام خودتو نابود منی ابا  ويگفتم تو هنوزم دوسش دار....شو

  شده و االن وقتشه نابود بشهلی تبدی وقته تو قلبم به سنبل نفرت و هرزگیلیگفت اون زن خ....رفت
  اب دهنمو قورت دادمی کردم و با سختیاخم

 نکهیقبل از ا...... بوددهی که گلومو چسبی از بغضدادمی داشتم جون می ولشهیباورت نم.....دی رسهی شب به ترک12پدرم راس -
 و قدرتشو خودش به دست ستهی خودش واي پاي پسرم رودی به بعد بانیاز ا... داد و گفت عمارتونی ادی بره کلهیپدرم به ترک

 يادگاری بکشه تا تنها شی اون خونه رو به اتخواستی منکهی بخاطر ارونی کرد از خونه بتم پریی جوراهی گفت شهیم......رهیبگ
 ی چه شب نحسی اومدم ولنجای شد که از اون روز به بعد  انیا..... و عشق به همراه داشتو نابود بکنهیگذشتمون که خوش

 ی که به دلم هجوم اورده بود از کار و زندگیشوم از استرس و حس.... متر کردمرپامیاون شب تمام سالن عمارتو ز.....اومدم
 . و کمرم نشسته بودیشونی پي روي بود و عرق سردختهیدلم بهم ر....افتاده بودم

  و ادامه دادمدمی کش خشدارقی نفس عمچند
 عاشق ی وقتگنیراست م..... شدمرهی افتادم و به ساعت خنی زمي دفعه قلبم گرفت و روهی صبح 3 راس ساعت قای دقادمهی-

بعد از ارباب شدنم فقط اون ..... ندارمشگهی دی بودم هنوزم مادرمو دوست دارم ولدهیو من تازه فهم.... قلبا بهم راه دارهیباش
 ادمهی... برگشترانیچند روز بعد پدرم به ا..... کردمي بودن عذاداری واقعی موقعهی ه کیی داشته هاي و براختمیشب اشک ر

 و مطمئن به وطن ي جدی شکسته ولي اافهی که استوار رفته بود با قيپدر.... نشناختمشدمشیتو فرودگاه که د
 دمیکشی مشی حرفو پنی اقتهرو.... وقتم نگفتچیه نگفت و یچیه.... نکرد ی حرکتچیه....بهش گفتم تموم شد؟...برگشت
 و واقعنم فراموش کردم.... فراموش کنانتکاروی  اون زن خگفتی و مدیکشی مادی و سرم فرکردی میظیاخم غل

 
 ایلیل

 
 دادمی  و به حرفاش گوش مزدمی مهق

 ...شدی وقت ساکت نمچی حرکتم درد قلبش هنی با ای بگم تمومش کن ولخواستمیم
 ...موندی نا اروم مشهی حرکتم روح زخم خوردش همنی با ای بگم بسه ولخواستمیم

 . شدرهی که از هزار تا شالق بدتر بود بهم خی سمتم برگشت و با نگاهبه
 . زمزمه کردي خشداري صدابا
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 دهی کششیخاطرات گذشته قلبمو به ات-
  چطور به سمتش سر خوردمدمینفهم
 ... موهاشو لمس کردممتیردمندم گذاشتم و با مال دي شونه ي چطور سرشو رودمینفهم
 . برگشت ادامه دادیعی نفساش به حالت طبتمی رنکهی از ابعد
 ضربه یلیبه ما خ..... تر شدبندی با ما پاشی طور پدر فرهادم به دشمننیبعد از اون شب پدرم دست از انتقام بر نداشت و هم-
 که برنده می هستنی اکی نزدگهی دی کرد  و هنوزم ادامه داره ولدای ما ادامه  پیدشمن.....میزدی ماهم متقابال ضربه می ولزدیم
 ....میای برونی بروزی پدونی منی از امی باالخره موفق شده کمیانقدر تالش کرد....میش

                             
 انیک
 
 .کردی نگام می نگاه کردم که با حالت سوالایلی لبه
 ن؟ی شدروزی پیخب چه شکل-

  عوض کردمي زدم و بحث رو تا حدودی کمرنگلبخند
 انه؟ی داستان مهم تر از داستان شاانیواقعا پا-
 . صحبت کردتی دفعه صورتش قرمز شد و با عصبانهی
  شد؟داشیبگو اون ادم رذل و زورگو از کجا پ...نه...نه-

 . شفاف تر شدلبخندم
 رفتنش برام جالب ی ابریاز اولم غرور و ز...... نسبتا قدرتمندي  از اربابایکیپسر .... من بوديای از هم گروهیکی اولش انیشا-

 يتو همون برخوردا... بودنری نظی بالشمی شکنجه بود و الحق که وسالیتو کار واردات وسا.....بود و منو جذب خودش کرد
 هی به تویمی قدقی رفگفتیم.... لج شد بامنیلیفرهاد از اونجا خ..... تر شدقی عممونی دوستنی و امی شدیمیاول باهم صم
 کارا کرد تا رفاقتمون یلیخ.... دروغ بود اشی برام ناشناس بود چون تمام دندیفهمی و خودش نمزدیحرف م....؟یناشناس فروخت

تو .....کردی مدای خاتمه پی دوستنی بره انیمن از ب ي ابروش جلونکهی بدون اکردی صبر مشتری بکمی اگه ی ببره ولنیرو از ب
 بود و ي دنبال قدرت و برتردای شدانیاخه شا.....وستهی به گروه پدر فرهاد پانی شادی دفعه بهمون خبر رسهیهمون روزا بود که 

 رفت ادشیش اونا رفت و ی پنمیبخاطر هم....... گروه پدر فرهاد از ما برتر بود و صد البته قدرتمند تری مدت زمان کوتاههی
 گروه پدر فرهاد یوقت.....  شدانتکاری از اون به بعد  لقبش قانون شکن و خنی هميبرا...بهش وفادار باشه دی بسته و بایمانیپ

پدرشم اونو ترد کرد و ....می و  ارباب بودنشو ازش گرفترونی بمشی ما انداختی تمام به گروه ما برگشت ولیی شد با پرروفیضع
 ..... بود طالقش دادهی مادرش که چند سالشی پادشفرست

 . کردمو و سکوتمو پاسخ دادسکوت
 . شدرهی شدم و خرهی چشماش خبه

 ...شی طوفانيای شدم تو درغرق
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 " دختر خوده ارامشهنی اشمیمنکرش نم"
  سمتش خم شدم که نفسشو نگه داشتبه

  رو به حداقلفاصله
 

 . که چشماش اروم اروم بسته شدرسوندم
 
 ایلیل

 
 . خوندمازویه کردم و برق ن صورت ملتهبش نگابه
 گرفتی که از کمبود نشات ميازین

 . خم شد و اروم اروم فاصله رو به حداقل رسوندسمتم
 ..نمی نبنشوی حال غمگنی مشتاق و در عي هم افتاد تا چشماي روپلکام
 ...کنهی و تنمو داغ مزنهی باهام حرف مبی روزا عجنی که اییچشما
 ... لبام قرار گرفتي رولباش

 ... داغ شدمهی از ثاني کسردر
 ... گرفتمگر
 ... مرد بودمنی چون خودمم خواهان ادمی عقب نکشی حس شرم سوختم ولتو

 ...ازی از جنس ني مردخواهان
 ... از جنس مجهوالتي مردخواهان

 ... کرددنمی به لبم فشار داد و  با احساس شروع به بوسشتری بلبشو
 .. شددهیچی اگاه از حس شوق دستم پشته گردنش رفت و داخل موهاش پناخود
 ...شدمی سبک مکردمی محس
 ...ری اخي هاینی از تمام سنگشدمی مسبک
 ...اجی احتبی از حس غرشدمی مسبک

 . صورتمو قاب گرفتدستش
 ... باز کردم و بهش نگاه کردمچشمامو
 . و شرمزده بودنی غمگنگاهش

 . تخت بلند شدي دفعه ازم جدا شد و از روهی
 . نگاه کردم و لب زدمشی بهت به حرکت ناگهانبا
 !چرا؟-
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 . نگاه نکردبهم
 ی بدوندیبا-
 . دستاش گرفتنی نشست و سرشو بنی زميرو
  اومدم و کنارش چهار زانو نشستمنیی تخت پااز
 ... رو لمس کنم که هنوز جوونهی پوستیذاشتینم....اهات کم کنم فاصله ها رو بیذاشتیوگرنه نم.....یدونی نمویزی چهی تو ایلیل-
 . بهش چشم دوختمی نفهمبا
 ؟یزنی حرف میاز چ-

 . و کامال به سمتم برگشتدی کشیقی عمنفس
 ا؟یلیل-

 . مرد زدمنی به مشکوك بودن ایفی ظراخم
   که به خودم مرتبطه؟یکنی می رو ازم مخفیچ-

 . بهم قالب کرد و شروع کرددستاشو
 از یکی خواستمی و نمتونستمینم...... باکره بودومدی دستم مری که زي چون هر برده اینذاشتم زن بمون.....يتو هنوزم دختر-

 دخترانه دنی تا حسرت چشیمنوپالستیها* بردمت نی هميبرا.... تفاوت نداشتامی متفاوت باشه چون دنهیبرده هام با بق
 ی کنم وللیتا خودم دخترانه هاتو به زنانه ها تبد..... رو  بتونم امتحان کنم ودن به چشمم لذت بخش و ناب بيدای که زییها

 ... بردارمیتا خواستم قدم
 . ساکت شد و با بهت بهم نگاه کرددمی که کشیغی جبا

 ... شدزی از اشک کشنده لبرچشمام
 ...کنهی ممی رو ازم قايزی چکردمی محس

 "همرنگ بودن با برده هاش؟"
 ..... شدهمی مرد عالقه بهم داره که انقدر مهربون و مالنی اکردمی خنگ بودم که فکر مچقدر
 .... هنوزم همون مرده رذل و سنگدلهی عوض شده ولکردمی مفکر

  ته قلبم ترك برداشتيزیچ
 "کردی نميحداقل اون با قلبم باز....صد رحمت به فرهاد"
 
 .ردیگی بکارت و بازگرداندن دخترانه ها صورت مي پرده ي روش بازسازنیدر ا:haymenoplasty/یمنوپالستیها*
 
 انیک
 
 ... شدمرهی بشن خی که اماده بودن طوفانیی چشمابه



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 180 

 "گفتم؟ی مدیبا"
 .گفتمی منای زود تر از ایلی خدیبا
 .کردمی مانیب با ارزشش بود ي رو که مرتبط با دخترانه هاي رازنای زود تر از ایلی خدیبا
  نگاه کردمشی صورت عصبانبه
 . زدغیج
 ...... برات مهممکردمیفکر م.....ستمی تو همه ني براکردمیفکر م......لعنت بهت-
 . که به وجود اومده چشم دوختمي بلند شدم و به گندنی زمي رواز
 ... بدمحیبزار توض....یکنی اشتباه فکر مایلیل-

 . که تو صداش مشهود بود ادامه دادي و با لرزدی حرفم پروسط
 برده هات ي هی با بقگاهمی جاکردمی فکر منکهی از اری مونده غیحیتوض...... باورت کردم؟نکهی از اریغ...... مونده؟یحیتوض-
 ست؟ی نیکی
 .دی لرزکشی کوچي لحظه سکوت کرد و چونه هی

 ...خوامی نمدهی لرزفوی تن ظرنی خدا اي خداوندبه
 ....خوامی روح پاکو متشنج نمنی خدا اي خداوندبه
 دخترم تا ینگفت.....می بهت اعتماد کنم و بشکننکهیاز ا....يبردی از زجر دادنم لذت میتو تا االن داشت..... معلوم شدیهمه چ-

 ؟ینقدر پستاخه تو چرا ا.....ی دلت خواست زنم بکنی تا وقتیبه من نگفت.....ی استفاده کنی محافظتچیاز دخترانه هام بدون ه
 . قلبش گذاشت و فشار دادي رودستشو
 . بازوش گذاشتمي رفتم و دستمو روسمتش

 ...قلبم بهم دستو.....ایلی لیکنیاشتباه م-
 . نگاهم کردي زد و با سردی تلخپوزخند
 .دی کشرونی دستم بری از زبازوشو

 ...یزنیحالمو بهم م.....بمن دست نزن-
 ... قلبمو نشونه گرفتمی سرم اکو شد و مستقي چند بار توجملش

 . دخترو نداشتنی از جانب ايری توقع هدف گی هدف بود وليادی که زیقلب
 . پس زده شدی ولکردی که تازه عطف رو درك میقلب

 . صحبت کردي متنفري عقب رفت و با صدای قدم جلو رفتم که قدمهی
 .بزار برم.... نشوکیبهم نزد-
 " نخورد؟ تو قلبم تکونيزیچ"

 ...خوامی دخترو نمنی ارفتن
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 ...خوامی ارامشو نمنی کردن اترك
 ...خوامی نمتشوی شدن معصوممحو

 !ا؟یلیل-
 . بستچشماشو

 .یانقدر صدام نکن لعنت.....اریانقدر اسممو به زبون نجست ن-
 . قلبش گذاشتي دستشو مشت کرد و رودوباره
 .دم قلبم گوش داي دستمو مشت کردم و به صدامتقابال

 ...زدی ماروم
 ...زدی هدف میب

 ... بوددهی گلومو محکم چسببغض
 ...گرفتی که از فراق همدردم نشات میبغض
 ...گرفتی که از ارامش ناارومم سرچشمه میبغض

 "خوادتینم"
 ..، تا بدترشهی درست می اعترافم همه چنی با اکردمی مفکر
 ... تا نامردامی به چشمش مرد بکردمی مفکر

 ..کردمی اشتباه میول
 ... اشتباه بودامی دنتمام

 
 انیک
 

 ي رودستشو
 

 . گذاشت و هق زددهنش
 .. کم گفتمرفتمی جلو نمی ولسوختمی قدر بگم داشتم مهرچه
 ... به اغوش نکشم کم گفتمکشوی تا جسم کوچاوردمی قدر بگم داشتم کم مهرچه

 . گفتمی ملتمسي صدابا
 . نکنهی گرایلیل-

 ...ای اشک داشتم به وسعت درخودم
 .... درد داشتم به وسعت جنگلخودم

 ...رهی منی دختر از بنی درد ادنی تحملم با دیول
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 ... بکشهرونی کرد بی تو بغلم تکون خورد و سععی که سردمشی اغوش کشبه
 ...شدی که با حضورش گرم می بکشه از اغوشرونیب

 .دی کشی خشدار ميغای و جنداختی چنگ مبهم
 ...یولم کن الش.....فیولم کن کث....یم کن عوضول-
 ... رفترونی از بغلم بشدی چدونمینم
 ... شدم و داغ کردمی که عصبانشدی چدونمینم
 . فرود اومدفشی صورت ظري که دستم بلند شد و روشدی چدونمینم
 . چشم دوختمکردنی می دهن کجسشی صورت خي بهت به رد انگشتام که روبا

 ... کارو کردمنی اکردمی نمباور
 ... دردش،درد قلبمهکردمی رو زدم که ادعا مي دخترکردمی نمباور

 . به من نگاه کردي گونش گذاشت و با ناباوري رودستشو
 ... شدری به دلم سرازای دنیمونی پشکل
 .دی چسبواری رفتم که عقب رفت و به دجلو

 .زدی مغیج
چقدر احمق بودم پا به .....چقدر احمق بودم به حرفات گوش دادم......خورهی بهم مفتی کثيایحالم از تو و دن.....ایجلو ن-

 ؟!اره.... پاداشمه؟یتو گوش.....ه؟ی خوبي جهی نتنیا.... گذاشتم تا دلم نرم بشهاتییتنها
 . شکستش خودمم شکستي که صدادمی قطره ها اشکش کشي و انگشتمو روستادمی واجلوش

 کشمیبهم دست نزن وگرنه خودمو م-
 . افتادنیی خشک شد  و اروم پادستم
 ... دختر برام ترسناکهنی امرگ

 ..شهی جوانمم نابود مایلی لي تو دلم لونه کرده پس با نابودی دوست داشتندونمیم
 . زانوهاش افتاد و هق زدي دفعه روهی
 نی که حقش اي به برده اکمیاگه ...... که بهش تعلق دارمییبزار برم جا..... قلبمهي که روي از دردرمیمیدارم م.....بزار برم-

 شده نی عمارت نفرنی بزار از اي دوست داریتورو جان هر ک..... بزار گورمو گم کنميدی متی اهمستیهمه شکنجه نبود و ن
 .دور شم

 . و صحبتشو قطع کرددیچی هق هقش پي بازم صداو
 ... حاال داشتمی قسمش دلم بلرزه ولي  رو نداشتم تا برای کسچی االن هتا

 ... که برام موندههیزی که تنها چخوردی زانو زده بود و قسم جونشو منی زمي روي دخترحاال
  بود؟دنی بشم که با کنار من بودن در حال خمی جسم و روحالیخی بتونستمیم
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 ... مشت کردم و به احساسم پشت کردمدستامو
 ... تا نبارمدمی گلومو محکم چسببغض

 ... کردمي زمزمه اي سردي سمت پنجره دادم و  با صداصورتمو
 ... که به قلبم چنگ انداختي ازمزمه

 .اقتی لی برونیاز عمارتم گمشو ب-
 .کردمی مهی که در حال تقال کردن بود خون گری خودم و عشقي و از درون براکردمی به پنجره نگاه مي طورنیهم

 . لرزونش به اغوش نکشمشي پاکش،لبايعصومش،چشما صورت مدنی برنگردوندم که با درومو
 . و قلبمو مچاله کرددیچی سرم پي هق هق خشکش تويصدا

  حرفو زدم؟نی باشه پس چرا اشمی پخواستمیم
  گفتم گم شه؟چرا
 اقت؟ی لی گفتم بچرا

 ...استیلی لاقتهی باشه مطمئنا لشتری  قراره بی هر کساقتیل
 ... غم گذشته روزمی بررونی گذاشت تا بارمی زمان و گوششو در اختکهیدختر
 ... محبتش به هم بچسبهي نشم و قلبم از گرماکهی تکهی تا تدی و به اغوش کشدهی غمدهی ي گوش داد به حرفاکهیدختر

 ... بهش نگاه کردم و سوختمقهی چند دقي اکنده از درد صورتمو برگردوندم و برای دلبا
 ..،زدی و هق مختیری و فقط اشک مکردی بهم نگاه مبابهت

 ...زدی قلبشو چنگ مدستش
 .... بار به غلط کردن افتادمنی هزارمي صورت قرمزش نگاه کردم و برابه
 ... رو شکستم که قلبم بودی چرا قلبنکهی ابه
 ... جواب من فقط و فقط برده بودنش بود و بسی با ارباب بودنم کنار اومد ولنکهی ابه

 .دی کششی و اومد و منو به اتنییپا از کنار چشمش ی اشک بزرگي قطره
 . زمزمه کردي خشداري صدابا
 .میشکوند-

 ...ستی شکستن فقط دوستانه ننی ادمیفهمی مکاش
 ... چسبش بزنمتونستمی شکستن عالقست تا مي شکستن،صدانی اکردمی همون لحظه حس مکاش

                                  
 ایلیل

 
 ...زدمی و پلک نمکردمی بهت بهش نگاه مبا

 ... من باز کردي جلوش،قلبشوی تا چند لحظه پکهی همون مردنی اکردمی نمباور
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 .. تمام شروعهامانی پایعنی انی پانی اکردمی نمباور
 ...سوختی مقلبم
  کنم؟ي کارتونستمی مگه می ولکردی مي ابزار شکستن و نابودقلبم
 اختنم عذاداره؟ قلب از دور اندنی بزنم و بگم اغی جتونستمی ممگه

 شد؟ی مگه کم می بود کم کنم ولدهیچی که تو قلبم پي چنگ انداختم تا بتونم از درد بدنمی سبه
 .. درد دوست داشتنه اشتباههفهممی که تازه ميدرد

 . کردمزمزمه
 .میشکوند-
 .. واقعنم شکستمو

 ... از جنس عشقیشکستن
 ...هی بدی جواب خوبای دننی تو اگفتی راست مپدرم
 ... رو باور نکن تا باورت نکردهی کسگفتی راست مپدرم
  دردونش  دفاع بکنه؟زی موقع منو به اغوش بکشه و از دختر عزنی کجاست اون پدر که اپس
  وجود من فاقدشه؟ی ولکننی و حسش مزننی کجاست اون مهر پدرانه که همه ازش حرف مپس

 . بلند شدمنی زمي لرز  از روبا
 .حس کردم قلبم مچاله شد که دمی کشیقی عمنفس

  براقش نگاه کردم و لب زدمي صورت سرخ و چشمابه
 ی مالکانیخدانگهدار ک-
 
 انیک
 

  در رفت و  قلب مسمت
 
 ... همراهش رفتنم

 ..دمی شکستن غرورمو شني باز کرد که صدادرو
 .. رفتم و دستشو گرفتمسمتش
 ...هی بودن کافخوددار
 ....هی بودن کافمغرور

 ... برهشهینم
 ...شمی خدا اگه بره نابود مي خداوندبه
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 ..شنی ملی و به خاطره تبدشنی گاهم،همه  و همه با رفتنش خورد مهیدم،ارامشم،پناهگاهم،تکیام
 . گفتمي بغضداري صدابا
 ا؟یلیل-

 ... و مشت کرددی روشو برگردونه دستشو کشنکهی ابدون
 . زمزمه کردي سردی لرزون ولي صدابا
 ..خوانیدرست همون طور که ارباب م.....کنمیگم مدارم گورمو -
 .. انداختادمی تمسخر ارباب بودن رو به با
 ... شدمی بودم و حاال بخاطرش چی اورد چادمی ری تحقبا
 ..استی اسم دننی ترهی رو که بنظرم خوش قافی دوباره تکرار کردم اسمي غمزده اي صدابا
 ا؟یلیل-
 ... بزنهخی دوباره جواب سردش باعث شد قلبم یول
 . کنهی شما بردگي نموند که برای ازش باقيزی چایلیل..... مردایلیل-
 . از در خارج شدعی سرو

 ... در ثابت موندم و خشک شدمي جلوقهی دقچند
 شه؟ی می اگه بره عاقبتم چایخدا

 ذکرمه؟ روزا تمام فکر و نی که اي ادامه بدم بدون دخترتونمی میعنی
 . رفتمرونی باز کردم و بدرو

 . کردم و بغضمو قورت دادمی امادش اخمپی تدنی اتاقش رفتم و با دسمت
 ... همون ارباب مغرور به جونم چنگ انداختدوباره
 ... بره پس برهخوادی انداخت و گفت حاال که مچنگ

 ...ی خودت به اغوش بکشاتویی و تنهای تا دوباره خودت شبره
 ...ي انجام بدی و کارتو به درستی ها بشیکی دوباره مرد تارتا

 ... موهاش انداخت نگاه کردمي که روی مشت کردم و به شالدستمو
 ...زدمی مواجش ميای به دری رفتن دستنی قبل از اکاش
 ... بشهری به دلم سرازبی عجی تا ارامشکردمی مي و با موجش بازکردمی قبال دستمو داخل موهاش مکاش

 ... کارها نسوزمنی اي که حاال تو عقده دمیچشی تنشو با جون و دل مي و بوبردمی فرو مشی سرمو  داخل جنگل فرفرشکا
 .. سمتم اومدبه

 .. پوشی مشکی و اماده ولحاضر
  بپوشم؟ي اگهی بمونه لباس دتونی بعدي برده هاي لباس قراره برانیاگه ا-
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 ...کنهی و نابود ملرزونهی قلبمو ملرزهی چونه که منی اایخدا
 ...شمی نمدهی کشی  به اغوشگهی  و درنی منجای دارن از افی عرق کرده و لطي دستانیا

 ...  خودش خواستیول
 ... خودش،قلبش خواست منو رها کنهو

 ...کشی کوچی فرمان رو صادر کرد تنها بزاره و برگرده به زندگروحش
 
 ایلیل

 
 ...شدیم و ازاد شدی دستاش نگاه کردم که مشت مبه

 ...دی ببخشگفتی و کنار گوشم مدادنی دستا منو به اغوشش راه منی اکاش
 ...کردی و از دوست داشتن صحبت مشدی چشمام قفل مي نگاه تا اخر عمرم رونی اکاش
 ....شدی من ملتهب مي و برادیبوسی منو مگهی شروع دکی انی لبا تا پانی اکاش

 ... محضهي ارزویول
 ... از نگاه ها قفل بشهیلی خي چشما قراره رونیا
 ... برهنه بلغزه و به اغوش بکشهي از تنهایلی خي دستا قراره رونیا
 ... از دخترا رویلی جسم و روح خرهی بگي از لبا قفل بشه و به بازیلی خي لبا قراره رونیا

 ...کننی و ازش عبور مرنی می که لب مرز زنانگییدخترا
 ... مرد سنگدل نه سه مردکی به دست ی ولچشنیرو م که مثله من طعم تلخ تجاوز ییدخترا

 ... نگاهش محو شدمیاهی چشماش قفل شدم و از سيرو
 ... شدمرشی خی سوالی تر رفتم و با نگاهجلو
 ... پروا نگاه کردنی بنیاخر
 ... وجود نداشتیدنی به اغوش کشنی اخریول
 ...امی نمرونی بگهی کنم  ددای اگه به بغلش راه پدونستمیم

 ..دادی رو مشی روزا طعم اسانی که ای از اغوششمی نمجدا
 . سوالمو با سوال  جواب  دادي گرفته اي انگشت به سرتا پام اشاره کرد و با صدابا
 ؟ي چرا عذادار؟پسيری شدم منی از عمارت نفریستیمگه خوشحال ن-
 ... جا خوردمشی سوال ناگهاناز

 ...کنهی مردونت ضعف مي بهت که قلبم بخاطر اوالعنت
 ... به اغوش بکشمتخوامی لرزه و می گرفتت دستم مي به من که با صدالعنت
 ...کنهی ما رو تجربه نمچوقتی که هیی به من و تولعنت
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 ... بکشمی که در حال خفه کردنم بود و با قورت دادن بزاق دهنم جابه جا کردم تا نفسیبغض
 ...دهی عطر تنشو مي حهی رانی که اخرینفس

 ..ستمیخوشحال ن-
 ... بودمزی نبودم بلکه ار فشار شکست در حال گرخوشحال
 ... و خورد شدن در حال فرار بودمری نبودم بلکه از زور تحقخوشحال

 ... بودن کردفی ضعي و ادعادی مرد لرزنی اي بار چونم جلونی صدميبرا
 ... چونم قفل شده بود و در حال رنگ عوض کردن بودي چشماش نگاه کردم که روبه

 ... کرد و روشو برگردوندیاخم
 . سر دادي خشن و صد البته غمزده اي ازمزمه

 .پس زودتر خوشحال نبودنتو بردارو برو-
 ... زار بزنمخواستمی اون موقع فقط و فقط مدونهی خدا مو

 ... شکستمو  جمع کردم و پاهامو تکون دادمغرور
 ...دمی شنقشوی عمدنی نفس کشي کنارش رد شدم که صدااز
 " رفتنمو؟ای یکشی خودمو نفس ميدار"
 .دی رفت و فشار خونم به حداقل رسجی که زد حس کردم سرم گی حرفبا
 .... من پا گذاشتيای به دنییایلی فراموش کنم لکنمی میسع-

 . ادامه دادي زده اخی ي کرد و با  صدایمکث
 . بکنیتوام سع-

 ... مانتوم گذاشتم و مچالش کردمي  رودستمو
 ... با دردکنمی میسع

 ... با مرگکنمی مفراموشت
 ....دمی کم جونمو تکون دادم و دوي دهنم گذاشتم و با تمام توانم پاهاي زدم و دستمو روهق

  اربابخدافظ
 
 انیک
 

 .دی زد و دوهق
  زدم و مشتمويادیفر
 
 .دی شد و دستمو برلی تبدکهی فرود اوردم که به هزار تنهیی ايرو
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 ... بودزی شدم که در حال گري دختري رهی پنجره رفتم و خسمت
 ...رهی و مکشهی با رفتنش تمام ارامشم باهاش پر مدونستمی که مکردمی رو نگاه ميدختر

 . جلوشو گرفتنگاردایباد
 . رفتمنیی اتاق خارج شدم و از پله ها پااز
.. 
... 
 . زدمادی فري گرفته اي صدابا
 . برهنیبزار-

 .وند نگاهم ثابت مي برگردوند و روروشو
 . جواب بدمتونمی و نمزننی باهام حرف مشی باروني چشماایخدا

 ...زهی جذاب و خاطره انگيادی که نقش و نگارش زییچشما
 "ایلینرو ل"
 ... بزنم و بگم بمونادی فرخواستمیم
 .. زار بزنم و به اغوش بکشمشخواستمیم
 داره؟ی دست از سرم برمی غرور لعنتنی مگه ایول

 کنه؟ی رهام میی حس خشک بودن و خود کفانی امگه
 "دی به گند کشموی که زندگهی خودداریلعنت به هرچ"
 ... راهش کنار رفتناز

 .. مشت کرد و سمت در رفتدستاشو
 .. تاهمراهش برمدادمی داشتم جون مگمی نمدروغ
 .. که سمتش نرمشدمی  داشتم سست مگمی نمدروغ
 . نگاهم کردنی بار غمگکی در ي باز کرد و از الدرو

 ... نداشتم بهش بدمی جوابی که حرف ها با قلبم داشت ولینگاه
 ...ستی نگهی دی از ان من باشه ولتونستی که مینگاه
  زدلب
 کنمیفراموش نم-
 .. کردینی شونم سنگي و بست و غم عالم رودر
 ..شمی اساي از دورقی عمیغم
 ... اشکار از فراق عشق و محبتمیحزن
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 ایلیل
 
 .رفتمی راه مابونی ختو

 . و قدمهامو اروم کردمدمی به اغوش کشدستامو
 ...نداختی قلبم خش مي رومی مستقداشتمی که برمی قدمهر
 . نفسم پشت سرم جا موندهکردمی حس مداشتمی که برمی قدمهر

 .دی غراسمون
 . کردي عشق نبود عذادارگهی که دی عشقيرا و بامن بدی صورتم چکي قطره اشکاش روقطره
 . رد شدمکردنی که با تعجب و عجله از کنارم عبور می و از کنار مردمزدمی مهق

 . دوشم بودي که رویی از بار جدامردمی مداشتم
 .. که حال ازم فاصله داشتی گاههی از تکشدمی خم مداشتم
 .. داشتم برگردم و فاصله رو به حداقل برسونمدوست
 ... من بودگاهی جاي که روزي افاصله

 .. اغوششیعنی
 .. دستاشیعنی
 .. نگاهشیعنی
 ... و کنار جدول افتادم و زار زدماوردمی و پاهامو لرزوند دوام ندیچی که به قلبم پي درداز

 ... در قلبم بوديشروی که در حال پی زدم از زخمزار
 ... دخترانمو نابود کردي به قلبم زده شد و تمام ارزوهای که اشتباهيری زدم از تضجه

 .دیچی گوشم پي با دستام پوشوندم و هق زدنم بارها توصورتمو
.. 
... 
 ... انداختکشی نگاه تارادی منو به ی نگاه کردم و ناخود اگاه اسمون مشککی تاري هوابه

 ... جونم به جونش وصلهدونستمی صورتم بود و نمي که تا چند ساعت قبل روبه رویظلمات
  بود قدم برداشتمي اگهی دي خونم بود و حاال جاي که روزي و با درد از کنار جدول بلند شدم و سمت خونه ااروم

 
 انیک
 

 ...کردمی نمی بودم و زندگزنده
 .ی درد و فشار نا ارومری زسوختمی داشتم می بودم ولاروم
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 ...به سراغم اومد و دوباره کابوس ختی رفت خوابام بهم ری وقتاز
 .. در حال دور کردنشنای تنشن دنی در حال درای که یکابوس

 ... شدنمی موقتي و مشروب ارام بخشاگاری شب سهر
 شمی تنش، گرم مي نگاه و گرماادی شب با هر

 ...گذرهیهفته از اون روز م2 که شدی چدونمی نمهنوزم
 ...کشهی از من نفس مي نفسم با فاصله ای وقتدنمی در حال نفش کشنجای چطور دوام اوردم و افهممی نمهنوزم

 ... قاب عکس کنارم قفل شدي تخت غلت زدم و نگاهم رويرو
 ... دارمادی عکسو خوب به نیا

 ...دهی و به عشق و دوست داشتن رستهی به من فهموند حسم باالتر از مالکری که اميروز
 روزه مبادا داشته ي صورت خوابش عکس گرفتم تا برا بستش وي که از فرط عطف  باال سرش رفتم و از چشمايروز

 ...باشمش
 .دهی واقعنم روز مبادا سر رسو

 ...گردوندمی و برش مرفتمی عکس نبود تا بحال دنبالش منی ااگه
 . ماه ثابت موندي رورونی غلت زدم و نگاهم به ببازم

 "دوباره خودمم و خودت"
 ...  غدقن شدهدنشی دهکی دختردنی هوس کرده بودم برم به دبی عجامشب
 ... نگاهش قفل بشهي نگاهم روي اقهی دقي کرده بودم شده براهوس

  و شبانه به طور نامحسوس از عمارت خارج شدمدمی پوشی اومدم و لباسنیی تخت پااز
                                 

 ایلیل
 
 سمتش رفتم ي اشکم شدت گرفت و با ناباوررفتی و راه مزدی که حرف مدمی دزموی به خونه اومدم و مادربزرگ عزی وقتادمهی

 ...و بغلش کردم
 ... دلم برات تنگ شده بودزکمی عزي بود که سرمو نوازش کرد و گفت خوش اومدینیری چه حس شادمهی

 ... شده بودزی بودم که خودش عزی کسزی عزمن
 .. برگشتهی بودم مادربزرگم سالمه و به زندگخوشحال

 ... در چه حالهستی و معلوم نرونهیم که مرد قلبم ب ناراحت بودیول
 》شد؟ی دفعه چهی《..دمی همون طور تو اغوشش  موندم و اروم ازش پرسي اقهی دقچند

 》نجامی اون مرد متشخص االن ابخاطر《 ادمهی ی جملشو به خوبهنوزم
 ... کردی انقدر در حق من و مادر بزرگم خوبانی ککنمی باور نمهنوزم
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 .. چطور رها کردم و برگشتموی اون منبع مهربونفهممی نمهنوزم
 .. رو از دست دادم که گرم و امن بود و صد البته مهربون و کمک رسانی چطور اغوشفهممی نمهنوزم

 ... افتادم و تنها کارم اشک و حرف زدن با مادر بزرگ بودی هفته از کارو زندگکی
  هفته تمام شبام عرق بکی

 ... و ترسغی و جود
 .. که پناهشو گم کرده بودشدمی ملی حفاظ تبدی موجود ترسو و بهی به تمداش
 ...دمیدی فرهادو مي و درنده ی وحشي  چشماکردمی نگاه می به هر طرفیکی تارتو

 .. بود در حال عذاب و شکنجه دادنمهنی کابوسام اي همه
 ... شده بودی سر درد و دل درد عصبي هی خوابام ماي همه

 ...رفتمی از دست مداشتم
 ... مردونشيای و گم شم تو جغرافنمی ببشوی مشکي قامت و چشماگهی دکباری بدم تا کموی کوچيای بودم تمام دنحاضر
 ....دمی بچشم که به اغوش نکشی خدافظي رو برای بدم تا اغوشموی بودم تمام هستحاضر

                                                                                                                                      ***                    
 ...بردی استرس داشتم و خوابم نمبیعج
 ... و به پشت بوم پناه بردمدمی پوشی بلند شدم و لباس مناسباروم

  و باهاش رفتموستمی پانی به شاانی بخاطر فرار از دست کي که روزی بومپشت
 "چقدر احمق بودم"

 .. دستام گرفتم و هق زدمنی بسرمو
 ...شمی هر لحظه بدتر می هفته گذشته ولدو

 ... صافم کننستی و دستاش نکنمی اربابم کمر خم مي از دوردارم
 .. داشت اون حس تعلقیگاهی چه جاکنمی و حاال درك مدی که ارباب بودنشو به رخ کشیارباب

 ... پشت بوم رفتم و نشستمي لبه سمت
 .. شهر خاموش نگاه کردمبه
 .. تو خودش جا داده بود چشم دوختمانوی که نفس کي سوت و کور شهريابونای خبه
 ...شدی مشتری و بشتری ضربان قلبم هر لحظه بی چرا ولدونمینم

 ... داشتمیبی تاب بودم و شوق عجی بیلی خامشب
 ... که دلمو لرزوندهبی عجیشوق

 ... افتادنیی حس کردم فشار خونم پادمی که ديزی نگاه کردمو و با چنیی پابه
 ...کردی کرده بود و به من نگاه مهی تکنی مردونش به ماشقامت



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 192 

 ... بشمداری بی خواب واقعنی چند بار باز و بست کردم که از اچشمامو
 ... خواب نبودمنه
 ... بودیقی قشنگ و حقيای روهی نیا

 ... نگاهش باالئهي و نقطه نهیی اون پاانی کهنوزم
 ...دمی و سمتش رفت و خودمم پر کشدی پر کشقلبم
 مالقاتش ي روزا حاضر بودم برانی که انمی رو ببي رفتم تا مردنیی پشت بوم بلند شدم و با شتاب پاي چطور از لبه دمینفهم

 ..جونمو بدم
                              

 انیک
 
 .. بار سمت خونش رفتم شدم و چندادهی پنی ماشاز

 .. اومدنیی زنگ رفت و پاي بار دستم روچند
 ...کردی می و ابراز دلتنگزدی با سرعت هرچه تمام تر مقلبم

 ...دهی کشری به زنجوی عشقو حس کرده و دوري روزا مزه نی که ایقلب
 پشت بوم نشسته بود حس ي که لبه ی جسمدنی دفعه با دهی دادم و به خونه نگاه کردم که هی رفتم و بهش تکنی ماشسمت

 ... کرددای پانی رگام جريکردم خون تو
 ... شددهی تندو کشنفسهام

 ... برانداز کردکشوی بدنم چشم شد و بدن و صورت کوچتمام
 ... کنم کم گفتمهی وجودشو به اغوش بکشم و گرخواستمی بگم اون لحظه مهرچقدر

 ..دادی و لطافت می پاکي بوکهی دخترنی اي مردم برایم
 ... نگاه ملتهبم قفل شدي دفعه روهی در چرخش بود که نگاهش

 ... ساله خودمو گم کردم17 پسر مثله
 ...وفتمی و شوق پس نی نگاهش نکنم تا از زور خوشحالدی بادمیفهمینم
 ... بشم از وجود معصومشری نگاهش کنم تا سای
 .. محو شددمی لبه بلند شد و از دي رواز

 .. مچاله شدقلبم
 ... منو پس زده و بهم نشون داده ازم تنفر دارهختنشی کردم با گرفکر

 ... مبهوت و نگرانش گوشمو نوازش کردي دفعه در باز شد و صداهی برداشتم و رومو برگردوندم که موی درد تکبا
 !ان؟یک-

 .  بند اومدنفسم
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 ... اشفتش نگاه کردم و چشم شدمي افهی برگشتم و به قسمتش
 ...دهی تعلق مي که بویفی قلبم تمام و کمال تصاحب شد به دست موجود ظردونهیخدا م و

 .ستادی اومد و رو به روم واسمتم
 ... هفته دوباره طعم اغوششو بچشم2 مترو به حداقل برسونم و بعد 2 نی خواستم ایم

 ... کنممشی عشق رو تقدنمی کردم و حاال به دنبال اهی درد و بهش هدي که روزیاغوش
 ...شمی حاال خواهان عالقه قلبی با زور از ان من شد ولدی که شایاغوش

 . تعجب سوال کردبا
 ؟یکنی مکاری چنجایا-
 گفتم؟ی میچ
  در حال جون دادن بودم؟تی از دورگفتمیم
 شدم؟ی ملی به مجنون تبددمتیدی نمگهی ساعت دکی اگه گفتمیم
 . جا گذاشتميزی چهی-

  خودم حس کردمي نگاه مبهوتشو روینیسنگ
 ..دونستمی و قدرشو نمکردمی به طور مداوم حسش مشی که تا چند هفته پینگاه

 !ي نداديزیبمن که چ....؟ی جا گذاشتیچ-
 ...دادم

 ... دادم که اگه نداشته باشمش انگار ناقصميزیچ
 .. و من خواهانشمشی که تو داريزیچ

  کردمزمزمه
 .اغوشت-

 . از اشک شدزی لبرچشماش
 . شدرهی بمن خي دهنش گذاشت و با ناباوري رودستشو

 . گذشت که زمزمه وار گفتي اقهی دقچند
  بارنی اخريبرا.....اتفاقا منم جاش گذاشتم-
 . نگاهش کردمی گنگبا
 .دی دفعه سمتم اومد و منو به اغوش کشهی

 ... بودامی روزا اغوشش رونی فرو رفتم که اي تو اغوش دخترشدی چدمینفهم
 ... دلم هک بشهي تا عطر تنش رودمیکشی و کشدار مقیعم سر هم نفس پشت

 ... رو داشتم و از دستش دادمی بمونه چه بهشتادمی تا
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 ، زمزمه کردی لرزوني گوشم با صدادم
 خدافظ اربابم-
 . نگاهشو ازم برگردوندي ازم جدا شد و گرماو

 . گفتمي گرفته اي دستشو گرفتم و با صداعیسر
 ؟ي و بری اربابتو رها کنيخوایم-

  مشت كدستشو
 
 .دی کشرونی و اروم از دستم برد
 .خوامی نمهیکی سرار شکنجه و تاراشی که دنیارباب-

 ... باشهدی دختر سفنی اي برادی شااهمی سيای دنکردمی درد گرفت که فکر مقلبم
 . درد و شکنجه ها رو به روم اوردنکهی مچاله شد از اقلبم

 شب خوش...... فراموش کردنتو دارمي اجازه گهید..... اغوشنی اخرنمیا-
 . سمت خونه رفت و درو بست و قلبم پشت در جا موندو

 . شل شد و حس کردم نفسم گم شدپاهام
  " واقعا رفت؟یعنی"
 کنه؟ی دخترونش  گوشمو نوازش نمي اواگهی دیعنی
  نخواهد داشت؟ي اغوشش باره بعدگهی دیعنی
 . رو تو خودش محفوظ کرده بودایلی  نگاه کردم که وجود لي بار به خونه انی اخري برادیچی که تو بدنم پي درد بدبا

  زدملب
 .یشی فراموش نمیول.....فواموش کن-
 
 ایلیل

 
 . خوردمزی بستم و لدرو
 . سرد افتادمنی زميرو

 ... بودکی نزدشی پي قهی دقنی که همي مردي از دورمردمی مداشتم
 ...کنمی بوش نمگهی دی منه ولي که در چند متری از عطر تلخکردمی کمر خم مداشتم

 .. انداختمنیی زدم و سرمو پاهق
 . دفعه چراغ روشن شدهی

 . شدم و هول کردمدی سرقت گرفتن سفنی که مچشو حی کسمثله
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 . باال نگاه کردمبه
 . شدانی جلوم نمادشی مهربون و چروکصورت

  گفتی محزوني شد و با صداکمینزد
 ....دمی دی ولنمی ببخواستمیدخترم نم-

 . گرفتفشی دست نحنی نشست و دستمو بکنارم
 ......زنه؟ی که تو وجود هردوتاتون موج میکنی رو سرکوب میچرا عشق-
 .دمی بهت به صورتش نگاه کردم و لبمو گزبا

 .دیکشی به رخ مشوی که دلش جوون بود و با تجربه هاش کهن سالی از زندمی کشخجالت
  گفتمي شرمزده اي صدابا
 !مامان بزرگ-
 ای دننی چون تازه به اي کردی زندگششی وقت پقاچندی  دقدونمی گذشته و نمنتونی بی چدونمینم..... خجالت ندارهزمیعز-

 چون خودش بهم ي  کنارش بوددونمیم.... سرکوبهنی و دردناك ترنی تجربه بهم ثابت کرده سرکوب عشق بدتریبرگشتم ول
 حاال ی نکردم ولي نبودم و برات مادری مادر بزرگ خوبدونمیم......یششی مدت که تحت درمان فشردم پنیگفته بود ا

 ....کنمی متییحاال راهنما......کنمیم
 . کرد و سوال کردیمکث

 ن؟یدی رسنجای به اشدیچ-
 . شدي صورتم جاري و اشک به پهنادی  دوستانش بغضم ترکي صدابا

 .شم کرد به بغلش راه داد و نوازسرمو
 ... که عشق رو تجربه کردمکردمی مفی رو براش تعرییای و دنزدمی مهق
 .. که تمام فکر و ذکرم شدهکردمی  مفی رو توصي و با سانسور مردزدمی مزار

 .کردی بزرگ سکوت کرده بود و نوازشم ممادر
 ... داشتهی با من چه ارامشانی کدمیفهمی محاال

 .. دارهی کردنش چه حسمی درد داشتن و تقسفهممیم
  لبتو ول کنگفتی حرفش افتادم که مادی تابش لبمو محکم گاز گرفتم و ی و نگاه بانی فکر کاز
 " لبو ول کن؟نی ای بگییکجا"

   مادر بزرگ فشار دادمي نهی به سشتری بسرمو
 " که مجبور شدم لغو شمي رو انتخاب کردییایلعنت بهت دن"

                        
 انیک
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 .کردمی می غم داشتم و رانندگایدن
 . اغوشش افتادم و حس کردم چشمام نم برداشتنی اخرادی

 ... گرم بود و سرشار از عواطف نرماغوشش
 . گاز دادمشتری تو دستم فشار دادم و بفرمونو

 ...کنهی خواهرانه هاشو ابراز ميادی روزا زنی که اي دادم سمت خواهرگاز
 .. روزا همدردم شدهنی که ايخواهر
 ...ستی من نيایلی لی که باهامه وليهمدرد

                                                                     ***                                                                                    
 . باز کردم و  وارد اتاقش شدمدرو

 . نگاه کنهرونی و به بنهی پنجره بشي لبه نهیش ا کارهنوزم
 . شدن اروم و ساکت شددهی بعد درزمی عزخواهر
 .. ندارهي برادرانه هام براش تنفری شد که از جنس مذکر متنفره وليخواهر

 . استقبالم کردي رفتم که روشو برگردوند و بالبخندسمتش
 . شونش گذاشتمي نشستم و سرمو روکنارش

 ... کرانی بيای دري به اندازه می و هردوتا  غم داشتمیهرم غمخوار هم شده بود منو خواحاال
 ... ادامه داشتنطوری چرخه همنی و اگرفتمی و غم مدادمی غم محاال

 . زمزمه کردمي گرفته اي صدابا
 . تاب شدمی  ارومم کرد و دوباره بقهیدق1 ياغوشش برا..... نشدیشگی اغوشش همی ولدنشیرفتم د-
 .. دلمو پس زدهکهی دو هفته بهش گفتم دل دادم به دخترنی اتو

 ...شی بکشي به نابودیخواستی مي شدم که روزي گفتم عاشق دختربراش
 ..ختی که اعتراف کردم بغض کرد و اشک ری موقعادمهی

 . عشقتو پرپر کردمدی طلب بخشش کرد و گفت ببخشازم
 ... باشمخواستمی بودم و نمی چفهممی حاال مگفت

 .... شده بودمی دوران کودکمهرسا،خواهر
 ... خواهر خوش قلب و مهربونهمون

 .بخشمتی کامال مدی تو رو بخشایلی که لي و گفتم روزدمی خواهرمو بخشيادی کرد و اون روز تا حد زیونی پشميادعا
 .. دارمشدونستمی دوسش داشتم و نمخواهرمو

 . نشستاهی بود که به خاك سی چون خودش عاشقکردی که تو قلبم نشسته بود رو درك میعشق....کردی مدرکم
 . که عشقش به هالکت کشوندشیعاشق
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 . کردریی عوض شد و تغزای چیلی دوهفته خنی اتو
 . کردن و قدرتشو ازش گرفتنرونی از کشور بانویشا

 .دیچشی رو داشتم و خواهرم طعم تجاوزو نمایلی لشتری بي تا چند هفته اشدی مرونی زودتر اون مرد ار کشور بکاش
 ی با پارتی عدل به فرهاد حکم عزل داد ولگاهی دوهفته پانی اتو
 
 . دادمهی که داشت قدرتش ثابت موند و فقط جریی هايباز

 .کنهی تو گروهه و اعالم حضور مهنوزم
 . نابودش کنمترسمی چون مشمی باهاش هم کالمم نمی حتگهید
 . محوش کنمنی زمي و از رورمی خودمو نگي وارد کرد جلوایلی که به لي اوردن زجرادی با به ترسمیم
 . گوش سپردمنشی غمگي اومد و به صدارونی بالی از فکر و خدی سرم کشي که  خواهرانه روی دستبا
خودتم .....ي شدفی ضعایلی و در برابر لي رو نداریشگی اون ارباب بودن و قدرت همگهی دیدونیخودتم م.....انیعقب نکش ک-
 .... که منبع ارامشتهي کنار دختري اروم شدیدونیم

 .دی کرد و پرسیمکث
 ؟یکنی چرا ابراز عالقه نمیکنی کمر خم  مشی از دوري و دارهی احساست چیدونی حاال که منهیسوال من ا-

 . دادم و دوباره غرور به وجودم و ارباب بودنم چنگ انداخترونی بی به سختنفسمو
 .شهینم-

  سکوت کردم و ادامه دادمي اهی ثانچند
  شد؟لی و  سرگردون تبددهی خمانی کنی مغرور و پرجذبه به اانیچطور اون ک-
  بهم نگاه کرد و لب زدی مهربونبا
 . که عشق دم در قلبت نشستهیاز وقت-
 
 ایلیل

 
 .دمی پوشی شدم و لباس مناسبداری درد از خواب ببا

 .. داشتم از سکوت خونهاسترس
 .... نامعلومي اندهی داشتم از اترس

 . اشپزخونه رفتم و قهوه سازو به برق زدمبه
 ... خستشصورت

 ...دشی سفيلبا
 ... خوابشی بيچشما
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 .... گونشي زده رونی باستخون
 . بستم و دستمو مشت کردمچشمامو

 ...هی دردش چدونستمی بود و نمتی اذاربابم
 ... ندارمشی شده ولمی روزا تمام زندگنی که ایارباب

 . زدم و جواب دادمي ظاهري اومدم و لبخندرونی بالی سالم مامان بزرگ از فکر و خي صدابا
 ... انقدر استرس داشتم که لرز به جونم افتاده بودکردی باور نمیکس

 ...ومدی نگران  بودم  که کف دست و پام عرق کرده بود و نفسم باال نمانقدر
 . و نشستمدمی رو عقب کشیصندل

 . تلفن دستمو خشک کردي دفعه صداهی که می خوردن بودغولمش
  شدم و به مامان بزرگ گفتمبلند

 .دارمیمن برم-
 ...داشتمی کاش بر نمی تلفن رفتم و برش داشتم ولسمت
 ... در انتظارمه و توان مقابله باهاشو ندارمی چدمیفهمی نمکاش
 ..ومدی نبود و نممی تو زندگی عذابچی هکاش
 . گوشم گرفتمکی برداشتم و نزدتلفنو

 .نییبله،بفرما-
  از اون طرف خط اومدي اقهقه

 . کردم و نفسم بسته شدي دفعه تک لرزهی
 کنه؟ی فراموش می قهقه رو مگه کسنی اایخدا
 بره؟ی مادی از زوی وهم انگي صدانی ای کسمگه
 . متمسخرش گوشمو لرزونديصدا

 .جوجه کوچولو افتخار دادن تنها شدن-
 . زد که هقمو خفه کردمي اگهی دي قهقه

 نه؟ی جونت تا االنو ببانیپس کجاست اون ک-
 . به چشمام هجوم اورد و دست عرق کردم دور تلفن محکم تر شداشک
 ... از زور اضطرابمردمی مداستم
 ... بودروزی مطمئن و پيادی که زیی از صداوفتادمی پس مداشتم

  از جونم؟يخوای میچ-
 . زدي صدادارپوزخند
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 .ی من بکنمیپس بهتره خودتو تسل..... لذتمي لهی وسخوامی ميزی از جونت چیدونیخوبه خودتم م-
 . تر و محسوس تر شددی شدلرزم
 ..بستمی مخی شتری و بزدمی نفس منفس
 دمی مامان بزرگو شنيصدا

 . سرد شدتییچا....ه؟یدخترم ک-
 . داد بزنم و بگم مامان بزرگ نجاتم بده تا از دست نرفتمخواستمیم
 .برو تا سرد نشده....يکردیپس صبحانه نوش جان م....به به-
 . شدي دفعه جدهی
 ی زنگ بزنی به کسيبخوا....شهی برات گرون تموم می فرار کنيبخوا.... نظرمهری کوچولو  االن تمام خونه زی وحشنیبب-

 . بلکه تازه کارم با تو شروع شدهي از دستم قسر در بریتونی منبارویافکر نکن ....کنمیبدبختت م
 . اضافه کردی ترسناکي صدابا
 شی پبرمتی و مشمی وگرنه به زور متوسل مرونی بای به همخونت  وارد نشه خودت با زبون خوش بیبی اسيخوایاگه م-

 .یخوددان....خودم
 .دیچی گوشم پي بوق توي بعدش صداو

 . بزنه سکوت مطلق شدی تا خواست بوقی رو گرفتم که تو نگاه اول حفظش کردم ولي شماره ا و با بهتعیسر
 . سمت اشپزخونهدمی بلند شدم و دونی زمي لرز از روبا

 . گرفتی بزرگ بهم نگاه کرد و چشماش رنگ نگرانمامان
  دخترم؟يشدی چایلیل-

 . شکست و هق هقام اوج گرفتبغضم
 . پاش افتادم و زار زدميجلو

 ...شمی متتی باعث اذدیببخش..... همش دردسر دارمدیمامان بزرگ ببخش-
 . حالم شديای نشست و جونی زمي روکنارم

 شده؟یچ....نگرانم-
  صحبت کردمي خفه اي صورتم گذاشتم و با صداي رودستامو

 ... نابود کننامویهرلحظه ممکنه  دن.....مامان بزرگ هر لحظه ممکنه برم-
 دمشی دفعه به اغوش کشهی

 . مامان بزرگ و حس کنم و همراه خودم ببرمي بار بونی اخري تا برادمیکشی نفس مقیعم
 . نگاهش افتادمادی بستم و چشمامو

 . بردت در حال دست به دست شدنهيدیدی و مي بودنجای اکاش
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 ... از بار گناهان نکردم در حال مجازات شدنميکردی و حس مي بودکاش
 ... که بخاطر تو قلبمو زنده نگه داشتنی تمام عواطفيکردی لمس مکاش

 . کردم و بردمش سمت اتاق خواببلندش
 .دمی رو بوسدشی بار دست چروکنی اخري تخت نشوندمش و برايرو

 ...دمی اشک رو تو نگاهش دبرق
 ...ش شکل گرفته بود از دست رفتزی عزي که برای اشکبرق

 ا؟یلیل-
 . چشمم از اشک پر شدي کاسه دوباره

 از اتاق ستی نگهی مونده و دی که برات باقیتورو جون تنها کس....تو رو جون من....ای نرونی شد از اتاق بیمامان بزرگ هرچ-
 .رونی باین

  فرهاد چه رذلدونستمی چون مکردمی مالتماس
 
 ...ارهی به سر مادر بزرگم بتونهی که میی و چه بالهاهی
 ..شهی ممی اگه فشار استرس بهش وارد شه دوباره وضعش وخدونستمیم

 . درو بستم و سمت اتاق خودم رفتمعیسر
 . نگاه کردم و نالم بلند شدرونی پنجره به باز
 !راست گفت....ایخدا-

 .شدنی مدهی پوشا همه جاداهی خونه بودن و سي رنگ جلواهی سنی تا ماشچند
 . افتادمنی زمي و رودمی کشیغیج

 ... دستام گرفتم و تمام خاطرات خوش با اون بودنو مرور کردمنی بسرمو
 ... زمان و توان مرور کردنشو نداشته باشمگهی ددی که شایخاطرات

 ...دی که قلبشو جلوم باز کرد و قلبم لرزي روزاون
 ... قلبامونم  کم شدي فاصله ها رو به حداقل رسوند و فاصله کهی زماناون
 .دی با نگاهش به اغوشم کشانمی و کدمشی خونم اومد و به اغوش کشي که جلوی وقتاون
 ... تلفن باعث شد خفه شمي دفعه صداهی زدم که هق

 . لرز بلند شدم و سمت صدا رفتمبا
  داشتم و سکوت کردمبرش

 . برخورد جنتلمنانم باشياماده .... تو ماده ببرامیخودم م-
 . زد و قطع کردي اقهقه
 . خوردزی لسمی کرد و تلفن از دست خقطع
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 . نگرانش باهم مخلوط شدي شکسته شدن در با صداي اتاقو تو در چرخوندم که صدادی باال رفتم و کلي و  طبقه دمیدو
 چخبره؟... قربونت بشم؟يچرا درو قفل کرد-

  گفتميدی ناامي در گذاشتم و با صداي روسرمو
 زمیگ عزخدافظ مامان بزر-
 

 فرهاد
 

 ... کردلی تبدی زخمی منو به گرگی لعنتانی کاون
 .. انتقامو فراهم اوردي نهی زمنی داره و اي به اون دختر مو فرفري من نشون داد عالقه ابه
 ...گرانهی برتر و واال تر از دیلی دختر خنی به اتشی من نشون داد حس مالکبه

 ...زمی برایلی لقی گرفتم زهرمو از طرمی تصمپس
 . کردهاهشی دلم رد انداخته و سي روبی که عجيزهر

 .. خونه رفتم  و اشاره کردم درو بشکننسمت
 . جلو اومدن و در با دستور من از جا کنده شدگاردایباد

 . خونه شدم و به اطراف نگاه کردموارد
 "يری حقيچه خونه "

 . من نبودي از برده ي جا ساکت بود و خبرهمه
  زدمادی زدم و فري اقهقه

 ؟ی شدهی بره کوچولو که وقتشه بلعییکجا-
 ..دمی باال شني هق هقشو از طبقه يصدا

 . رو به رو شدمکردی مهی داده بود و گرهی تکي که به دردشی پله ها باال رفتم و با جسم لرزاز
 .دی کشیغی درندم ثابت موند و جي چشماي دفعه نگاهش روهی

 . در چنگ انداخت و هق زدبه
 . کنی منم زندگيجا....تو رو خدا مامان بزرگ-

 . رفتم و دستشو گرفتمسمتش
 .کردی و تقال مخوردی متکون

 .دیکشی خشدار ميغایج
 !مامان بزرگ.......ي زدشی اتامویتمام دن.... که تمایولم کن لعنت-

 . زدمي و پوزخنددمی رو از تو اتاق شنی زنيصدا
 . نداشته باشمي کارزتی تا به مامان بزرگ عزیبهتره ادم باش-
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  بهم چشم دوخت و لب زدي ناباوربا
 !یپس واقعا انقدر پست-

  زدميپوزخند
 . که چقدر پست و سنگدلم  خانوم کوچولویدونیپس حتما م.... بهت گفتهزویفکر کنم عشقت همه چ-

 .کردنی می و صورتشو طوفانومدنی پشت سر هم ماشکاش
 . چنگ انداختبهم

 . با خودت نبریمنو بکش ول....ی لعنتامیباهات  ب... باهاخوامینم-
 . مخلوط شدونشی مامان بزرگ گري با صداغشی جي که صدادمی زدم و موهاشو تو دستم گرفتم و کشیفی کثلبخند

 . نداشته باشي اون دختر و کاریمنو بکش ول....رحم کن به جسمش....نکن بچمو-
 .و کم کنه کرد فشاری دستم گذاشت و سعي رودستشو

 !ي دردونه ازیچقدر عز-
  گفتميزی تمسخر امي سمت در اتاق بردم و باصدالبمو

 . چشمام جا دارهيرو....نینگران نباش-
 .دمی هاشو شنی خداحافظي که صدادمشی زدم و دنباله خودم کشي اقهقه

... 
.... 

 . تمام خونه رو پر کرد دردناکشغیج. خوردنی به زمي بدي پله ها پرتش کردم که غلت زد و با صداوسط
 . رفتمنیی کردم و با غرور از پله ها پابمی تو جدستمو
 . مواجش گره خورد و بلندش کردي موهانی انگشتام بدوباره
 . شکستنش لبخندو به لبم اوردي بشقابا افتاد و صداي اپن پرتش کردم که روسمت

 .دی و لرزدی کشی متوالي هاغیج
 . اپن برش داشتم و بازوشو گرفتمي رواز
 دمی غرتی عصبانبا
 .ارمی که بازومو ناکام کرد و سرت در مي و صد البته گلوله ارایانتقام تمام تحق-
  پرتش کردمنی خودم بردمش و تو ماشبا
 " برگشتدانیو قدرت به م"

                           
 ایلیل

 
 ...تنت داره خورد شدن ی چه درد جهنمفهمهی نمیکس
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 ...ی و نفس بکشی و بازم زنده بمونی داره از چند پله پرت بشی چه عذابفهمهی نمیکس
 خونت ی و فقط حس کنی بکني کاری نتونی خورد بشن و پوستتو بشکافن ولرتی ها زشهی داره شی چه حسفهمهی نمیکس
 ...شهی ميجار
 . سپرده شدمي خبری که پرتم کرد از شدت فشار و ضعف چشمام بسته شد و به دست بنی ماشتو
 " بود؟ي رسم برده دارنیا"

                                                                    ***                                                                                   
 .دمی کشیغی گردنم حس کردم چشمامو باز کردم و جي که رویوزش سبا
 . نگاه کردم و هق زدمشی وحشي چشمابه

 شی بکشم و بزارم تنم اتغی جتونستمی گردنم گذاشته بود و ناظر سوختن پوستم بود و من فقط مي رحمانه روی بفندکشو
 .رهیبگ
 بس کن....سوختم-

  گفتی عصباني گوشم اورد و با صداکی نزدلبشو
 ر؟ی موجود حقيدیحاال به اربابت دستور م-

 ...ریحق
 ي چند بار توری حقي کلمه

 
 . باورام فرود اومدي  رومی مرور شد و مستقذهنم
 ... گفتراست

 ... بنام مادر و پدر داشتمی نبودم االن سرپناهری حقاگه
 .دادی و نجاتم مگرفتی دستمو مانی به نام کي نبودم االن مردری حقاگه

 . هم فشار دادم و هق زدمي چشمم کرد که پلکامو روکی نزدفندکشو
 ...چشمی باور کنم انقدر بدبختم که دارم طعم تند سوختن رو متونستمینم
 نم؟یبی نمشوی مشکي چشماگهی دیعنی
 کنم؟ی خودم حس نمي قامت مردونشو روبه روگهی دیعنی

 . دارهیی دل چه معنادونستی که نمادی به رحم بی دلدی زدم تا شاضجه
 ... بردن پوستم بودنی متوقف بشه که در حال از بی زدم تا دستزار

 . انداختي پاره کرد و گوشه الباسامو
 یول... فکرو کنمنی اکردمی نمباور

 ... تنمو دارهدنی حق دانی فکر کردم فقط کیول
 ... کردم فقط ارباب اول و اخرم حق لمس پوستمو دارهفکر
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 " غمات بشم؟يکه فدا ارباب ییکجا"
 . نجات بدمزشی کردم تنمو از اسارت نگاه هی زدم و سعهق

  جم بخورم و بدنمو بپوشونم؟شهی مگه میول
 ... خودشم بتونه ازادم کنهدونمی مدی شدم که بعری غل و زنجواری به ديجور
 .. گذاشتهدی صادر کرده و تنمو  در معرض دموی که حکم بردگيری و زنجغل

 . نگاه کردم و التماسام اوج گرفتثشی خبي به چشمامیرون باي چشمابا
 ... تموم کني و نداري دوست داریفرهاد جان هرک-

 . زدخی تنم رفت که حس کردم قلبم نیی سمت پادستش
 شه؟ی می کنه چی دست مسافت رو طنی اگه اایخدا
  زنده بمونم؟تونمی دست به مقصدش برسه منی اگه اایخدا

  زدمغیج
 . بس کنستی نگهی  و دي که دوسش داريبخاطر مادر-

 . راه خشک و مشت شدنی بدستش
 "اثر کرد؟"
 . چشم دوختم و فاتحمو از سر گرفتمشی و برزخی نگاه طوفانبه

  دستشه؟ری که زی به تنکنهی نگاه رحم منی امگه
  تا روحمو خراش نده؟شهی دستا نرم منی امگه

 ... بزنم و فقط حس کردم سرم داغ شد و سوختغی نتونستم جی که حتدیش دفعه دستشو تو موهام کرد و اونقدر محکم کهی
 "؟يکردی که براشون غش و ضعف مییکجا رفتن اون موها"

 . صحبت کردمحکم
 .دیلرزی متی از عصبانصداش

 .کندمی حاال منی چطور پوستتو همدونهی ندارم وگرنه خدامي که  مقدس بود االن بهت کاریبخاطر تنها زن-
 .کردی کاش نمی ول کرد ولموهامو

 .کردی می انگشتاش بهم دهن کجنی از موهام بي ادسته
 ...ي نابودشون نکردی ولي لمسشون کردي که روزییموها
 .دادی می دلتنگي رحمانه کنده شده بود و بوی حاال بچهی تو بپي انگشتانی بتونستی که مییموها

                                                                                                                  ***                                   
 

 .  روحمي و من موندم با درد بدنم و سوزشارفت
 . کنم تا احساسمو حس کنهانی رو بي کلمه اتونستمی نمي چقدر فشار داردیپرسی ازم می کساگه
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 ".تازه خوب شده بودم و دوباره جسمم نابود شد"
 . داشتی شده  بود و درد جهنمی تنم زخمتمام

 . انداختم و هق زدمنیی پاسرمو
 ؟ی دردام مرحم شي  براییکجا-

 ... نبود بفهمتمی و کسمردمی مداشتم
 .. نبود درکم کنهی و ادمشدمی خورد مداشتم
 .سوختی و مچش مکردی به شدت درد مدستام

 ..وفتمی بنی زمي دستبندا باز بشن تا رونی داشتم اتدوس
 سراسر نکبتم به اتمام ی خودم بکنم و دفن بشم تا زندگي و قبرمو با دستانمی خاك بشي داشتم بهم اجازه بدن رودوست
 ..برسه

 . زدميپوزخند
 . سر خر کم ترهی-

 . که چشمام بسته شدشدی چدمینفهم
 ... داشتم اسوده شمازی بودم و نخسته
 ... همراه عشقیاسودگ
 .. وجودش تو قلبمهی که معلوم نبود چقدر ازم فاصله داره ولیعشق

                               
 انیک
 
 . افتاده بودمی کار و زندگاز

 ...کردمی مهرسا بودم و باهاش درد و دل مشی پمدام
  دردمو بفهمه؟ی حاال کی ولکردمی باهاشو تجربه مي همدردنیری رو داشتم و طعم شایلی لشی چند وقت پتا
 ... تحمل کردن رو نداشتیی تنهاشی قلبم گنجاگهید
 ... هدف بتپهی بمونه و بی قلبم عادت نداشت خالگهید

 ...دمی کشیقی کردم و نفس عمرونی از پنجره بسرمو
 ... بلکه از شدت اضطرابم کم شهدمی کشیقی عمنفس

 ... به جونم افتاده که بعد از کابوسمیاضطراب
 ...ومدی فرود مفشی تن ظري فرهاد که روي بود و شکنجه هاایلی ليغای که فقط و فقط جیکابوس

 ..ستی تو خوابمم ماله من نی که ماله من بود و حاال حتیتن
 . چشم دوختمرونی زدم و به بهی کنار پنجره تکواری به دسرمو
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 ..یستی نگاهت تنگ شده و ني چقدر دلم برادونهی مخدا
 ...ي تا عشقمو پاسخ بدیستی چقدر دوستت دارم و ندونهی مخدا

 ... موندی به دست داشت باقوانی خواهرم که دو لي باز و بست شدن در به خودم اومدم و چشمم روي صدابا
 ... کردن مداومش بودهی از گرتی شدش حکاکی کوچي چشم دوختم که الغر شده بود و چشماي خواهربه

 ... اشک نبود و عشق بودتمونی حکاکاش
 ... داشتی راه شروعزدی رو رقم مانی که پایتی حکاکاش

 . تشکر کردم و گرفتممی زندگدی  جدي به دستم داد که طبق روزاوانوی اومد و لکمینزد
 .. تلخم خوب بشهي زخمادی به قلبم نفوذ کنه تا شاشینیری از شی  و گذاشتم کمدمی سکوت شکالت گرم رو سر کشتو
  خودم فکر کردمبا
 " به شکالت و ارام بخش نبوديازی نگهی و دشدمی منیری با وجودت شي بودنجایاگه ا"
 

  ششمفصل
 
 ایلیل

 
 .گذرهی می در که محکم به هم خورد چشمامو به زور باز کردم تا مراقب باشم اطرافم چي صدابا

 . اتاق شدوارد
 "کنه؟ی وضعش بهم رحم منی با اایخدا"

 .. شل شدهکراوات
 ..ی قرمز و عصبانيچشما

 .. مشروب تو دستشالسیگ
 ...ی البته تلو تلو خوردنش از اثار مستوصد
 ؟ي کردی چه غلطی و بگیستی فرهاد واي تو رویی کجاپس
 ؟ي و با خودت ببريری حق تمام و کمالتو پس بگيای بی کوشپس
 .دی بلند بلند  غررفتی ميزی طور که سمت چنیهم
 ... دارهی قسر در رفتن چه عواقبدمیحاال بهت نشون م-
 . بودي رو برداشت  که به نظرم اسپريزیچ

 . زدي برگشت و پوزخندسمتم
 .دمی کشیغی زخمم گذاشت و فشار داد که از درد و حس مرگ جي روقای شکم برهنم دقي رودستشو

 .... چه قدر بگم حس کردم دستش استخونمو لمس کرد و فشار داد کم گفتمهر
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 . و توان نشون دادنشو ندارمدمی ار عذابمو نشون نمي بکشم درصدغی قدر جهرچه
 . کرد به جونم افتادکی مجنونت بهم شلی وقتکهی همون حسنیا......نه؟...درد داره-

  زدم و به زخم شکمم نگاه کردمهق
 ره؟ی رو بگيزی خونري کجاست تا دستشو کنار بزنه و جلودستت

 رم؟ی بگتشوی امنی که حاضرم تمام دخترانه هامو بدم ولی اون دستکجاست
 . رو باز کرد و تکون دادي اسپردر

 . گفتی مشکوکي کرد و با صداي خندزهر
 ه؟ی چنی اي تویکنیفکر م-
 . بزرگش  خشک شدي کلمه ي قرمز رنگ نگاه کردم و چشمام روي اسپربه
 .ته کردم که خوندم رگام بسته شد و سکی با اسمکنهی کس درك نمچیه

 ... رو داشتیوانگی که حکم سوزش و دي اکلمه
 ..فلفل
 ... و نابودم کنهزهی بدنم بري کجاستی که معلوم نیفلفل
 .دی قدم عقب رفت و خندچند
 ...انهیوحش

 ...مستانه
 .. بود چشم دوختمهی صورتش که به نظرم کربه
 "ي کرداهی سفتی کثيای با بازامویلعنت بهت که دن"

  زدلب
 . کنیبا ارامشت خدافظ-
 . شدی تنم خالي به طرف بدنم گرفته شد و روي خواستم لب از لب باز کنم اسپرتا
 . خونو تو دهنم حس کردمي که مزه دمی کشیغیج

 . که حس کردم رنگ نگاهش عوض شددمیکشی مییغای سرهم جپشت
 . کشونده بودي که تمام بدنمو به نابودی شده بودم از سوزشوونهید

 ... تا سوزشم تموم بشهزدمی مادی تا از دردم کم بشه و فرخوردمیم تکون
 ".فهمهی کس دردمو نمچی خدا هرچقدر ابراز درد کنم هيبه خداوند"

 ... هستنيشروی پوست و استخونم گذاشتن و در حال پي رویلی درکردمی محس
 . بودی درد و سوزش باور نکردنشدت
 .دمی متعجبشو شنيصدا
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 !ایلیل-
 .دی دفعه سمتم اومد و دست و پامو باز کرد و دنبال خودش کشهی

 .دمیکشی و به تنم دست مزدمی مغی طور جنیهم
 .دی خاری بدنم قرمز شده بود و متمام

 . اب پرت شدمي حس کردم توناگهان
 ... که روحو به بدنم برگردوندیاب

  جهنممي بود روی که بهشتي سرداب
 . و باعث شد نفس نفس بزنم اب تا عمق پوستم نفوذ کرديسرما

 . فرار نداشتمي برای گرفتن بودم و راهشی در حال اتی واقعي معنابه
 . جز سوختن نداشتمي پوستم در حال کنده شدن بود و چاره ای واقعي معنابه
 . صورتش نگاه کردم و هق زدمبه
 ؟يبری لذت مدنمیچطور از درد کش-

 . زد و خم شديپورخند
 نگفته؟.... اومده؟می سر زندگییمگه عشقت بهت نگفته چه بال-

 ... مرد شب پوشم افتادمادی کردم و دوباره بغض
 شم؟ی مدهی به دست نامرد درینی مرد که ببي اییکجا
 کشم؟ی به دوش میی رو که به تنهایی دردای مرد تا حس کني اییکجا

  دردش صد برابر تو بوده و هستانی کیگفته ول-
 . تو صورتم خوابوندکه از ضرب دستش صورتم برگشتیکی زد و ي اقهقه

 . شدمرهی قرمزش خي گونم گذاشتم و به چشماي با لرز رودستمو
  حرف راست هم عذاب به همراه داره؟مگه
  گونم فرود اومد؟ي روی واسه چشیلی نکردم؟پس سانی رو بتی من واقعمگه

 زانو زدم و شکستم که ی خون مقدسيمن کنار جو.....دونستمی از پدرم مشتری باقتشوی لی که  حتدمی رو غرق خون دیمن زن-
  یفهمیم..... شد؟دهی رو که نسبت به مادرم داشتم به خون کشی عشقیفهمیم.....ارهی لحظه خم به ابرو بهیحاضر نبودم  

 ازم دور کرد کانموی دوستام و نزدیفهمیم.....؟ی چیعنی ازم گرفت موی خوده واقعو دی به گند کشفشی کثيپسرانه هامو با هدفا
 ؟ی چیعنی رذل و پست بشم خوادی که ميتا اونجور

 . اومدنیی و پادی صورتم اروم اروم لغزي سر  باز کرد و اشک روبغضم
 .دیفهمی قلبم نمی داره وليادی درده زدمیفهمیم

 .کردی کار نمی مرد متنفر بود و منطقنی از اقلبم
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 کنه؟ی دشمنت داره بامن درد و دل مینی ببییکجا
 بته؟ی درده رقدنی همدردت در حال به دوش کشینی  ببییکجا
 . انداختمنیی زدمو سرمو پاهق

  دادادامه
پدرم مغزمو،قلبمو،روحمو شست و شو داد و منو ... نشدی بشم وللی موجود تبدنی دوست نداشتم به ادونمی و مدونستمیم-

 ی رحم نباشیاگه ب..... شدهنی همای چون قانون دنمی االن راضی که االن هستم بشم ولینی اخواستمی نمدیشا.....عوض کرد
 . نشمدهی تا دردم کرروزایپس منم خودمو همرنگ پ.کننینابودت م

  گفتی محکمي و با صداستادی شد و روبه روم وابلند
 به من نگاه کن-
 . خشم صداش اطالعت کردمو بهش چشم دوختماز
 دی خودش اشاره کرد و غربه
 .کشمیخوشحالم قدرتمندم و قدرتمو به رخ م.....هی که پر از ناراحتییایخوشحالم از دن.... که هستم خوشحالمینیمن از ا-

 .دی کشیقی عمنفس
  نگاي رو فقط و فقط از پنجره یمن زندگ-
 
 .هی چه شکلامی دنی نکن بفهمیپس سع.....ي اگهی نه کس دنمیبی خودم مه

  گفتيزی تمسخر اميسمت در رفت و با صدا به
 .کشمتی مشی وگرنه به اتيای نمرونیدر ضمن از وان ب-
   اتاق اشاره کردي گوشه هابه
 .فکر فرار به سرت نزنه.....رسهی بهم مرتی داره و صدا و تصونیهمه جا دورب-
 . روح و جسممي رفت و من موندم با زخماو
 

                                                                    ***                                                                            
 . وان گذاشتم و زار زدمي لبه دستمو
 ...ی کني کاری نظر داره و نتونری به طور نامحسوس تورو زی چشمی بدونهی بدحس
 . عشقت بسوزهي جوونه ي دلت برای ولی خودتو بکشي بخواهی تلخحس
 .دمی لرزی بود و مسردم

 . بودخی سرد و اب
 . حس شدهی بسته و بلی پوستم قندکردمی ماحساس

 ... ابي شده بودم از قدرت سرمافیضع
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 .دیکشی که قدرتشو به رخم مي مردي شده بودم از دورفیضع
 ؟ی و تن لرزونمو به اغوش بکشيای بيخواینم
 ؟ی و اشکامو پاك کنيای بيخواینم

 ... که سرد بودیی کردم تا گرم بشم از هواهی دستام تخلي دهنم بردم و بازدممو روکی نزددستامو
 " بدبخت شدم؟یاز ک"

 ... عاشقمدمی فهمکهی شدم از زمانبدبخت
 ...ر کردم از عالقم دور شدم و خودمو گم و گوهی شدم از زمانکبدبخت

 . دفعه در اتاق باز شد و داخل اومدهی
 . شدم و لب زدمرهی خبهش

 سردمه...سر-
 . لم دادشی اشرافی صندلي زد و روبه روم رويپوزخند

 .شدی داخل دستش نگاه کردم که ازش بخار بلند موانی لبه
 ... خوش رنگو سر بکشمعی قلپ از اون ماکی لحظه نی حاال و همی حاضر بودم روز ها اب نخورم ولشمی نممنکرش

 ... بکشم تا تنم از دست نره و گرم بشهسر
 ... شدنمهوشی از کمبود غذا در حال بکردمی بود و حس مگشنم
  گفتيزی امری تحقي زد و با صداي اقهقه

 خواد؟ی منایبرده کوچولو دلش از ا....یاخ-
 . اشاره کردوانشی لبه

 . شد و سمتم اومدبلند
 .نی زمي وان بلندم کرد و پرتم کرد روي تواز

 ...ی خودتو بپوشونی و نتونی داره برهنه باشدرد
 .ی سبک شی نتونی ولی خودت حس کني رو روی نگاهینی داره سنگعذاب

 . تحکم گفتبا
 . سجده کنمی صندليجلو-

 . نگاش کردمی و با گنگدمی حرفشو نفهمیمعن
 .دمی کشغی دستام پا گذاشت که جي اومد و روسمتم
 .. خواهش کنمتونستمی و فقط مکردی دستم ذق ذق مپوست

 . کارو سرم اوردنی همانی افتادم که کي روزادی
 ...دهی اون همه درد، حس تنفر بهم دست نمي اورادی چرا با دونمینم
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 ...کنهی اوردن اون عذابا ته دلم مالش مادی چرا با به دونمینم
 . تا اسمون فرق داره و خواهد داشتنی مرد زمنی اي داد با عذاباهی که عشقم بهم هدییعذابا

 ... همراه احساس و عطف داشتی طمعانی کي هاشکنجه
 ...دهی منهی انزجار و کي فرهاد بوي شکنجه هایول

 . کمرم گذاشتي نشست و پاهاشو روی صندلي  در اورد و خودش رودهی خوابمهی به حالت نمنو
 ... دارهي گرفته شدن چه دردیدگ بودن و به برفی ضعکنهی خدا درکم مفقط
 ... نبود قطره هارو پاك کنهی دستی ولختمی کردم و اشک رهی پاهاش گرری چقدر زکنهی خدا حسم مفقط
 ...کردمی بودنش سجده میی به خدامنی سجده به اهري داشتم تا بجای چقدر دوست دارم توانشو مدونهی خدا مفقط

 
 فرهاد

 
 .... به من سجده کرده بودنکهی از ابردمی ملذت
 ... بشههوشی و بادی  ظرافت فشار بنی به ادی شاکردمی فکرم نمی و حتبردمی ملذت
 . افتادنیی حس کردم پاهام پادمیکشی طور که قهومو سر منیهم

 . نگاه کردمبهش
 . بسته بودي چشماش بسته ی ولدی لرزی شده بود و مدی سفدی سفبدنش

 . زانو نشستمي روکنارش
  تو خوشش اومده؟هیاخه از چ-
 . چون مدت ها دوستش بودم و عواطفشو باور کردمفهممشی من می درك نکنن ولانوی عشق کایلی خدیشا

 . شده بودخی که مثله دمی بدن عشقش کشي رودستمو
 . زدمیطانی شي قهوم نگاه کردم و لبخندوانی لبه
 "میکنیگرمشم م"
 . چشماشو باز کرد و نفس نفس زدعی که سرختمی صورتش ري حرکت روهی بدنش گرفتم و با ي باالوانویل

 . کردهی پوست صورتش گذاشت و گري رودستشو
 . کرد و هق زدهیگر

 . زدمی عصبيپوزخند
 اره؟....يندازی اربابتو ميحاال پا-

 . زدمداد
 ... دردش لذت بخشهدمیفهمی می به خوبنوی ای به استراحت داره ولازی ندمیفهمی که نمي زدم سر موجودداد
 .دمشی بازوش گرفتم و دنبال خودم کشاز
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 . شد و دوباره خواهشاشو از سر گرفتزونی دستم اواز
 

 مهرسا
 
 ... برادرم نگاه کردم و از ته دل غصه خوردمي دهی خوابي چهره به

 ...دیرسی نمی به اوج برسه ولتونستی رو خوردم که می عشقي غصه
 .اشتم خوش رنگش گذي موهاي رودستمو
 .دی چکنیی چشمم پاي از گوشه ی اشکي قطره
 ... اون کارو کردمانی که با عشق کمونمی به درگاهت قسم پشایخدا
 ... جبران کنم گناهان گذشتموخوامی قسم متی به بزرگایخدا

 . به سرم خطور کردي دفعه فکرهی
 . رو سرم انداختمی و شالدمی پوشي ارهی شدم و مانتو و شلوار تبلند

 . بفهمه خونه رو ترك کردم تا ترك کردشو برگردونمزمی داداش عزنکهی اشبانه،بدون
 . ندارهی برگشتنی ولرهیگی در برمانوی کي برگشتنش مدام خواب هايای روزا رونی برگردونم که اوی تا دختررفتم

.. 
... 
 ... شدمانی به نام شاي عاشق مردشدی چکردمی و فکر مزدمی کوچه ها قدم متو
 دی دانی همراه ککباری هادمی

 
 ... به تمام دختراباختی که دل مي و از اونجا دل باختم به پسرمش

 ... و کارش عوض کردن دوست دختراشهانتهی پسر از جنس خنی و ندونستم ادونستمینم
 ...ای دني فرق داره با تمام متفاوت هاانی شاکردمی مفکر

 .میدی ندقویعشق کورمون کرد و حقا: قول پدرمبه
 ...ستی من کور ني االن چشمایول
 ... دارهفوی لطهی پاکنی ااقتی و برادرم لهی چه موجود پاکایلی لنمی بیم
 ... داره تمام و کمال صاحب روح و قلبش بشه و خوشحال باشهاقتیل

 . کردمشتری بغل کردم و سرعتمو بدستامو
 .تو خوشحال باش،خواهرتم خوشحاله-
 ... که باهاش عشق رو تجربه کنم ندارم و نخواهم داشتيزی چگهید

 ... گرفتم دل نبندم و فقط دوست داشتنمو نصار خانوادم بکنممیتصم
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 ...دمی کشیقی و نفس عمستادمی خونش واي به رورو
 ...ی معذرت خواهي بودم برااماده
 . دلخراش و ناراحت کنندهي برخورداي بودم برااماده

 .. برادرميای کنم به دنی کمکخوامی عقب بکشم بلکه مخوامی نمیول
 . شکسته و درب و داغون روبه رو شدمي رهی باال گرفتم و در کمال تعجب با دستگسرمو

 ...ختی ته قلبم ريزیچ
 ...ی مثله ارامش و خوشحاليزیچ
 . تمام توانم داد زدمبا
 ست؟ی ننجای ایکس-

 .عمول مواجه شدم مری غیختگی شکسته و بهم ري هاشهی خونه رو از نظر گذروندم و با شتمام
 . چشمامو حلقه زداشک
 . اروم قدم برداشتم و سمت پله ها رفتماروم

 .دمی کشیفی خفغی پله ها نگاه کردم و جي بهت و ترس به خون روبا
  بدم؟ی خبرمو چی حاال جواب برادر عاشق و بایخدا
  شکسته؟شهی خونه و شکنهی بهش تو خونش تا چشم کار مبگم
 .دمی باال رسي زدم و به طبقه هق
 . روبه رو بشماتی از اتاقا با عالئم حیکی تو دی درا رو چک کردم تا شاي همه

 . رو فشار دادم که در کمال تعجب باز نشدرهی و دستگدمی از درا رسیکی به
 .دمی کشغی در مشت زدم و جبه
  اونجاست؟یکس......ا؟یلیل-
 . اشک تمام صورتمو پوشوند و گلوم از درد بغض مچاله شدشدی چدمیفهمینم
 . ثابت موندزدی که برق ميدی کلي کنم و نگاهم رودای باز کردن در پي برايزی اطراف نگاه کردم تا چبه

 . داشتمبرش
 . رو فشار دادم که در باز شدرهیدستگ
 . به پاهام وصل کرده بودننی سنگي وزنه اانگار

 . در اوردمموی و گوشدمی کشیغی روبه روم جي صحنه دنی داخل رفتم و با دي حالت زاربا
                               

                            
 ایلیل
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 . به پوست پاهام که در حال کنده شدنهکردی و رحم نمدیکشی دنبال خودش ممنو
 .دمی کشي خشدارغیه ج عمارتو باز کرد و از موهام گرفت و تکونم داد کي وروددر
 اره؟....ی خوابی من ميحاال برا-

 .. همه سوختن نبودنی سوخت که حقش ای بدني برادلم
 .. به درد اومد که عاشق بود و عشقش نبودی روحي براقلبم

 .دی دستش گذاشتم و از شدت فشار ناخونامو تو پوستش فرو کردم که غري رودستمو
 .پهلوم زد به ی پاش و لگد محکمي کرد جلوپرتم

 . به سمت پهلوم رفت و ضجه زدمدستم
 .ي پرتم کردری بخادشی
 " درد کجا؟نیاون درد کجا و ا"
 ؟ی وحشي گربه یکشی من ناخون ميحاال برا-
 . معدم باال اومدي نداشته اتی به شکمم زد که حس کردم تمام محتوگهی لگد دهی رحمانه یب

 . ازش دور شدمکمی دهنم گرفتم و ي جلودستمو
 ... شدی دفعه عق زدم و تمام معدم خالهی
 ....يزی چچی همون هي عق زدم برای استفراغ کردن نداشتم ولي برايزیچ

 ...ختمیری و اشک مزدمی معق
 ...، و بغضدی تو تب اسسوختی گلوم متمام
 ...ي روحم پرپر شد در بند عذاب اجبارتمام

 .. پام تحمل کردمي رو هم روگهی لگد دهی تمام ی بدبختبا
 . خاك افتادي و سرم رودمی کشیغیج

 ...استفراغ
 ...اشک
 ...ضجه

 ....درد
 ...سوزش

 ...خون
  ست؟ی نادی زمان واحد زکی ساله در 17 دختر هی ي همه حس برانی اایخدا
 
 انیک
 



        رمان ارباب من                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 215 

 . خواب بودمخواب
 ... استرس و کابوسی با چاشنیخواب

 . بلند شدم و سردر گم به اطراف نگاه کردممی گوشي دفعه با صداهی
 . دراز کردم و تماسو وصل کردممی سمت گوشدستمو

 .دیچی گوشم پي مهرسا توي دهی و ترسونی گريصدا
 !ایلیل........انیک...ایک-

 ... شدمنی چطور اماده شدم و سوار ماشدمینفهم
 .دمی داشت پارك کردم و به داخل دوي که به نظر خبر بدي خونه اي چطور جلودمینفهم

 . و نگران تر شدمی همه جا رو از نظر گذروند و هر لحظه عصباننگاهم
  بود؟نجای که گرمابخش ای اون جسمکجاست
  نشه؟فی کثينجوری خونه تا ای به پاکدیکشی که دست میی اون بانوکجاست

 .دمی باال شني مهرسا رو از طبقه ي هی گريصدا
 .د سمت پله ها رفتم و با تمام توانم خودمو به اتاق رسوندم دردمنیی پاهابا
 . چارچوب در خشک شدمتو
 "ه؟ینطوری ایچرا همه چ"
 . گفتمي ناباوري صدابا
  کوشش؟ایلیپس ل.....شده؟یچ-

 . پاش بود هق زدي روایلی طور که سر مادر بزرگ لهمون
 .... وضع روبه رو شدمنی و با انجایاومدم ا.....دونمی خدا نميبه خداوند-
 . هق هقش اوج گرفت و حرفش نصفه موندو
 .دمی زدم و داد کشي کنارم ضربه اواری دبه

 ... خوده پستشهکار
 ... خوده نامردشهکار

 .دمی رو به مهرسا غرگرفتمی در اوردم و همون طور که شماره مبمی رو از جیگوش
 .یی برم جادیمن با....میوفتی نزن وگرنه هممون تو دردسر میحرف که افتاده یاز اتفاقات.....ادیزنگ بزن امبوالنس ب-

 . که سمتم اومد و دستمو گرفترفتمی مداشتم
  زدهق

 تیمن م....من....؟يریکجا م-
 

 .رسم
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 . کم شهتمی هم فشار دادم تا از عصباني رودندونامو
 کشه؟ی فرهاد داره عذاب مشی پزمی عزی بمونم وقتچطور
 کنه؟ی جسم و روح ارامشمو نا اروم متشی عصبانی نشم وقتی عصبانچطور

 .رمی برم ارامشمو پس بگدیبا-
 . رفتم و در همون حال تماس گرفتمنیی از دور بازوم باز کردم و با تمام توان پادستشو

 ای کل عمارت فرهادو هک کنن و خودتم با مامورات بستمی به مهندسات بگو سعیسر..... دارمازی دوباره به کمکت نریام-
 .اونجا
 ... نکردچمی متوجه شد و سوال پزوی رو صد مرتبه شکر از حرفام همه چخدا
 . پدری رو همراه خودم دارم که هم دوسته،هم برادر، و حتي رو شکر مردخدا

 . شدم و فقط گاز دادمنی ماشسوار
 .... شدهگهی دیکی ی و جزو زندگامهی برسم که تمام دني دادم تا زودتر به دخترگاز

 . خواب و خوراکو ازم گرفته و حاال خودش خواب و خوراك ندارهکهیدختر
                               

 ایلیل
 

 . افتادمنی زمي حال روی از موهام گرفت و جلوتر پرتم کرد که بمنو
 ؟ياری اربابت باال ميجلو.....حال بهم زن-

 ..فشی زدم به جنس کثيپوزخند
 ... سوختن رو نداشتاقتی که لی جسم و روحي نسوخت براي دلش ذره ایحت
 ... بردهتی از انسانیی مردم بونی نگرفت تا بفهمم ای از نگرانی نگاهش رنگیحت

 .دی اومد و بلندم کرد و دنبال خودش کشسمتم
 ...شهی مراقبت مي  از بردت  چطورنی و ببایب
 ...  دارهی و حس کن چه سوزشایب
 ... و مرحمم شوایب

 ...ای بفقط
 . تو اتاق پرت کرد و در و قفل کردومن

 . زد و کراواتشو شل کردي اقهقه
 . پرت کردي دونه دونه باز کرد و گوشه ارهنشوی پي هادکمه

 .کردمی  به کاراش نگاه مي ناباوربا
 ... هنگ کرده بودمی واقعي معنابه
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 .کردمی و باورش نمکردمی که فکر ميزی کرده بودم از چهنگ
 " دوباره؟ایخدا"

 .. دخترانه هام بجنگمي برادیپس با... نگفت دخترم؟انی کمگه
 ... در هر صورت هستنی سالم باشن ولتونستنی که میی هادخترانه
 . تخت پرتم کردي اومد و لبه سمتم

 . تخت بلند شدمي زدم و از روهق
 ...دمید

 ...دمی ورم کرد و دتی گردنش از عصبانرگ
 ...دمی رنگ داده بود دریی که از خشم تغصورتشو

 ... بزارمگهی دیکی دست  ری عادت کرده  و متعلق به اونه زانی رو که فقط و فقط به دست کی تنتونستمینم
 .. و ببرتشادی بشی تن محافظت کنم تا صاحب اصلنی از ادیبا

 .دیغر
  سرکش؟ي ماده يای بنیی تخت پاي بهت اجازه داد از رویک-
 .ستادمی درد صاف وابا
 ... بودنفی بس بود جا زدن و ضعگهید
 .... بر نگشتمگهی ضعفم بر باد رفتم و دنی همبا
 ... کردمانتی به خودم و صاحب قلب و روحم خامی نا تواننی ابا

 . شروع کردمي خشداري کردم و انگشت اشارمو سمت خودم گرفتم و با صدایفی ظراخم
 که پشت و می عشق کسيمن برده ...ستمی تو نفی کثي هوس هايمن برده ....ستمی تو نيبرده ....ی رحمانایلیل....من-

 ....پناهمه
 . موندمهی افتادم و حرفم ننی زمي رویلی ادامه بدم که با برق سخواستمیم

 . کرد و جلو اومديزهرخند
 ر؟ی حقي برده یخونی مي من کريحاال برا-
 . انتظارشو ندارهدونستمی بود که می بهم زل زده بود و منتظر جوابتی عصبانبا

 .ستادمی جلوش وادهی بلند شدم و با حالت خمی با درد و بدبختدوباره
 .تهی نفساني تو و هوساي کردن برایمن ارزش و مقامم باالتر از بردگ..... نه منیی توریحق-
 .کردمی کردم و نطق مدای جسارتو از کجا پنی ادونستمینم
 .زدی داشت حرف از مقام و ارزش میی کوه توانانی تن ناتوان در برابر انی چطور ادمیفهمینم

 ... اعترافهي برای زمان درستکردمی قلبم اروم بود و حس می ولدمینفهم
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 ...دمیفهمی خودم نمی در حال اومدنه ولتی بود امندهی فهمقلبم
 که اگه باز نباشه وجودم بندهی رو می حلقه شده و داره راهفمی و دستش دور گردن ظردمی چسبواری به ددمی خودم اومدم و دبه

 .شهینابود م
 .. ببلعمژنی اکسي ذره اکردمی بند اومده بود و تقال منفسم

 . کردم فشار و کم کنمی گره شدش گذاشتم و سعي انگشتاي رودستمو
 . زديپوزخند

 ز؟هان؟ی چی تو موجود بدبخت بایمن ....ره؟ی حقیک....ادامه بده-
 .ومدیفرود م جونم ی بکری پي و کلمات روزدی مداد

 . خونو تو دهنم حس کردمي خوابوند تو گوشم که مزه یکی زد و مهی تخت و روم خي دفعه منو پرت کرد روهی
 .... بدنم حرکت کردني پروا روی نجسش بي به گردنم حمله کرد و دستاانهیوحش

 ...زدمی مغی و جکردمی مهیگر
 . کنمدای نجات پي اجباري رابطه نی  از دست اکردمی می و سعزدمی مغیج
 " که در حال از دست رفتنماینجات دهنده ب"

                                                                  ***                                                                                       
 ...خواستمی و کمک مزدمی مغیج

 .... تنم کنار بره و نفس بکشمي تن نجس از رونیا تا خواستمی مکمک
 ... رو بچشمي بتونم دوباره طعم ازادتا
 . داد زدی قابل کنترلری غتی خوابوند تو گوشم و با عصبانیکی
 .خفه شو تا نکشتمت.....فی کثيخفه شو برده -
 . کردمی بدنم فرود  اومد و زخمي دوباره و دوباره شالق کالمش روو
 ... کرداهی تنمو سشی وحشي دوباره لباو

 .. دفعه  اتاق خاموش شدهی که ختمیری طور اشک منی همداشتم
 ...کی تارکهیتار

 . شدرهی از عذاب دادنم برداشت و به سقف خدست
 ...دیغر
 شده؟یچ-

  برسمتم
  گفتی ترسناکي و با صداگشت

 هان؟.... سر توئه؟ری زناینکنه ا-
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 ... چشمامو بستمشی برق نگاه عصباناز
 ... چشمامو بستمخوردی دندوناش که بهم مي صدااز

 ...دمی کشغی خوردم و جنی تخت به زمي هلم داد که از رومحکم
 ... تو موهام کرد و بلندم کرددستشو

 ... زدم و به دستش چنگ انداختمهق
 ؟اره؟یکنی من چراغ خاموش ميحاال برا-

 ... برخورد کردم و اخم بلند شديزی که محکم به چواری کرد سمت دپرتم
 ... بردمی دستم پي خون روي افتادم و به احساس گرمانی زميرو

  گفتمی متاسفي بهش زدم و با صداي سمت لبم بردم و بوسه ادستمو
 ...نیشی شکنجه می شکلنی و استی اربابتون ندیببخش-
 ...دنی به گوش رسیبی عجي شد صداهادهیچی دستش دور بازوم پي انگشتاتا

 ... و دادادی فريصدا
 ... هرج و مرجيصدا

 ... داشتنی حس خوبی دلخراش بودن ولدی که شاییصداها
 . کردولم
 . دمی حرف زدنشو شنيصدا

 !یلعنت-
 . در رفت و ازش خارج شدسمت

 ... تنم که درمون نداشتني موندم و دردامن
 .... کنهی باشه و بهم دهن کجی خالخواستمی که نمی موندم و اتاق خالمن

 ... اومدادی و فري کتک کاري دفعه صداهی
 ...! بود و اشناکی نزدیلی صدا خانگار

 ...تونستمی نمی ولدمیکشی منی زمي خودمو روی بدبختبا
 ... سردنی زمي بشم رودهی کشتونستمی درد داشتم که نمانقدر

 ...دمی چسبواری درد دستامو بغل کردم و به دبا
 ... بود و گرما نبودسردم

 .... داشتم و مرحم نبوددرد
 ... نبودشی داشتم و اساتنش
  هق کنان گفتمهق
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  معرفت؟ی ارباب بییکجا-
 ... احساس کردم در اتاق باز شدشدی نامفهوم گم مي سر و صدانی طور که ناله هام بنیهم
 ...   زدم و خودمو مچاله کردمغی دوباره نگاه درندش باشه جنکهی ترس ااز

 ... نامردهکردمی فکر می افتادم که مرد بود ولي مردي بستم و فقط از ته دل به پاچشمامو
 ... عذابم ندهگهی دیمنو بکش ول.....رمیمیدارم م....تو رو خدا تمومش کن-

 ... صورتمو قاب گرفتییدستا
 ... بدنمو گرم کردییدستا
 ... کردداری روحمو بییصدا

                                                                                                     ***                                            
 انیک
 
 ... ها از کار افتاده بودیتی ها و امننی هک شده بود و تمام دوربستمیس

 ... گرفتمادی کردنو ی و زندگی نجات بدم که بخاطرش زندگوی افتادم تا دخترراه
 ... بودمی هستم و چی گرفتم چادی
 ... گرفتم عاشق باشم و عشق بورزمادی
 . بغل دستم بود صدام کردنی که تو ماشریام
 ان؟یک-

  کردمیاخم
 بله داداش؟-

 . کرد و گفتي خنده اتک
 ...می عشقتو نجات بدمیبزن بر-
 ... زدمي لبخندظمی اخم غلبا

 .. که عشقم خطاب شد و به دلم نشستي زدم بخاطر کلمه ايلبخند
 ... شدمادهیپ

 ... جنگ بودي جا صحنه همه
 ...دمی عمارت رسي جلوي خوب و بد رد شدم و به محوطه نی هرج و مرج و جدال بنی باز
 .. ساختمون نگاه کردم و لب زدمبه
 .امیاالن م-
 . کردم که اطرافم بودن اشارهيگاردی عجله وارد خونه شدم و به چند تا بادبا
 ... هم محوطههیبق..... دويطبقه Cگروه....نجایاB گروه-
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 . باال رسوندمي خودمو به طبقه عی دستور صادر شد سمت پله ها رفتم و سرنکهی از ابعد
 ...دمی شنیغی دفعه جهی که کردمی تمام اتاقا رو چک مداشتم

 ... مچاله شدمتی و عصبانی قلبمو فشرد و از زور ناراحتی واقعي که به معنایغیج
 .. در رفتمسمت

 ...شدمی تر وارد مي حرفه ادی منتظره و خطر ناك فرهاد باری غي اوردن برخورداادی با به ی خواستم وارد بشم ولاول
 ... شکستي بدي زدم که با صداواری کنار سالن رو برداشتم و محکم به دي اشهی شي مجسمه

 ... کرد و تو سالن اکو شددی تولیبی عجيدمش که صدا زواری رفتم و چند بار به دي فلزي مجسمه سمت
 ... کردمنی کمیی و تو اتاق روبه رونی زمانداختمش

 ...ایلی من بودم و صد البته لي بد تمام کابوساتی که شخصادی برونی بي کردم تا مردنیکم
 ...ارهی و ماوردی که مردانه هاشو فقط و فقط خون و مرگ  به حساب ميمرد

 ... اومدرونی دفعه در باز شد و قامت برهنش بهی
 . به جونم چنگ انداختبی غریحس
 ... جوش اوردم و سرخ شدمهی از ثاني زد و در کسررونی گردنم برگ
 ....زنهی بوده حالمو بهم مفشی بدن نحي رونی تن بزرگ و سنگنی انکهی فکر ایحت
 ... و دوباره زنده شمرمی بمشهیباعث م خش انداخته ایلی روح لي روفشی کثي دستانکهی فکر ایحت
 . زدمي و پوزخنددمی شنشوی عصبانادیفر
  افتاده؟یچه اتفاق-

 . جلو تر رفتدی نشنی جوابیوقت
 . اومدمرونی استفاده کردم و بشی حواس پرتاز

 دمی غردی لرزی متی که از عصبانیی سرش گذاشتم و با صداي رو از پشت رواسلحه
 . فرهاديدیبه اخر خط رس-

 . باشهدی که بایی ببرن به جافوی سگ کثنی و اانی باال بي طبقه گاردای زنگ زدم تا با چند تا از بادری در اوردم و به اممویگوش
 .وفتهی و به غلط کردن بنهی اعمالشو ببي که قراره جزاییجا
 . اومدنگاردای و بادریام

 ... کردم ببرنشاشاره
 ... دادمستیستور ا که به سرم خطور کرد دیی فکرااز
 ... بوددهی  دبی که ماله من بود و اسیتن

 ... من بود و خراش برداشته بودیی که دارایروح
 ... کردم و دستمو مشت کردمیاخم
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 .. زدمشتونستمی و متونستی رفتم و تا مسمتش
 .. زدم بلکه اروم شم و اروم شهیم
  روی کنم عشقی زدم بلکه تالفیم
 

 ... دستاش تلف شده بودری زکه
 . محکم منو گرفت و برادرانه گوشزدم کردریام
 ... دردسر دارهشیبکش.....اروم باش داداش-

 ... نبوداتی که حقش حکشتمی رو مي مردشدی ماگه
 ... که قانونمون محدودم کردهفیح
 ...فیح
 . پشت سرم حس کردمروی رفتم که حضور امشی فرهاد شدم و سمت اتاق بازالیخیب
  گفتمی ارومي صدابا
 .ایلطفا داخل ن-
 ... درك کرد و بهش احترام گذاشترتمویغ
 ... فروکش کردنهي باد کرده و اماده ایلی لي که برایرتیغ

 .. اروم باز کردم و داخل شدمدرو
 .. که از عمد بودی بود بخاطر قطع کردن برقکی جا تارهمه
 ... باشم و بهش برسمنجای لحظه انی که باعث شد حاال و ايعمد
 ... داخل رفتم و در و بستماروم

 . و به اطراف نگاه کردمزکردمی تچشمامو
 ...دمید

 ...دمی دزدی شده بود و هق مدهی خمواری رو که کنار دایلی لي هیسا
 .. گل برگم چطور پر پر شده و خودمم پر پر شدمدمید

 .. زد و منو از خودش دور کردغی رفتم که جسمتش
 ...دی اشکم جوشي خدا حس کردم چشمه ي خداوندبه

 .... و ارامشم دوباره شکل گرفته بودی زندگي که مدتها خشک و نابود شده بود و حاال برای اشکي چشمه
 ... و جلوش زانو زدمدمی دوطرفش
 ... نگاه کردمزدنی صورتش برق مي که رویی دستام قاب کردم و به اشکانی دردمندشو بصورت

 ... شدمرهی شده بود خی تن برهنش که زخمبه
  احساس صداش کردمبا
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 ا؟یلیل-
 . کردسکوت

 . گرفتي چشماشو باز کرد و به صورت نگرانم چشم دوخت و چشماش رنگ ناباوراروم
 . و هق زددیلرز
 ان؟یک-

 . صورتم گذاشت و لمسم کردي با لرز  رودستشو
 ... نوازش بودي و چشم انتظار ذره ادیتپی که عاشقانه می قلبي لمس برانی بود ای لمسچه
 . گفتی گنگي صدابا
  من مردم؟ای يبه خوابم اومد-

 .دی زار زدنش به اوج رسهی اومدن و کمتر از چند ثاننیی با سرعت از چشماش پااشکاش
 ...دمی و سرشو به اغوش کشرمی خودمو بگي نتونستم جلوکردی مینی دوش منم سنگي بود و روزمی که فشار عزي فشاراز
  زمزمه کردمي گرفته اي صدابا

 ... مطمئن بوديادی که زي ازمزمه
 ... حرف دل بود و بسيادی که زي ازمزمه

 . زارمی تنهات نمگهید....اربابت برگشت....سیه-
 
 ایلیل

 
 قته؟ی از حقي و وجودش جزوستمی خواب نیعنی ایخدا

 کنه؟ی گرما جلوم نشسته و داره با نگاهش گرمم میعنی
 .دی به اغوش کشسرمو
 . بازم قبولم کردی ازش رو برگردوندم ولي که روزیاغوش
 .دمی مهربونشو شنيصدا

 ...زارمی تنهات نمگهید....اربابت برگشت...سیه-
  تو دستم مچاله کردم و هق زدمرهنشویپ

 ... لمسم نکنهي اگهی مرد ديقول داد-
 . و بازم ادامه دادمدی لرزچونم

 ...ی فقط خودت لمسم کنيقول داد-
 . براقش نگاه کردم و زار زدمي چشمابه
  ؟کردی متی امني که ادعایکجا بود ارباب.....پس کجا بود اربابم؟....؟ی اربابمی رفت گفتادتی...... رفت؟ادتیقولت -
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 .دیچی تو گوشم پمی گري انداختم و صدانیی پاسرمو
 ..،گانهی بی نداشتم لمس بشم توسط دستدوست

 ... بودی صورتم باشه ولي روبه روانی نگاه کری غي نداشتم نگاه درنده اهعالق
 . گرفت و سرمو بلند کردچونمو

 . گفتی ملتمسي صدابا
 . کردمي نامرددیببخش..... قولم زدمری زدیببخش..... تنهات گذاشتمدیببخش-

 . هم فشار دادي انداخت و دندوناشو رونیی پاسرشو
 . کج کردم و به صورت مچاله شدش چشم دوختمسرمو

 ... بمونهی باقی خشکسالکنهی می سعی خواد بباره ولی مدمیفهمیم
 ... بزنهتی نشون از مرطوبخوادی نمی چشماش نم داره ولکردمی محس

  صورتشو قاب گرفتم و لب زدممتقابال
 .انی نکن کي خود خوری ولبخشمتیم-
 ... شده بوددهی بخشانی کي به دستاامی چون دندمیخشیم
 .کردمی مبی حرف قلبمو تکذدمیبخشی چون اگه نمدمیبخشیم

 .دمی گونش کشي انگشت شستمو رواروم
 . گفتي خشداري صدابا
 ؟یکنیارومم م-
 ... زدمي منو ارامشش دونسته لبخندنکهی اوج دردم از اتو

 . که تمام دردامو پشت سر گذاشت و فراموش شديلبخند
 .کنمیارومت م-

 .... سدش بشهي براي داشت تا تلنگرازی جمله ننی فقط به همانگار
 . دنی گونش چکي با ارزشش روي قطره هاهی چشماشو حلقه زد و بعد چند ثاناشک
 .. بودییبای از تبار زکهی مردکردی مهی قشنگ گرچقدر
 ... گذشتش سوزناك بودکهی مردکردی مهی با سوز گرچقدر

 .ش همراه شد و باهادی اشک منم جوشي چشمه
 .میختیری و اشک ممی بهم زل زده بودفقط
 ...دادنی رو نشون ممونی اشکامون شدت دلتنگانگار

 ... دلتنگمهدونستمی بودم که نمي مرددلتنگ
 ... بود و بسازمی بودم که وجودش ني مردازمندین
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 . پشت گردنم رفتدستش
 .دی بهم چسبامونیشونی شد و پکی گردنمو فشار داد که صورتم بهش نزداروم

 ... ملتهبشیشونی گرفتم از پشیات
 .... از نگاه سوزندشدمیخروش
 ... مسحور کنندشیاهی شدم از سعاشق

 
 انیک
 

 ... ارامش چطور ارومم کردنی ادونهی مخدا
 .... بشهختهی دختر رنی اي رو نگه داشته بودم که قرار بود جلویاشک
 ... سرکوب شدی ولدی که مدت ها توچشمم جوشیاشک

 . نگاه کردمسشی صورت خبه
  زدلب
 .درد دارم-
 ... و دردمندهدهی دختر درد کشنی رفته بود اادمی ی کلبه
 ... بود که از جنس شکنجستي دست مردری زشی ساعت پمی دختر تا ننی رفته بود اادمی

 ... برهنش انداختمي شونه هاي در اوردم و روکتمو
 ...شدی نمدهی ديزی بود و چکی تارنجای رو شکر اخدا
 ...دمیدی پوششو نمی و بفی رو شکر تن ظرخدا

 دونستمیم
 

  خبر بودم؟ی لطافت وجود داشت و بنی اایخدا
 .ی صاحب قلبمشهی همي شهیهم.... باشهی زمانشهیاگه بعد از هم-

 . برق زد و نگاهشو ازم گرفتچشماش
 . نگاه گرفتن رو دوست ندارمنیا

 . باشهدمی دي دارم تا اخر عمر چشماش جلودوست
 . سمت چشماش بردم و لمسشون کردمدستمو

 . نکنغی نگاهتو ازم دریدونیحاال که احساس اربابتو م-
 . دادمصی نم اشکو تشخهی از ثاني بهم دوخت و در کسرچشماشو

 . نکنغی توام دری ولکنمی نمغیدر-
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 . حتما باز و بست کردمي به نشونه پلکامو
 . شددهی نگاهم سمت لبش کشناخوداگاه

 ... نگاهمو دنبال کردرد
 . مقصد ارزوهام کجاستدی کرد و فهمدنبال

 . بعد لبام به لباش گره خورده بودي اهی گردنم فشار اورد و ثانبه
 . از شدت لذت بسته شدچشمام

 ... شدری عاشقانه به قلبم سرازي که از بوسه یلذت
 .ایلی داشتن تمام و کمال لي برازدی که له له میقلب

 .رف سرش گذاشتم و به بوسه هام شدت و قدرت دادم دو طدستامو
 .شهی تمام بوسه هام می از حاال به بعد عشق چاشنی ولهی چانهی وحشي بوسه دونستمی االن فقط متا

 . شددهی بوسقی سمت چونش رفت و عملبم
 . زنگ عاشقانه هام متوقف شدي اروم سمت گردنش رفتم که با صدااروم

 ه؟یک-
 ... صورت قرمزش نگاه کردمبه
 . شرمش منم شرمزده شدماز
 . اومدهی معذرت خواهي مهمون که براهی-
 . نگاهم کردی گنگبا
 .شی کن ببخشیحداقل سع-

 . تر شدگنگ
 . شکوفا بشني اگهی کردم و درشو بستم تا زمان دشهی تو شزموی زدم و تمام غرای نگرانلبخند

 . و سمت در رفتمدمی کشی روش بلند شدم و به موهام دستاز
.. 
... 

 . باز کردم و بهش چشم دوختمدرو
 .زدی شدن تو نگاهش موج مدهی شوق بخشي و درصدی و ناراحتاسترس

 . گفتی نگراني کرد و با صدابغلم
  تو صورتت نگاه کنم؟ياگه منو نبخشه چطور-

 . و گفتمدمی به شونش کشی دستبرادرانه
 . که ببخشهشاالیا-
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 . داخلش بود کشوندمشایلی که لی گرفتم و سمت اتاقدستشو
 . و سمتش برگشتمستادمی در واپشت

 . به بعدش با خودتنیاز ا-
 . مقابله باهاشو ندارمي روی شکلنیمن ا.....؟يایچرا نم-

  زدم و زمزمه کردميلبخند
 . بهتر باشه هم جنسا باهم خلوت کنندیشا-
 
 ایلیل

 
 .کن رفتم تخت بلند شدم و سمت بالي رواز

 ، ذهنم پررنگ تر شدي روبه روم عالمت سواالي منظره دنی باز کردم و با ددرو
 من کجام؟-

 ... کوهستان بودمثله
 . بودعتی کوه و  طبکردی جا درخت بود و تا چشم کار مهمه

 . مکرري نه دود نه بوق هانی ماشي صدانه
 . نگاه کردمنیی دادم و به پاهی نرده تکبه
 . و استخر بودي خوشگل بود که مجهز به جکوزاطی حهی

 .  استشمام کردماتوی حي و بودمی کشیقی عمنفس
 ...نهیشی با تمام ساکت بودنش به دلم منجایا

 ....کنهی قلبمو اروم ماشیی تمام تنهابا
 . شونم قرار گرفتي روی دفعه دستهی
 . پشت سرمه لبمو گاز گرفتم و لبخند زدمانی کنکهی فکر ااز

 . کردمیظی و اخم غلدی که جلوم بود لبخند رو لبم ماسی کسدنی برگشتم و با دسمتش
  گفتمي نا باوري صدابا
 ..تو...تو-

 . و شروع کرددی کشیقی عمنفس
 ... انزجار داشتممی از بودنش تو زندگي منو ببخشه که روزي تا دخترنجایاومدم ا.....خواهر عشقت....من...اره-
 . زانوهاش افتاد و هق زديرو
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 رو داشتم که همش هوس بود و ی عشقي نهی خدا اون موقع کيبه خداوند.....مونمی خدا از کردم پشيبخداوند-
 اونقدر حال بهم زن شدم که خودمم از دیببخش.... دخترانه هاتو گرفتمانی به نام شای بخاطر وجود مرد رذلدیببخش....بس

 ...مسبب زجر خودمم انتقامم  که مسبب زجرت من بودم ودیببخش.....شهیخودم حالم بد م
 . ادامه بده و هق هقش اوج گرفتنتونست
 . با دستاش پوشوند از ته دل زار زدصورتشو

 . منم فضا رو پر کردي هقاهی و بعد چند ثاندی تو چشمام جوشاشک
 .... نابودم کردي که روزکردی شدن مدهی بخشي جلوم زانو زده بود و ادعايدختر
 . نشونداهی مدت ها  پرپرم کرد و منو به خاك سفشی کثي که با نقشه هاکردی جلوم هق هق ميدختر

  خواهر عشقمو نبخشم؟تونمی مگه میول
  روبه رومو نبخشم؟ي و شکسته دهی جسم خمنی اتونمی ممگه
 .... چون بهم ربط داشتشدی دختر درد منم حساب منی ای بودم ولدهی درد کشدیشا

 ...دمیرسی شده نمامی که دنیانی من به کدی دختر نبود شانی اگه اچون
 . دفعه خودشو تو بغلم انداختهیبهم نگاه کرد و . نشستمنی زمي روش روروبه

  گفتینی غمگي صدابا
 رو که ازت گرفته بودم و سرم در یانتقام انتقام.... عاشقمه دخترانه هامو گرفتکردمی که فکر ميمرد.....بهم تجاوز کرد-
 شی و عاقبتش خودم نزمیبه خدا از ته قلبم غلط کردم که خواستم زهرمو بهت بر.....يدی کشي چه دردفهممیبخدا م......رداو

 .... موجود بدبختو ببخشنی اداتو رو خ.....ایلی لدیببخش.....خوردم
 ... کردمبغلش

 . نشد ندارهزی چچی  هی حاال حاالها ببخشمش ولتونستمینم
 کنمی میسع-
 
 انیک
 
 . دخترا تو اتاق بودنی ساعتکی

 . که داخلش اعتراف عاشقانه شده بودی سمت اتاقدیکشی پر مدلم
 . اتاق عشقشو نصارم کردي که توي دختري برازدی پر مدلم

 . زدمي اومدم و لبخندرونی بالی فکر و خاز
 ...می تا بخورختمی رظی غلي قهوه وانیل 3

 ...می و با خوردنش گذشته ها رو پاك کنمیبخور
 . اومدننیی دفعه از پله ها پاهی رو برداشتم که برم ینیس
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 . سرخ و پف کردنشون نگاه کردمي چشمابه
  خواهي اشکاي برادلم
 
 ...ستمی اون مرد خوددار و سنگدل نگهید
 ...می سالگ17 به دوران گردمی قلقک داده بشه برمزمی اگه غرادونستمیم

 ... که عواطفم فرماندم بود و بسیزمان
 . پاش رد کردم که خودشو مچاله کردری از زدستمو

 ...تونمیخودم م-
 ... ادامه بده که اشاره کردم سکوت کنهخواستیم
 .خوامی نمی ولیتونی مدونمیم-
 ... هم ازم دور شهقهی موجود  دو دقنی اخواستمینم
 ... باشهکمی بعد از  فراق نزدخواستمیم

 ... نشکنهمی تا شکستن بلند شدم و محکم تو بغلم نگهش داشتماروم
 ...نهی نبی الماس گرانبهام ترك برنداره و خراشتا

 ... بدنم مخلوط شد و گرم شدمي تنش با سرمايگرما
 .  سمتم اومدری اومدم که امرونی اتاق باز
 .... بشهدهی فشردم که تنش کمتر دشتری رو بایلیل

 ... نداشت و بسدنشوی کس جز من حق دچی نشه که تمام و کمال ماله من بود و هدهی دی تا تنفشردم
 داداش؟-
 . نگاه کردمایلی لي بسته ي چشمابه
 .می به ارامش برسمی دارازیفقط هردوتامون ن....نگران نباش... مرتبهیهمه چ-

 . به حرکت کردم که کنارم اومد و بهم لبخند زدشروع
 ؟يخندی میبه چ-

 . تر شدقی عملبخندش
 .یختی و اشک ری شکستتوی تو قلبت جا داده که غرور لعنتیچه عشق-

 ... گفتی مراست
 ... غرورمو شکست و ازاد شدمری غل و زنجعشقش

 ... و سبک شدمینی شدم از حس سنگازاد
 . حالش نگاه کردمی صورت ببه
 . با عشقش رنگ گرفتامیدن-
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 . رفتمنیی پله ها رفتم و اروم ازش پاسمت
 ... تمام دستارو کوتاه کردمرتمی با غی کنن ولیز شدن تا کمک از دستا سمتش درایلیخ
 ... جز دست منخورهی دختر نمنی به ای دستچیه
 ... جز بدن منکنهی دختر اصابت نمنی به بدن ای بدنچیه
 ... جز عشق منکنهی نمنی دخترو رنگنی قلب ای عشقچیه

                                                              ***                                                                            
 ایلیل

 
 ... دردمندمو باز کردمي اروم چشمای پچ پچي خواب بودم که با صداخواب
 .کردی و سرم به شدت درد مدمیدی و تار ماطراف

 ... کردم و چند بار پلک زدم تا اطرافم واضح بشهي اناله
 . دستم قرار گرفتي روی گفت و گو قطع شد و بعد از اون دست گرميصدا

  صورت مهربونش نگاه کردمبه
 . بودمدهی وقت بود چشماتو ندیلیخ-
 . نگاهش کردم و گفتمی گنگبا
  افتاده؟یچه اتفاق-

 . گفتی ارومي دستاش گرفت و با صدانی تخت نشست و دستمو بي روکنارم
  اومد و دشی شاهزاده با اسب سفي روزهی شده بود و ی زندانوی دي بود که تو قلعه بای دختر خانوم زهی. نبودیکی بود یکی-

 انیپا..... اعمالش رسوندي و به سزاویپرنسس و از قلعه نجات داد و د
 . زد و بهم چشم دوختي خسته البخند

 .زنمی حرف موونهی دهی فکر کردم دارم با اول
 . دفعه تمام اتفاقات از نگاهم گذر کردنهی نگاش کردم که ی نفهمبا

 .. شدزی پر کردن و دوباره چشمام از اشک لبردموی دلخراش دي صحنه هااون
 ... بزنمی اومد که باعث شد لبخند کمرنگادمی هم به نیری شیی هاصحنه
 ... و با طعم تشکر بودقتی بارون که از جنس حقنی بيلبخند
 .کنمی حاال می ولکردمی مدی که مدت ها قبل بايتشکر

 "دنهی بهتر از هرگز نرسدنی رسرید"
 . وارد کردم و  گفتمي دستش که تو دستم بود فشاربه
 ؟!هوشمیچند وقته ب-

 . از غم گرفتی رنگچشماش
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 .ی خبر گذاشتی و منم بي بودير خبی بيایسه هفته تو دن.....يسه هفته نبود-
  صدامو بامزه کردم و گفتمنی عوض کردن جو سنگي داشت نگاه کردم و براشی صورتش که ته ربه
  دوست ندارمشویارباب ر-
 . کردي صورتم نگاه و کرد و تک خنده ابه

 ، نا خود اگاه سمت موهاش رفتدستم
 .م کردي داخل موهاش کردم و نرم نرم باهاشون بازانگشتامو

 ... چشماشو از فرط لذت بستدمید
 ... بسته شدن که اسمون شبم پشتش بودییپلکا

  گفتي گرفته اي صدابا
 ایلیمراعات کن ل..... یکنی موونمی ديدار-

 . بکشم که محکم دستمو گرفت و فشار دادرونی دستمو از موهاش بخواستم
 .دی کف دستمو بوسقی سمت لبش برد و عمدستمو

 . نوبت من بود که چشمام بسته بشه و لبم گاز گرفته بشهحاال
 ... شدن و قلبمو قلقلک دادنری که به دلم سرازیی داشت  دخترانه های لذتچه
 ... و مردانه هاشو نصارت کنهاتهی کنارت باشه که دني مردهینیری حس شچه

  خودم حس کردمي روشوی ساینیسنگ
 . و گرم شدمدی به پلکم چسبلبش
 ..دمیخری که التهابشو دوست داشتم و به جون میاز لب شدم گرم
 . تنم دو برابري پلکم داغ شد وگرمایکی اون هی چند ثانبعد
 ا؟یلیل-
 . صورتم بود چشم دوختمي روبه روی کمي صورتش که با فاصله به

 . گفتمی لرزوني دادم و با صدارونی بدهی برنفسمو
 بله؟-

 . تر شد و چشماش رنگ اعتراف گرفتکی بهم نزدصورتش
 .ي قلبم شدي وقته بانویلیخ-
 . قلب رو چند بار تو ذهنم تکرار کردمي بود چشمامو بستم و بانوای دني جمله نی ترهی که خوش قافي جمله ااز

 دم زمزمه کری ارومي تر بودن چشم دوختم و با صدابای زی که به نظرم از هر زمانیی گاز گرفتم و به چشمالبمو
 .ي وقته ارباب وجودم شدیلیخ-
 
 انیک
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 .... بهشت رو بهم دادن تا داشته باشمشدونهیخدام
 . عشقشمدمی عشق که فهمنی شد ای چه عشقدونهی مخدا

 . زمزمه کردی ارومي دور گردنم  حلقه کرد و با صدادستشو
  قلبت باشم؟ي بانوشهی همي براشهیم-

 ... زدميلبخند
 فشی لطي عشوه هاي برايلبخند

 
 ..یول... کباب شدرم

 . مرد و زنده شدایلی لي اشکاي برادلم
 . که هر دو اروم و ساکتندنی رسي اجهی بودم به نتخوشحال

 .دهی رسي کار به خود خوردی بودم که شاناراحت
 . مبل نشستنيرو
 . سمتشون رفتم و بهشون تعارف کردمینی سبا

 . که راهمو سد کردنمی کنار مهرسا بشخواستم
 ؟ياخه اون عقله تو دار...... ؟ینیشی کنار من ميای عشقت اونجاست منهووید-
 . چشم دوختمایلی لبه

 . زد و سرشو کج کرد و به کنارش اشاره کردی قشنگلبخند
 ... عشوه هاشي ضعف کرد برادلم

 . ملوسک بگذرمنی از اتونستمی و نمخواستمی چقدر ملوس شده بود و من نمصورتش
 . رفتم و کنارش نشستمسمتش

 جنگ اعصاب تموم شد؟-
  گفتی نسبتا خوشحالي از قهوشو خورد و با صدای کممهرسا

 . نشدمدهیهنوز بخش-
 . گفتمی ناراحت و متعجبي صدابا
 ؟ی و خوشحالي نشددهیبخش-

 .دیخند
 . کردي تک خنده اممی و ظرافت بغل دستدی شوق خندبا
 ....  ببخشمشکنمی میسع.....خوادیگفتم زمان م.... بخشمشینگفتم که نم-

 . گفتي لوس و ذوق زده اي اشارشو سمت مهرسا گرفت و با صداانگشت
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 . بکنم ببخشمشمویمنم در ازاش قول دادم تمام سع.....ارهی در نيبهم قول داده خواهر شوهر باز-
 . کردلی تحلهی اسم خواهر شوهر مغزم شروع به تجزبا

 ... مهرساشهی شوهر که مخواهر
 ... که احتماال منموهرش

 .... زن منشهی مایلی لپس
 ... رو بمن داده بودن و بغل دستم گذاشته بودنای دنانگار
 .. داشت که منو مردش تجسم کرده و بسی شوقچه
 . خوداگاه دستشو گرفتم و نگاهش سمت دستم رفتنا

 ... و رنگ نگاهش عاشق شددی خندونم لغزي سمت چشمانگاهش
 .دی نگاهش خجالت زده شد و پاك بودن خودشو به رخ کشرنگ

 . بلند گفتیطونی شي دفعه مهرسا با صداهی
 .نی هم بدلی عشقوالنه تحوي بعد انقدر صحنه می ما برنیاقا بزار-
 . و از ته دل شدقی خندم عمایلی که با فشار دست لدمی خواهرم خندي عشقوالنه از
 ". هم اومدیباالخره خوشبخت"
 
 ایلیل

 
 .می رفت و دوباره تنها شدمهرسا

 ...انی و کمن
 .دی که ما بودن رو قبول کرد و عشق ورزیانیک

 . زدن من بود گفتمدی که مشغول دبهش
 .چند تا سوال دارم-

 . دور شونم حلقه کرددستشو
 ... شدختهی به دلم ریتی چه امندونهی مخدا
 ...یافتنی پناهگاه امن و دست نی گرفتم از ای چه پناهدونهی مخدا

 . بپرسيخوای میهرچ-
  بود؟یاون پسره ک-
 . مثله عالمت سوال شدافشیق
 کدوم پسره؟-
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 فرهاد منو به گروگان گرفته بود وارد ی که وقتیهمون...... فرهادیکنی نمي کارنی دفعه اومد و گفت تو همچهی که یهمون-
 .اتاق شد و حواس فرهادو پرت کرد

 . زد و شروع کردی مهربونلبخند
 اشنا ری دانشگاه رفتم با امکهیمن زمان....... پدرمم بودیی روزایحت..... هم رازمم بودی زمانهی....داداشمه.... دوستمهریام-

 شهیمعلومم بود م........شدی نمی و کال قاطکردی حال  خودشو از جمع جدا منی بود در عیپسره خوب و خوش مشرب......شدم
 کف موی بار حالم خراب بود ناخوداگاه دهن باز کردم و تمام زندگهی شد که نیا......هیبهش اعتماد کرد و هم صحبت  خوب

 درموردم قضاوت اشتباه نکهیبدون ا.....برادرانه باهام حرف زد..... بود و هستی همدرد خوببیعج.....دستش گذاشتم
 کرد و مادرش اون انتی به مادرش خدرش نداشتن و پی خوبي گذشتش گفت که پدر و مادرش رابطه ياونم درباره .......بکنه

 پدرش ی به اون داده بشه ولری امي مادرشم در خواست طالق داده و خواسته حق نگهدارگفتیم.....دهی دانتی خنیدو تا رو ح
 به ریام.....رهی و مرهیگی طالق میو مادرش دست خال...... به دست اون برسهی کسب و کار خانوادگخوادینذاشته و گفته م

 میتونی شد که تو دانشگاه حس کردم منیا.... تو خودش بودهشتریب......شهی و دور مادی موضوعا از پدرش بدش منی همطرخا
 .می و واقعنم از اون به بعد شدمی شکیبهم نزد

 .دمی حرفش پروسط
  بود که انقدر مامور داشت؟یکسب و کارش چ-

  تازه کردمینفس
 ماله باباشن تا محموله ها رو شتری بيدی هم که دییاون مامورا.... پولدارنیلیخ......هی  قاچاقلیپدرش تو کار صادرات  وسا-

 و دستوراتشو ششی پانی هر وقت اراده کنه منی هميبرا..... هم هستن ری کمک حال امی بدن وللی و سالم تحوحیصح
 ...دنیانجام م
 . کرد و بهم چشم دوختسکوت

  مادام؟يامر بعد-
 ... زدميلبخند
 ...ی از جنس دلتنگيلبخند

 . که پدرانه هاشو فراموش کرد و نصارم نکردي پدردنی دي اسم پدر  دلم لک زد براي اورادی با
 . دور نموندنشی بزی تي دفعه اشک به چشمم هجوم اورد و از چشماهی
 ا؟یلی لشدهیچ-

  گفتمي برگشتم و با حالت زارسمتش
 انی کخوادیدلم بابامو م-
 
 انیک
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 . مچاله شد و اشک پشت سر هم گونشو مرطوب نگه داشتکشی کوچصورت
 .دمشی اغوش کشبه

 ...نهی اشکاشو نبی پناهگاهم نگاه داشتم تا کسری زکشوی کوچجسم
 ... دختر نشهنی اي وانهی تا مثله من دزهیری چطور اشک منهی نبیکس

 . گفتمی مهربوني و با صدادمی رو موهاش کشدست
 م؟ینی باباتو ببمی بريخوایم-

 .دی کردم تنش تو اغوشم لرزحس
 ... لرز از شوق باشه نه ترسنی داشتم ادوست

 ... بخنده تا بخندمدی دختر بانیا
 . پدر داشته باشه تا پدرمو جزو داشته هام تصور کنمدی دختر بانیا

 . کجا کرد و هق هق کنان گفتنمی از سسرشو
  فقط صورتشو امیبخدا راض.... حسش کنمی و دلتنگیی تنهاي بعد عمرخوامیم.....نمی بابامو ببخوامیم-
 
 .نمی ببي لحظه اي براکی نزدز

 ... فشار دادنمی سرشو به سدوباره
 . داد و خودمم فشرده شدمفشار
 . کردمیاخم

 ؟ی کنتی رو اذيزی عزنی دلت اومد  دختر به اچطور
 ؟ی دلشو بشکنی تونستگهی زن دهی بخاطر چطور

 دوست مییپس حتما بابا..... نفرم دلتنگتهکی یعنی ی دلتنگی وقتگنیم..... دلتنگمیلی روزا خنیا.....حتما دلش برام تنگ شده-
 !بگو دلش برام تنگ شده....ان؟یمگه نه ک.....داره کنارش باشم

 . بازوهام گمش کردمنی صداش بتی معصوماز
  حفاظ بمونه؟ی گناه نداشت بتی معصومنی اایخدا

  نداشت پاك بمونه؟اقتی لیافتنی دست نی پاکنیا
 . گفتمي گرفته اي گوشش با صدادم
 تورو دوست تونهی میمگه کس.....ی تنشي پاره ینا سالمت....حتما دخترشو دوست داره.....حتما دلتنگ دخترشه....سیه-

 ..یی ماي همه دیتو ام....نداشته باشه؟
 . زدي اشکاش لبخندنی ازم جدا کرد و بسرشو

 .يتو پناه قلبم شد....یممنون که حداقل تو هست-
 . زدم و اشکاشو پاك کردميلبخند
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 . من بودي رو پاك کردم که حکم اشکاییاشکا
 . تاب شدمی ارامشمو پاك کردن و با خودشون بردن و دوباره بشی باروني هاقطره

 . و گفتمدمی بوسشویشونیپ
  ببرمت؟يخوایم-
 . دل به چشمام زل زددو
 .جنگهی از درون با خودش مدمیفهمیم

 ... غرور و عواطفنی بیجنگ
 . گفتمی مطمئني صدابا
 يخوایاگه م.... غرور تو رو حاال به دست اوردمنیمثال من بخاطر هم....کنهی دور ميخوای که ميزی تو رو از هرچیغرور لعتن-

 . کنارزارهیمطمئن باش اونم غرورشو  م.....می برینیپدرتو بب
 .پلک زد نگاه کرد و بهم
 . دادمدی زدم و بهش امپلک

 . کننده بوددواری اميادی که زيدیام
                                                                     ***                                                                              

  روز بعددو
 ایلیل

 
 .زدی تو دستش گرفته بود و بهم لبخند مدستمو

 شدم؟ی لبخندا اروم منی مگه با ایول
  ساله رو داشت؟نی بار چندنی و مضطربم تحمل ادهی دل ترسمگه

 . گفتمی لرزوني فشار دادم و با صدادستشو
 .می برگردایب....من غلط کردم-

 . کردم که برمپشتمو
 .نار گوشم زمزمه کرد گرفت و منو از پشت به خودش چسبوند و کشونمو

شانستو .....يخوای وار پدرتو موانهیتو د......هی عاقبتش چینی اتفاق بجنگ تا ببنیامروز با ا.....ایلی رو بزار کنار ليلوس باز-
 . تو شدلی به می بار همه چنی ادیشا.....امتحان کن

 . خشنش جا خوردم و به چشماش نگاه کردمکمی لحن از
 .کردی ابروهاش ناارومم منی اخم بی اروم بود ولچشماش

 .باشه-
 . کردمی در رفتم و مکثسمت
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 ... زنگ گذاشتمي عرق کردمو رودست
 . خاطرات تو گوشم اکو شد و استرسم چند برابر شدری زنگ مثله اژيصدا
 .... گذشته هاي اورادی کرد از به خی تنم

 ...کردمی زنگ بابامو کالفه مي و با گذاشتن دستم روگشتمی مدرسه بر ماز
 .کردمی و خوش رو استقبال مرفتمی با شوق سمت در مدمیشنی زنگ مي و صداومدی از سر کار میوقت

 . چشمامو حلقه زداشک
 . دفعه در باز شدهی که ستادمی امنتظر
 . کردم نفسم بند اومدحس
 ...بود حاال جلوم دمی خوابی و مزدمی که سال ها با عکسش حرف ميپدر...پدرم

 ... همون پدری تر شده ولری تر و پدهی خمدیشا
 ... الل شده بودمانگار

 . چشمام ثابت موندي از نوك کفشم گرفته شد و رونگاهش
 . نگام کردی بدون حرکتهی ثانچند
 .کنهی نگاهم مبی تنشو فراموش کرده که انقدر عجيپاره .... حس کردم دخترشواول

 . گفتمي بغضداري صدابا
 .سالم-
 .دی دفعه محکم منو به اغوش کشهی

 ... چطور دستم دور کمرش حلقه شد و از ته دل زار زدمدمینفهم
 .دمیکشی نفس مقی و عمزدمی مزار

 .دمی گرفته و متعجبشو شنيصدا
 .....تو رو خدا پدرتو ببخش..... عمر بابادیببخش..... دخترکمدیببخش-

 . و دلم پر پر شددیچی هق هق مردونش تو گوشم پيصدا
  زنان زمزمه کردمهق

 ؟یکنیقبولم م....ییمن برگشتم بابا-
 . شددهی سرم کشي پدرانه رودستش

 . ضجه زدمابی کمي پدرانه هانی اي بستم و از ته دل براچشمامو
 ...کنمیتا اخر عمر قبولت م.....کنمیباجون و دل قبولت م..... تنمياره پاره -

 ،می از هم جدا شدمی کردهی که گري اقهی چند دقبعد
 . قرمز به بابام چشم دوختمي چشمابا
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 . داخلمی برایب-
 ... دست گرفتن ها بودمنیچقدر دلتنگ ا. گرفتدستمو
 .شدی مری به دلم سرازتی حس امنچقدر

 . دادم و گفتمي فشاردستشو
 بابا؟-
 جان بابا؟-

 . بود رفتم و دستشو گرفتمستادهی وامونی که چند مترانی کسمت
 .می قدم برداشتکردی براندازش می بابام که با نگاه خاصطرف

 . خوش اهنگش سالم کردي صدابا
 .دی شنییرای گرم و گی متقابال سالمو

                                                                   ***                                                                                         
 .کردمی مبل نشسته بودم و به اطراف نگاه ميرو
 .... بودمیکودک تمام دوران ادگاری که خاطرات و کردمی نگاه مي خونه ابه

 . و ماندگار بودننیری شی زود تموم شدن ولدی که شایخاطرات
 .دی از دهنم پری سوالناخوداگاه

  کجاست؟میپس شم-
 ... بود که کودکانه هامو گرفت و پدرمو ازم ربودی زنمیشم
 . عواطفم و نابودم کردکری که شالق زد به پیمیشم
 . شکستش چشم دوختمي چهره به

 ییو پا کرد و سرشبغض
 
 . انداختن
  شروع کرددهی بردهی زانو زد و برنی زمي من روي پاي دفعه بلند شد و جلوهی
 اولم  يهمون روزا..... تازه وارد عوض کردمهی جاتو با دیببخش.... کردمرونی که زن نبود تو رو از خونم بی زني برادیببخش-

 می برتر از عشق شمی عشقکردمیفکر م..... حال کالفه بودم و ناراحتنی در عی  خوشحال بودم وليکه رفته بود
چون فکر .....  سرمو کاله گذاشت و حق طالقو بهش واگذار کردمهاش تمام ملکارو به نامش کردم و با عشوه.....ستین
ارو به نامش کردم همه رو باال  ملکنکهیبعد از ا..... مار به تمام معنا بودهیاون ..... باطلالی خی زهی واقعا عاشقمه ولکردمیم

 ... دلمو چنگ زدی چه غمدیرفت و نفهم.... شکستمی چه شکلدیرفت و ند.... و رفتدیکش
 

 .دی چشمش چکي از گوشه اشک
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 . اومدنیی احترام پاي به نشونه انمی جلوش نشستم و کنی زميرو
 . دادادامه

 هودهی که پوچ و بی و دردونمو رها کردم بخاطر عشقزیز دلم خون بود که عنیبخاطر ا.....غم داشتم نه بخاطر رفتنش-
 و شدی مدی و فشار تو مواقع اومدنم تشدیدرد قلبم که از ناراحت....... حالم خراب بودی گاهی ولامیبخدا هزار بار خواستم ب.....بود

 ي برانی و اشمی پس زده مامی اگه بکردمیحس م....نداختی به وجودم چنگ می غرور لعنتنیا نکهی اای.....شدمی منیخونه نش
 ... سخت بودیلیمنه پدر خ

 . نگاهم کردشی باروني چشمابا
 به بعد تمام عشقمو صرف نی خدا از ايبخداوند.... نکردمي برات پدر نبودم و پدردیببخش..... کارو کردمنی ادیدخترم ببخش-

 رو به پدرت ایببخش و بابخششت دن..... پدر شکسته رو ببخشنیتو رو خدا ا..... ندارمي اگهی ديای چون دنکنمی ماتیتو و دن
 . کنهیهد

 . انداخت و دوباره و دوباره هق هقش اوج گرفتنیی پاسرشو
  زدم و صورتشو تو دستم گرفتمهق

 ... ته دلم صحبت کردماز
 ... از پس زده شدن داشتقی عمی ترسی سمت  پدرانه هاش ولدیکشی که مدت ها پر میدل
 .دوستت دارم.... پدرمو نبخشمتونمینم.....دمتیبخش.....ییبابا-

 . تو بغلش انداختمخودمو
 .دی سر هم سرمو بوسپشت
 . و باورم شد و چشمامو بستمتی هاش مهر امنبوسه

 ...انی کی حتکردی نمی اقدامیی جداي برای کسی ولگذشتنی ها پشت سر هم مقهیدق
.. 
... 

 . سبک شدم ازش جدا شدمکمی نکهی ابعد
 . و اشکامو پاك کرددی صورتم دست کشبه

 . زدميلبخند
 . قشنگت تنگ شده بود دخترکمي خنده هايدلم برا-

 . و پررنگ تر شدقی عملبخندم
 . چشم به پشت سرم اشاره کردبا

 ....انهی منظورش کدمیفهم
 ...ونشمی مدموی که زندگیانیک
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  با شما دارن خانوم کوچولو؟ی چه نسبتپی خوشتي اقانیا-
 . چشم دوختم و زمزمه کردماهشی مهربون و سي عاشقانه به چشمای زده ولخجالت

 ... متشنجميای که ارامش شد تو دنیکس-
 ... پناهمی بيای که پناهگاه شد تو دنیکس
 ... عشقمی بيای که عاشق شد تو دنیکس

      ***                                                                                                                              
 . بودانی چشمم به کی بابا نشسته بودم ولکنار
 .زدی نظر داشت و بهم لبخند مری حرکاتمو زتمام

 . انداختمنیی لبخندش گرم شدم و سرمو پااز
 .  شونم  گذاشتي دستشو روبابا

 . نگاه کردمبهش
 ن؟یچند وقته باهم در ارتباط-

 .دونستمی وقتشو نمچند
 . مدت داشتم که زمان و مکان از دستم در رفته بودنی تو اجانی تنش و هانقدر
  االن چند شنبست؟اصال

 ه؟ی ماهچه
 !ه؟ی سالچه
 . و سردرگم به بابا چشم دوختمجیگ
 ...راستش بابا-
 . و بهم کمک کرددی وسط حرفم پرانی دفعه کهی

 . کرد و دوباره من ممنونش شدمکمک
 .می باهم اشنا شدیچند ماه-

 . که مدت ها حسشون نکردمییپدرانه ها... در حال خرج کردن پدرانه هاش بودپدرم
 ن؟ی باهم اشنا شدشدیچ-

 .می سکوت کردهردوتا
 م؟یگفتی میچ
  شد؟ی بزرگراتیی دست خوش تغامی مرد برخورد کردم و دننی و به اشدی داشت بهم تجاوز مگفتمیم
  عشقم شد؟جشی دخترتو به زور گرفتم و بردمش عمارت خودم و شکنجش دادم و نتگفتی مای
 .من منتظر جوابم-
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 . صورتشو مچاله کرده بودیمونی فشار پشدای شدانی بار من شروع کردم چون انگار کنیا
 نی هميبرا..... برام نبودی که داشتم کار درست و حسابی  کملی مامان بزرگم رفتم با اون سن و تحصي خونه یمن وقت-

 ی تصادفنکهی و اون شدم تاانی من خدمتکار ای بابا ولیدونی نماموی دندونمیم..... شد رفتم خدمتکار شدمشتری بکمی سنم یوقت
 کرد و دستمو  کمکمانی جاها کیلیخ....مونی بعدي شدن ما و برخورد هااشنا ي شد جرقه نی برخورد کردم و اانیبا ک

 .ونشمی با کارهاش ثابت کرد و من مدشوی مواقع مردونگیلیخ.... جاها بهش پناه بردم و احسنت به مرامشیلیخ.....گرفت
 . کردمو به بابا چشم دوختمسکوت

 . نگفتمدروغ
 ... عذابنی در حی برخورد کردم ولباهاش
 ... شکنجهنی اشنا شدم در حباهاش

 ... وقت اشکار نشنچی بود که بهتره هيزی ري هاي نبود بلکه پنهان  کاریدروغ
  بغضشو قورت داد و زمزمه کردبابا
 پس خدمتکارت کردم-

 . مشت کرد و قلب منم باهاش مشت شددستشو
  گفتي نسبتا گرفته اي با صدابابا
 من یول.... ممنونم و واقعا با برخورد اول مرد بودن خودشو نشون دادهانیو از تو و صد البته ک.....من حرفاتو باور دارم-

 يشا.....ستی حالت درست و مناسب ننی رابطه با انی افهممیو م.....پدرم
 
 .. به بعد مراقب اوضاع و احوال باشمنی از ادی و باخوامی صالحتونو می ولکنمی پدرانه هامو ابزار مری دد
  نگاهش کردمی گنگبا
  بابا؟هی چمنظورت-
  گفتی متاسفي کرد و با صداانی به کرو
 خونه نی دخترمنه تو اایلی لکهی تا زمانگمی منی همي و ارزش قائلم برازارمی احترام مزنهی که تو وجودتون موج میبه عشق-
 .مونیم
 
 انیک
 
 . بستخی حس کردم تنم خشک شد و ارامش تو تک تک رگهام دمی که شني جمله اار

 . و نمناك به من دوخته شده بود چشم دوختمي که چشماش با ناباورایلی بند اومد و به لنفسم
  بمونه که بدونش فاقد معنام؟ي دخترشهی ممگه
  دختر برم و بگم مساعدم؟نی امروز بدون اشهی ممگه
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 . صحبت کردمي ناباوري صدابا
 فهممیمنظورتونو نم-

 . زدي مهربون و پدرانه البخند
 . ژکوند پدرموي انداخت تمام خنده هادمای که يلبخند

 گمینم.... کنه و حرف بد و اشتباه پشت سرتون باشهدای رابطه ادامه پنی بزارم اتونمی نمی کنم ولتتونی اذخوامیپسرم نم-
 دخترو به عنوان نی دست اکهی تا زمانگمیدوباره واضح م.....کنمی مي خودتون دارم انقدر پافشاري برای ولارمی بهانه بخوامیم

 منم قول ي خانواده اومدلی به قصد ازدواج و تشککهیزمان....مونهی جا منی همایلی لودت خي خونه شی و نبردیهمسرت نگرفت
 .نی دخترمو بهت بدم و بزارم خوشبخت شدمیم

 .کردی از بغض فراغ درد مگلوم
 ... مرد رونی اي پدرانه هاکردمی مدرك

 ...ن رو درك کنم بودایلی لی بتونستمی نمیول
  گفتي گرفته اي با صداایلیل

 .ارمی دووم بانی بدون کتونمیمن نم...... بابایول-
 . انداخت و هق زدنیی پاسرشو

 . منو دووم خودش دونستکهی سمت دختردی زد و دل من پرکشهق
 . به اغوش بکشمت و مجبورم خوددار بمونمتونمی که نمفیح

 . مشت کردمدستامو
 کنمی متی نگفتم که زندانیول....فهممی انقدر واضح احساساتتونو می وقتستی الزم به ذکر ني رو دوست دارانی که کدونمیم-

 اقدام بکنه و به ي خاستگاري براانی که کی تا زماننی و در ارتباط باشنی نظر من باهم تردد کنری مدت زنیگفتم ا....دختر گل
 .یستی نظر من نری زگهیعد د اون روز به باز.....ی زنش بشی و قانونیطور رسم

 . کردی تقلبشهی نمدمی کالم هم جنسم فهمتی جداز
 ....يخاستگار
  از درون به خودم زدميپوزخند

  بدبخت؟يای بی با کيخوای محاال
 خواهرت؟

 پدرت؟
  نداشتت؟مادر
  شم؟دی امی بشدی میعنی بود و ایلی به  داشتن لدمی امتمام

 . جام بلند شدم و قاطع صحبت کردماز
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  مزاحم شم؟ری امر خي براتونمی می چه زمانی رحمانياقا-
 . نگاه کردمایلی صورت لبه

 ...دیخندی مچشماش
 ...دیخندی ملباش
 ....دیخندی صورتش مي تک سلوالتک
 .داشتمی کردم اگه  زنم بود االن سالم نگهش نمفکر

 . باز و بست کردمنانی اطمي زدم و پلکامو به نشونه ي لبخندثانمی خبي فکرابه
 دمی پدرش چشم دوختم و انتظار کشبه

  بودری و خنیری شبی که عجيانتظار
  پسرميهرزمان خبرشو بد-

 . مردانه گفتطنتی و با شدیخند
 .... رو بردار و ببر که از دستش راحت شمدهی دختر ورپرنی زودتر اایب-
 . گفتی لوسي پدرش زد و با صداي به شونه ی ارومي ضربه یمینه و صم دوستافشی با مشت ظرایلیل

 اد؟یدلتم م.ي بدیلیبابا خ-
 ... خندونشون نگاه کردم و دلم خندون شدي صورتابه

 ... به روت بخندهاتی خوبه دنچقدر
 ....ي نداری از خوشبختي کمبودی خوبه حس کنچقدر
 . شکستنوی جمله سکوت ماشهی بودم و تنها نی تو ماشگهی دقهی دقچند

  بکنمیی کاراهی دیقبل از به دست اوردنت با-
                                                                     

                                    
 ایلیل
 . کنارم نبودانی بود کي روزکی
 .دمی چشی عشق رو مي بود طعم دوري روزکی

 . گفتمي بغضداريبم گذاشتم و با صدا قلي رودستمو
 ان؟ی کییکجا-

 ... حالم بشهيای مدت جونی داشتم تو اتوقع
 .چرخهی که فقط و فقط حول محور خودش میاحوال

 . اتاقم زده شددر
 . کردم صدامو صاف کنمی هم فشار دادم و سعي روپلکامو
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 . تونییبفرما-
 . اومددی در پدنی مادر بزرگ از بفی نحقامت

 .نهی تخت بشي روادی رفتم و کمکش کردم بسمتش
 . مرخص شدمارستانی رفت مادر بزرگ از بانی کی وقتاز

 . بودم تونستم در برابر فرهاد حفظش کنمخوشحال
 . اون طرف در از فشار و استرس غش کرده بودزمی طرف در بودم و مادر بزرگ عزنی بودم  اناراحت
 .ستمو نوازش کرد  پشت ددشی چروکي گرفت و با انگشتادستمو

 لی تحلچوقتی هدمی که من دیاون عشق....کشهی و شناختم عقب نمدمی که من دياون مرد... نباشانینگران ک....ایلیل-
 .گردهیبرم....توکلت به خدا....رهینم

 .ستمی انگار منم نستی نانی بودن تا کدهی فهمهمه
 "؟ییاخه اربابم کجا"
 . صحبت کردمي دلخوري صدابا
خب ....؟ی ؟خوشی خوبایلیزنگ نزد بگه ل..... زندمای مردم نهی بمن زنگ نزد ببکباری روز، هی نی تو ایحت..... معرفتهی بیلیخ-

خودش گفت .....ری امر خي براشهیخودش گفت که مزاحم م..... رفتهی چي کجاست و برادونمی نمیحت....رهیگیادم حرصش  م
 ث؟یپس کجاست اون همه حرف و حد....شهی ممی و قانونا وارد زندگادیهرچه زودتر م

 . و شمرده شمرده صبحت کرددی بزرگ سرمو به اغوش کشمامان
  روشنلی دلبتشی غي حتما براانیک....مادر-
 
 نی ای کنتی اذانوی از االن با شکاك بودنت هم خودتو هم کياگه بخوا.....هی زندگکی ی اصلي هیاعتماد پا....ایلیل..... دارهي

انقدر اقا و ..... نبودنش ازش سوال بپرسي برو و براشی با منطق پی ولی باشالیخی بگمیمن نم.... بهترهرهیوصلت صورت نگ
 .بگه  هست که راستشو به عشقشتیباشخص
 . کرد و بهم چشم دوختسکوت
 . مادر بزرگ باتجربمگفتی مراست

 .کشهی میی به جداانی منو کی باشم زندگنی ها بدبزی از االن به تمام کار ها و چاگه
 . بستخی رگام یی اسم جدااز
 .ارمی بره دووم نمانی اگه کدونمیم
 . گذاشته تمام عالمم شدهامی پا به دنی وقتاز

 .گذرهی مانی که فقط و فقط  به عشق و پرستش کیعالم
 . کردمی نامحسوسي زمزمه

  عالمم؟ییکجا-
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 شی روز پکی حدود

 انیک
 

 ... که داشتمی بودم از هدفمطمئن
 . بود و بسایلی لي که تمام و کمال برایهدف

 . و در زدمستادمی صالبت پشت در وابا
 . احساسی سنگ و به نرمی داشتم به سختي اورد پدرادمی و دیچی گوشم پي و محکمش توي جديصدا
 .ستادمی ازشی مي شدم و درو پشت سرم بستم و جلووارد

 ... خواهانش نبودمگهی رو انجام بدم که دي کارخواستمیم
 ... داشتموی رو بشکنم که حکم ازادیمانی پخواستمیم
 ؟ي پدرت کردادی شدیچ-

 .ختمی تو نگاهم رتموی بودم و تمام جديجد
 .م گفتی نسبتا گرفته اما مطمئني کردم و با صدایفی ظراخم

 . برمرونی از گروه بخوامیم-
 .ومدی از جانبش نمیی صدای گذشتن ولی ها پشت سر هم مهیثان

 . شدمرهی باال گرفتم و به عمق نگاه ناباورش خسرمو
 !؟ی گفتیچ-
 . راست انداختمي پاي چپمو روي پامیشگی مبل نشستم و به عادت هميرو
 . فسخ کنمهی ثاننی جا و همنی نامه رو هممانی پخوامیم-

 .دی کوبزی مي رودستشو
 ؟ی چيبرا-

 . گفتيزی تمسخر امي زد و با صدايپوزخند
 ؟ی کي براای-
 ... شدهامی که تمام دنی کسيبرا
 . ندارهی و ارامش رنگستی که نباشه انگار هوا نی کسيبرا

  به دل عاشقم زدم و گفتميلبخند
 ... بودنمهلی که بودنش دلی کسيبرا-

 .خورهی خون خونشو مي زد و متوجه شدم بدجوري اقهقه
 ... سرار نکبتی زندگنی تموم بشه اخوامیم
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 .. بودیی و ابتدافی کثيادی که زی بدم به شروعانی پاخوامیم
 ؟ی کنفی گروهو ضعي هی ارزش پای دختر بهی ي برايخوایحاال م....می زدنی زمانتکارویما که تازه اون مرد خ-

 ...انتکاری خمرد
 ... که مادرمو و تمام گذشتمو نابود کردي مردهمون

 ...دی گناهانشو دي که سزايمرد
 ... به هالکت کشوندشيماری بری کرد و زماری که تن و روحشو بیگناه

 ...می داشتيروزی و احساس پمی خوشحال بوددی که خبر مرگش به گوشمون رسي روزادمهی
 ...من

 ...پدرم
 ...خواهرم

 ... فرهادی حتو
 . برگشتدونی به منی نابود شد و دوباره برترگروهشون

 . خودشي دستاری به تمام زفروشهی که حاال فخر میگروه
 . برگشتمسمتش

 . در برابرش سست شدهی کوروش مالک،فرزندی مالکانیاون دختر انقدر ارزشش باالست که ک-
 . گفتیی جدي خم شد و با صدازی ميرو
 رم؟یگی رو سه سوته مدهی از من به تو رس کهی تمام اموال و ثروتي اگه بریدونیم-
  به دونستن هست؟يازی چه نگهی تو قلبم جوونه زده دی عشقی وقتی ولدونستمینم
 . گفتمیقی لبخند عمبا
 . ندارم جناب پدريازی رو دارم و به ثروت تو نایمن کنار خودم تمام ثروت دن-

 . صورتم قفل شده بودي رومبهوت
 ... صورت گرفته بودبمی که از عمل عجیبهت
 . گذاشتمزشی مي نامه رو در اوردم و رومانی مبل بلند شدم و پي رواز
 . گفتي گرفته اي صدابا
 . حماقتو نکننیا-

  مخصوصمو در اوردمخودکار
 .دمی مانندشو شنادی فري برگه  قرار دادم که صداي خودکارو رونوك

 .انیحماقت نکن ک-
 .. زدم به پدر سادميلبخند
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 ... پسرش عاشق شد و از دست رفتدی نفهم کهيپدر
 ..ی حماقت قشنگچه

 . براش بدم تا فقط ارامششو داشته باشماموی کرده که حاضرم تمام دنشهی تو دلم ری چه عشقدینفهم
 .. گذشتدمی ارباب بودنم از دلی برگه نگاه کردم و تمام خاطرات اوابه

 . زدمزمی نفرت انگي به گذشته يپوزخند
 ... کرد تمام پسرانه هامواهی که سي اگذشته
 ... که سرکوب شدن و حاال فوران کردنیی هاپسرانه
 .دی برگه لغزي روخودکار

 . امضا کردموی و حکم ازاددیلغز
 .نمی نبموی تا پدر عصباناوردمی سرمو باال نی ولدمی رو شنی پرت شدن صندليصدا

 . زدم و به برگه نگاه کردميلبخند
 .دوندم و به صورت ناباورش چشم دوختم سر جاش برگرخودکارو

 .اگه از دستش بدم حماقت کردم-
 . گفتي گرفته اي و با صدادی کششی جو گندمي تو موهایدست

  عشق مثله عشق من بشه؟نی عاقبت ایکنیفکر نم-
 . زدم و دستامو قالب کردمی مطمئنلبخند

 .هرگز پدر.....شهیگ نم وقت خشک و کمرنچی کردم هیدگی که من پرورش دادم و بهش رسیعشق-
 . چشم دوختبهم

 ره؟یگی کالم از کجا نشات منانی همه اطمنیا-
 .دمی کشی کتم دستبه
 . کردهری که قلب ما دوتا رو به هم  زنجیقتیاز حق-

 . احترام و بدرود خم کردم و سمت در رفتمي به نشونه سرمو
 . در قفل شدي گرهی دستي رودستم

 . گفتمي نسبتا بلندي صدابا
  روحشتری جدا کنم تا بي کثافت کارنی از اامویاومدم دن....ی تا ازم متنفر و دل چرك بشنجای اومدمین-
 

چرا حماقت .....گذشته ها گذشته بابا....اومدم دوران خوش ارامش رو برگردوندم.... و صد البته روح خودم خش دار نشهخودشو
پدر،من زود متوجه شدم و راهمو ..... تو گذاشته؟ي برای قشنگي هازیرا سورپندهی که ای وقتیکنی مری و تو گذشته ها سیکنیم
 ......؟يری راهو اشتباه میکنی و دقت نميداری راهه قدم برمی تو بي درك کردن رو داریی که توانایی کردم و پس چرا تودایپ

 . ناراحتش چشم دوختمي برگشتم و به چشماسمتش
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 . زدم و گفتممونمی به پدر پشيلبخند
 نهی کيای تو دنیآب تن.....؟یکنی شنا مای دننی چرا بازم تو ای منحل شده و انتقامتو از تک تک اونا گرفتبیحاال که گروه رق-

 ست؟ی نیو نفرت کاف
 . نگاه ارومم  زوم شدي باال اورد و روسرشو

 ... نجواگونه گفتمي خشداری مهربون ولي صدابا
 .ونم که پدرانه هاش تو زمان گم شدن برگردای رو به دني و تالش کردم فردگفتم

 . کنهری خي که قراره ما بشه دعایی من و توي گرفتم پدرمم برااموی رسما دست دنیدوست دارم وقت-
 .نمی کالممو نبری برگردوندم و به پشت سرم نگاه نکردم تا تاثرومو

 ... مطلوب باشه نه نا مطلوبرشی تاثکنمی دعا میول
 ... کردمی خداحافظامی تمام هم گروهاز
 ... متعجب و ناباورشونوي نگاه هادمید

 ... صداشونوی کردم بهت و گنگحس
 ... دارمی خودمم از خودم مالی تمام اموال پدرمو برگردوندم ولدیشا
 ...ومدهی که از راه کثافت در نیمال

 .می کني سپريازی نی در ارامش و بمیتونی و مکنهی که تا اخر عمرمون کفاف میثروت
 . رفتم و سوارش شدمنی ماشسمت

 ... دلم برسمزی تمام توان گاز دادم تا به عزبا
 . کردهدای پگاهشوی تو دلم جا کرده و جايادی که زيزیعز

                               
 ایلیل

 
 ... شب بود که از خواب بلند شدميکاینزد
 .. سمت در رفتم و بازش کردمگرفتی کردنم سرچشمه مهی که از گري سر دردبا
 ... بودبی عجيادی مواجه شدم  که زيزی چبا

 .. هم فشار دادم و بازشون کردمي روپلکامو
 ... در اتاقم بودن ، توجهمو جلب کردني که جلویکی کوچي هاشمع
 ... نامعلومي تا مقصدکردنی که راه قدم هامو روشن میی هاشمع

 ... رو دنبال کردمیون راه چراغبی عجی زدم و با شوقيلبخند
 .. رفتم و به راه مشخص شده اعتماد کردمنیی پله ها پااز

 .. تموم شدنرهی بزرگ به صورت دایلی خي کادوهی ها دور تا دور شمع
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 ... باز شدکری غول پي دفعه در کادوهی رفتم که سمتش
 ...دی خودشو به رخ قلبم کشي هی شد و هدباز

 . قامتش خشک شدي کرد و چشمام رودای پانی کردم  عشق تو رگام جرحس
 "کنهی برازندش مدیچقدر کت و شلوار سف"
 .ستادمی واشی سمتش رفتم و تو چند قدمي لرز و ناباوربا

 . صحبت کردی قشنگي و با صدادی صورتم  پاشي رويلبخند
 ؟یکنی قبولش مایا.... قلبمهي هی پست کردم که هدی کسي کادو رو برانیا-

 .و حلقه زد چشمامی خوشحالاشک
 ... کردم و خودمو تو اغوشش انداختمی رو طی چطور اون چند قدمدمینفمه
 ... مردونشيای شدم تو جغرافگم
 ...کرشی شدم تو پناه پحل
 ... کمرم لغزوندي و نوازشگونه دستاشو رودی موهامو بوسيرو

 ... حکم بهشتو برام دارهنی  زمي راست گفت روزمادرم
 ...شمی و جدا نمکنمی بهشت کشف شده دل نمنی از اگهی کرد دانی رو بقتی حقمادرم

 . و گفتمدمیچی محکم تر دورش پدستامو
 يفکر کردم فراموشم کرد.....مردمیروز م3 نی ایداشتم از دلتنگ..... معرفت؟ی بيکجا بود-

 . از ته دل کرد و صورتمو قاب گرفتي اقهقه
 ... بار لرزوندنی صدمي لبخند نابش دلمو برابا

 . لبخند نابش ساکن شدي صورتم چشم شد و روتمام
 .ی کردم  لقب پدر شوهرو حس کنموی پدرم بودم و  تمام سعشیبعدم پ.....ایلی لیستی نیتو فراموش شدن-

 ... زدی برقچشمام
 ..ی و خوشبختی خوشحالبرق

 . زانو زدنی زمي اومد و جلوم رورونی جعبه باز
 . بود گفتای دنی سمفوننیباتری که بنظرم زیی صدابا
 ؟ی بشامی بزارم و دناتی رسما پا به دنيدی اجازه مایلیل-

 . زانوهام نشستمي و روبه روش رودی از چشمم چکاشک
 ....گمیبا تمام وجودم که به وجودت وصله م-

 . کردم و عاشقانه نجوا کردمیمکث
 .بله-
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 . لبام قفل شدي زد و نگاهش روی قشنگلبخند
 .دی کشری گرمش لبا به زنجي بعد لباي اهی بستم و ثانچشمامو

 .شنی باز و بست مانی که به عشق کییلبا
 دی نخواهد چشي اگهی  و طعم ددهی مرد رو چشنی اي که تابحال طعم بوسه هاییلبا

          
 انیک
 

 .. ارامشی داشتم همراه با چاشنیاسترس
 ... عشقی با چاشنهمراه
 . که لونه کرد تو قلبم  و تمام و کمال وجودمو مهر زدیعشق

 . ماه مثله برق و باد گذشت1 نیا
 . من بوديای رونی که شروع قشنگ تریماه 1
 .فی جاودان و لطییایرو
 ... ماه پدرم برگشتکی نی اتو

 . نزاشت محو و نابود شهی که پدرانه هاش در حال محوشدن بود وليپدر
 ...دی به اوج خودش رسایلی من و ليها ماه عاشقانه کی نی اتو

 .دنی و عطش می تازگي که هنوزم بویی هاعاشقانه
 . شونم قرار گرفت به خودم اومدم و به مهرسا نگاه کردمي که روی دستبا

 . شده بودطونای مثله شبی تو اون لباس قرمز عجخواهرم
 . که تور زد بردانه هاشویطونیش
  خودم؟پی خوشتيچطور-

  از سر خي اقهقه
 
] 05,08,16 22:47[ 

 . زدم و گفتمیوش
 . کوچولوستمی تو نپیمن خوشت-

 . به بازوم زد و گفتیمشت
 .گهی  دی خودماقتی لیبرادر ب-
 ... دور کمر مهرسا حلقه شدزمی دفعه دست برادر عزهی

 . چشم دوختمری امبه
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 داداش توام اره؟-
  و گفتدیخند

 .داداش منم اره-
 ... که اعالم کردن وقت ورودشهدمی کشی کت و شلوارم دستبه

 ... مشترك بودی زندگکی که شروع يورود
 .دوختی که قلبامونو بهم ميورود

 . فضا رو عاشقانه کردي خاموش شد و نور پردازچراغا
 . باعث شد اروم تر شمدیچی که تو تاالر پیمی مالکی موزيصدا

 . زدم و چشمم به روبه رو دوخته شديلبخند
 ...دشی تن سفي شدم روقفل

 .. شده بوددهی کردن من پوشلی تکمي که برای لباسي شدم روخکوبیم
 ...عروسم
 ...خانومم

 .کردی از جنس عشق میامروز با من وصلت...می هستي همه
 . زد و دسته گل رو تو دستش جابه جا کرديلبخند

 ...ي ظرافت و دلبرادی حجم زنی نفسم بند اومد از ای واقعي معنابه
 ... ظرافت گلبرگ بهیفیظر

 ... فرشته هاي به دلبريدلبر
 . سمتم اومد و قلبمم سمتش پرواز کرداروم

 .دی مسافت عشق رو گذروند و بمن رسباالخره
  شدن پاسخمو داددهیچی که دور انگشتم پیی دراز کردم و با انگشتانشی سمت دست بلوردستمو

 . شدم و لب زدمرهی فوق العاده مسحور کنندش خي چشمابه
 .ي نداریبا فرشته ها فرق-
 .دی خندي عشوه و طنازبا

 ... عشوه هاش داغ شدي و قلب من  برادیخند
 .. گرم شدهاشی زد و وجودم با طنازلبخند
 ... دور کمرش حلقه شددستم
 . شد و به خودم فشردمشحلقه

 . شدداری هلهله گم شد و تو قلبم پدنی گوشم کرد بری که زي ازمزمه
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 . ارباب من باششهیهم-
 ... خودم فشردمش و طعم بهشت رو درون اغوشم حل کردمبه

 ... که تمام و کمال از آن من شدیبهشت
 .وستی ما شد و به مقدسات پگهی که دیمن

                                                                                                                                                    
 
 ...ستیبیتعلق خاطر حس عج"

 .... وجودتي بر تمام قلمروي داری مالکانگار
 ... و بسکندی که تو را از آن او میملک

 ... که با آمدنش تو را کامل کردییاو
 " نخواهد داشتی رفتنچی که هیآمدن

 
 
 انیپا

  شنبهسه
                                                                                                                                                                

12/5/95 
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 . کردنتی که با دنبال کردن رمان، قلمم رو حماییممنون از خواننده ها 

 .شهی اصالح مدمی جدي داشت در رمان هایی قلم بنده بود و اگه اشتباه و خطانی من اولارباب
 . به کامروزگار
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