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 )ایپر(د.ناینوشته م|رمان برده
 
 . ساخته شدهtelegram.me/donyayroman  کتاب توسط کانالنیا

 : مقدمه
 کنند و تو ی مانی گل ها را سنگ ها بنشی آموزد ، علت آفری نوازش گر ت ، ترنم باران را به من ميچشم ها »

همان ...  تلخ وهیهمان م...  اهیگ س همه ا ست  و من همان سني آرزودنشی همان که چی هستای باغ رودیگل سف
 .  ریکابوس جان گ

 «    مان باشدانی پای ها شروع عشق بی تلخانی پادیشا 
 
 

 از ترس و وهم قرار داشت ؛ مچ دست چپش را محکم بسته ي رگبارری ، زدی دوی مهابا می هفت ساله ، بدختركِ
 .  کندی پنهان کرده ست ، حمل می گوشتي صندوقچه نی را درای با ارزشزی چای ء ی شییبود ، گو

 بود برسد ؛ در را باز یمی قدی تا به مقصدش که خانه کلنگکردی می شهر را طنیی پاي کوچه هادهی و ترسنگران
 .  استدهی خنک رسی آبي که به جوي ، هچون تشنه دی آسوده کشیکرد و پشت در نفس

 . آنچه که به وحشتش انداخته ، دور کند را از الشی از اعماق وجودش بکشد و خی توانست نفسی محال
 تکان داد و با دو به سمت خانه طنتی شده بودند  را با شسی خسی که توسط اشک سرد باران خاهشی سيموها

 : رفت پرده را کنار زد و داخل شد
 ؟! یخواب...  سالم بابا ـ

 ، دست هان کوچکش را که از   شده است لی دور تبدقتی خوابش به حقنی دخترش انگار بهتردنی که با دپدر
 .  شده بودند را باز کرددیشدت فشار ، سف

 ؟! فدات شم يآورد... زمی عزي آوردـ
 .  تکان داد و دستش را باز کرد و به سمت پدر گرفتی را با خوشحالسرش

 . دی دخترك را بوسیشانی منفجر شده اش ، پی و با تمام خوشحالدی کوچکش قاپي را از دست هااكی معتاد ترمرد
 .  بود ، درد ها را فراموش کرددهی آن دارو چشهی تهي بر تمام آنچه که  برای بهشتي هی دخترك هدي برایی گونیا

 کوچک خانه کی را پکنیکی نازك و نسبتا بارمی او گذاشت و سی شربت سرماخوردگشهی شي مواد را  روپدر
 :  کرد مشهود ي همراه با امریگذاشت ، برگشت و خواهش

 ؟! تلخش بخوره يتا بابا دارو... ی خوش رنگ درست کني چاهی ي باباي براشهیم... دختر خوشگلم عاطفه
 درد ي براي دانست آنچه پدر آن را داروی نمی کند ، او حتکی ساده تر از آن بود که امر و خواهش را تکفعاطفه

 .  گفتندی که همه مستیونی گفت همان افی مشیماریب
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 وقت بدون چی که مخصوص پخت و پز بود رفت ، اما هیگفت و از کتاب و دفترش دور شد ، به قسمت "یچشم"
 بود که به فکر عاطفه بودند ي هاهی همسایی گذاشت غذای مشی نخورده بود ، آنچه پدرش جلوی درستییمادر غذا

 کوچک ، کفش يش همچون مرددختر  ودی خوابی تازه جوان ، در خانه مينه مرد مثل او که با تن سالم و عمر
 .  شودی زند و با مردم متفاوت با خودش رو به رو می و آن را واکس منیا

 دی انداخت و به چشمان پرامی را نگاهشی بود ، مرد کفش هابای حال زنی و در اي روز هم همانقدر تکرارآن
 :  شدرهی تنش بود خيدخترك که لباس پاره و پوره پسرانه 

 ؟! چند سالته ـ
 ! شهی هشت سالم مگهیدو ماه د...هفت سال...  من آقا ـ

 هی نگاه ی دخترك نگاه کرد به راستي او نشست و چانه اش را گرفت به چشمان جادوي زد مرد جلوینی دلنشلبخند
 نای  درست مثل مي اشهی نگاه شنی ارای رنگ آن چشم ها خاص تر بود ، زيبای ، زبایپرنسس را داشت ؛ گرم و ز

 .  رنگ و اما تمام رنگ بودیب
 ! ي داري محشري چشماـ

 .  زد و بلند شد ، چند اسکناس تا نخورده با کمال احترام به دستان کوچک اون سپرديلبخند
 به مدرسه رفت ، و سر کالسش حاضر شد ری خی ساعت درسش شد ، به مدرسه با فرم داده شده زنی روز وقتهمان

 گفت و به او اشاره کرد يزی ناظم مدرسه چی با تق در به سمت در رفت و وقت، معلمش در حال درس دادن بود که
 . ستادیواقعا قلب کوچکش ا

 ؟! کرده باشد و اخراج شود یی خطانکند
 .  داد  که درس خواندنش را دچار مشکل کندی انجام نمي کارنی وقت همچچی هنکهی ابا

 ی منیی اش داشت باال پانهیل تکان خوردن بود و س برگشت و رو به او کرد قلب کوچکش هر لحظه در حامعلم
 : دیپر
 !  کارت دارهریدخترم برو دفتر خانم مد...  عاطفه ـ
 ؟! خانم اجازه ـ

 که به يزی آورد ، تنها چادی را بشی تکان داد و عاطفه مضطرب به سمت دفتر رفت تمام طول راه کاري سرمعلم
 ی مياری بسی وجود سعنی  بود ؛ با اشی های درس نادان تر از همکالسنی بود ؛ او در ایاضی درس ردیفکرش رس

 . ردی بگادیکرد که 
 :  داخل شدری زد و با اجازه دخول مددر
 ؟! دی داشتيبا ما کار...  خانم اجازه ـ

 :  شدرهی زد و به عاطفه خی لبخند پهنریمد
 ! ی درس بخوننجایجا بهتر از ا هیو تا ...  تو بشن می خواهن قیم...  جناب صدر هستند شونی اـ
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 او ي اشاره کرد ، چشماش گشاد شدند همان مرد صبح بود ، همان که چشماری که مدي سمت مرددی چرخنگاهش
 .  دی دیرا خاص م

 ی به او مشهی گرفته بود که پدرش همادی را نی اکنی شنود به چه معناست ، لی دانست آنچه می واقعا نمعاطفه
 :  علت جواب ساده اش شدنیبه هم  " او را با خبر کندمیقبل از هر تصم "گفت 

 !!!  از بابام بپرسمدی باـ
 :  مدرسه کردری  به مدي پوش روکی شمرد

 !!!  بزرگ بشهي پدرنی همچشی دختر که پنی افیواقعا ح...  مرده معتاد به درد نخوره هی پدرش ـ
 آن کس ی کند حتنی به پدرش توهی کرد کسیدند ، عاطفه واقعا تحمل نم عاطفه ناخواسته جمع شده بوي هااخم
 .  مدرسه اش باشدریمد
 .  آمدرونی از دفتر بانیگر

 .  دادی بدتر عذابش منی گذرد و ای دانست در قلب آن مرد به ظاهر محترم چه می نمعاطفه
 :  پدرش به سمت خانه آن مرد دژناك رفت و در زد ؛ مرد تندمزاج نهره زدي گرفتن داروي براشهی هممثل

 ؟! هی کـ
 :  جسترونی خش دارش به زور هفت فلک بییصدا

 !!!  خانری منم اردشـ
 :  دختر بچه نگاه کردیی داشت و به سر تا پایظی اخم غلشهی شد ، مثل همانی باز شد و چهره ترسناك مرد نمادر
 ؟!!!هان ...  نمتی نبنجای اگهی نگفت دروزیمگه د... که ياومد...  خورد گی ته درشی باز کفگـ

 :  گفتي عاطفه وارد کرد و با بغض لجبازفی بلند مرد رعشه به بدن ضعهان
 !!! تو رو خدا... حال بابام بده ...  پول آوردم ـ

 احترام به ی مواد به دستش داد ؛ بی و مقدار مشخصدی به کف دست دخترك کرد ، پول را از دستش قاپی نگاهمرد
 : سن دخترك گفت

 !!!  فروشهی آخرش تو رو هم مـ
 توانست ی می رفت ، حتنی از بي زودنی شد ، آن همه پول به همرهی را محکم بست و عاطفه به کف دستش خدر

 .  جفت کفش نو بخردکی خود يبا آن پول برا
  " ؟!ی و دادن داروش به فکر خودتشی دعا سالمتيتو بجا...  ضهیبابا مر...یعاط " زد بی خود نهبه

 بدخلق و رنجور شده است و شی شک پدر بعد از دو روز از داروی بدی از فکرش شد و سمت خانه دوشرمنده
 .  دهد خوب خواهد شد ، مهربان خواهد شدهی هدشی هاهی دارو را به رنی کم از اکیهمکنون اگر 

 دنی نو مرددانه داخل اتاق شد و با دي کفش هادنی محکم داخل خانه شد با ديا قدم ها را باز کرد و باطی حدر
 .  فرو افتادندشیهمان مرد سمج شانه ها

 !!!  سالم دخترمـ
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 رفته و همراه با نیی جز پدرش اجازه نداشت او را دخترم صدا کند ، کنار پدرش رفت و سالم مرد را با سر پایکس
 :  پاسخ او را قبول کرديبا لبخند داد و مرد ی محسوسیتلخ

 !!! يری گی مي عاقالنه میمطمئنم تصم...  دی به حرف هام فکر کنـ
 بود نی خشمگيوی کرد و آن مرد که به نظر عاطفه همچون دي بود اشاره ستادهی بلند شد و به همراه که جلو در او

 آن مرد مسخ ي را به سمت پدرش آورد و کنارش گذاشت و در همان لحظه چشمان پدرش روي قهوه فی، مرد ک
 . دی جنگی که داشت با آن مرد ميشدند گو

 .  رفترونی رفت و پشت سرش آن غول هم برونی زد و از در بي لبخندمرد
 :  ثابت شده بودفی کي نگاهش روپدرش

 !!! ایب...  بابا داروت و گرفتم ـ
 :  عقب رفتدهی عاطفه ترسادشیو از فر دی کشادیفر
 ؟!!! چــــــرا ـــــــای خـــــــــــداـ

 جان گرفتند ، عاطفه شی استخواني گونه هاي روشی محو شد و سرانجام اشک هاشیدای به همان رد پادشیفر
 : دی هق هق تلخش نالانی کرد و مهی آنکه بداند موضوع از چه قرار است ، همراه پدرش گریب
 ...!!!  اومدم متاسفم پولریمن د...  بابا ي درد دارـ

 مرد در گوشش نجوا ي تر کرد حرف هادهی به سر پدرش خورد و سرش را خمی سنگی پول هموزن با تشککلمه
 : کردند

 شی که پستیبهتر ن...  سازم ی هست مقشی که الی زندگهیمن براش ...  تو مهمه ي عاطفه برای مسلما زندگـ
 !!!  نه تومن بزرگ بشه

 ؟!!! يری ناجوانمردانه دخترم رو ازم بگنقدری ای تونی ما اون دخترم چطور مـ
 ی زندگنی اقی عاطفه الای ي عاطفه قی نگاه به خودت بنداز و بگو تو الهیاما ...  ستی من نگفتم دخترت ننی ببـ

 !!! ی که براش ساختیسگ
 :  سکوت بود که در گوش هاش جان گرفتو
 !!! من خوبم...  برو سر در و مشقت ـ

 مرد به سمت بحث قبل الی ، خدی کشرونی کهنه اش را باز و کتابش را بفی تکون داد و بلند شد و کي سرعاطفه
 : دیورود عاطفه چرخ

 ...!!! هی...  بر بی جهی... ی دختر واکسهی...  ینی بی مي ندهی تو براش چه آـ
 کرده ری ذهنش گي در پاراگراف های مرد جمله اش را کامل کرد ، پدر به سخت حرفش را خورد اما نگاه نفوذ گرو

 .  شده بودرهی داده و به دختر ماه چهره اش خهی تکواریبود ، به د
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 کرد  که از ی در گوشش نجوا مهی عالي بدهد ؛ هنوز صدای  را به کسهی عالادگاری تمام اما و اگر ها ، حاضر نبود با
 آوردن ي به جاادی فراش را به او داد ، شهدی تجدي اجازه برایرا خودش بزرگ کردند و حت خواست دخترش یاو م
 .  دادریی تغی که حال روزش را به کلرد به مراتب بدتر را عقد کي به خانه اش همسرگری ديمادر

 به ي دی تلخ درد شدي بوس هانی را کمتر کند اما کم کم نبود اهی تا غم از دست دادن عالدی کشی ملیاوا
 .  شدی بود که طالق داد نمی زننی که ای کرد ، به راستی مقیآرامشش تزر

 :  زدرونی را پاك کرد و از خونه بشی چطور اشک هادینفهم
 !!! رونی ره بی قربان داره مـ
 !!!  کنبشی تعقـ
 !!!  چشمـ
 کرد ، اون ی رفت و فکر می ها مابانی کوچه و خي داشت توی خبر از دو چشم عقابی بادی تماس قطع شد شهو

 پول هی ری دخترش زندهی به مراتب بهتر از خودش بفروشد و نه آنکه آيواقعا دوست نداشت نه دخترش را به مرد
 . ندی ببفیدار کث

 . دیای بدنشی ازدواج و به دی خواست که با فرد خوبی کرده ملی دکتر تحصهی اون دخترش را نه
 .  کس خبر ندارد فرداش چطور خواهد شدچی بودند و هندهی و بهار آزییا از پي هردو تصورش فقط برگ هااما

 آمد که عاطفه در خانه تنهاست و به شدت هول و هراس به جانش ادشی بود و در فکر بود که رونی شب را بتمام
 . چنگ انداخت

 ری عاطفه را زیت ، وقت کند و با سرفه گذراند و به خانه برگشت و با عجله به اتاقش رفی را تند و گاهی قدمهر
 . دی کشي ، نفس آسوده دیمالفه رنگ و رفته اش د

 خواست که دخترش را به ی و نمدی پرسی ، اون هر چه که بود عاطفه را مدی را بوسشیشانی سرش نشست و پباال
 .  بودمشی تصمنی آخرنی بده و ایکس
 مواجعه شد برگ را برداشت و دی برگ سفهی تا نخورده و ي رفت و درش را باز کرد که با اسکناس هافی سمت کبه

 " يتا فردا فرصت دار "متن آن را خواند
 ی نمی داشت که در هر صورت عاطفه دختر اوست و کسدی به دلش راه انداخت ، اما امي جمله ساده ترس بدنیا

 . تواند آن ها را جدا کند
 

نگاه کرد پدرش کنارش به خواب رفته بود و لبخند بلند شد  باز کرد و کش و قوس به بدنش داد و به اطراف چشم
 .  پدرش باشدشی توانست تمام وقت پی انداخت و بلند شد امروز جمعه بود و مشیو مالفه را رو

 مرد نی خواند که تق تق در اون به خود آورد به سمت در رفت و در را باز کرد ، ای بلند درس مي با صدااطی حدر
 :  را گرفتشی داشت مرد زانوازد و شانه هایر نمچرا دست از سرش ب

 ؟!!! ي خوندی درس میداشت...  سالم خانم خوشگله ـ
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 :  سالم تلخ اکتفا کردهی عقب رفت و به ی قدمعاطفه
 ؟!!! بابا خونه ست ـ

 ی چه بنی داخل شد و در را هم بست ، اگری را تکان داد و خواست به طرف اتاق برود که مرد با دو مرد دسرش
 ؟! داد ی مرد به ظاهر محترم انجام مهی بود که یادب

 :  کرد گفتی به او نثار مبی غرکی از اندازه که شی بی و با مهرباندی عاطفه کشی برفي گونه هاي روی دستمرد
 !!! ی درس تو بخوني بری تونیم...  می ما با بابا ت کار دارـ
 .  آخر از همه داخل شد در پشت سرش بست قبل از جواب عاطفه داخل اتاق شدند و مرد سوم کهو

 برگش را در اتاق گاری گذاشت و دود سگری دي پاي را روشیی آن نشست و پاي را جلو آورد و صدر روی صندلمرد
 ، شی اشرافپی صدر و آن تدنی با ددی زد که از خواب پرادی شهي به پهلويپخش کرد ، با اشاره او مرد لگد

 شی که محافظ اوست ، اما مرد کنارنست دای بود و مدهی را همان شب دیکیرد که ناخواست نشست و به آن دو م
 :  به چشم داشتنکی به تن داشت و عيکه کت و شلوار  خاکستر

 ...!!! لمی وکنی اـ
 :  گفتادی تمام شدن جمله اش شهقبل

 !!! بهت گفتم... فروشم ی من دخترم نمـ
 از تحمل ادتری حواله صورت زردش کرد ، دردش زی رفت و مشت محکمادی اشاره صدر محافظش به طرف شهبا

 :  کرددی زد و تاکگارشی به سيگری بود ، صدر پک دادیشه
 ...!!! ارهی دهم زبونت در بی مي وسط حرفم بپرگهی بار دهی ـ

 :  را ساکت نگه داشتفی ضعادی کالم صدر شهتی و جداخم
 ؟!!! ي دهیفهم...  ی کنی سر و صدا امضا می ده که بی ميبهت برگ ها...  برومنده لمی وکنی اـ

 :  بخورديگری مشت محکم ددی ترسی با اکراه از هم باز شدند انگار هنوز مادی شهي هالب
 ...!!! يچه برگ ها...  چرا ـ

 :  جواب دادبرومند
 !!!   شدند جناب صدرمی قي تو براتی برگه رضاـ

 :  ناخواسته گره شدندادی شهي هااخم
 !!!  دهمی نمی من دخترم به کسـ

 :  او نشستي بلند شد و رو به رومصدر
 ... !!!  گفتمی چيدی انگار نفهمـ
 بود ، دهانش از ترس خشک شده بود آب دهانش را قورت داد که دهی چسبشیشانی پي که روي اسلحه دنی دبا

 .  بوداهی سرد  سی آن شي ، نگاهش مسخ شده رودیانگار مذاب خالص بلع
 !!!  برگ ها رو امضا کننیا...  گمی مگهی بار دهیپس ...  شناسه ی زبون خوش و ناخوش نمنی اـ
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 :  شودند نگاه کردی که سمتش آورده می به برگادیشه
 ؟!!!بزار با دخترم باشم ...  ی همه بچه پرورشگاهنیا...  چرا عاطفه ـ

 :  بهش دادی خاموشدی زد و به برگ ها اشاره کرد برومند اميشخندی نصدر
 !!!  تو نگران نباششی پي فعال تا زنده ـ
 به سمت محافظ صدر رفت و شیشانی پي سرد و گرم مزاج از روی لرزون برگ ها را امضا کرد و او شي دست هابا

 .  بزرگ او قرار گرفتيدر دست ها
 :  کردادی بلند شد و برگ ها را به سمت برومند گرفت و پشت را به شهی با لبخند کجصدر

 !!!  اتفاقات خبر دار بشهنی از ادیدر ضمن عاطفه نبا...  کشمت ی مواد خودم مدی خري براشی بفرستگهی بار دهی ـ
 .  به او نداشتی حس خوبندی خواست آن مرد را باز ببی رفتند عاطفه واقعا نمرونی هر سه بو

 به خانه اش بهی مرد غرنی که ای ، از وقتدی از خانه اش به اتاق رفت و پدرش را در فکر دبهی رفتن آن مردان غربعد
 رود در رونی خواست پدرش با آن حال زارش بیآمده بود حال پدرش را دگرگون کرده بود ، به هر حال او نم

 .  سرد بماندییهوا
 دانست ی رفت ، نمرونی مواد بدی خري عصر تحمل نکرد و کاپشن رنگ و رفته اش را به تن کرد و براي هاکینزد

 عطش درونش بر احساسش غلبه کرده بود و دی کرد شای که دخترش را فروخته بود مصرف ميز آن پول هاچرا ا
 .  زن خانمان سوز را تحمل کردنی اادی توانست داد و فرینم
 :  زد و در توسط مرد باز شددر
 ... !!!  حالم بدهـ

 :  پر از تحکم و قدرت گفتیی کرد و با صدای اخممرد
 !!!  گمشونجایگمشو از ا...که به تو بدم ...  ضافه ندارم  برو گم شو من اـ
 :  هل دادن مرد افتادبا
 !!!  بودمقتی من رفي روهی قینارف...  ری اردشـ
 ...!!! گهی و تو جا دتیبرو خدا روز...  وقته ی االن بی وقتهی ـ
 : ، به طرفش رفتدی رسی به نظر می واقعری غکمی ادی شهی استخواني آن همه پول در دست هادنی دبا
 ؟!!! ي رو از کجا آوردنی اـ
 ؟!!! گهی دي برم جايندار...  بده يدار...   ستی به تو مربوط نـ

 :  گفتششی پقهی اسکناس ها محسورش کرده بودند با رفتار متفاوت با چند دقي که گومرد
 !!!  توایب...  آره که دارم خوب خوبش رو هم دارم ـ
 !!!  تنهاست بده برمی نه عاطـ
 !!! ارمی صبر کن االن مـ
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 زنده ی پروراند که عاطفه را تا وقتی در سر می واقعيای خوشحال و فارغ از دنادی مواد را به دستش داد و شهریاردش
 و یانی است که خط پاکی به او نزدي دانست که مرگ اون به قدری که نمنی خبر از ایست خواهد داشت ، ب

 . امضاش
 .  اومدنیی پانی کاپوت گذشت و از سقف ماشي از پشت به کمرش خورد و از رونیماش

 کرد که دور و بی لوکس را تعقاهی سنی بود و با نگاهش ماشی خوني هاارهی خلوت بود و صورتش غرق در شکوچه
 .  شدیدور تر م

*** 
 : به طرف صدر حمله کرد شد و شتری آن مرد انگار داغش بدنی قرار داشت با دی در آغوش زنانی گرعاطفه

 !!! ازت متنفرم...  یتو بابام و کشت...  ی تو بابام و کشتـ
 : دی بزرگش گذاشت و بوسي خورد را در دست های اش منهی که به سیفی ظري مشت هاصدر

 ؟!!! اشک ها رو دارم که بابات تو بکشم نی ادنی دلم من مگه تحمل دزی عزـ
 .  چطور در آغوش اون مرد قرار گرفتدی به هق هق افتاده بود و نفهمعاطفه

 و حس دی روز دکی جا و در کی را بتی بودن به مراتب  بدتر و عاطفه هر دو مصمیتی ، ستی درد بزرگي پناه یب
 . کرد

 :  شده بودرهی اتاق نشسته بود به عکس پدرش خيتو
 من ببخش که نرفتم برات دارو يبابا... ی تو و مامانشی پاریمن تنهام به خدا بگو منم ب...  ترسم ی من مي باباـ

 یاونجا خوبه مامان خوشحال که رفت...  تنگ شده یلیخ... دلم برات تنگ شده ...  خوبم يبابا...  يبابا... رمیبگ
 ...!!!  تنگ شدهش دلم برایلی دوستش دارم خیلی بهش که خیگفت...  شیپ

 ؟!!! گناه نبود ی بود بی آن زندگقی اون الای اش تمام اتاق را پر کرد ، آهی گرییصدا
 :  شدرهی در دستش خی گذاشت و به برگزی مي مشروبش را رووانی لصدر

 !!!  به قصرشادیپرنسس خانم ب...  وقتشـ
 .  زدی لبخند کجو

 :  صدر عقب رفتدنی رفت و در باز کرد ، با داطی و به سمت در حدی مدرسه اش را با اشک و ناله پوشلباس
 !!!   سالم پرنسسـ

 :  تر شدنددهیچی اخم هاش پعاطفه
 !!!  خوام برم مدرسهی مـ

 :  زدي لبخندصدر
 !!!  رسونمتی من ممی برای بـ
 !!! ادیبهار با هم م...  رم ی نه خودم مـ
 !!! می ری با هم مـ
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 : دی کشنی و گرفت و کشون کشون عاطفه را سمت ماشدستش
 ... !!! ولم کن....  امی ولم کن نمـ

 :  و زد   و در ها قفل شدندي قرار گرفت ، صدر قفل مرکزی لوکسنی نداشت و عاطفه داخل ماشدی فاي و زارهیگر
 !!!  گمی می چی که بفهمياونقدر بزرگ شد...  باهت حرف دارم نی آروم بشـ

 :  کنان گفتنی فنی فعاطفه
 ؟...!!!  من کجا ـ

 :  حرکت کردنی زد و ماشي لبخندصدر
 ؟!!! تی خانواده واقعشی خونه خودت پيبر... شده  به نظرت وقتش نـ

 :  نگاهش کردجی گعاطفه
 !!!  ندارم مامان و بابام مردندي من خانوادـ

 ها هی ، فکرش مشغول بود ممکن بود که همسادی نپرسيزی نگفت و عاطفه هم چيزی زد و چی لبخند کجصدر
 ؟!!! شده بود پدرش نبوده باشد دهیچی پدی پارچه سفيدروغ گفته باشن و آن مرد که تو

 کس بودند ی و بمیتی  مادرش باشد ، خودش جواب داد که پدر و مادر او هر دو ای پدر یی مرد ممکن از آشنانی اایآ
 داد که تک فرزند بودند و پدر و ی پدرش جواب مدی پرسینداشت و تا م...  و خاله یی وقت عمو و عمع و داچیو ه

 . مردند آنها ییمادر هر دو تا
 .  با او داشته باشدی مرد نسبت خوننی بود که دروغ گفته باشد ممکن هست که اممکن

 .  متوقف شد و عاطفه سرش را باال آوردنیماش
 !!!  شو پرنسس منادهی پـ

 :  شدادهی پشی ابري و در فکر هاجی گعاطفه
 ؟!!! ی با پدر و مادرم داشتی شما نسبتـ

 : کوچک  او را در دست فشرد و گفت و بست و دست ها نی در ماشصدر
 !!!  با مامانت نسبت داشتمـ
 :  در ذهنش جرقه زديگری دی راه افتاد عاطفه سوالو
 ؟!!! دی من هستیی شما داـ

 :  دوباره همان لبخند کجش را زدصدر
 !!!  نهـ
 ییبای زقی مجزا داشت  ، ان ور تر آالچیی را پاك کند ، باغ بزرگ بود ، استخر و فضاي نه محکم که سوال بعدهی

 .  بوددهی دشی مدرسه اي از دوست هایکی بود خانه  قی کرد ، عاطفه عاشق آالچی مییخود نما
 ؟!!! تونم برم اونجا ی مـ

 :  زدي شد و لبخندرهی دستش خری به مسصدر
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 !!! ي دوست دارقی تو هم مثل مادرت آالچـ
 !!!  اومدم اون مردای به دنی؟  من وقت...! مامانم دوست داشت ـ

 :  خورد بردی که  دو پله ميدی چوب سفقی شد ، صدر اون به سمت آالچنی باره غمگکی شادش به چهره
 !!! اخمات تو باز کن پرنسس...  خب یلی خـ

 :  زدی رفت و داخلش چرخقی به سمت آالچعاطفه
 !!!  قشنگهیلی خـ
 !!! شهی خوشگل و رنگ و با رنگ ميدور و برش پر گل ها...  شینی فصل بهار ببي تودی باـ

 :  ذوق زده گفتعاطفه
 ؟!!! نجای اامی بدی زای مامی بهار بیعنی...  واقعا ـ

 :  را در دست گرفتشی به طرفش رفت و زانو زد و دست هاصدر
 !!! ی کنی زندگنجای ادیاالن تو با...  دلم زی عزـ

 : دیرس پی عقب رفت و با ناراحتعاطفه
 ؟!!!من که خونه دارم ...  چرا ـ
 !!! یتو تنها نش...  خونه خودم ارمی سرش اومد من تو رو بییبابات گفت اگه بال...  اومدم خونه اتون ادتی ـ
 !!!  بابام گفتـ
 ؟!!! ي رو دوست ندارنجایمگه ا...  آره ـ

 : دی به کلبه دهی خانه کوچک شبهی به دور و برش نگاه کرد که عاطفه
 ؟!!! هی اونجا خونه کـ

 :  به کلبه کردی نگاهصدر
 !!!  پرنسس  کوچولوي خونه کوچولو واسه بازهی؟ مال تو .... !!! شینی ببي دوست دارـ

 باز مانده ی واقعيای دهانش در برابر روي سمت اون اتاق بازدی رفت و دونیی کرد و از پله ها پادیی با سر تاعاطفه
 رنگ و با ي هاي شد آن همه اسباب بازی می عروسک پارچکی ختم به شی هاياب بازبود ، دختر که تمام اسب

 . دی رسی مای روکی از شی بيزیرنگ و متنوع چ
 :  زده گفتذوق

 ؟!!! ها مال منن نی اـ
 :  با لبخند سرش را تکون دادصدر

 !!!  بگو که عوضش کننی دوست نداشتی هر چـ
 ؟!!! عروسک و بردارم نی تونم ای مـ
 !!!  خبای پالتو تنت کنم بعد بهی...  خونه هوا سرده ي تومیبلند شو بر...  دلم زیـ آره عز  
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 اون شی رفت که آغوش او تا چند روز پادشی دشی جدمتیعاطفه سرش را تکان داد و با عروسک گران ق   
 . عروسک در به داغان را بغل گرفته بود

 بود بای زي خانه به قدرندی ببیستالی کرییای روانی توانست میم بود که ی بزرگي خانه درست مثل قصر هاداخل
 .  شددهی دبای هشت ساله هم زي دختر بچه دیکه از د

 !!! اون مامانت بوده...  نی اونجا رو بـ
 :  شدرهی قرار داشت خواری دي که روی به قاب عکس بزرگعاطفه

 ؟!!! ست هی مامان عالـ
 :  کردکی عاطفه قفل شدند و اون به خودش نزدنهی زد و دستهاش دور سي لبخندصدر

 !!! دیدرست مثل تو تو رو هم از من دزد...  دیاما بابات اون از من دزد...  بود نجای ای آره وقتـ
 :  کنار رفتعاطفه

 !!! ستی من دزد ني نه باباـ
 !!! ستی تو نبوده و ني باباختی ریاون ب... ؟ کدوم بابات !!! بابات ـ
 یول...  گه یاونم گفت خودش بهت م...  دیگفتم بچه ام بهم بد...  ناراحت شد نقدری ادی من و دیوقت چرا ی دونیم

 میتو رو از بابات دزد...  تونست شرم زده بود بگه که عاطفه من ی چرا چون نمی دونیم...بجاش خودش و کشت 
 !!! دی من رو دزدی شعور معتاد بچه من کیاون ب... 

 :  دادهی تکواری صدر به دي هاادی از فردهی ترسعاطفه
 شتری بگهید...  دزده ی تو رو از من نمی کسگهید...  دوستت دارم یلیمن دوستت دارم خ... نترس خوشگلم نترس ـ

 ...!!!  ببرنتشمی زارم از پیمراقبت هستم نم
 :  داد زدعاطفه

 !!!  خوام برم خونهی من مـ
 :  شدکی بهش نزدصدر

مادرت تنهام گذاشت تو ...  تونم یمن بدون تو نم... دخترم ...  گوش کن به حرف هام گوش کن مایه...  مای هـ
 ي اسباب بازنی لباس ها بهترنی زارمت بهتری مي پر قويتو...  کنم ی برات آماده می بخواهیهر چ... تنهام نزار 

 !!! من و تو هوم ... اونجا می ری می کنی اونجا زندگيدوست دار...  ی تو بگیاصال هر چ... 
 :  و چشمان قرمز آن مرد نگاه کردی به چهره اشکعاطفه

 !!! ستی من دزد ني باباـ
 :  گفتي هم فشار داد و با لرزش خفه ي چشمانش را روصدر

 ؟!!! ی مونی من مشی پی مونیاالن م...  ستیبابات دزد ن...  بابات ـ
 !!!  کننی خوام برم مدرسه اخراجم می مـ

 :  صورتش را قاب گرفتصدر
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االن دوتا خواهش ...  ثبت نامت کنم هومم نجای به اکی مدرسه نزدمیچطور فردا بر...  برمت ی مدرسه بهتر مهی ـ
 ؟!!! کنم کیکوچ

 :  معصوم صدر دل کوچک عاطفه را نرم کرده بودچهره
 !  هومـ

 :  زدي لبخندصدر
 ؟!!! ی منو بابا صدا بزنشهی مـ

 :  کردی اخمعاطفه
 !!!  کنم بگو بابای خواهش مـ
 !!! یستی من ني تو بابای ولـ
 

 :  نکشدادی حبس کرد تا سر او فرنهی نفسش را در سصدر
 ؟!!! کنه یم...  کنه ی تو تنگ نمی قبلي باباي که جانیفقط صدام بزن ا... امروز برات باشم ...  تونم ی می ولـ

 :  با مکث گفتعاطفه
 !!! بابا...  باشه ـ

 : دی صدر در صورت متعجب عاطفه خوابنفس
 !!! یستی عاطفه نگهید...  ماستی هم به اسم هدتیشناسنامه جد...  زن ی صدا ممای تو رو  هنجای همه اـ
 !!! ئهي اسم من عاطفه احمدی ولـ
 ؟!!! هی صدر کمای هياالن بهم بگو اسم بابا...  صدر مای از امروز به بعد اسم تو هستی نگهی دـ

 :  شناختی صدر را نممای شده بود او که هرهی به او خجی گعاطفه
 !!!  دونمی نمـ

 : دی با صدا خندصدر
 ؟!!! بمونه خب ادتی ي فرهاد  و اسم مامانت مژگان عبادـ

 !!!  يفرهاد و مژگان عباد:  تکرار کرد عاطفه
 
 : سال بعد10 
 : مایه
 !!! مایه...  مای هـ

 : دمی را فوت کردم و به او توپنفسم
 !!!  چند بار بگم بهم بگو عاطفهـ

 :  کردی اخممهرناز
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 !!!  خويخسته ام کرد...  جلو خودت عاطفه مای بگم هدی بابات باییجلو...  دونم به کدوم ساز تو برقصم ی من نمـ
 :  شدمرهی رنگش خي نقره نی مقنعه  فرو کردم و به ماشي را تومیموها

 ... !!!  بابام اومدهـ
 ی کرد اونقدر خوش لباس  بود و اشرافی بهم نگاه منهی داده بود و دست به سهی تکنیکه به ماش شدم رهی خبهش

 .  بودنددهی صف کششیکه همه دخترها برا
 !!!  زنمیبهت زنگ م...  برم دی خب مهرناز من باـ

 : دی کشادی فربای ازش فاصله گرفتم مهرناز تقریوقت
 !!!  اسپند واسه بابات دود کن ناقص شدهی ـ

 :  هم فشردم و به سمتش رفتمي را روچشمانم
 ؟!!! مسخره اون ها بشم ادی مگه نگفتم خوشم نمي چرا باز هم اومدـ

 :  و دور زدنی را زد و ماششیشگی کج هملبخند
 !!!  سالم بابادی شما بگستیدر ضمن بد ن...  می کار داری کلنی بشـ

 :   فوت کردم و کنارش نشستمختهی به هم ری را با اعصابنفسم
 ... !!!  روزت چطور بودي سالم باباـ

 مسئله حساسم و خودش نی اي رويادی دانست زی ، مدی و خواست گونه ام را ببوسد که با اخم من عقب کشدیخند
 .  عقبدی کشیم

 کرده بود ، يگری دزی من است ، نه چمیم فقط ق شدی آور مادی که به او ی تارسناکي دوباره از همان اخمافرهاد
 .  شده بودرهی را گرفته و به جلو خنیمحکم فرمان ماش

 ؟!!!من خسته ام ...  ي ری مي کجا دارـ
 :  مهربان گفتی ولآرام

 ؟!!! امتحانت چطور بود ـ
 !!!   افتضاحـ
 :  ام کردی به چهره خنثی نگاهمین
 ؟!!! چرا گهیبردمت مشاوره د...  برات گرفتم یمن که معلم خصوص...   باز چرا ـ
 !!! مگه زوره...  خوام درس بخونم ی نمـ
 !!! مای هـ
 : دمی کشغیج
 !!! از همه متنفرم... از توهم متنفرم ... اسم متنفرم نیمن از ا...  مای بهم نگو هـ

 : گفتانهی و اون برگشت سمتم ، مهربان و دلجوستادی انیماش
 ... ي ها ندارنی به مدرك و ااجی احتی هستیتو دختر باهوش...  يبه درك که قبول نشد...   خب آروم باشلی خـ
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 :  داد زدمدوباره
 ؟!!! خورت بشم رهی سواد بمونم که جی بی خواهی میعنی ـ

 ی خواستم عصبی خواستم ، می را منی ، همدی کشیقی عمي داد و چشم بست و نفس هاهی تکشی به صندلفرهاد
 .  کنمی خودم زندگي کنم و برم براتی گوشم تا از او  شکاي خواستم بزند تویشود م

 ...!!!  ساله که خودت10تو ...  و بردم مانتی فهمم دل و اینم...  من خرم ي تو فکر کردـ
 :  وجودم را لرزانددادش

 !!!  خفه شوـ
 و لوکس کی شنی ماشنیرا در ا به جهنم بودند هر لحظه ممکن بود من بهی ، چشماش شدی دهنم ماسي توحرفم
 . بکشد

 !!!  کنه آخهی نگاه مي به دخترش اون طوريکدوم پدر... من پدرتم ...  مای هـ
 به سنگ خورد ، پس اون رمی دوباره تنکهی ، نه به خاطر حرف هاش از اادشی ، نه به خاطر  فردندی هام چکاشک

 .   من آرام و مهربان بودشی؟ چرا گم شده چرا پ!!! کرد کجاست ی می که سالخی رحمیفرهاد ب
 !!! مایه... من ببخش سرت داد زدم ...  زمی عزمای هـ

 .  شدمرهی دستم گذاشته بود پس زدم و به پنجره خي را که رودستش
هاد دوست  که فريزی بود ، ازش متنفرم هر چانوی کالم پی آهنگ بکی آمد که ی صدا فقط از پخش مری مستمام

 .  خواست منم دوست بدارم ، متنفر بودمیداشت م
 :  شد ، در طرف من را باز کردادهی و پستادی الوفری خونه نيجلو

 !!!  شوادهی پرنسس خوشگلم پـ
 :  شدمادهی که انتظارم بود پزی به چلی میب
 ؟!!! قتی خونه رفي چرا اومدـ

 :  کردنگاهم
 ؟!!! ی چیعنی قتی رفـ

 :  زدميپوزخند
 !!! لوفرهی ننی فاسقت ایعنی ـ

 :  نگاهم کردنی خشمگدوباره
 ؟!!! ادی که از دهنت در می چه کلماتنی امای هـ

 : رونی بدمی محکمش کشي را از پنجه دستم
 !!! دمیمگه آه کردنشو نشن... رو تختت ادیمگه نم...  مگه دروغ ـ

 :  هام محکم گرفتبازو
 !!!  دونم و توی من میزن حرف ها بنی از اگهی بار دهی ـ
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 ...!!! ی بکشی بزنی چکارم کنی خواهی مثال مـ
 !!! بس کن...  بس کن مای هـ
 ...!!!  تو و اون فاحشه ها رو نشي های نحس هرزگيتا صدا...  خوام برم یمن از اون خونه م...  کنم ی بس نمـ
 به صورتم خورد که صورتم را  به جهت راست چرخاند ، گونه ام ذق ذق کرد و اشکم چشمام را پر کردند ، یلیس
 :  رفتی منیی باال و پاتی فرهاد از عصباننهیس
...  ی گیچرا دروغ م...  کردم ی هرزگي تو خونه که تو توش بودی با زنیمن ک...  ي که بريکجا رو دار...  ي برـ
 ؟!!! ی گیخوب چرا دروغ م...  ي  ازم خسته شدین داد بزی خواهیم

 .  ، زنگ فشار دادلوفری سمت خونه ندی فرهاد بود ، بازوم و گرفت و کشی به نگاه سرخ شده و عصبمی عاصنگاه
 .  کند چطور ثابت کنمی متمی زند و اذی کنم اگه بگم من  را می متی شکاازش

 : می گوی گفت دروغ می کرد و می که دادگاه قبول نمي طورنیا
 !!! می چند دست لباس بخرمی اومدمایفرهادم با ه...  لوفری سالم نـ
 !!! زمی تو عزای بـ

 ي توي مرد اشراف زادی به هم گر خورد ، نگاهم و ازش گرفتم ازش متنفر بودم متنفرم از هر چمانی هر دونگاه
 . استی دننیا

 .  شرف و خودنمانی بهمشون
 . می را باز کرد و من و فرهاد داخل شد در خانه اشلوفرین

 .  آپارتمان هم با هم باشندنی اي شود توی نبود مي بدي ، خب جادادی انجام منجای را اشی های هرزگحتما
 !!!  شدهی دخترم صورت چمای وا هـ

 که کی رمانتی دونستم آغوش فرهاد وقتی؟اما م!!! دخترش بودم هیسالش بود و من شب25؟ فوقش ! شو دخترم خفه
  فاسقش من را دخترش بداند

 . بشینه مزاحم و رق 
 :  دادمرونی را با صدا بنفسم

 !!!  گوشمي فرهاد زد توـ
 :  مانندش گفتغی جیی با صدالوفرین
 ...!!! مای فرهاد تو هي واـ
 

 :  گفتی عصبفرهاد
 !!!  باشهمای هزی ساياری شبت تو بي چند دست از لباس هاشهی مـ
 :  و رفت که امر ارباب را اجرا کنددی کشی نفسلوفرین
 ؟!!! من زدم تو گوشت ی الزم بود بگـ
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 :  نگاهش کنم گفتمنکهی ابدون
 !!! گهی دي عمه ام که نزد تو زدـ
 !!!  کنهی جاش درد مـ

 :  ، دستش را پس زدمدی گونه ام کشي انگشتش را با نوازش رودوتا
 !!! شهی بهم دست نزن چندشم مـ

 :   کرد جو را عوض کندی نفس را فوت کرد و سعفرهاد
 ؟!!!! چطوره ششی پمی ری اومدم بهت بگم که عمه ات دعوت مون کرده تابستون می راستـ

 ؟!!!عمه : کردم بلغور
 !!!  ذره شدههیگفت دلش برات ...  دوست داره یلی خبای آره عمه فرـ
 !!!  ذره نشدههی دل من واسه اش ی ولـ

 : گفت انهی دلجوفرهاد
 ...!!!18 تو سن ی زشت بود تو تازه رفتیلیتو حرفات خ...  شدم یعصب...  خوام ی معذرت ممای هـ

 : دمی سمتش چرخکامل
 ؟!!! بزرگ شدم ي پس قبول دارـ

 :  زد و دستم را به دست گرفتيلبخند
 !!! ی رو بدون فکر بگی نه اونقدر که هر چی ولي بزرگ شدـ
 ؟!!! کنم یواسه خودم زندگ اونقدر بزرگ شدم که خودم ـ

 :  ذوق زده من شدیی به چشمارهی گرد شدند و خچشماش
 !!!  دختر خانم خاصهی چند دست لباس خاص واسه نمی خب اـ

 .  کردی فکر مدی و صاف نشستم بادمی را از دستش عقب کشدستم
 .  خودشی هاش ر ا ازم پنهان بکند خونه بزرگش ارزانی هرزگستی الزم نگهی باز گذاشتم ددانی مبراش
 :  خودش چند دست لباس انتخاب کرد و انتخابم  را محدود کردشهی هممثل

 !!!  خوامی من لباس نمـ
 !!!  خارجمی فردا هم پرواز دارمی داری امشب مهمانـ

  هم بهش اضافه گریچند تا د را  برداشتم و پشت سر هم یکی ي قهی سلنی ترکی و فوت کردم و بدون کوچنفسم
 . شد
 .  زد ، هرزه پول پرستی حرف ملوفری نشسته بودم و فرهاد داشت با ننی ماشيتو
  اون دختر اتی به فرهاد کردم که هنوز هم داشت چرندی را از او گرفتم و در داشپرت را باز کردم ، نگاهمیرو 

 .  کردیگوش م
 .  بردم و اسلحه را لمس کردمدست
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 .  بودمنی ، نه من ترسو تر از ادندی؟ دست هانم لرز...!!! جرعتش را  داشتم یعنی
 .  افتاد در داشپرت و با عجله بستم و صاف نشستملوفری ام به ننگاه

 :  را به طرفم گرفت که پسش زدمي دودنکی پشت فرمان نشست و عفرهاد
 !!! شهی پرنسسم چشمات خراب مـ
 : رونیپرتش کردم ب  نی و گرفتم و ازپنجره ماشنکیع
 !!! هی واسه امروز کافگهید...  بس کن مای هـ

 !!!  االننیهم... منو ببر خونه :  زدم داد
 :  فوت کرد و موهاش را چنگ زدی نفسش را عصبفرهاد

 !!! ياگه اجازه بد...  رم خونه ی سرم مرهی دارم خـ
 :  بود نگران بودیعصب

 ؟!!! ی شده چرا نگرانی چـ
 : مزمه مانند گفت کرد و زیمکث

 !!! یچی هـ
 کرد به مشکل ی که می شرکتش اجناسش هر کوفتي هاي به درك که ناراحت بود به درك که کاردمی نپرسمنم

 . بر خورده  بود
 !!! به درك:  دمینال

 .  شدی زد و مشغول رانندگي لبخندفرهاد
 

 :  زدمداد
 !!! خودم دست و پا دارم...  رونی برو گمشو بـ

 :   گفتدهی با قهر اما ترسشگریآرا
 !!!  آقا گفتهی ولـ
 !!!  آقات غلطت کرد با توـ
 .  تخت خودم را انداختمي و در را قفل کردم و رورونی اتاقم پرتش کردم باز

 . کنمي دختر خوبش را  بازي فرهاد اداي دوست هاانی باشم ، دوست نداشتم منجای نداشتم ادوست
 .  شده بودندرهی چشمم بود که همه با ترحم بهم خيو خار تشی مهماننیهنوز هم  اول 

 :  با تق در بلند شدم ، فرهاد التماس گونه گفتدمی پهلو خواببه
 !!! می با هم حرف بزندی کنم بایخواهش م...  ی در و باز کنشهی مزمیعز...  مای هـ

 که سرچشمه اش ری به ذهنم هجوم برد تصاویبی عجری شدم و تصاورهی مادرم  خی سر خورد به عکس جواناشکم
 . نوشته هاش بودند
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 :  شدم و به سمت در رفتمبلند
 !!! ي چکارم دارهی چـ

 :  بوددهیی زد انگار ترسی بهم دست بزنه عقب رفتم ، نفس نفس مخواست
 !!!  خبـ
 !!! ي چرا در اتاقت و قفل کردی تو خوبـ

 :  تخت و پشتم بهش کردمي روبرگشتم
 !!!  مزاحمم بشهیوام کس خی نمـ
 :  تخت نشست و موهام و نوازش کردیلب
 ...  دونم اگه مامانت بودی می من چکار کنم تو دوباره خوب شمای هـ

 :  و عقب دادمری و چنگ گرفتم و تصاوبالش
 ؟!!! شتی پادی برم دنبال دوست بی خواهیم...  ي شودی افسرده نمنقدری االن ادی شاـ

 :  کردمبلغور
 !!! خواهم تنها باشم ی مـ
 !!!  خوشگمانی مهمان ها مگهی دو ساعت دـ
 !!!  برده ات آماده بشهدی دونم بای باشه مـ
 ی براش گرون تموم میلی خلی شده بودند اواي حرف هام براش عادگهی و بلند شد و رفت ، ددی و بوسمیشونیپ

 .  پوستش کلفت شده بودگهی االن نه دیشودند ول
 مثل بابام یکی کردم با ی فرار منجای اوردم و بغلش کردم ، کاش منم مثل مامان از ارونی بالش بری مامان از زدفتر

 .  شودمیآشنا م
 .  شدم و نوازشش کردمرهی را باز کردم و به عکس بابام خدفتر
 : هیعال

فطرت ها  آن پست ي شکنجه هاری توانستم زی نمگری شود فقط دی می دونستم عاقبتم چی زدم نمی نفس منفس
 .  هستمی شهر لعنتنی  اي دانستم کجای ، در کوچه بودم نماورمیدوام ب

 ؟!!! اون هاش ـ
 !!! نه...  نه  ـ
 برد ؛ تقال نی جلوم سبز شد موهام و به چنگ گرفت و من به سمت ماشی درشتکلی به فرار گذاشتم اما مرد هپا

 .  کردیکردم و با مشت و لگد به جانش افتادم اما آه نم
 : و در را بست "ون" کرد داخل پرتم

 !!! ي شدری انگار از جونت سـ
 : دمینال



 

@donyayroman 20 

 !!! تو رو خدا بزار من برم...  بزار من برم ـ
تو ...  من جونم و دوست دارم هی بد جور اخالقش سگدتیارباب جد... ي؟  خانم خوشگله تو فروخته  شد! ي برـ

 ... دیالتماس اون بکن شا
 ؟!!! هوم ي کلفتش شدفقط
 دختر هی عده مرد سگ صفت افتاده بودم ، من هی انی کردم ، چطور مهی را کف ون گذاشتم به حال و روزم گرسرم

  عرب که تازه ازدواج کرده
 .  بزندبی به جيادی بود که مرا مثل برده ها بفروشند ، و پول زي ازدواج نبود بلکه نقشه کنی ،ولبود

 ؟!!! مرده ای خبر داشتند کجام ، زنده ام خانوادم
 .  دوباره فرار نکنم دست ها و چشمانم بسته شده بودندنکهی اي نگه داشت ، براي درخانه دم

 شده اش  حساس هست ، که دهی خری انگار به شي به قدردی ارباب جدنی هولم داد تا جلو برم ،امیمرد پشت سر 
 .    ذاشتند خش بردارمی نمنجای و حملم به ادی مدت خرنیدر  ا
 که به  او فروخته ی پشت سرم و سگي شد  ، همصفت خودشا ن ، مثل سگ های مدهی پارس سگ ها شنییصدا
 . شدم
 :  گفتی فارسدمی  عماد را شني چقدر راه رفتم  صدادمینفهم

 !!!  در خدمت شماست اربابـ
 :   مرد هم دستور دادآن
 !!!  چشماش و باز کنـ

 بزرگ و اری خانه بسکی خانه ام ؛ کی ، داخل دمیبا چند بار پلک زدن د کنار رفت و من دمی دي از جلواهی سپارچه
 .  داشت نشسته بوديری نافذ و نفوذگي که چشمای پوشکی  مرد جوان و شمیرو در رو

 !!! ي از عکست خوشگله تریحت...  چشماش خوشگلن ـ
 هاش گرفت ، بغضم قی را به سمت عماد و چند تا از رففی اشاره کرد که دو کشی زد و با سر به مرد کناريلبخند

 پوش که عماد گفت سگ کی مرد جوان و شنی زن آزاد االن برده بودم برده اهی مردم ، من یگرفته بود،  داشتم م
 . است
زبانم و  عماد هم ی جانم بودند ، ولیی آنان هم بالنکهی را مرخص کرد ، با اهی عماد و بقی به شماره افتاد ، وقتنفسم

 . شوهرنحسم بود
 ؟!!! هیاسمت مژگان عباد...  خب خانم خوشگله ـ

 .  جلوم نشسته بودلی دانستم چرا ازش واهم داشتم ، انگار که عزرائی نفس زدم نمنفس
 :  زدداد

 ؟!!! ي بلدیفارس...  ی  کر و اللـ
 : دی اسمم را پرسی عرببه
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 !!! هی عالـ
 !!! یستی بلد نی پس فارسـ

 را  ازم می خواستم اصالتم را زبان مادری دانستم چرا نمی ، اما نمرستانی رفتم کالس دوم دبی بودم من امسال مبلد
 .   ردیبگ
 !!! يری گی مادی ستیخوبه مهم ن...  طور نی که اـ

 :  به خدمه اش کرد و گفترو
 !!! ادی حال اوضاع در بنی از اکمی نشی ببرـ

 .  کشاندی را گرفت و من را به سمتمی که بازودمی را شنی زنچشم
 شتری از دو بار بشتری داد ، شاهانه بود اونم بی که عماد اجاره ام مي که دربرابر انباری در اتاقنجامی روزست  که ادو

 . دی ارباب سگ صفت من را خرنیاجاره ام نداد که ا
 ای گفت خوشگلم ، خدای بود وگرنه نمهدی من را نخری کلفتي چهره ام گذاشتم ، مطمئنم که براي هانم را رودست

 . کمکم کن ، خالصم کن
 ستمی بلد نی کرد عربم و فارسی اتاق باز شد و همان زن خدمتکار دستور داد که دنبالش بروم ، اون چون فکر مدر
 .  زدی و اشاره حرف مهامیبا ا

 .   خواست الزم نبود همخوابش شومی می کلفتي سگ صفت ارباب ، من را برانی ایعنی دی را شنمی خدا صدایعنی 
 .  مشربش دستشوانی تنش بود ،  لدی شلوار کتان سفهی و ي سورمه راهنی پهی پله ها رفتم ، نیی سمت پابه
 .  با اوی باشد اال هم آغوشزی من همه چفهیآب دهنم را قورت دادم و دعا کردم وظ 

 :  نگاه کردمی نگاه از سر تا پاهاهی و با ستادمی اجلوش
 !!! مای شیمرخص...  برو ـ

 آن دو ي گری و تاب خورد و وحشچی باره معده ام پکی شد ، به ی زن کنار دستم نگاه کردم که دور و دورتر مبه
 .  آمدادمینفر 

 .  خواستی قبول نشده بود ، او  جسمم را ممی ، ماتم برده بود دعانمی زد و با دستش خواست کنارش بشيلبخند
 .  کنميری شدن سرم جلو گجی توانستم از گی کرده بودم و نمبغض

 !!! نی بشای گفتم بيدی نفهمـ
 ی کلفتش ممی رفتند، پشت پا بزنم و بگوی ذهنم رژه مي که توری توانستم به آن تصاوی توانستم ، نمی هنوز نماما

 . شم
 : دی کشادیفر
 !!!  بتمرگستمی مگه با تونـ

 .  ترساند پارس کردنش نماد قدرتش بودیورد کرد ، او واقعا مثل سگ بود ، م دادش رعشه به بدنم آییصدا
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 قرار بود گری دي تر کرد ، نفسم متوقف شد بارکی ترس کنارش نشستم ،کمرم را  گرفت و من به خودش نزدبا
 .  ، قرار بود همخوابه اربابم بشمرمیبم

 .  چنگ زدمرانشی پقهی درست کنار  گردنم حس کردم ، ناخواسته گردنش راي نفس هاش را رویوقت
 شدن را ری تونست تحقی و دستم نگاه کرد ، اشک هام صورتم و پر کرده بودند ، اون نمقهی را عقب برد و به سرش

 .  زن را درك کندکی يدرك کند ، احساس ها
 ي هی شده بود ، کمتر از کسر ثانی چنگ زدنم عصبي شده بود برای ، عصبدی کشنیی چطور دست هام پادمینفهم

 .   محکم بهم زد که پخش مبل شدمیلیس
 !!! هان...  ی زنی گردنم و چنگ  می با چه جرعتـ
 !!!  نداشتم ولم کن برمی به کار کسيمن که کار...  بزار برم ی خواهی از جونم می چـ

 :  شد و موهام به چنگ گرفتلی سمتم متمابه
 ؟!!! ی تونیم...  ی دختر پاك و معصوم بشهی و دوباره ي بری  تونیم...  يکجا بر...  ي بزارم برـ
 :  زد و مسخره ام کرديشخندین
 !!!  کنم بزار برمیالتماس تو م...  بزار برم ـ

 نداشت ، من و درد و دهی فاشی بود ، التماسم برای روانکی بودم ان دهی ام را گرفت و بلندم کرد ، ترسقهی و دیخند
 .   کردی اصال اثر نمشی رومی چارگیب

 :  دست هاش بلندم کرديرو
 !!!  در قبال امشب چطورهي آزادـ

 .  داشته باشمی پاکی تونستم زندگی کرد و من می ذاشت برم ، آزادم می امشب بعد مفقط
 :  دادی مبمی داشت فرای گفت ی اش کردم ، راست ماهی به چشم ها سینگاه

 ؟!!! ی کنی بعدش آزادم می گی راست مـ
 :  رفتی پله ها باال و به سمت اتاقاز
 !!!  به حالم داره و تالش توی بستگـ

 ی مردم و زنده می شود  اگر چه من فقط می زد و در اتاق را باز کرد ، تمام تالشم را کردم که راضی کجلبخند
 .  وجود نداشتي مکرری بود ، دفعاتمی ، مهم آزادستی بار مهم نهی گفتم ی نميزیشدم اما چ

 !!!  اربابـ
 !!!  هومـ

 :  کرد بهم نگاه کردی مي موج دارم بازي که داشت با موهای حالدر
 ؟!!! ی کنیمن آزاد م...  دی سر حرفتون هستـ
 .  آغوششي تودی پهلوم  حس کردم که من کشيدستش رو 
 !!! گمیکه شد بهت مپس وقتش ...  ی بمونی کي بری کرمی گی ممیدر ضمن من تصم...   ي چه عجله ـ
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 .  زدروزمندانی لبخند کج پهی اون فقط یمتعجب و دلشکسته نگاهش کردم ، ول  
 
 : مایه
 : نمی کنم و بشمی صدا داد و مجبور شدم دفترش را  قادر
 ؟!!! بله ـ
 ؟!!! زمی عزي آماده مای هـ
 !!!  توایب...  آره ـ

 :  وارد شدای مدل کت شلوار دننی با آخرشهی باز شد و مثل همدر
 !!! یستی تو که هنوز آماده نـ

 :  شدم و موهام را با کش بستم و برگشتم طرفشبلند
 !!!  آماده مـ

 : می و صورتدی توالت سفزی به طرفم امد و برم گردون سمت مفرهاد
 !!! پرنسس خانم...  آماده شدنه نی اـ

 :  هام تکون دادم که دست هاش را برداشتشونه
 !!! امی اصال نمای...  امی بي طورنی خوام همی مـ

 :  زديلبخند
 !!!  بابا فرهاد زد تو صورتمینکنه قرار به همه مهمون ها بگ...  که ی هنوز عصبـ
 ؟!!! کنه یم...  کنه ی نمی چه بگم چه نگم واسه تو که فرقـ
 :  شدرهی حرکت برم گردوند و به چشمام خکی يتو 
 یکس...  کنه ی مجادی که تو دلت داره نفرت اهیچ...  ی کنی نمي گه همکاری تو چت شده روانشناست ممای هـ
 فقط کارمندم بود و االن مزون لوفرین...  تره زیبه جون تو که از جون خودم عز...  کردم يمن کار...  گفته يزیچ

 !!! ستی نگهید... ستی ما ننی بیچی هنیلباس داره هم
 :  که سراغ داشتم گفتمی لحننی تلخ تربا
ازت ...  ی فهمی ازت متنفرم چرا نمی خوام نباشیفقط م...  ی نباشای ی باشی تو با کستی برام مهم نـ

 !!! مـــــــتـــــــنـــفــــرم
 :  به سمت در رفت قبل خارج شدن گفتنیگی ناراحت و غمفرهاد

 !!! نیی پاای آماده شو بـ
 :  تمسخر گفتمبا
 !!!  چشم اربابـ

 .    کرد و در را باز کرد و رفتیمکث
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 دادم ، اما من ي کرد که انگار به او فحش بدی که به فرهاد گفتم چشم ارباب چنان اخم درشتی است بار اولادمی
 بود ، رفتار او با خدمه و ومدهی وقت ها که هنوز دفتر مامان دستم نی  برده بودم ، گاهتشی به ماهیهمان لحظه پ

 تر تی اهمی ترن بنیی کردم آن از من و فرهاد پای منی خودم هم به خودم تلقدمی دیم کارمندانش را که یحت
 .  محتاج به من هستندی هستم و آن نوکرانی تا بفهمند که من کدی سرشان داد کشدیهستند ، با

 ترش نیی به وجود افراد پادی فرهاد بود که بانی مادرم را خواندم ، روال معکوس شد اي حرف و درد های وقتاما
 . محتاج باشد

 کرده بود پول جنسش بود نه قی پاکم تزري بکوبم و دم نزند ، آنچه به رگ هاواری او بود که سرش را به دقیال
 . یمحبت واقع

 خواست که او را پدر صدا بزنم ، پدر او ی وجود از من منی را داشته باشد ، با ايدی جدهی خواست عالیاو فقط م 
 .  تف کردن نداشت چه برسد به پدر بودنقی الیحت
 که ی به تمام معناست ، درست مثل بارانی عوضکی خواست همه بداند که او ی شدم ، دلم مرهی خنهی خودم در آبه

 . دمی دی دانست و من او را گرگ در لباس بره می سگ صفت مشهی شود ، مادرم او را همی ملیسرانجام س
 داد از ی دژناکش که بار ها مادرم را شکنجه مری توانستم تصوی کرد ، بازم نمی که می پوچي تمام محبت هابا

 خواست ، حال فکر ی به مادرم مهی دختر شبکی ارباب بودنش از مادرم صیفکرم خارج کنم ، با وجود همه خصا
ه همان  ، دوست داشتم دوباردی کشیم دكی اسم پدرم را اهی سي کاغذي روی ولستمیکرده که اگه من از او ن

 .  عربزاده هستمهی و عالي احمدادی فرزند شهي بکشم من عاطفه احمدادی و فررمی را به دست بگبایشناسنامه ز
 من محال براورده شدند ي بود اما برای سوخت ، آرزو کوچکی ممی مژه هاشهی هم فشار دادم ري محکم روچشمانم
 انداخت سشی در خانه پارنهی من آن را در آتش شومي روي را خواستم جلومیلی شناسنامه اصادی با داد فریبود ، وقت

 .  خاکسترش هم نابود شدهی حال حتدیو شا
 .  که او دوست داشتيزی چکی که به تن داشتم نگاه کردم ساده و شی لباس دکلته قرمز رنگبه

 اهی سیآرام را قبل ورود به مهمان کی موزیی آمدم ، صدارونی شدم از اتاق بی دم اسبي شدم و با همان موهابلند
 گوش ی تند غربي شکنجه آهنگ هاي لحظه های آرامش را چطور به دست آورده بود ، او که حتنی ، ادمیاش شن

 . رمی قطره اشک مادرم را از بگقطره  داد ، پس آن فرهاد مخوف کجا رفته بود ، کجا بود که انتقامیم
 به طرفم دنمی اومدم فرهاد با دنیی ، پادی کشی بودن خانه را به رخ می که برق اشرافيدی سفي مرمري پله هااز

 : آمد و دستش را پشت کمر لختم گذاشت ، در گوشم نجوا کرد
 !!!  لبخند بزنهیتو رو خدا ...  مای هـ

 : دمی دهنم پرسی و با هم پارهگدمی که بود کشیی را تا جامی هالب
 ؟!!! خوبه ـ

 که ي به سمت مهمانانش برگشت ، مرا هم به سمت و سوی صورتم فوت کرد و با لبخند مصنوعي را رونفسش
 .  بردی رفت ، میم
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 بودم نگاه ام به پسر دهی آن ها را ندشتری کرد ، بی ممی را گرفته بود و به تک تک مهمانان معرفمی پهلومحکم
 .  زدی ما پوزخند ملمیته بود و به ف مبل نشي قسمت سالن رونی خورد که از گوش تریجوان و خوش لباس

 که دی نکردم ، او هم مثل تمام مهمانان جدیی را برگرداند و منم کنجکاوشی خودش روي نگاه من به رودنی دبا
 .  زدی  می پوش و اشرافکی بدجور شدمی دیم
 !!!  فرهادـ
 :  گفتکی به نزدي سرش را به سمتم چرخاند و با ابرو هاي لبخندبا
 ؟!!! شده یچ...  بابا ـ

 :  کردم و بدتر از او گفتمی گفت ، اخميدی به پهلوم تاکی را با فشار محسوسبابا
 !!! ارباب...  شمی ممنون می ولم کنیاگه لطف کن... کشه ی مری کمرم تـ

 :  شده بود گفتی معرفی شجاعیی کرد و رو به مهمان که به من آقای مصحلتخنده
 !!!  نباشه دختر منه و از من رفتهیهر چ...  زنه ی حرف مي طورنی با من همشهیهم ... شوخ ئه یلی خمای هـ
 .  هم بود که من حس نکردمی جوکشی چرت و پرت هاانی دانستم می ، نمدنی صدا خندبا

 .  آن جا نبودی بود کسی خالشی شدم نبود جارهی به مبل خدوباره
 رفت ، ی و به گوشدی کنار کشمی ، دستش را از پهلوی معذرت خواهکی زنگ زد و او با شی رو شکر که گوشخدا

 .  شدي مهمانانش حاضر به پاسخ گوانی بود که فرهاد میچه کس
  ستادمی طرفش رفت و پشت سرش ابه
 !!!  پسریزود رفت...  معرفت کنم مای کارن جان تازه خواستم به هـ
 ...!!! ـ
 می رفتی فردا با هم مي موندیاگه هم شب م...  شود ی نمریکه پروازت د قهی چند دقهی بازم یول...  اون که بله ـ
!!! 
 ... ـ
 ور بود کف بسته نیمن هنوز دنبال مجرمم مطمئن باش اگه از ا...  پدرت متاسفم ي کارن جان من واقعا براـ
 !!! شتی پارمشیم
 ... ـ
 کار نی پدرت دوست خوبم اي برای ولدمی کار دست کشنی از اگهی دنکهیبا ا... من حتما فردا اونجام ... بله ...  بله ـ
 !!! می کنی مراسم پدرت حتما شرکت مي تومایمن ه...  کنم یم
 ... ـ
 !!! فعال...  باشه ي باشه تا کارـ
 .  کردی فکر مبی شد و دست به جرهی که عکس خودم بود خشی به صحفه گوشقهی قطع کرد چند دقو
 : ق شد و با لکنت گفت در صورتم برادنمی برگشتن و دبا
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 ...!!! هی پسر خوبنشی بی مسی پارمی فردا که رفتنشیامشب نشد بب...  خاصم بود ي از دوست هایکی...  مای هـ
 :  شدرهی و به دور دست خدی کشینفس

 !!! شینی بیبهر حال م...  خرابش نکرده باشه لی البته اگر دنـ
 : دمی شدنش شدم و نالکی طرفم امد ، اما با دستم مانع از نزدبه
 ؟!!!برم بخوابم ...  شب ازدهیخسته ام ساعت ...  کنه ی فرهاد سرم درد مـ
 :  گفتی تعجب به لحن مهربان ، به هم نگاه کرد و با لبخند کجبا
 !!! برو بخواب... زمیبرو عز...  می سفر خسته کنده دارهیفردا ...  ي بری تونیباشه م...  دلم زی عزـ

 نی تونستم ای در اتاقم را باز کردم ، نمی معطلی از بوسه اش راه ام را کج کردم و به سمت پله ها رفتم و بقبل
 که از مد افتاد ی سبز رنگي را تحمل کنم به سمت کمدم رفتم و و مانتوشانی سفر ها وتجمل افراطنیرفتار ها  ا

 ی کولفی به سر کردم کی شال نارنجهی تن کردم و بعد به  کرده بود م برداشتم ومی قامیونیلی مي لباس هاریبود ز
 .  پول و دفتر مادرم ، در آن فرو کردميمدرسم را برداشتم و مقدار

 هی نگاه ام به در بود و کی ، دمی شنی را واضح مشی زد صدای مي در حال آزادي مثل قلب گنجشک هاقلبم
 .  داشتمی که بر ميزینگاهم به چ

 ی متی ، دست و پای توانی گفت ، نه نمی به من می نگاه کردم ، اخطار دروننیی و به پا بالکن  را باز کردمدر
 .  از دست فرهاد مجبور بودم خطر کنمي رهاي به آرزودنی رسيشکند ، اما برا

 . دمی بستم و پرچشم
 شدت درد اشکم  ، لبم را به دندان گرفتم و ازدی کشری تمی را در پا چپم حس کردم و همان  سمت پهلويدی شددرد
 شوم به خانه خودم که برگردم خوب ی دادم خوب مي و به خودم دلداردمی کشی شدند ، نفسي جارمی گونه هايرو
 .  شومیم

 خدا قفل شهی نداشت و همی که نگهباني دوم رفتم جای درخت هان به سمت در خروجي هاهی و در پشت سالنگان
 .  به دست آورده بودمی را هم با بدبختدشیبود و کل

 دمی ، نالندی خواستم تمام نفرتم را هم ببی مندی من را ببی شدم تف کردم روش وقترهی خنی راه باز کردم به دوربدر
: 
 !!!  سگ صفتیاشغال روان...  مادرم ازت متنفر بود ي ازت متنفرم به همان اندازه ـ

 را خدا به من دی کردم دوتا بال سفی و دور تر شدم حس م دورمی مهابا و خوشحال از آزادی شدم و برهی کوچه خبه
  صفتطانی شي هاوی بشر به ظاهر بشر و در باطن دنی اي هاي اهی پرواز کن پرواز کن از سدی گویداده هست و م

. 
 .  خواستم که همان عاطفه سابق باشمی ممی از خدازی چکی مهم نبود من فقط می برايزی چچیه

 داشتم که هنوز دی بود ، اما امتی خورده  با اربابقلی به اسم فرهاد صشی وجود معصوم عاطفه توسط سنگ تراگرچه
 .  در وجودم زنده باشدمی از خود واقعيذره 
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 او باشم حال واقعا هی خواست شبی که نزدش بود کرده بود و از اخالق مهی به عالهی از چهره و پوشش مرا شبفرهاد
 .  بودمیمن ک

 از زی که در همه چي بود ، دختردهی از عمارت فرهاد ندرونی بی از سرما و سختزی چچی تنها که از قضا هیخترکد
 . دوستان پولدارش جلوتر بود

 و فالن مدل نی کردن ، من آرزو فالن لباس گران و فالن ماشی سقوط مشتری روز به روز بمی و آرزوهاخواهش
 ی من هنوز هم که هنوز از وجود عاطفه گمشده در پرده تئاتر فرهاد سرچشمه مي کردم ، آرزو هایرا نم... کفش و 

 . دندامی شست و برد می را مزی که همه چیگرفتند و به حوض خشک و خال
 املت هی دوباره در خانه پر مهر پدرم آرزو پختن ی آرزو زندگیمی سفره گرم و صمهی ي آرزوبای و زی ها نقلآرزو
 . ساده
 را فقط دیای رسم آن شب قرار بود چه به سر من بی ممی کردم که به آرزو هادواریبا لبخند خود را ام و دمی کشینفس

 .  دانستیخدا م
 از درون یکی دانستم چرا ی کردم ، نمی خود شوت می را بيزی زدم ، چی صدا و در الك خودم فرو رفته قدم میب

 . ستی ننی کنم ، راهش ای نمی که کار درستدی کشی مادیفر
 . دمی اعصاب خوردکن توپي شوند و به همان صدای غلظ تر ماخمم

 !!!  فرهاد باشمری که زنی بهتر از اـ
 لباس مخصوص شکنجه ی خواست که شبی هولناك پشتم را تکان داد ، اما سرانجام  که از برده اش مرعشه

 ي تو برایتو جذاب هست " دی کشی مادی فری بروم ، مسلما آن جا مرد غربشیمادرم را به تن کنم و به اتاق سالخ
 .  شدی فرهاد شروع ميو همان لحظه شکنجه ها " یمن هست
 به فرارم برده و تمام ی تا االن فرهاد پنکهی بهتر فکر کردم به ايزی هم فشار دادم و به چي را رومی اشکچشمان

 .  استختهی اش فرو رچارهی سر نهگبان و خدمه بيعمارت را رو
 ی به من آرامش منی توانستم تصور کنم و ای را متشیلبم جا خوش کرد ، صورت سرخ از عصبان ي روی کجلبخند

 . داد
 ي کردنم دچار مشکل برادای دور شدم که پي دانستم چقدر راه رفتم و چقدر دور شدم اما مطمئن بود به قدرینم

 . فرهاد شود
 چی همی بودم و پاهادهی دنی کوچه خودم را از داخل ماشی بودمش من حتدهی وقت ندچی که هدمیچی پي کوچه به

 .  نرفته بودندادهیوقت دو قدم راه را پ
 که به شدت تمام وجودم را در ي فرصت کنار رفتن نداد و دردی بوق نزد حتی من متوجه پشتم کرد ، حتدی سفنور

بدنم را حس کردم و از کاپوت  ی رمقی و بیشانی پي خون را رويبر گرفت و نفسم را سرد و سخت کرد ، گرما
 .  سر خوردمنی زمي به رونی ماشاهیس
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 شده نی به شدت سنگمی به چشمام خورد و دوباره چشم بستم دست و پاهايدی را آرام آرام باز کردم نور سفچشمانم
 .  غبار گرفته و ناصاف بودندزی بود و همه چدیبودند ؛ دوباره چشم باز کردم اما نور سف

 !!! دی برمی قبل بهوش اومدنش و شرح تصادف شما رو بزارمی تونی به هرحال  نمـ
 ؟!!! يری گی هزار تا بوق زدم چرا نمنمی ماشي جلودی پرهوی گم یجناب سروان من م!  بابا ي اـ
 تونم بزارم ی نمادیتا بهوش ن...  تخت آش والش افتاده ي چاره که هنوز رویاون دختر ب...  شرح شماست نی اـ
 !!! يبر
 !!! يری گیچرا نم...  ارهی تصادف کردم پدرم و در منشی بفهمه با ماشسمیی راننده ام رهی جناب سروان من ـ

 شده ی من چیی خدادمی دی را صاف نميزی شد و منم به سمتش سر برگرداندم ، چرا چدهی کشنیی در پارهیدستگ
 . نکند چشمانم را از دست بدهم

 : آمد به سمتم یکس
 !!!  خانمي سالم دخترم بهوش اومدـ
 :  فوت وقت گفتمیب
 !!! نمی ببیصاف نم...  نمی بی نميزی چـ

       نیی استخوان گونم گذاشت و پلکم را پاي شستش  را روانگشت
 : دمی معقول پرسي و با دلهره دهی ، ترسدی هر دو چشم کنار کشنهی به سمتم گرفت و بعد از معاي و نوردیکش

 ؟!!! من کور شدم ـ
 :  در منم اثر کردنی شک بود و اشی لحن صدادر
 شبکه چشمت نمی تا ببمیری عکس بگدیبا...  به سرت خوده یضربه محکم...  ي شه گفت کور شدی قطعا نمـ

 !!! دهیصدمه ند
 :  گفتمانی و گرنگران

 ؟!!! جناب دکتر تو رو خدا راستش بهم بگو من کور شده ام ـ
 سخت یلی سخت بود خیلی خينای کم بنی همای ينای توانستم درست فکر  کنم ، نابیده بود و نم هقم بلند شهق

 .  و کور بمانمنمی نبیچی هشهی همي خواستم برایو من نم
 :  و خاطرم را جمع کرددی به سرم کشیدست

 !!!  داشته باشدیبه خدا ام...  که به سرت خورد ي فقط به خاطر ضربه دتی دي نه دخترم تارـ
 :  همان جوان دروغ گو آمدیی واضح تر اتاق را ترك کرد ، صداحی بدون توضو
 !!!  بابايا...  برم دی من بادی کنی جناب سروان حالنیحالش خوبه تو رو خدا به ا...  جناب دکتر ـ
 !!! ستی شه پسرم هنوز مشخص نی نمـ
 !!! دی و خودتون برنی که ماشدیرو داشته باش شونی اتی راضدی شما باادی در ضمن اگه بهوش هم بـ
 :  که از او آمدي نکند ، و تنها صدایی البه سراگری محکم گفت که دیلی را خدیبر
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 !!!  هامی افتاديری خدا عجب گي اـ
 :  لحظه تصادف را مرور کردمدوباره

 بوق  هم نزد هی هم شونی ای و تنگ بود ولکیدرست کوچه تار...  رفتم ی نه جناب سروان من داشتم راه ام رو مـ
 ... انگار به قصد کشتنم زد بهم... 
 شناسم که قصد کشتنت رو داشته باشم  ی گه مگه من تو رو میجناب سروان دروغ م...  خانم ی گی مي داری چـ

اصال ...  نی خورد به ماشی خورم که به قصد کشت  نزدمش که من تا ترمز گرفتم زرتی قسم محی مسیسی، به ع
 ؟!!! کرد هان ی دختر جون اونجا اون وقت شب چکار مهی

 :  شدمرهی محو شده اون مرد جوان و ناآرام خری کردم و به تصوي قروچه دندان
 !!! ي و بعدش هم شماره پدرت و بهم بدی تو بگلی شه اسم و فامیدخترم م...  آروم باش پسر جون ـ

 خواستم برگردم ی فرهاد ، من از او متنفر بودم نمشی گشتم پی دوباره برمدی تونم ، نبای باز مانده بود نه نمدهانم
 .  می و پدر قانونمی خواهم برگردم نزد ارباب بظاهر قی کردم که نمی مشانی حالیبه چه زبان

...  دمی قصدش رو فهمنی به سمت ماشدی پرنی که اي دونستم اون طوریم...  به کفش دارهیگی رهی گفتم يدی دـ
 !!!  خطا رفترتی تستمی بلند نیدختر جون من صاحب اون شاست

 :  محکم و پر قدرت گفتسروان
 !!! دی باشرونی بقهی چند دقشهی جناب براون مـ
 ...!!! نی اخه عـ
 !!! رونی گفتم بـ
 :  رفترونی چشم گفتنش بود بي که توی کالفکبا
 ؟!!! هی اسمت چی خب دخترم نگفتـ
 !!! يعاطفه احمد...  ـی هـ
 ؟!!! اسم پدرت ـ
 !!!  فوت کردنشی سال پ10...  ي احمدادی شهـ
 ؟!!! ی کنی می زندگیبه چه کس... خب مادرت ...  امرزدشونی خدابـ

 خودشه فرهاد دمی رفت فهممینی بری که زي عطري کننده باز شد از بوری غافلگیی لب باز کنم که در با صداخواستم
 .  به نقطه شروعدنی بود ، رسیمتیشدند آن همه درد و از دست دادن نور چشمام به چه ق زانیلب هام آو

 ؟!!! یخوب...  دخترم مای هـ
 :  کرد و برگشت سمت سروانمی کرد و فرهاد رهای مرا در آغوشش فشرد ، سروان سرفه مصلحتو
 ...!!!  بودمی عصبیلی واقعا خدی ببخشـ
 ؟!!! ي داري به خانم احمدیشما چه نسبت...  کنم ی درك مـ
 :  نگذشت که با کنترل صداش گفتری فرهاد را تصور کنم و دي ابرو هاانی توانستم اخم میم
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 خواسته از ی مساله خانوادگلی صدر به دلمای دختر منه همای جناب سروان هدینی؟بب... ! هی کگهی دیی خانم احمدـ
 !!!  هی دختر خانم احمدنی ادی رصد نکردم که شما بگمارستانی و بي همه کالنترنی ایاالن من با نگران... خونه بره 

 :  کردی مکثسروان
 ...!!!  دارنی آقا با شما چه نسبتنی دخترم اـ

 :  سمت سروان گرفتيزی جواب من فرهاد چقبل
 ؟!!! باهاش دارم ی بود که من چه نسبتای گوـ
 !!! ي کالنترانی بدی باتی شکاي به هر حال براـ
 ؟!!! راهرو بود ياون پسر که تو...  زده ی کـ

 .  از فرهاد بودم هر چه بود عروسکش خش برداشته بودي هر عکس العمل تندمنتظر
 !!! شرح حال تصادف هر دو شون متناقضه...  بله متاسفانه ـ
 !!! می نداریتی ما شکاـ
 :  دانست و گفتمتی سروان وقت ر ا غنرونی بلند شد و رفت بو
 ؟!!! مرد واقعا پدر شماست نی دخترم اـ
 :  گفتمي پوزخندبا
 !!!   پندلتونسی آبوتم و اونم جرويمن االن جود...  ي بابالنگ داز و خوندـ
 :  خنده گفتبا
 !!! دمی باشه  فهمـ
 .  بلند شد و رفتو

ه  شود کی ست که من دارم ، االن نمی چه سرنوشت مضحکنی فوت کردم ، آخر اي لجبازي و با اشک هانفسم
 .   سپردی دست فرهاد نمر،ی کرد و من را اسی از ترسش فرار مای گرفت ی مریمن را ز
 نگران دوباره ای داشتم ، من نگران چشمانم باشم ی داشتم ، نه حس افتضاحي هم فشردم حس بدي را روچشمانم

 ؟!!! شدنم ریاس
 دنی هوسش را با دادی به پدرم بودم و شههی ، کاش من شبي کردی چه سرنوشت است که به من ارزاننی اایخدا

 خود نگونهی ام که فرهاد ادهی داشت االن فهمشیازهای برطرف کردن ني براي هی شبی کرد ، هر کسیمن اقناع نم
 .  کندی فارغ مشیازهایرا از ن

سال 18 ي دانستم من دختری چه از قلب فرهاد مندهی کرد ، اما من چه از آی روح و روان مرا زخمشی جابه
 ست  ، ی آهنی پشت آن در سلطنتشی های و خوبای مادرم ، حس کردم تمام دني که بعد از خواندن درد هایاحساس

 . يزی چچی توانست مانعم شود ، هی نميزی چچی هي آزادنی به ادنی فرار و رسيبرا
 داد ، لب صی شد تشخی از حرف زدنش هم می را حتنی داخل شد انی در را باز کرد و با سر خم شده و غمگفرهاد

 .  به من نخورندفشی کثي را جمع کرده بودم تا دست هامی سر داد ، دست هايتختم نشست و آه 
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 ...!!!  بگميچطور...  مای هـ
 :  اش کردممسخره

 !!!  برده اجازه مخالفت با اربابش رو ندارههی...  بگو شهی مثل همـ
 :  شدرهی خي را به راست و چپ تکان داد و به نقطه سرش

 من بدبخت و شی پشمیبه جاش بمون پ...  من و ببخش مایه...  ي زدم توی مدیمن متاسفم من نبا...  مای هـ
 !!!  من داغون و خرابشی پچارهیب

 
 نمی ببشی که به قلبش گذاشتم از نگاه اشرافي ، کاش دردنمشی توانستم صاف ببی پر از بغض بود کاش مشیصدا

 ارباب ظالم مادرم روح او را خوشحال یمانی از درد و پشزی کرد و چه چی مرا خوشحال منی از اشتری بيزی، و چه چ
 ؟!!! کرد یو شاد م

 ی حتي ذره دی خواستم بسوزد خاکستر شود شای باال رفت و فرهاد ناراحت نگاهم کرد ، ممی چپ لب هاگوشه
 : اندازه سر سوزن تاوان پس دهد

 خوب ي زودنی مونه پاهات که به ایم... خدا رو شکر ...  شنیب م خوي گه چشمات به زودی دکترت ممای هـ
 ...!!! رمی گیبرات پرستار م...  شهینم
 !!!  به تو و پولت ندارماجی رو به موت باشم احتیحت...  رو ندارم يری که تو برام بگي به پرستاراجی احتـ

 : دی سانت از لحن پر دردش نالکی بدون
 !!!  روانشناسهی شی دکترت خواسته ببرمت پـ

 :  زدمداد
 !!! ي داراجی از من بهش احتشتریب...  روانشناس شی پي بردی که باي تونیا...  اشغال ی روانـ
 :  زد و دوباره سرش را تکان داديشخندین
 تصادف ي گه پات و لگنت تویم...  گه ی گم که دکترت می و من نمنی اي بردیشما هم با...  رم ی من دارم مـ

 !!! بهی دکترت عجي براي که تو به خودت هم رحم نکردنی ادهی از پنجره صدمه ددنیموقع پر...  دهیصدمه ند
 :  دادمهی ام گره زدم و به تختم تکنهی هام و با اخم درشت و جلو سدست

 فرار کردنه ی زندانهی کار نی عاقلتري کردی تو من زندانگمی مياگه من ببر...  ندارم ی به روان درماناجی من احتـ
 !!!  و امر زندان بانش رو گوش کنهنی بشنکهینه ا

 طرف خودت و برده دونستن با منطق هی از ي پرخاشگرنیا...  ی روان درماني بردی باي که فرار کردیلی به هر دلـ
 !!!  آدم نرمال به دورههی

 ی توانم ، نمی زارم نمی م چشمانمي را رومی زنم و انگشت های مغی رفت ، از شدت حرصم جرونی شد و ببلند
 توانم ی دارم چه برسر  مادر جوانم افتاده که نمی چه حالمی بگوگری نفر دکی توانستم به ی من نممیتوانم بگو

 ؟!!! فرهاد جان میبگو  پدرمی داد بگوی که مادرم را شکنجه ميعضمش کنم که به همان مرد
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 کی شدم غبار نگاهم بهتر شده بود رهی درشت فرهاد خي اخم هاری داده بودم و به تصوهی تکنی ماشی صندلبه
 بعد از به هوش ظی شوند و من از مه غلی مرا متوجه کرد که روز به روز چشمانم روشن تر ممارستانیهفته در ب

 الك خودش فرو رفته بود ، کم ي و توساکت یبی بحث ما به شکل عجنیآمدنم ،  خارج شده بودم ، فرهاد بعد آخر
 دی شاگری مرا تحمل کند ، اون دي توانست همه حرف های ام که همان فرهاد سابق است که مکم شک کرده
 .  فرهاد بودمي صعودریی دانشمند  به دنبال کشف تغکی را بشنود و من مانند میحاضر نبود صدا

 . دمی کشي عمارت متوقف شد و من از برگشت مجددم به اسارتگاه خودم آه سرداطی در حنیماش
 زانوانم برد ، تا خواستم مخالفت ری مردانه اش را به کمر و زي حرف دست هایه سمت در سمت من آمد و ب بفرهاد

 ، بدون نگاه اوردی مرا پشت سرمان بی آهني ، رو به راننده کرد و از او خواست که عصادی کشرونمی بنیکنم از ماش
 مورد ی بکی دانم چرا از اون نزدی داشته بودم ، نمنگه کردن به من به سمت عمارت رفت و من هنوز زبانم را قفل

 گرم و نرم فرهاد نهی سي بودند و من ناچار سرم را روزی در حال گروبمی در مغز معزی نداشتم همه چیحس خوب
 .  از شمر متنفر بودمشتریگذاشتم که از او ب

 :  گفتمي ناله با
 ؟!!! ین هنوز نگه داشت چرا می شیچرا تو از من متنفر نم...  من ازت متنفرم ـ

 :  من گفتهمچون
 !!!  از بچه اش اما متنفر هرگزشهی پدر دلخور مهی ـ

 :  شدرهی سالن عمارت به نگاه من خانی شدم و او هم مرهی چشمان نافذش خبه
 ؟!!! برم ي ذاریچرا نم... چرا ...  ی گی وقت به من راستش رو نمچی تو هـ

 :  شدرهی خشی روشی در پری و به مسدی کشینفس
 !!! ی کنی رو قبول نمتی وقت واقعچی و تو هـ

 :  شدمرهی خدشی سفرهنی بستم و به پچشم
 ...!!!تنفر من بخاطر مامانم ئه...  من ازت متنفرم ـ
 !!!  و من دوست دارم بخاطر خودتـ

را هم مثل  کرد ، می؟ پس حدسم درست بود چرا دست دست م! کردم ، او گفت دوستم داره بخاطر خودم نگاهش
 . دی دی مي او مرا همان طوردی دی مشیبرده ها

 اما به ي رو شکنجه بديدی جدهی عالی واهیتو م...  یچرا خودت نگه داشت...  ی کنی مي پس چرا نقش بازـ
 ؟!!!وقتش درسته 

 :  ، تلخ تر از جمله قبلم گفتمدی کشی هم فشار داد و نفسي را محکم روچشمانش
 که با ی محبت الکنهیروشت هم...  که مادرم ازش وحشت داشت ی کنی ميزی من آماده اون چي ده ساله دارـ

 ي بازهی ی کني تا بازی ساختدی جدي عروسک بازهیتو از من ...  ی رسی و به آرامش ميری گیخون طرف ازش م
 ؟!!! فیکث
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 را تشی چهره گر گرفته از عصبان من کند و کند تر و در آخر متوقف شدند نگاه سرخ ونی سنگي با تشر هاشیپاها
 ي هالهی که تنی نگاه خوننی رساند ، ای بود که موقع اعتراض مادرم را به وحشت میبهم دوخت ، نگاهش همان

 .  کردی مرده مرا  را وحشت آورتر کرده بود مرده را هم زنده و زندهاهشینافذ و س
 : دی غردشی سفی دندانپی کانی ماز
 ؟! ي زدي بگو چه زرگهی بار دهی ـ

 نگاه نی فرهاد با وحشتناك تری شدند ، آخ گفتم ولی که پهلوم و زانوچپم متحمل میی از فشارهادی کشری تمیپهلو
 فهم ی گفت که چقدر وحشتناك هست اما حال می مادرم ماوردمی فرهاد مخوف را به جا نمنی بود ، من ارهیبهم خ

 .  چهیعنی وحشتناك او یمعن
 توانستم نوسانشان را ی نمی که حتي کردم ناله های ناله می وحشری شکی بچه گربه در چنگال هی مثل درست

 تختم پرت کرد ي روینی زمبی سیبلندتر کنم ، تند تند از پله ها باال رفت و در اتاقم را بالگد باز کرد ، مرا مثل گون
 . دیچی به بدنم پيو چه درد کشند

 ي بازمی که برای پدر مهربانتی سابقه با شخصی لحنه ممکن بنی گذاشت و با تلخ ترنمی بي اشاره را روانگشت
 : کرده بود گفت

مردن و زنده ...  يای نمرونیاز اتاقت هم ب...  شهی  به بعد قانون عوض منیازا...  ي زارم بری فکر نکن من می حتـ
 ؟!!! شد برده کوچولو رفهمیش... بودنت با اجازه منه 

 : ستادی زد و صاف ای سرم به جواب مثبت تکان خورد و فرهاد لبخند کجناخواسته
 !!!  رفتار اربابتی دلت خواست بهش بگو حتی روانشناس هر چشی پي ریم10 فردا راس ساعت ـ
 . دمی اشکم در را با وحشت بست و من از صداش لرزي قطره نی زودتر از اولو
 و ی لباس اشرافری خواستم او را دوباره همان سگ صفت که زی دانستم چرا خوشحال نشدم ، مگر من نمینم  

 کردن فرهاد نبود ، پس چه مرگم شد ، چرا زانو غم بغل ی کنم ، مگر هدف من عصبداریلبخند پنهان کرده بود را ب
 شهی همي برای بروم او را به خاطر مشکل روحواده توانستم به دادگاه خانی کنم ، حال می مهیگرفته ام زار زار گر

 .  محو کنممیاز زندگ
 روزی بزنم و آوازه پی کوس جنگهی توانم در اتاق را باز کنم و در صورتش مثل ی چرا نمانمی چرا ساکت و گرپس

 . سر کنم
  فرهاد مهربان خوشحالدنی بدبختم ، نه از دنقدری من چرا اایخدا

 ؟!! ی شوم و نه از فرهاد عصبیم 
 کنم اال فرهاد فرهاد ی من سرنوشتم چه خواهد شد هر چه نوشته را قبول مي من نوشته ي چه برای به راستایخدا

 .  حذف کن ، حذفش کنمیرا از زندگ
 بلکه من از خود يدی بسته بود نه از ترس نه از ناامخی تنم ختمی رمق اشک ری صدا و بی ، بدمی پهلو دراز کشبه

 .  شده اموانهی واقعا دای ، آدمی ترسیهم م
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 ی او را گرفته ام ولیی من خلق و خونی که انی بوده ، انی و برده دانستن خودم هميز پرخاشگر فرهاد امنظور
 .  کنم انکارش کنمیتالش م
 دستم مثل بدن ي کنم مچ های پا و لگنم را تحمل مي دهم و درد کشنده ی هم فشار مي را محکم روچشمانم
 .  از دهنم خارج  شدي و کشدارفی خفي را جمع کردم و ناله دمیدرد کش

 که به دار بسته بودمشان ي که به در وارد کرد  به سمتش بر گشتم و همان لحظه اشک هاي ضربه ایی صدابا
 . را سرد کردندمیپوست داغ گونه ها

 نی همشهی کنم ، مهسا همی اتاق رها میی و من نفسم را در هواادی مهسا از او جلوتر مینی آرام آرام باز شد و سدر
 صدا لب تختم نشست و ی دادم و او هم بهی تخت بنفشم تکیی ساکت بود که آباژور کنار تختم بود ، به باالقدر

 . مشغول شد که امر فرهاد را اجرا کند
 کوتاه ي؟ موها! دوخته شدند نی ساکت و چشمانش به زمنقدری اشهی کردم اما چرا همی درك می زن را به خوبنیا

 کهنه ی و زنانه اش سوخته شد بودند و کنار لبش زخمفی لطییخورده بودند ؛ دستا یچی که درست مثل مردان قي
 . داشت

 :  گفتکهایرجی ، جری جری تر از جنیی پایی را به سمتم گرفت و با صدابشقاب
 !!!  شام خانمـ

 لحظه حس ترحم کی ي در نگاهش برادی شد ، شارهی صدا به دست گرفتم و او هم به چهره من خی را ببشقاب
 داشته باشد که ادی به دی بود که شاي من باشد ، سنش انقدریی خورد که جای نه حسرت او اصال حسرت نمدمید

 بود دهی وقت به فکرم نرسچی هچرا ،  همچون فرهاد فرار کردی دژ محکم و دست دژبان وحشنیمادرم چطور از ا
 ؟!!! بپرسم يزی چنجایکه از خدمه ا

 :  زبان باز کردمدی بگويزی چنکهی گذاشتم قبل از اینی را در سبشقاب
 !!!  باهم حرف بزنقهیلطفا چند دق...  مهساـ

  گمشده را کجا گذاشته استی گشت و مطمئن نبود آن شی ميزی که دنبال چی مثل کسدی دور اتاق چرخنگاهش
. 
 !!! لطفا باهم حرف بزن...  تنهام یلی مهسا من خـ

 که نگاهم کرد تخت ی شد زمانرهی به آن خقهی چند دقي افتاد و براشی پوست سوخته دست هاي چرخانش رونگاه
 .  بدهمي اجازه نی توانستم به او همچی بگذارد ، نه نممی خواست تنهای خواست برود میهم تکان خورد ، م

 : دمی کردم و غریاخم
 !!!  االننیهم...  سر جات نی بشـ

 :  قرار گرفتشیآرام در جا نگاهم کرد و سپس جی گي لحظه
 ؟!!! ي شروع کردنجای کارت رو ای کـ
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 که چون او برده فرهاد ی مندی ترسی سال م18 بود که از من چارهی دانستم او واقعا بی مشی لکنت و لرزش صدابا
 .  بودمفشی کثيو باز

 !!!  ببرمنیی تا من ظرف غذا را پادیلطفا شامتان را بخور...خانم ... خانم ـ
 :  همان لحنه ارباب گونه ام گفتمبا
 ؟!!! دمی پرسی چيدی انگار نفهمـ
 !!!  کنمی حساب و کتاب رو درك نمگهی وقت دیلی خـ

 :  شوممی فشارم تا مانع از فوران شدن تندی هم مي روچشمانم
 ؟!!! سال 30ای20مثل ...  ی بگی تونی هم نمی عدد نسبهی االن ـ

 .  کدامچی هدی جواب سوال من بود و شایکی دو عدد نی ایی زد گوی کجلبخند
 !!!  دمی جوابت رو نشنـ
 :  آشکار گفتی شد و با ترسرهی به نگاه گستاخم خدهیترس  
 !!! ساله بودم12 دختر هی ندارم من ادی درست به کیگفتم خانم کوچ... سال 25 ای 20 دی شاـ

 کی چه سرنوشت نزدی سالگ8 برده فرهاد بود و من یسالگ12 زن او از نی  اي نگاه قهوه اي خشک شد رونگاهم
 . یبه هم

 ؟!!! ادتهی رو هی پس حتما مادر من عالـ
 :  آشکار به سمت در رفت و گفتتی و بلند شد و با عجولدی باره رنگش پرکی به
 !!!  روینیس...  که ببرمش امی مگهی ساعت دمین... من ...  من ـ

 که مادرم نوشته بود را مهسا به ی پازلي آگاه کرد که تکه یکارش مرا به خوب نی به فرار مهسا بودم ارهی خمتعجب
 به ی و اندکدمی رسی پر ارزش مي نهی گنجنی به ادی پر دردش حفظ کرد ست و من باي نهی آن را در سیخوب

 . رم ببی فرارش را پي درك کنم و چگونه شتری مادرم را بکهیاندازه 
 که شامل شی داد که در اتاقم باز شد و فرهاد با لباس راحتی مشیشب را نما12 واری دي روی عروسکساعت

 غذا به ینی بود و نگاه اش از سدهی را درهم کششی بود داخل اتاقم شد اخم هايدی سفشرتی و تیگرمکن طوس
 .  من دوختياخم ها

 ؟!!! ي غذات تو نخوردـ
 : دمی غرمی دندان هاانی ماز
 !!! ي که تو جلوم بزاریفیهتر از چرك کث خورم زهر بخورم بی نمـ

 را پرت ینی غذا رفت و با داد بلندش سینی به سمت سدمی را شنشی استخوان هایی را تکان داد که صداگردنش
 . کرد طرفم

 !!!  به دركـ
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 چشم باز کردم و به دهی و ترسی ، به آراميری زنجی روانهی بود ی بلندم بسته شدند ، فرهاد روانغی همراه با جچشمام
 نی زمي اسف بار رویتی و قاشق و چنگال با وضعضوانی شده بود و غذا و لری که کنار تختم خورد و خاکشینیس
 .  بودندکجای

 بکشد و نی زمي کنم تا الشم را روی گاو نر بود که آماده بود که من حرکتهی گرم و داغ بود درست مثل صورتش
 .  خاك کنداطشیوسط ح

 !!! ی کنی چند روز تحمل منمی خوام ببیم...  ي بدون افطاري بدون سحرری به بعد روزه بگنی از اـ
 عرق می ، کف دستهادی پری منیی ام  باال و پانهی ترس هنوز چشمان گرده ام به او بود و فشار و استرسم ساز

 .  کرده بودنديسرد
 .  بدرقش کردمی مزاحمي رفت و من با اشک هارونی زد و بی کجلبخند

 سابقشان را فراموش  کرده  بودند را ي شکل و روگری دي و دستپاچه به اتاقم آمد و غذاجی بعد مهسا گقهی دقچند
 .  رفترونی به من انداخت  و بیجمع کرد و دم در  نگاه

 
 ی خود را راضشبی بلند شدم و در اتاقم را باز کردم و به سمت اتاقش رفتم دی آهنیی که بود با عصای هر سختبا

 .  دهمی خواست خوب من جواب می دهم اون جواب می را مشی همه بد رفتارنیکرده بودم که جواب ا
 تا االن کدام گور را شبی شدم که مرتب و دست نخورده بود فرهاد خانه نبود از درهی را باز کردم و به تختش خدر
 .  کندی ممیبرا
 رفتم ي نهارخورزی تخم مرغ و نان تازه به سمت میی آمدم ، با بونییا و ناله پی را بستم و از پله ها به سختدر

 .  کردی خورد و همزمان روزنامه را مطالعه می را مشی داشت آرام غذاشهی مثل همکیفرهاد مرتب و ش
 :  خواستم برگردم که گفتيزی چنی ترکی کوچبدون

 !!! نی بشـ
 :  شدمرهی و به چهره و اخمش خبرگشتم

 !!!  مهرنازشیبرم  پ...  خوام برم یمن م...  خواستم بگم من ـ
 :  را سمت روزنامه برگردا ند و گفتسرش

 !!! برو آماده شو...  ي وقت مشاوره دارگهی ساعت دهی...  دنتی دادی بزنمی زنگ مـ
 کید ، انگار تاکت کری خود من استفاده مي برابی عجی لحن  ارباب گونه اش متنفر بود و او االن به شکلنی ااز

  داده بود ، لبم را به دندان گرفتم و برگشتم سمت پله ها که وسط راه متوقف شدم به دستم نگاه کردمریی را تغيباز
: 
 !!! دهیرنگت پر...  بخور يزی چهی ای بـ
 گشنه دی شدیلی شد ، خی نمدهی دی جز محبت و مهربانيزی به فرهاد سابق کردم که در چهره اش چي نگاه جیگ

 .  گشنه نمانده بودمنقدریبودم من تا به آن روز ا
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 . می از اعتراضم شکمم مرا رسوا کرد و نتوانستم دروغ بگوقبل
 مرد بودم نی رفتار دوگانه اجی کرد هنوز گتی هداي نهار خورزی حلقه زد و مرا به سمت ممی دوره شانه هادستش

 دمی بود را ددهی که مادرم دیاگر من فرهاد سگ صفت و روان هم هست  يگری که فرهاد دندیمادرم کجا بود تا بب
 .  ستیمنطق  مهربان بود ونکهی اندی فرهاد را ببنیاون شانس نداشت که ا

 بودم که رهی ها خوانی و بشقاب ها و لزی قرار گرفتم به مزی و منم ناراحت و گرفته ، پشت مدی را عقب کشیصندل
 .  ذاشتیندا مدام با سرعت م

 :  کرددنشی فرهاد من را مجبور به دییصدا
 ي و بدتر اون حرف های اگه دوباره  قصد فرار کنیول...  که من دوباره صلح کردم ینی بی خوب برده کوچولو مـ

!!!... 
 باز کرد و بهم نگاه کرد نگاهش دوباره ترسناك شد و من دوباره ی هم فشار داد و با نفس حرصي را روچشمانش

   خشک شودمیگلو
 ؟!!! يدی فهمهی ثانهی یحت...  من ندون یجنس...  لحظه خود تو برده کی واسه یحت ـ

 ی می نگاه سرخ و چهره عصبنی از انقدری دانستم چرا چرا ای چرخاندم و در خود فرو رفتم ، نموانی به سمت لسرم
 داد یتی شخص مرد مضحک و چندنی صد بار سر اي گستاخ نبودم مگر من روزيترسم ، مگر من همان عاطفه 

 .  ترس و آرامشم از کجا بود چرا کم آوردمنی پس ادمینکش
 :  که فرهاد با تحکم به مهسا گفترمی با عجله مانتو و شالم را آورد ، خواستم از دستش بگمهسا

 !!!  شدرمونید...  تنش کن ـ
 با وسواس مانتو شالم را به تن رنجورم داد ، با آن درون آرام شهی رفتن و مهسا مثل همنیی پاکی اتوماتمی هادست

 .  عبوس و گرفته داشتمیو رنجور صورت
 بار خودم زودتر از نی اکنی گذاشت ولمی را جلو پامی و عقب رفت و کفش هادی از نگاه من ترسچارهی بيمهسا

 : فرهاد گفتم
 !!!  تونمی خودم مستمی کنار بچه نـ

 را داخل آن کفش می و منم پاهارونی را نداشت رفت بدنشی توان شنمی که گوش هايزین چ با زمزمه کردفرهاد
 عروسک گران کی به هی همه رنگ شاد متنفر بودم مرا واقعا شبنی فرو کردم ، از ادنی درخشی قرمز که ميها
 .  ها کرده بودنیتری پشت ومتیق

 کرد من تا به امروز او را در ی با فرهاد صحبت می نگاه کردم راننده جواناطی سالن رفتم و به حی سمت در خروجبه
   آشفته به سمت فرهاد رفتمی بودم ، با ذهندهی ندیی عمارت کذانیا
 ؟!!! يدی فهمـ
 !!! دی بله قربان نگران نباشـ
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اه کرد ، چطور ممکن  مودبانه گره زده بود بهم نگشی دهانم باز ماند و مرد جوان هم که دست هاشی صدادنی شنبا
 .  بفرستدی کرده بود که ممکن بود مرا به جهان باقشی را راننده شخصیبود فرهاد کس

 آن ي به سوي را گرفت رومی بازوی رو به  من کرد و با لبخند دستش را دراز کرد تا به طرفش بروم ، وقتفرهاد
 : جوان چشم سبز کرد و گفت

 !!! یشیه بعد راننده شخص بنیاز ا...  ماستی هنیا...  دیوی دـ
 :  تر شدظی زد و من اخمم غلي لبخنددیوید
 ... !!!  فراموشش کنمشهی بله مگه مـ

 :  گفتشهی قدرت مند تر از همفرهاد
 ؟!!! ی گرفتی بگيزی و چشم چکی باهاش جز سالم و علي خب همون طور که گفتم حق ندارـ

 :  گفتي انهی خم کرد و با لبخند موذی را کمسرش
 !!!  چشمـ

 :  رو به من کرد و گفتفرهاد
 !!!  خونهارهی ممیاز اونجا هم مستق...  بره مطب روانشناست ی تو رو مدیوی دخترم دمای هـ

 .  به زور تکان دهمي تحکم و قدرت به من القا کردند و مجبور شدم سرشتری از زبانش بچشمانش
 که در حال حرف دیویا کمک فرهاد نشستم  ، به فرهاد و د را باز کرد آرام بنی در ماشدیوی و ددی را بوسمیشانیپ

 .  دادی سر تکان مدیوی زد و دیزدند بودند نگاه کردم  البته فرهاد حرف م
 عمارت خارج شد سرم اطی از حنی ماشقهی سوار شد و بعد از چند دقدیوی و دافتی انی دستور و اطاعتشان پاسرانجام

 کند که از همه قی که مرا تشومی چه بگومی گذاشتم و چشم بستم ، فکر کردم چه به آن مشاور بگوشهی شيرا رو
 . مخصوصا فرهاد فرار کنم

 ؟!!! خانم مای  هـ
 :  شدمرهی سبزش خي جلو به چشم هانهی باز کردم و از آچشم

 ؟!!! هی چـ
 :  شدرهی زد و به جلو خيلبخند

 !!!يده خدا رو شکر زن...  ي فکر کردم مردـ
 را بر می پسر مسخره که تمام نقشه هاهی گذاشتم ، واقعا که مسخره بود شهی شي زدم و سرم را روی مضحکلبخند

 . باد فنا داد
 پسرك بود از هر چه بود مرا در خودم جمع کرد سردم نی اي تو هم رفت از درد بود از حرف هامیناخواسته اخمها 

 .  او چشم باز کردمکیتمی سوت ریی صداکبارهی م و به دی لرزیشده بود داشتم م
 ؟!!! يبود...  ي خواب که نبودـ
 !!!  رو روشن کن سردمهي بخارـ
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 : دی را روشن کرد و سرش را به سمتم کشي زد و انگار مفهمومش چشم بود و  بخاری طوالنسوت
 !!!  تابستوننی اي توي سرما نخورـ
 :  کردم و چشم ازش گرفتمیاف
 !!! نرو من راه نرو ي رونقدری اـ
 !!!  ا عصابمي روی بگدیشما با... بچه پول دار...   نروت ـ
 .  باز شودشی خواستم روی دخترانش واقعا خنده ام گرفته بود ، اما نمیی ادابا
 :  و ترساندمشدمیچی را در هم پمی اخم هالی دلنی همبه
 !!!  های کار بشی انگار قرار دوباره بـ
 تا دم در مطب مشاور يزی به عالمت تاسف تکان داد و منم کنجکاو واکنشش نشدم و چ زد و سرش رايشخندین
 : دمی را گرفت پسش زدم و غرمی ما گفته نشد ، به سمت در من آمد و در باز کرد و بازونیب
 !!! اشغال...  دست تو بکش ـ
 :  رفتم که گفتی شدم ، داشتم سمت ساختمان مطب مادهی پنی از ماشی با بدبختو
 !!!  منتظرتمنیی پانی ای اشغال داشتنی به ایاجی مواظب باش اگه احتـ

 ! فرصت طلب:  لب گفتم ری را برگرداندم و زسرم
 

 کی نشسته بود اتاقش سراسر مرتب و شی رنگي قهوه زی زد پشت می و مهربان مبای نگاه زکی که در ی جوانخانم
 . ی و مفهومکی شي و قاب هامویبود مبل مان سبز ل

 !!!  خانم من منتظرممای خب هـ
 و اهی سنکی معلوم بود قاب عکشی و شی رنگش از شال آبی عسلي ، موهادمی ام را از قاب ها به سمت او کشنگاه

 نتی زی براقی با رژ صورتي قلوي لب هاامدندی گلگون شده اش مي و گرده با گونه هادی به چهره سفلشیمسطت
 . لب هانش بود

 ی به درونشان می پماری بودم که روانشناس ها از نگاه بدهی ، شندمی کشنیی پررنگ تر شد و منم سرم را پالبخندش
 . بردند

 ؟!!! ي مشکل داری چه درسيتو... تونم بپرسم یم...  جان مای هـ
 :  آن که نگاهش کنم گفتمبدون

 !!! یاضی رـ
 :  کرد و گفتی هومهوم

 ؟!!! کنه ی تاجر موفق ئه حساب و کتاب رو خوب بلده چرا کمکت نمهیکه پدرت ...  ي چرا مشکل دارـ
 کردم ی می که سعیی شدند و با صدادهی در هم کشمی داشت و من احمق نبودم اخم های رنگ فضولسوالش

 : کنترلش کنم
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 چشم شی سواد که زندگی مرد بهیبچه ...  مرده ساده بود هی...  باغبون ساده بود هیپدر من ...  پدر من تاجر نبود ـ
 !!!  ندارنی راحتی؟همه که مثل تو زندگ... !!! هان ندهی آي شد توی میگفتن بود چ

 :  نامنظم اشاره کردي به کنارم آمد و به نفس هازی زد و از پشت ميلبخند 
...  دارن ي بدتری که به مراتب زندگنمی بی منجای ايمارهای چند بار بي من روزمایه...  خوب نفست رفت یلی خـ

 که من ینی بی می نجار بود ولهیپدر من ...  سواد بوده ی بهی پدرت یگفت...  کنم یپس مطمئن باش من درکت م
 !!!  تونم بپرسم اخالق پدرت چطورهیم...  شدم یچ

 :  کج شدم نگاه کردم و به گذشته رفتمي و به پادمی کشینفس
 !!!  دلم براش تنگ شدهیلیمن خ...  شد ی نمضی کاش مري ایول...  بود مهربون بود ی مرد واقعهی پدرم ـ

 :  کردم و اون پشتم را نوازش کردهی با دستم گرفتم و با صدا گرصورتم
 !!!  داشتيماریچه ب...  تونم بپرسم ی خوب مـ

 : دمی و نالدمی کشینفس
 من داروش رو بهش ی کرد و وقتی ساکت و با درد خودش رو جمع مشهیهم...  بچه بودم یلی دونم من خی نمـ
 !!!  شدی میشگی مهربان همادیدوباره بابا شه...  شد ی خورد خوب می دادم میم
 ؟!!! خودش شی ات تو رو برد پمی چطور قـ
 :  فرهاد و اون روزها اخم هام جمع شدي آورادی با
 شد و نگران بود ی مشونی پرشهی پدرم تصادف کرد اما قبلش فرهاد چند بار خونه ما اومد و بعد رفتنش پدرم همـ

 داد من ی که به خوردم مي رنگ لعاب هابیبچه بودم زود فر...  فوت کرد فرهاد من به زور آورد عمارتش یوقت... 
 !!! م خوام ازش متنفری االن نمیول...  موندم ششیجادو کرد و پ

 ؟... !!! کنه ی مي باهات بد رفتاري چرا ازش متنفرـ
        !!!      دهی شکنجه ام مـ
 :  زد و آرام گفتيلبخند 
 ؟!!! ده ی چطور شکنجه ات مـ

 .  کردمی گم پس چکار می دارم دروغ مدی دانست شای هام چپ و راست شد مچشم
 خواد بابا ی کنه و در عوض می می منت محبتش رو سرم خالشهی زنه همیمن برده صدا م...  ی شکنجه روحهی ـ

 !!! صداش بزنم
 !!!  فقط با توای کنه ی رفتار مي طورنی اون خونه همي فرهاد با همه افراد توـ

 ی از خدمه میکی خوردم خشمش را ی افتاد اگه من از پله سر مادمی کی کوچيزهای رفتار تند فرهاد سر چتند
 : دیچش

 چی برده ست و ههی شهی برده همهی...  گهی مکی کوچي هازی کنه با من برعکس سر چی رفتار می نه با همه خنثـ
 !!!  شهیوقت ارباب نم
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 .  آورمی کلمات را از کجا منی دانستم ای هم نمخودم
 دانستم کار ی بزنم ، مقتی هم را برچسب حقي نشان دادن انچه خود باور دارم مجبور بودم جمله هاي من برااما
 قلبم می گفتم از صمی به آنچه میل ومی گوی دانست که دروغ می دونستم که خانم مشاور می بود ، مي بداریبس

 .  داشتممانیا
 :  دستم گذاشتي زد و دستش را رويلبخند

 ؟!!! درسته ماری پدرت مهربان بود و البته بیگفت...  ي که بچه بودی عقب به زمانمیبزار برگرد...  خوب یلی خـ
   از نهادم خارج شدي تکان دادم و آه سرديسر
 !!!  دارهیتیخب مادرت مادرت چه شخص: 

 جز میی گوی و کمتر نگران آن بودم که ممکن است انچه مارمی کردم آنچه خوانده ام را به ذهنم بی بستم سعچشم
 ساله شدم مادرم را 18 ی نداشتم و وقتي را رصد کرد مادرای نگاه ام دنی نامه نباشد ، من که از وقتشی نماکیپرده 

 . به عنوان برده در آغوش فرهاد تصور کردم
 :  زدمی مشاور آرام صداخانم

 ؟!!! جان مای هـ
 :  مانند گفتمزمزمه

 !!!  موضوع هستنیالبته تمام مشکالت من به خاطر هم...  آمدم فوت کرد ای به دنی وقتـ
 دانم ی اگر من مادرم را درك کرده و فرهاد را سگ صفت ممی خواستم به او بگوی را باز کردم ؛ واقعا مچشمانم

 .  تواند درك کندی دارد بهتر میی افراد آشناي هاتیمن بهتر با شخصحتما او که از 
 روستاش مجبور ي از مردهایکیسالش بود بخاطر تجاوز 17 تازه یوقت...  بود ی عرب خوزستانری زن فقهی مادرم ـ

 برد و در آنجا بخاطر رازی بهتر اون به شی زندگياما بعد ازدواج عماد همسر مادرم به بهانه ... به ازدواج با او شد 
 ... !!!  به او فروختشهی همي آشنا و مادرم رو برافرهاد  باي دونم چطورینم...  داد ی مهی کرايزیمبلغ ناچ
 لطف را نی دادن آرامش به او اي بود ؛ فرهاد بجادهی کشی مادرم آنقدر سختنکهی پر از اشک شده بود از اچشمانم
 .  دادی اعمالش با مادرم را با محبت به من مياو داشت گناه ها شدم ، ی می عصبشتری کرد بیبه من م

 اندازه مهربان بود و ی اش گذاشتم ، بنهی سي لرزانم گذاشت و منم سرم را روي مشاور دستش را دور شانه هاخانم
 .  بودزی شک برانگی مهرباننی ادیشا
 ؟!!! به خودت می برگردی خواهی ممای هـ
 :   کنان گفتمنی فنیف
...  دی لرزی تن و بدنش مدی شنی اسمش رو می که وقتيطور...  کرد ی متشی اذشتری بروزی فرهاد هر بار از دـ

 ی ذره اعتراض مهی ی و جسمیعی طبي فرهاد تمام شود و اگر مادرم به علت هالی تماما به مدی که بايرابطه ها
 شد که مست بود و مادرم رو ی مکی نزدشه بی وقتشهیهم...  کرد ی رفتار موونی حهیکرد فرهاد باهاش مثل 
 ...  کردیمجبور به خوردن الکل م
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 : دمی کشینفس
 صدا شی و اون سوگلدی خری ممتی گران قيزهای چشی برادی دی حالش خوب بود و مادرم رو می در عوض وقتـ
 قانون ارباب ي که توی دونیالبته م...  دی دی حرمسراش میفرهاد خودش رو حاکم و مادرم رو سوگل...  کرد یم

 سال که شد فرهاد به اون گفت که ستی برم مادبایتقر... شد ی موانهی مادرم بود دي جای درسته اما هر کسيبرده 
 خواست ی از برده اش بخواد اگه واقعا بچه ميزی چنی همچدی چرا چرا بادی فهمیمادرم نم...  خواد یازش بچه م

 به فرار می کش مکش ها مادرم تصمنی هميتو... ؟ !!! خواهد ی اون بچه مچرا...  کرد ی رفت ازدواج نمیچرا نم
 دوباره سرکله فرهاد یول...  امی مای کنه و من به دنی و باهاش ازدواج مشهی و با پدرم آشنا مکنه ی و فرار مرهی گیم
 !!! شهی مدایپ

 :  به چهره سراپا گوش خانم مشاور کردمي نگاه
 ؟!!! مادرت باشه ي به لقب هاکی که نزديزی چای...  ی سوگلای...  زنه ی فرهاد تو رو برده صدا مـ

 :  چشم دوختمنی را برگردانم و به زمسرم
 !!!  بهم گفت برده کوچولوشبی دـ
 ؟!!! نهی بی تو مادرت تو مي فرهاد بجای که تو چشماش حس کني طورهی...  بهت نگفته شبی قبل دـ
 !!!  خبدهی دی دونم مامانم رو چطور می نمـ

 : دمی کردم و نالبشی و من هم با نگاهم تعقزشی زد و بلند شد رفت پشت ملبخند
 !!! ی بشمی قارشی زي بری کندای محکم پزی مهی ي شه دوست داری می وحشی به خدا وقتی روانهی فرهاد ـ
 ؟!!! بهت داده یچه جواب...  درباره مادرت درباره رابطه برده و اربابشون ی شده ازش بپرسـ

  سفر ي عمارت ، فرهاد براینی زمری زي انباریمی قدلی وسانی کردم بدای آن روز که آن دفتر را پقای کردم دقفکر
 آن دفتر چقدر انی دارم که با پاادی به ی نداشتم اما   به خوبدنی پرسي برای به خارج رفته بود و من وقتيکار
 زنانه نگاه کردم همه مرتب ری حريبه لباس خواب ها ش را باز کردم و شدم و به اتاقش رفتم و کمدلباسشانیپر

 شکنجه لی وسای کرده بود او حتدنشانی که مادرم را مجبور به پوشی مارك دار فرهاد بودند لباسيکنار لباس ها
 . اش را هم نگه داشته بود

 : دی شد و خانم مشاور پرسی طوالنسکوتم
 !!! تا بهت کمک کنم... رو بدونم زفرهادی همه چدی جان اما من بامای دونم برات سخته هی مـ
 بده که رابطه ارباب و برده حی برام توضدمیفقط ازش پرس...  دونم با مادرم چکار کرده ی نگفتم که مقی به طور دقـ

 هی ادامه داشت تا اما سوال کردن هام...  بزرگ تر بشم کمی گفت ی ملیاوا... ؟ !!! هی و اون مادرم بوده چنی که بي
 !!! شب من نشوند جلوش و گفت که چطوره بوده

 ؟!!! فرهاد چطور بوده دی چطور از دـ
 : دمی کشینفس
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 پست باشه که عاشق نقدری زن اهی امکان نداره ی گی بهش گفتم دروغ میحت...  رابطه درست و عاشقانه هی ـ
 یول...  نبود ي و قانوی شرعوندهی پچی مامانم ههی من و عالنیبه جاش گفت درست ب...  بشه شیشگیمتجاوز هم

 چی بوده و بعد از اون هنشی کرد آخرمنئنم مطی نبوده ولشی برده جنسنی اولهیفرهاد گفت که عال...  بوده یقلب
 !!!  رو دوست دارههی نداشته چون واقعا عالی زنچی با هيرابطه 

 که ي به عنوان فرزند خواندش انتخاب کرده همان مرد که تو روي مردی دونستی منکهیبا ا...  ي تو باور کردـ
 ؟!!! دهیمادرت رو خر

 :  به چپ و راست تکان دادمسرم
 یحت...  که با اون داشته از خودش از جسمش متنفر شده بود ي شه مادرم برام نوشته چقدر از رابطه های باورم نمـ

 داشت بهش تجاوز ی شکنجه من مطمئنم که وقتهی تجاوز بود هی دی دی اجبار محض نمهیاون رابطه رو به چشم 
  برده ستهی شهی برده همهی گفت ی زد و بهش میم  اونلی دلیاما فرهاد ب...  کرد ی کرد چقدر التماسش رو میم
!!! 

 : دی کشینفس
 اون ي دارادی و به ی دونستی نمیچی ههی قضنی از اي وارد خانه فرهاد شدیتو وقت... به خودت می خب برگردـ

 ؟!!! شدنش می کردن موضوع قانی طرز بنیمنظورم ا...  ی بمونشی داد که پحی چطور برات توضقایدق
 : دمی کشینفس

 سالن نشون ي که بهم عکس بزرگ شده مامانم رو توادمهی ي به خوبه یول...  بچه بودم ادی نمادمی ادی راستش زـ
 ي مغرور نبود اون عکس هاای چهره اش اصال خوشحال نکهی بود با ای اشرافپی با تی لباس اشرافهیداد مامان 

 شتری بدمشی کنجکاو شدم و دی وقتی کنه ولی قفل موالبته اون اتاق رو درش ر...  از مامانم تو اتاقش داره يادیز
 !!! از فرهاد متنفر شدم

 : دی نکرد و پرسمی به اخم هاي اتوجه
 که عشقش بوده نگه ی از زماني و هنوز دارد مسلما عکس ها  که بهت گفته مادرت رو دوست داشتهي مردنکهی اـ
  ؟!!! يچرا متنفر شد...  داره یم

 ي ساله مادرش را در عکس ها16 دختر هی بدهم حی چگونه توضمی دانستم چگونه بگوی خشک شده بود نممیگلو
 از هی و ذلت بدهد ، عالی پستنی مجبور بوده که تن به ادهی دانست آن دختر جوان رنجی بود و مدهی شده دانیعر

 ی نقاش نمکی ی حتی بود و خواستنبای زدازه انی داشت اما بي پوست سبزنکهی به من بود و با اهیچهره کامال شب
 ، فرهاد هنوز با دی نگونی آفرردی که مجبوراش کرده بود ژست بگی آن عکس زانو نزند و به کسدنیتوانست از د

 .  مثل او هوسباز چطور تا االن دوام آورده بودي دانستم و گرنه مردیکرد م ی می عکس خود را خالنی ادنید
 :  و آرام خانم مشاور مرا به خود آوردفی لطییصدا

 ؟!!! یخوب...  مای هـ
 :  دادم و افکارم را از آن اتاق خارج کردميدی شدی را تکانسرم
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  مردانشازیبلکه واسه ن... اشتن خاطرات عاشقانه  از مادرم رو نگه داشته نه واسه نگه دی مبتذلي فرهاد عکس ها ـ
!!! 

 :  کردی که باور نمیی مشاور نگاه ام کرد گوخانم
 !!!  تونه درك کنه چرا ازش متنفرمی نمنی واسه همدمی  رو دي دونه که من اون عکس های فرهاد نمـ
 ات دور کنه ندهی گذشته تو رو از آدی و نبایستی تو نگذشته تو مقصر ني گذشته مطمئنم براهی عالي انچه برامای هـ

 هی فرهاد دهی و شکنجه نما و چه از دي رابطه اجبارهی هی هم که بود که از نگاه عالي هر طورهیرابطه فرهاد و عال... 
اگر تو رو ...  دارد مهم است ی بهتر بگم فرهاد نسبت به تو چه حسای ادبه هر حال تو و فره...  ینیرابطه عاشقانه زم

اما اگه تو ...  رهی به خودش بگي رابطه شکل واقعا بدنی ممکن به مرور زمان انهی بی از دست دادش  مهی عالهمان
 فرهاد پدرخوانده همن ب...  کنه ی فرق مهی قضنهی ببي به کمک و سر پناه داراجی که احتهیاز نگاه فرهاد دختر عال

 واکنش چی کنم هی مشنهادیتا اون لحظه پ...  جسم و روح تو اونم مشاوره بده ی سالمتي برادی زنم بایات زنگ م
 !!! ی باهاش نداشته باشيتند
 :  و گفتمدمی کشینفس

 !!!  برمدی منم بانی هميبرا...  روانشناس رفته شیبهم گفت پ...  ی روانهی دونم فرهاد ی من خودم مـ
 ؟!!! قرص بخوره يدید...  داره ی روحي که فرهاد ناهنجار دهی نشون می که برام گفتي باشه رفتارهادی شاـ

ساله بودم و درباره 13 که من ی باره ازش بپرسم از وقتنی و خودم هم کنجکاو نشدم که در ادمی کردم اما ندفکر
 .  خوردی من که نمي خورد الاقل جلوی مشروب هم نمی گرفتم حترادی بد دهانش ايمشروبخوردنش و بو

 !!!  دونمی خوره درست نمی نمدهمی خوره شای مدیشا...  دونم توجه نکردم ی نمـ
 رو سه شنبه تیوقت بعد...  ياری بادی به يشتری بيزهایممکن بعد رفتنت چ...  خب واسه امروز خوب بود یلی خـ

 !!!  زارمی مندهیهفته آ
 .  کردمی لبخندش منم بلند شدم و ازش تشکر و خداحافظبا
 
 زد لحنش اصال با لحن که قبال از او ی داشت حرف ملشی نگاه کردم که پشت به من با موبادیوی  آن پسر دبه
 : زدی و محکم حرف مدی نبود جددمیشن
 !!! حتما فعال... من کارم رو بلدم ...  ببرمش خونه دی باادیب...باشه ، به وقتش ...  دونم ی مـ
 :  کرد و در عقب را باز کرد فروبشی را در جلشی چهره من موبادنی برگشت و دبا
 ؟!!!هان ...  ي دادی به فرهاد گزارش می داشتـ

 :  شدرهی داد و به چهره ام خهی را بست و بهش تکدر
 !!!  کنهیاگه بهش نگم که اخراجم م...  جز کارمه ـ
 خواهم سوارشم تا اخراج یبرو کنار م...  کارت از دست نره ی زنی بخشه که بال بال متی نوکر بودنش رضانقدری اـ

 !!! ینش
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 :  گفتی لودگبا
 !!!  چشم بانوـ
 چشم باز نی با توقف ماشدمی به خانه خوابدنی به شدت گرم بود و تا رسنی قرار گرفتم ماشمی زحمت و سر جابا

 :  شدم و اخم کردمرهی پسرك خنیکردم و به لبخند پت و مت ا
 !!!  های خوابی منیری چه شـ

 .   فرهاد رفتمیی گذاشتم و به سمت عمارت کذانی زمي را رومی و آرام پا را باز کردمدر
 ی خانه شده و متوقف ممنی از نشیی ، که متوجه صدارومی عمارت لنگان به سمت پله ها مي باز کردن در ورودبا

 . شوم
 !!!  واقعا ناراحت شدم جناب صدرـ

 :  زد و گفتي لبخندفرهاد
 رو ماینبوده مادرش ه...  کمکش کن شهیپس اگه م...  نی همنی من عي برامایتو وه...  دخترم هی چه حرفنی اـ
 !  نگران خودشمشتری بستمیمن نگران رفتارش ن...  عوض کرده یلیخ

 مبل نشسته بود و مهرناز رو ي آمدم فرهاد که پشت به من رورونی را در کاسشان گرداندم و از استتارم بچشمانم
 .  کردميادی انگار بهش کمک زدنمیبا دبه روم که 

 :  شد و با لبخند بهم سالم داد ، فرهاد با واکنش مهرناز بلند شد و به طرفم اومدبلند
 !!! ادی زنگ زدم دوستت بایب...  ي اومدمای هـ

 خواست با نگاهش مطمئن یی ام را با خشونت تکان دادم که دستش را برداشت ، فرهاد رو به مهرناز کرد گوشانه
 :  شوندیشود دستوراتش اجرا م

 !!!  زارمی خب من تنها تون مـ
 :  و منگ نگاه کردمجی مبل سه نفر نشستم و به مهرناز گي رفتن فرهاد روبا
 !!! نهی بیانگار بار اولش فرهاد م...  بابا نی بشـ

 :  و گفتدی چسبمی زده به سمتم آمد و به بازوذوق
 !!!  فداشمیکیمن ...  ادی بهش می هم تنش کنی جذابه و خوش لباسه گوننقدری تو چرا اي بابانی من موندم اـ
 :  گفتمدمی حرکت محسوس که بازوم از دستش کشبا
 !!! وونهی دـ

 :  گذاشت و گفتشیشانی پي و پشت دستش راستش را رودی و دراز کشدیخند
 !!! می ترکی از حسرت می نگفتي بابا ها ندادنی که به ما از امی به درگاهت کردی ما چه گناهیی خداـ
 :  زدميشخندین
 هان ی کنی فرهاد رو روم اجرا مدی دستور و ترفند جدي دارای...  کنه ی تو رو خوشحال ميزی چنی همچهی چطور ـ

 ؟!!!
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 :  نگاهم کردتی و با جدنشست
 ؟!!!چرا ...  رونی بي گفت خودتو از پنجره اتاقت پرت کردـ
 دانم ی منم می اسفناج داشت گفته بود ، ولکهی تکی مغز در سر ي موجود که به جانی چه به اي دانستم که برایم

 .  را محکم تر بکوبمخیچه جواب بدهم که از آن طرف م
 !!!  کنهزی فرهاد بود که به خدمتکار نگفته بود بالکن تمری افتادم که افتادم تقصـ

 :  گفتجی کرد و مهرناز گی بدنم داغ م رفت وی داشت باال ممی کم صداکم
 !!! الی خیب...  خب بابا یلی خـ
 :  زدميشخندین
 ی گچ شده بي بشم که پاهام توالی خی بنجامی بشم که االیخی بدی که بادی کنی؟  همتون فکر م...!!! الی خی بـ
 !!!  مثل فرهاد رو تحمل کنمیبتی بشم که هر روز مصالیخ
 :  زدمی بلند شدم مهرناز صداو
 !!!  شده های چدمی خوام فقط پرسی خوب بابا من معذرت میلی خـ

 :  زدی خانه حرف  میسمی و به فرهاد و اخم هاش زل زدم داشت با تلفن بدمی کشینفس
 ...!!!  به شمای دونم چی من واقعا نمـ

 :  شدی عصبشتری اش به من خورد و صورتش بنگاه
 !!!  فهممی از رفتارش رو نمیچی من هدی باور کنیول...  شده ي بله من قبل مراجعش بهتون گفتم چطورـ

 دنشی زدم حتما خانم مشاور بود اگر فرهاد به دی کرد لبخند کجی هم مثل من خشک شده بود و نگاهش ممهرناز
 .  شدمی و من آزاد مردی من را بگي توانست جلوی نمگری ددی بگوشیبرود و از رفتار ها

 دانم یبله م... بله بله خودشونن ...  ی صالحیی مشاور آقاشیدرست گفته من بخاطرش و رفتارش رفتم پ...  بله ـ
 داره ی به مالقات ما بستگمایاگه خوب شدن ه... بله خبر دارم االن خارجن ...  هستند يکه روانشناس برجسته 

 !!! چرا که نه
 : هم دنبالم آمد و به سمت پله ها رفتم و مهرناز دمی کشینفس

 ! خداحافظ...  بله حتما ـ
 اندازه ترسناك شده بودند پوزخندم برجسته تر شد و ی شده بود و چشمانش برهی و نگاهش کردم که بهم خبرگشتم

 . شتریحرص خوردنش ب
 
 را ی رنگی صورتی خاکستر و شلوار عروسکشرتی حمام  را باز کردم و داخل اتاقم شدم به سمت کمدم رفتم و تدر
 :  شد و بعدم داد فرهادنیی در اتاقم باال پارهی دستگدمی کشرونیب
 !!!  بازش کنمای هـ
 .  و شسوار را روشن کردمدمی لباسم را پوششی عصبیی از در زدن ها ش و صداالی خیب
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 !!!  شکنمش زود باشی مای باز کن مای هـ
 .  راحت شد  که رفتالمی و خامدی نیی صداچی هگری به در زد و ديلقد

 می در قفل ندی  پتو و آباژور را هم خاموش کردم ، چشم بستم  و با گردش کلری را با کش بستم و رفتم زمیموها
 .   داخل شد و در را محکم بستشانی و ترسناك و پری شدم و در باز شد و فرهاد با چهره  برزخزیخ

 . م و چشم بستم بالش گذاشتم و پشتم را به سمت او کردي را رو سرم
 !!!  خواهم بخوابمی من خسته ام مرونی بي برشهی مـ

 : دی کشادیفر
 !!!  ممکن رفتار تو بخاطر منهگهی که می گفتی به اون مشاوره چی رفتـ
 :  حس و سرد گفتمیب
 عاقل ست که راست و نقدریدر ضمن اون خانم مشاور ا...  رو دوست دارم بگم ی هر چیخودت گفت...  رو قتی حقـ

 !  بدهصیدروغ تشخ
 و با صدا گفتم آخ و دندی کشری من رو به سمت خودش برگرداند پا و کتفم ترانهی و محکم گرفت و غافلگبازوم

 .  شدیشگیهمان لحظه چهره و رنگ چشمانش به سرعت آرام  و نرمال شدند و فرهاد هم
 ؟!!! مای هیخوب... دردت اومد ...  شد ی چـ

 .  کردی مریی تغنقدری باره اکی  به دایمع شده از دردم صاف و متعجب شد چرا جد جچهره
 :  تعجب سرم را تکان دادمبا
 !!! ی اگه بازومو  ول کنشمی خوب تر مـ

 تخت نشست ، موهام و نوازش کرد و ی من گرداند و آرام ولم کرد و لبي نگرانش را به سمت دست و بازوچشمان
 : ردممنم فقط متعجب نگاهش ک

...  دهم ی بهت می بخواهی من هر چشی موندنت پيبجا...  نکن تی من اذنقدری لطفا ای منزیتو همه چ...  مای هـ
 !!!  کنمیخواهش م...  بمون شمیفقط پ
 :  و براقش خورد چشم بست و سرش را خم کرداهی سیی متعجبم به چشمانگاه

 ی متی پدرت رو اذنقدریچرا ا...  بره نی از بی حس لعنتنیچکار کنم که ا...  ي بار بگو چرا ازم متنفرهی ی اخه لعنتـ
 !!!  دختریکن

 .  دلم جا بزارمي فرهاد را کجانی انگار قفل شده بودند من امی هالب
 :  عقب رفتمدهی سمتم و منم ترسبرگشت

 خدا ي اومدای تو به دنیول می من که گفتم ما همو دوست داشتزمیعز...  ي شدي طورنی بخاطر مادرت ای گفتـ
 یلی خهی عالمایه...  که من دارمش ی هستیتو تنها کس...  می با هم باشدیاالن من تو با...  خودش شیاون برد پ

 هی عالي طورنی ای هستی و ناراضافسرده شهیاما تو هم...  ی خوشحال باششهی خواست همیدوستت داشت و م
 ....!!!  مونهی ناراحت مایاون دن
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 .  سالست9 ای 8 ي پسر بچه هی به هی شبشتریسال ب43 مرد نی کرد م لحن ای دانستم چرا حس مینم
من دوست ...  کنم ی زندگیی که من تنهايدخترم دوست ندار...  ناراحت بمونه هی مامان عالي تو دوست دارمای هـ

...  مگه نه ي شدی از من متنفر نمنقدری االن ادی موند شای با من بمون اگه مادرت ممایه...  ي برشمیندارم تو از پ
 !  دخترممی ما هنوز هم داروجود نیبا ا...  دلم زی بکنم عزي تونستم کاری من نمیول

 :  گفتمناالن
 !!! ادی خوابم مـ

 :  و آباژور را روشن کرددی را بوسمیشانی و پدی کشینفس
 !!!  دختر خوشگل بابای خوب بخوابـ
 .   نداشتمی شکنی بود ، در ای نشستم او واقعا روانمی رفت سر جارونی زد و بي لبخندو
 و دادگاه خانواده حتما به ستی نی و سرپرست خوبمی قی مرد روانکی من برگ برنده باشد ي توانست برای منیا

 .  دادی مينفع من را
 که ي ادهیچی پتی شخص که در آن اتاق بود باي و مردمی خبر از اتاق کناری ؛ بدمی خوش چشم بستم و خوابسر
 .   سال هست در خانه اش هستم هنوز ناشناخته بود10 که ی منيبرا
 يگری دیی گونه ام نشسته بود ، اخمم  جمع شد و صورتم را برگرداندم ، با گرماي که رودی اشعه گرم خورشبا

 تنگ و کرمکن ي سورمه شترتیچشمام را تند تند باز کردم و سر جام نشستم و به لبخندش چشم دوختم با ت
 .  اش گره کرده بودنهی سي دستاش را رودشیسف

 .  را گرفت و مانعم شدمی و خواستم بلند بشم که بازودمی کشی عصبنفس
 ؟!!! کجا زود هنوز ـ

 :  و با اخم و چهره جمع شدم گفتمدمی پس کشدستم
 !  تخت نباشمهی ي مثل تو توی اما با آدم آشغالرمی بمی خوابی همون بهتر که از بـ
 کرد اگر فرهاد ی گوشم نجوا مي خانم مشاور توي بودم مدام حرف هادهی تند بلند شدم و از تخت دور شدم ترسو

 .  توانستم فرار کنمی که نموبی معیی پانی کردم با ای مدی من چکار بادی دی مهیمن را عال
 .  شدرهی و به سقف خدی بالشت من طاق باز خوابي به جا شد و روجا
 ! يدی خوابی بغل من مي اومدی شده که مي دلم تنگ اون روزهاـ

 بود او االن داشت با من ی را گم کرده بودم منظورش چمی دهنم را پر صدا قورت دادم و عقب تر رفت ، صداآب
 ؟! هی عالای زد یحرف م

 مکان کردم و بخاطره ترسم ، به  عمارت  وحشت  نقلنی بود ، وقت تازه به اادمیتند در مغزم دنبال سر نخ گشتم  
 .  بردمیتخت و آغوش اون پناه ها م

 ! ستمی من بچه نـ
 :  آنکه نگاهم کنهبدون
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 !   من همونمی ولـ
 :  و من با نفرت گفتمدی محزونش سمتم چرخي چشمالهیت
 یحت مفوقش را...  آوردم ی به تو پناه نمی شدم ولیقبض روح م...  کردم ی مسی کاش همون موقع جام خـ

 !!! شدم
 :  گفتطنتی شد و با شزی خمین
 ؟! ي کردسی خودت و خـ

 :  جمع تر شد و به سمت حمام رفتماخمام
 !!!  بکنمسی بچه نبودم که خودم و خنقدری اری نخـ
 ! ی خودت رو واسه بابات لوس کنی خواستی پس مـ

 ی گفتم بابا تازه او می دانستم فقط بخاطر احترام می آن زمان من او را پدر خود نمی حتدی فهمی چرا نمنی اایخدا
 . ی بابا گفتنم بخاطر خوشحال کردن خودش هست ، نه صفت نسبتنیگفت که ا

 !  خوامی نمی پدر پستنی کابوسم همچي تویمن حت... یستی ني وقت پدر من نبودچی تو هـ
 .  نباشمشی در حمام را بستم تا شاهد واکنش بعدو

 :  باال رفتصداش
  رونیاز خونه بدون اطالعمن ب... من ظهر پرواز دارم ...  من پدرتم نهی هميای بنیی پاي باال بری باشه ندون ولـ

 ؟!!! شد رفهمی شي رینم
 : دمی کشادی دوش رفتم و بازش کردم و فرریز
 !!!  برو به دركـ

 :  و حالم را بدتر کرددی تنم باري داغ روآب
 ؟...!!! نقدری مودب باش چرا تو امای هـ
 :  کردمیاز خشم سوختن بدنم را هم سرش خال 
 ! ارباب...   رفتار تواری تاثـ

 .  لبم نشستی گوشی کردم جواب نداد و لبخند کجزی را تمی هاگوش
 شدم و حس خواب بهم ی شد آروم می بدنم سرد می و باز کردم و آب سرد و باز کردم و چشم بستم وقتموهام

 .  دادیدست م
 و در را باز دمی حوله را پوشدمی در را هم نشنیی صدای بالشم بود من حتری دفتر مادرم افتادم که زادی به  بارهکی به

 . کردم
  ،  روشن بود و صفحه وردش بازرمی تحرزی مي آنجا نبود اما لپ تاب روفرهاد

 .  را خواندمامشی سمت نوشته رفتم و پبه
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 که خودت را با دانستن برده بودن ستی انقدر سخت نمی برای دونی اگر من پدرت نمی دلم ، تو حتزی عزمایه "
 من و در نقدری ، پس لطف کن ای کنی مرگ میی ، من اگر تو را واسه لحظه برده ام بدونم آرزوی کنی متیاذ

 .  دهمی کردن مر مدت بهت اجازه فکنی اي ، توسی رم پاری دو هفته ميمنگنه نزار برا
 "  فرهادبــــــــابــــــا

 .  درش را بستم و برجسب زدم  هرگزتی حرص و عصبانبا
*** 

 ی ممی پاری که زي همه سنگ هانی داشت من چه کار کنم با الی به بدبودن تمازی بود همه چی واقعا مزخرفروز
 .  بهتر فرار کنمتی موقعنی سالم بود تا دوباره در امیگذاشت ، کاش پا

 ی که مي گذشت و من هنوز در فکر فرار بودم و نقشه ها ی عمارت منی هر حال االن سه روز از نبود فرهاد در ابه
 . دمیکش

 :  زدملیمی ابهش
 ! رونی خواهم برم بی خسته شدم مـ

 :  جواب دادهی چند ثانبعد
 گم ببرت ی مدیویهره عصر به د ، اونجا ظي بررونی بي شه االن بری نمزمی؟  عز!!! دخترم یخوب...  ي سالم باباـ
 ! رونیب
 در ی احمق هم داشت به احمد دست پاچلفتدیوی شدم و حرص خوردم ، درهی خرونی را پرت کردم و به بلمیموبا 

 .  کنمی بود خشمم را سر او خالی کرد ، فرصت خوبی کمک میباغبان
 : ستادمی ادیوی سمتشان رفتم و پشت به دبه
 ؟!!! هان ی کنی دخالت منیچرا تو کار ا...  ی تو مگه باغبونی هـ
 :  نگاهم کردفشی کثي گرد شده و دست هایی برگشت و با چشمادیوید
 ؟!!! ی جان مگه تو مفتشـ

 : دمی بشه غری جوابم سوالنکهی بودم از امتنفر
 گمش وبرو رونی ندازمت بیم...  ی کنی می فضولهی کار بقي توي دارنمی ببگهی بار دهی...  من اربابتم نفهم زشت ـ

 !!! گمشو...  بچه راننده ستمیمگه با تو ن... زود باش ...  رونی خوام برم بی آماده کن منیماش
 :  گفتدهی احمد ترسدیوی دقبل

 ...!!! دیوی من بود اقا دریتقص...  کی خانم کوچـ
 : دمی کشادی فرسرش

 ... !!!  با تو بود تو هم به کار مزخرف خودت برسیک 
 :  حرفم را قطع کرددیوید
 !!!  چه خبرت احمد سن بابابزرگت  دارهي اوـ
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 از اون غلط شتریتو ب...  پدر بزرگم بزار ي کنه خودش رو جایبه درك که داره تازه اون غلط م...  داره که داره ـ
 !!! ي پری وسط حرفم می کنیم
 :  دست هاش و تکون داد گفتدیوید
 !!!  خدا  به داد اون بدبخت برسهـ

 :  و گرفتم گفتمرهنشی از کنارم رد بشه که گوشه پخواست
 ؟!!! ي کردی چه غلطنمی بنال ببگهی بار دهی...  ی گفتی چـ
 :  دستم را گرفت فشار دستش باعث شد آخ بگمشی گلي رخش  را  به سمتم برگرداند و با دست هامین
 ی واسه بی وگرنه به خاطر خودم که نه ولمیربرو خدا رو شکر کن که فعال ساعت کا...  خانم کوچولو نی ببـ

 !!!  دونستم چکارت کنمی به عمو احمد میاحترام
 :  دستم ول کرد و رفت دنبالش رفتمو
 چطور نی بگو ببی بگيزی از چشم چری به من بغی تونی نمی تو حتچارهی بدبخت بی چکار کنی خواهی نه بگو مـ

 !!!  کنم و اون موقع واسه زنت زهر  ببر نه پولیسه سوت اخراجت م
 .  رمی شدم کجا دارم می بودم که متوجه نمی و من آنقدر عصبنکی سمت پارکمی رفتی ممی واقع داشتدر
 !  خوشی مصرف و الکی بنی طورنیهمتون هم...  ستای گم وای بچه پرو مگه بهت نمي اـ

 : شت را باز کند که با جمله ام برگنی در ماشخواست
 نه سرما شناسهی دو هزار نه گرما مي خرفت براری پکهی درست مثل اون مردی فرصت طلبهی تو هم مثله همه ـ
 ... !!!  مصرفی بي هايگدا...
 می که فرهاد به رگ های شده اربابقی و با همان جرعت تزردی حرف تو دهنم ماسرانشی شدن غافلگکی نزدبا

 :  شدمرهی کرده بود و به نگاه گستاخش خقیتزر
 ...!!! يستادی وای نره جلو کادتی نیی نگاهت و بنداز پاـ

 وانهی گذاشت ؛ دمی لب هاي را روشی کرد و با سرعت لب هاکی را به پشت کمر م برد و مرا به خودش نزددستش
 . ی کرد با چه جرعتیشده بودم اون چه غلط

 نی نامنظم شده و با مشت به در ماشمی داد نفس ها او خودم افتادم و عصام صداي تمام قدرتم دورش کردم و بجابا
 : زد و جلو زانو زد

 !!!  اعصاب  من نرو که بزنم ناکارت کنمي ررونقدیا...  خانم کوچولو پرو نی ببـ
 صورتش و ي تف کردم رودی بگويزی شده بودم تا خواست چرهی سبزش خي اشهی شي خصمانه به چشم هاهنوز

 شد  ؛ ی مدهی مالمی گونه هاياونم دستش را باال برد ناخواسته چشمام بسته شد حس کردم دوتا دست مردانه رو
 : دی خندی مي با صورت مسخره دیویچشم باز کردم که د

 !!! ي االن بامزه تر شدـ
 .  شدمرهی خمی و به حالت چندش به انگشت هادمی به گونه ام کشی ، دستدی بلند شد و با صدا خندو
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 : دمی کشادی بستم و فرچشم
 ؟!! پسره نفهم ي کردی چه حرکت مزخرفـ

 :  و با خنده گفتبرگشت
 !!!  خنک کردمکمی داغ کرده بود يادی بابا فقط گونه ات زیچی هـ
 ي به دردلی به شکمش زدم که خندش تبدمی بلند شدم و به طرفش رفتم با عصامی با کمک عصادی دوباره خندو

 : شد و زانو زد
 !!!  مصرفی خوشمزه بود فرصت طلب بـ

 توجه به او به سمت ی بی گفت ولی هاندنمی زدم و سمت عمارت رفتم ، مهسا با درونی بنگی  جوابش از پارکقبل
 با صورتم نی ببوانهی شدم ، پسرك درهی خنهی قرار گرفتم به چهره ام در آیی داخل هال رفتم و پشت رو شوسیسرو

 .  را از صورتم بردارمخاك رده آب سرد را باز کردم و صورتم را شستم تا آن گل وچکار ک
 و به دندان گرفتم و به نمییلب پا.  کردی بود اما لب هام ذق ذق مهی کمتر از چند ثانی ام به لبم خورد حتنگاه

 .  چهره ام نقش بستي روی شدم و لبخند کجرهی خمی اشهی شییچشما
 .  بچه گربه فرار کردکی بود ، اخمام که جمع شد مثل رهیم مهسا نگران بهم خدر  را که بار کرد  

 ي رفته و رومنی رنگ نشي من بود نفسم را با حرص عقب راندم و به سمت کانابه قهوه ی او هم مراقب مخفپس
 شدم اما تمام رهی به آن خدمی دی که ميزی هدف به چی و روشن کردم بونیزیآن لم دادم و کنترل را برداشته و تلو

 او خبر نداشت که قرار ی کرد ولی مهی او را تجزم دانستم چرا مغزی کرده بودم ، من مدیویفکر و مغزم را مطوف د
 .  کنمی را شروع می احمقانه و خطرناکي خودم هم خبر نداشتم که دارم بازیست با او چه کنم ، حت

 من باشد وگرنه به خودم ی بود که قربانی میکی دی بادمی ترکی توانستم صبر کنم می هر حال من دو هفته نمبه
 .  زدمیصدمه م

 ی ام تحملم نمقهی فرهاد نبود و خدمه از اخالق من بدون فرهاد خبر داشتند و چند دقی تجربه را داشتم وقتنیا
بلکه فقط  کشتن خودم ي کردم اما نه بری مي های خودکشی حتای و زمیکردند و من مجبور بودم اثاقم را به هم بر

 .  خوردمی شدم به حال جسمم افسوس می آروم میصدمه زدن وقت
  بودینیری احمق و شاری بسی کرد او قربانی بودنم تحمل می عمارت بود که مرا در اوج عصبنی در ای اکنون کساما

. 
 ؟!!! خانم ـ

 :  نگاه کردم و منتظر شدمدیوی و به دبرگشتم
 !  آماده ستنی ماشـ

 :  گفتمونیزی سمت تلوبرگشتم
 !  صبر کن تموم بشهـ
 !  اماـ
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 ! ي خوری سانت تکون نمهی همونجا تا نگفتم هم ستایوا...  اما و مرض ـ
 ی نبودم فقط داشتم محکش   می انجام دهد و آرام و حرف گوش کن نباشد چون واقعا عصبی داشتم واکنشانتظار

 : زدم
 ... !  من کار دارمی ولـ

 :  کاناپه گذاشتمگاهی  لبه تکيرو سمتش و  چانم را برگشتم
...  ی کنی هم کار مگهی جا دهی نکهی اای ضینکنه زنت مر...  ی کار داشته باشی تونیمگه تو هم م...  ي چکار دارـ

 !!!  چارهیمفلوك بدبخت ب
 ی خوشحالم منی کند و من همی مادی دانستم داد و فری او جمع شد االن وقتش بود و مي کج شد و اخمالبخندم

 : کرد
 ... !!!  باشهی کار خصوصهی دیمنظورم از کار شا...  باشه ضی من زن ندارم که مرری نخـ

 : دمی و بهش توپمی به حالت اولبرگشتم
 !!!  خفه شو و بتمرگ سر جاتیعنی هر وقت گفتم بتمرگ سر جات ی تو نوکر مني داری کار خصوصي غلط کردـ

 .  اهیم دوختم به مرد داخل اون جعبه بزرگ و س فرو کردم و چشمی را داخل موهاانگشتانم
 :  شدمرهی خالشی خی خوردم و به چهره بکهی باره با حرکتش کی به
 ؟!!!هان ...  به تو اجازه نشستن اونم کنار مــــــــن و داد ی گمشو کـ
 :  رو به من گفتنهی گذاشت و دست به سزی مي را روشی پاهادیوید
 !!!  شما بانوـ
 :  لکنت گفتمبا
 !!! ی عوضي خوره بو گندوی االن داره حالم به هم منیبلند شو هم... که من اجازه دادم ي خوریتو گو م...  تو ـ

 :  وگفتدیخند
 !  اخه چه مظلوم و پاكی مرد ننشستهی اصال تو تا االن کنار رمی بمـ

 : دمی کشادی بستم و فرچشم
 !!!  االنِ االننی االن همنی همرونی برونی برونی برو بـ
 :  آسوده گفتالی برگشت و با خونیزی خنده سمت تلوبا
 !!!  کنم های می بار گلدون و سرت خالنیا...  ي باز که جوش آوردـ
 بزرگ پرت کردم طرفش و یستالی شدم و بلند شدم و گلدان کری عصبشتری برد بی که به کار می لحن شوخ طبعاز

 .  دادیفحش کشش کردم اما اون با خنده جا خال
 ؟!!! ی کنی زود داغ منقدری تو چرا ایراست...  نمی بیاالن برو کنار دارم اخبار م...  کردم بابا ی خوب شوخیلی خـ

 بشم خنده یعصب نکهی از اشتری بودم از آرامش برهی زدم و مچ دستانم را مشت کرده بودم و بهش خی نفس منفس
 .  گرفتیام م
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 :  خاموش کردم و گفتمونیزیتلو
 !!! امی تا من برونی برو گمشو بـ
 .  مزخرفش را زد و دور شدکیتمی بلند شد و خواست از کنارم رد شود که همان سوت ریلی می ببا

 طور هم شد اما قبلش نی و همرونی رفتم بی مدی من فعال باامی تنم کردم که اصال مهم نبود چطور به نظر بیلباس
 :  زدملیمیبه فرهاد ا

 ! میرونی ما االن بنی همي وقت نداره براشی بره ور دل کار خصوصدیوی عصر قرار دـ
 :  رفتم درش باز کرد و گفتنی زدم و به سمت ماشی کجلبخند

 !  بانودیی بفرماـ
 .  آرامش نشستم درست مثل تالطم آرام آب و منتظر طوفان نشستمبا
 ؟!ه  سرد ئـ
 .  خارج شداطی را روشن کرد و از حنی لبخند سرمم را تکان دادم ، اونم کنجکاو به هم نگاه کرد و ماشبا
 ؟!!! ها ياعصاب  ندار...  ی کنی چرا زود داغ می نگفتـ
 ؟!!! ی تو روانشناسـ

 :  بهم نگاه کردنهی و از آدیخند
 !!!  تو فکر کن متخصص مغز و مخـ
 :  کردمیپف
 !!!  مثل تو حتماي اونم آدم گشنه اـ

 :  و گفتدیخند
 !!!  من گشنه واقعا با هدف راننده دختر مثل تو شدمدی شاـ

 : به چهره مسخره اش کردمي نگاه
 !!!  خودت جورش و بکشای گفت بي من تا مرگ برددی فرهاد تا دـ

 :  شدرهی خرشی و به مسدیخند
 ؟!!! کجا برم دی خب بفرماـ

 : دمی کشینفس
 !!!  خوام هوا بخورمی هر جا فقط مـ
 ؟!!! اونجا می برشناسمی می رستوران عالهی ـ

 :  دادریی را تغری کند سرم را تکان دادم و او هم مسی می که شوخدی رسی به چهره اش کردم به نظر نمي نگاه
 !!!  حرمت دارهیلیمخصوصا آشپزش خ...  داره طی رستوران شرانی فقط بگم اـ
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 خواب نی خوابم برد ، آنقدر اهی شدم و ناخواسته چشم بستم و در کمتر از کسر از ثانرهی خرونیو به ب کردم یپف
 پس در مقابلش کوتاه دارشومی تونستم بی کرد نمی خارج منی که مرا از ماشي قویی بود که با وجود دستهانیسنگ

 . اومدم و دستم دور گردنش حلقه کردم
 دانستم ی بودم ، نمدهی شدم ترسرهی خکی بهم خورد و مثل جن زده ها از جا جستم و به اتاق تاريدی شدییگرما

 .  دادهی نداشتم تا خواستم داد بکشم در باز شد و به چار چوبه در تکیچرا انتظار خوب
 .  به تن داشت و کاله لب دارنی اسپرت تمام جلباس
 :  تر اومد ، داد زدمکی رفتم و او هم نزدعقب

 ؟!!! هی کدوم قبرستوننجایا...   من کجام ـ
 کرد و دستش را دراز کرد صورتم را عقب ی نشست ، و نچ نچشی پاهاي پنجه هاي رومی کرد و رو در رويخنده ا 

 .  رفتی مجی سرم هنوز هم گدمی سرد چسبواری و به ددمیکش
 از ی در گرفتم ولرهی سمت در رفتم دست گ به واری بلند شدم و با نگه داشتن دی رفت ، به سخترونی شد و ببلند

 .  قفل بودرونیب
 .  کردی ، فکرم کار نمنی زمي خوردم و افتادم روسر

 مثبت گنده باشد باز هم به خاطر فرهاد هست ممکن بود اون دزد هوس کی بودند ، اگر جوابش دی مرا دزدیعنی
 .  به چنگش آمدهي   کردن باشد پس خوب طمعه ي و اخاذادیپول ز

 .  توانستم بکنمی چالق چه مي پانی وسط اگر بخواهند به خود من صدمه بزند چه من االن با انی ایول
 .  رستوارن صفر ستاره آوردههی مرا به دیوی ددی شاوا

 .  کردمهی صدا گری کردم و بمی آنها قاانی را بغل کردم و سرم را مزانوانم
 :  شدمرهی ، به در خدمیزید آورد عقب خ من را به خوشی هانی پوتییصدا

 ... !!!  نگران نباش من کارم رو بلدمـ
 .  شدشتری بست شدن در امد و ترس من هم بیی صداو
 .  و چراغ روشن کرد با نور چشم بستم و باز کردمستادی در باز کرد و همون دم در ادیوید
 ؟!!! بانو ي شدداری بـ

 : دمی جمع شد و توپاخمام
 ؟!!! نجای ايآورد...   يدیچرامن دزد...  ي کدوم جهنم دره نجای اـ

 :  با اخم عقب رفتمدهی سمتم امد و من ترسبه
تازه ...  بد کردم ی اتاقم بخوابي رستوران خوابت برد گذاشتم توهی برمت یمن که گفتم م...  نترس خانم کوچولو ـ

 ؟!!! جز پاره شدن پرده گوشم...  رسه ی به من می تو چدنیبا دزد
 :  جمع تر شداخمام

 !!!  مثل توی واسه اشغالی اشغال دونهیفقط ...  ستی رستوران صفر ستاره هم ننجای اـ
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 :  خنده بلند شد و به سمت در رفتبا
 !!!  آماده ستای بي نهار بخوری خواهی اگه مي باال شهرنیتری وقهی خوب عتـ

 .  کردی می مرا عصبشتری بنی خورد و ای انتظارم اصال بهش بر نمبرخالف
 از رستوران ی خانه حتنی به سمت در رفتم و به هال کوچک خانه اش و آشپزخونه منفورش  نگاه کردم النگان

 .  تر بودنیی صفر ستاره هم پايها
 :  چهره جمع شدم گفتدنی ذاشت با دی و پلو مي را پهن کرده بود و داشت نون و سبزسفره

 !!! بفرما...  نمک نداره ـ
 :  شدمرهی خشی نشستم و به سفر رنگدی خورد ، با تردی نمی زندگنی به ای اش حتهچهر

 ؟!!! ي همه رو خودت درست کردـ
 :  گفتی را به سمتم گرفت و به شوخبشقاب

 !!!  کنفی االن بچش بعد تعرـ
و پشت گوشم  خوب بود ، موهام يادی مثل او زی مرد جوان و مشغولي زد ، قاشق را به دهان بردم براي لبخندو

 : بردم و گفتم
 ؟!!! بود یک...  اون مرد ـ

 :  شد و گفترهی چشمام هام خبه
 ؟!!! کدوم ـ
 :  شدمرهی تعجب و سپس با اخم بهش خبا
 ؟!!! کرد هان ينکنه کار...  از دوست هام ردش کردم بره یکی...  هان اون ـ

 :  و تکون دادم و گفتمسرم
 !!!  خوره تازه برند ادکلنش مال فرهاد بودی نمی سبک زندگنیتو و دوستت اصال لباس هاتون به ا...  نه ـ

 :  و گفتدی کشینفس
 یما که حقوقمون قد نم...  متی و ارزون قینی لباس ها و ادکلن ها چنی با جان ای کنی می بابا تو کجا زندگي اـ

 !!! میده که اصلش رو بخر
 :  زدم که با لبخند پاسخ دادي لبخندناخواسته

 ...!!!  دستپختـ
 ؟!!!! صاحب درسته بانو ی بنی شدن اری مهم سی دونم اشغاله ولی مـ

 :  تکون دادم و گفتميسر
 !!! ی خالبی با جیحت... ي شادیلیخ... ی کنی می شوخیلی تو خـ

 :  آورد گفتی که کتش را می و بلند شد در حالدیخند
 !!!  واسه خرج کردن پر خانمبمی فعال جـ
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 :  کردم و از سر سفره بلند شدمیاخم
 !!!  خوام برم خونهی مـ
 ؟!!!درسته ...  وره نی اای دنیدنی اون عمارت دي تویچ...  رو بهت نشون بدم ای خواستم دنی که تازه ممی بودـ

 :  بخوام ا خم هام باز شدنکهی ابدونه
 ؟!!! یلکسی رنقدری تو چطور اـ

 از اطاعت يزی خط رهی کرد ، لحنش دوستانه بود و ی ، تحکم نممیا به  تن کرد و به من امر کرد که برو رکتش
 :  داد و من آن را حس کردم و گفتمیکردن به طرف م

 !!! نمی ور رو ببنی ايای خوام دنی مـ
 :  زد گفتيلبخند

 !!!  ی چیعنی ی که نشونت بدم زندگمی پس برـ
 ی داستم نمی را نمشی کردم چرادای ناخواسته پي داشت و من بهش اعتمادیبی عجي لبخند آماده شدم انرژبا

 کرد و بعد ی خواستن مرا ساکت محی کردن جمله ام توضی و سوالی کردم او با شوخ طبعی ميدانستم تا پرخاشگر
 .  کردیباورش را به من منتقل م

 :  شدمرهی خدی کشی که میانی قلبه
 !!! عاقل شو...  ضرر داره نی اـ
 :  صورتم فوت کرد و من با سرفه خواستم بهش بتپوپم که گفتي لبخند دودش را روبا
 گرفت و مرد هی ننشسته بود چرا سرطان ري دودهی کنار یپدر من حت...  ارهی مضرر چون سرطان می کنی فکر مـ

 ؟!!!
 : گفتم

 ی به خودت صدمه بزنی تونی اگه تو می ظالم به خودتهیتو ... ارهی مرگ زود رس منی ایول...  ي اون طوری حتـ
 ارنی درمبشونی جواب از جهی ي طورنی همشهی مثل تو همالی خی بییالبته آدما...  ستی برات مهم نگرانی دگهید

 !!! گهی ديکم شعور... 
 :  و سرش را تکان داددیخند

 ي برام جا سواله دوست دارینی بی مکی همه رو کوچنقدریتو چرا با عقل و شعور فوق العادت ا...  من کم شعور ـ
 ؟!!! ي چرا از خونه فرار کردیبهم بگ

 :  شدمرهی و به دور برم و اون همه دود خدمی کشینفس
 !!!  نکنی من فضولی زندگي خوش باش توانتیتو با قل...  ی من درك کنی تونی تو نمـ
 :  خنده گفتبا
 ؟!!! تونستم کمکت کنم هوم دی االن سفره رو باز کن شاي شعوری تو فرض کن ما فضول ما ته نفهم و بـ

 :  شدمرهی زد خی اون پسر جوان که داشت ستار مبه
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 !!! اری نادمی مزخرف پس به ي که انتظار داريزی از چشتری من بی زندگـ
 :  و گفتدیخند

 فرهاد سه سوته آماده ی کنی تو باشه تو هر خواهشیی آرزو داره جاای دني توي هر دخترالی خیبا ب...  مزخرف ـ
 !!!  کنهیم

 دانست که فرهاد ارباب مادرم بود و مادرم با تمام تالشش ی هم نفهمد او چه مدی هم فشردم ، او باي را روچشمام
 .  به اسم فرهاد افتادمي شده که من دوباره به دست اژدردیبازم ناام
 .  و تر شدندي ناخواسته ابرچشمام

 .  داشتمازی نزی آغوش محبت آمکی صورتم حس کردم خواستم عقب بکشم اما به شدت به ي رویدست
 !!!  کنهی کن گرهی گرمای وقت ها الزمه هی گاهـ

 دغدغه از ی کردم بهی شرم گری را دور کمر تنومند و مردانش گره کردم و بمی اش گذاشتم و دستهانهی سي روسرم
 کرد و من تمام ی حالم را بدتر می سنتکی با من ندارد موزی نسبتچی پسر جوان هنی ای حتای ی کسدنی ندای دنید

 . دمی  را قطره قطره اشک کردم و بارمیدرد ها
 سابقه ی بیتی چسباند تا حس امنی و من را محکم به خود مدی کشی آرام و نوازش گونه دستش را به پشتم مدیوید

 . کنم
 .  کردمی شدند نگاه می رد مدمی از دیعی که تند و سری و مردمانابانی خبه
 کنم من هم مثل ی دونه حس می اون خودش رو مالکم می من ولمی قدی برگه شاي بابام منو به فرهاد داده روـ

 !!! ازش متنفرم...  شی و من فعال برده احساس پدریمادرم جنس... مادرم برده فرهادم 
 :  را تجربه کردمینیری داد و من دوباره حس شي در دستش بود و فشار دستم را کهدیوید
 !!!  پستهنقدری دونستم اون مرد ای نمـ

 :  جمع شده بودندشی هااخم
و چقدر با ناز و ...  اوردم ی گشت با دو به بغلش پناه می از خارج بر می که وقتي دونستم و چه روز های منم نمـ

 !!!  دادی مي گند ياما تمام اون نوازش ها بو...   کردمیبوسه هاش احساس غرور م
 :  سابقه گفتی بیتی به سمتم برگشت و با جدکامال

 !!! اون پست فطر ت ممکنه بهت صدمه بزنه...  ی باهاش تنها باشدی وجود نبانی با اـ
 :  گمی خم شده مي کشم و با سری مینفس

 !!! ی کنه لعنتی مدامی چکار کنم هر سوراخ پنهان بشم پـ
 .  داشتمازی نوازش ننی خواستم دستم را رها کند من به ای را رها کرد من نمدستم

 !!! ی مراقب خودت باشیلی خدی وجود بانی با اـ
 :  کرد ، گفتمی به نگاه ابرینگاه

 ؟!!! ی مطمئن باشم مراقب خودت هستـ
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 گفتم که خودم را در برابرش باختم یم ی چی دوست داشتنی قرباننی زدم او نگران من بود ، االن من به ايلبخند
 اشغال را هی پسرنی کردم ، من ان خانه اشغال را با ادای به او پی روز چه کرده بود که من حس وابستگکی، او در 

 !!!! دوست داشتم
 :  نگرانش به خود آمدمیی صدابا
 ؟!!! ی خوبزمیعز...  مای هـ

 :  و چشم از او برداشتمدمی کشینفس
 !!! ادی کلمه بدم منی از ازمیبهم نگو عز...  خوبم ـ

 : و آرام و پر احساس  گفتدیخند
 ؟!!! تونم بگم عشقم ی مـ
 :  فرار کنم در را باز کردم و با اخم گفتمهی قضنی بود که از ای فرصت مناسبنی امی بوددهی اخم برگشتم رسبا
 !!!  بگو بانوـ

 :  و گفتدیخند
 !!!  چشم بانوـ

 امروز بود گر چه من خبر زی چنی بهترنی شد و ای را به او کردم و به سمت عمارت رفتم لبخندم پاك نمپشتم
 .  کردی می که من را سالخیینداشتم از فردا

 ؟!!! توانستم به او اعتماد کنم ی نشده بودم ،  مکی تا آن اندازه راحت و نزدیبی مرده غرچی که جز فرهاد با هیمن 
 زبانم را ببند او به شمی مي دچار پرخاشگری توانست وقتی فرهاد نمی شناخت حتی می داشت مرا به خوابیبار مثبت 

 :  کرد ناخواسته به او برجسب زدمی خشمم را فرو کش میخوب
 !!!  پا دکتر هاهی ـ
 .  خنده داخل حمام شدمبا
 من يلب سردم حس گرما داشت و برا قیی بودم هوارهی کردم به چهره بشاشم خی را خشک ممی که موهایدر حال 
 .  که به فرهاد داشتمی تر از نفرتبی بود عجبی حس عجنیا

 داشتم ، دوست داشتم باز هم با ی دانستم چرا از اون پسرك حس خوبی نمی دانستم چرا از فرهاد متنفرم ولی ممن
 .  گفت را تجربه کنمی که می زندگنیری حس شنی بروم و ارونیاو ب
 فی توانم توصی می را به خوبی سربیی کشنده بود من هوايدی حس وجودم هنوز در تردنی انیری ش با کمالاما

 .  بودنی هممی کنم و بگوفی توصي لحظه ي نشانم داد را برادیوی که دینیری سرد و شیی توانم هوای نمیکنم ول
 

 : هیعال
 .  بودشی به قول او اربابم در حال شانه زدن موهاای بود فرهاد دهی که چشمانم نم نمک به اشک رسی حالدر
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 بود دوست نداشت دهی خوردم و االن که طعمم را چشبی خوردم فربی بود و من ساده فری خوردن به سادگبیفر
 . مرا ول کندو برود

  خارجمیی را از گلوی نامفهومیی و هق هق که در حال خوردنش بودم صدادمی عقب خزدی سمتم و منم لرزبرگشت
 :  زدي گونه ام و نوازش کرد و لبخندشیکرد ، کنارم نشست و با سر انگشت ها

 !!!  باهات چطور رفتار کنميری بگمی که تصمي کن برده کو چو لو چون دو روز فرصت دارهی گری تونی تا مـ
 کنم ، نی کنم و به خودم لعن و نفرهی تونستم گری رفت االن مرونی کرد و چشمک زد و بلند شد و از اتاق بهوم

 کند و شی فقط عی داد بود مگر کم بود که شبشی شب هانیری شي که برایمن چقدر احمق بودم ، آن همه پول
 . برود و من کوته فکر باور کنم

 . دمی انقدر احمق بودم که منظور او را نفهمیحت
 .  شدم کردمهدی باز شد و من ناخواسته لحاف را چنگ زدم و سپر جسم خردر
 کرم رنگ بود بهم ی و دامناهی دست لباس که شامل بلوز سهی خانه به سمتم آمد و ری همان مستخدم اخم و پمایش

 . داد و با اشاره گفت تنم کنم
 او بعدش گفت هرزه و من ماندم که من هرزه ام من هرزه ام و رای اعتراض فرصت نداشتم زای سوال ي من براو

 .  تريشمانم ابر شد و چشتریبغضم ب
 ی فهمیتـــنـــت کـــن م...  ستمی کار نیتنت کن زود باش ب...  کنه انگار بار اولش بوده ی مهی گرنی همچـ

 ؟!!!
 . امدی که لحظه چشمه روان چشمام بند نمی دردناکم کردم و در صورتفی را به تن نحلباس

 .  به خودم آمدممای از منم کوچک تر با داد اسمش داخل شد و منم با داد شدی شای جواندخترك
 !!! تند تکون بخور برو اتاقت برو زود باش...  خواهد اتاق مرتب کنه یم...  بلند شو ـ
 و به خاطر حال و روزم خود دمی تخت دراز کشي زندانم رفتم و در روای سر خم شد و با درد بدنم به سمت اتاق با

 . دمیبار
 صدا تحمل ی را بدی گوی فهمم چه می کرد نمی که فکر ممای شي دو روز طعنه هانی روز گذشته بود و در ادو

 شانی فرستاد برای که به بدنم مي دادند ، اما هر لقمه ی که فرهاد خواسته بود را به خوردم میی مقوییکردم و غذا
 .  خشن فرهاد هست و بسي هاابطهحمل ر کردم تمام عذاب من تینقشه داشت و من تا آن شب فکر م

 کردند که به شکنجه ی مدام مرا آماده مگری به اتاقم آمد و همراه دو دخترك دمای شب سوم که بود ، شقای دقاما
 کردند متی گران قی من را عروسکمی ناخون هاشی آرای کردنم و حمام کردنم و حتزی بعد از تمقایگاهم ببرند و دق

 شده بودم و تن و بدنم رهی خاهی سری به آن لباس حرکرد  به سمتم گرفت که مو به تنم راستی لباسمایو رفتند و ش
 داد مای تمام چهره ام را پر کردند شاهی از من دستور نگرفتند و به صورت اشک سمی اشک های رفت حتیرعشه م

 : زد
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االن هم ...  شتی پادیبو گند و فرهاد م شب چند تا یی از خدات هم باشه الاقل بجاهی ات واسه چهیگر...  ی هـ
 !!! به جم تا سگ نشده باز...  اری و در نفی عفيواسه من نقش دخترها

 ؟!!! شد ی اعتراض نداشتم مگر سخت تر از آن شب هم مي براي برده بودم هرزه بودم جامن
 توانستم بازم التماسش را ی آزادم کند ، وقت داشتم منکهی اای دلش را بزنم ای که ي کردم تا روزی تحمل مدیبا

 که دل دارد ممکن ست ي انهی انسان بود دل داشت و سدی توانستم من انسانم او هم شایبکنم و من را آزاد کند م
 انگونه دلش به رحم رود و من دی عمارتش باز شد ، شابه می گفتم چطور پای به او مدی بادیبسوزد و ترحم کند ، شا

 .  و خانواده ام ببخشدتیا به معصومر
 ی و من حتدمی او گرفتم و حوله را کنار زدم و پوشي مرا دلخوش کرد و لباس را از دست های ساده کمي هافکر
 آن دمی دی در تنم نمی بودم چه برسد به خودم آخر من لباسدهی هم هم نديگری گونه تا آن روز به تن دنی ایلباس

 کردم چطور خودم ی چه مدی گذاشت و من بایم شی را به نمافی که بدن نحیپرده نازکلباس خواب لباس نبود ، 
 .  کردمیرا جمع م

 .  کنمدی کرد پودر صورتم را تجددی و تاکدیای رفت و گفت منتظر باشم تا دوباره برونی غر غر کنان بمایش
 .  رفتمی خودم شرم زده بودم من به کجا داشتم مدنی شده بودم خودم از درهی خنهی خودم در آبه

 دهی رنگ لعابش را  هم مردان نامحرم ندی که چهره اش بي شد ؛ دختری هم قضا نمیکی ی که نمازش حتيدختر
 . بودند

 . افتاده بود)  یوحش(  سبع ي سگ هاي بازانی چگونه  می دختر خجالتنیا
 ، انگار بار اولم دندی لرزی به شدت ممیهم دستور داد دنبالش بروم پاها بمای و شدی کشرونی در مرا از افکارم بییصدا

 .  کرده بودریی تغری مسرای هم بار اولم بود زدی رفتم و شای او ممگاهیبود که به خ
 در سکوت و ي انداختم ، عمارت شده بود خانه ای می نگاه نگاهری انداخت و منم به مسی به دور و بر نگاه ممایش

 .  توانستم درك کنم هان همه خدمه کجا رفته بودندی دانستم چرا نمی نمیکیتار
 :  شد و گفترهی و کنار رفت و به من خستادی ای به در اتاقدنی رسبا
...  دوخت و دوز محکم بکن هی دهنت و ییای برونی اتاق بنی سالم از اياگه دوست دار...  دختر زبون نفهم نی ببـ

 ؟!!! يدیفهم... صم و بکم 
 ؟!!! که نتوانم صم و بکم بشم نمی نگران کرد قرار بود چه ببشتری انچه گفت مرا بی تکان دادم ولدی را با تردمسر
 :  خواستم برم روپوش لباس را ازم گرفت و من نگران نگاهش کردمی سر اشاره کرد که داخل شوم وقتبا
 !!! برو زود باش تا خونت حالل نشده...  ستی نیاجی احتنی به اـ
 رهی و متعجب به اون سالن خدهی به سمت در برگشتم و بازش کردم با داخل شدنم در بسته شد و من ترسچارنا

 .   بودي چال هااهی به سهی من شبي بود براکی بود ، اما کجا رمانتکی مکان رمانتهی به هی شبشتریشدم ب
 .  بودرهی خمی پشت بار مشروبش نشسته بود و از سرتا پافرهاد
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 کرد با سر خواست به ی میی باز بود و بدنش خود نمارهنشی پي گذاشت دکمه هازی مي دارش را روهی پاسیالیگ
 .  بشمکیاو نزد

 سالن ی آبیی آرامشگاه عرفانه بود آب استخر و فضاهی به هی شبشتریآنچه ب...  بهم نجای خشکم زده بود قرار بود ااما
 .  داد بودی رومي به مجسمه هايری دلپذیینما
 :  زدی کرد و بشکنی اخمادفره

 ؟!!! گفتم ی چيدی نفهمـ
 :  حرکت دستش را پشتم برد و مرا در آغوش گرفتکی با ستادمی اشی جلو رفتند و جلومی پاهادی و با ترددهیترس

 ؟!!! برده کوچولو ي فکر کردـ
 :  شد و فشار که پهلو داد آخم را بلند کردی اشکچشمانم

 ؟!!! هوم ی  برده باشی خواهی پس نمـ
 :  زد و موهام را  به چنگ گرفتمهی خمی رودی کشری سرد و پشتم تي پاکت هاي داد که افتادم روهولم

دوست ...  پرسم ی ازت مگهی بار  دهیپس ...  ادی مثل تو بدم می سمجي من چقدر از برده های دونی نمی حتـ
 ؟!!! ی برده ام باشيدار
 با ی پاك خودم ، حتی خواستم برگردم به زندگی خواستم من می خواستم نمی خواستم برده او باشم نمی نممن

 .  که عماد تا االن بارم کرده بودیتمام بدنام
 : دیادکشی فری نامفهومي پر دردم صداي گلواز
 !!!  کالـ

 ، با انی در بشهی از رمی تر شد حس کردم هر لحظه ممکن بود موهادی شدمی جمع تر شد و کشش موهاشی هااخم
 را رها کند با دست آزادش فکم را به چنگ گرفت و می تا بلکه موهادمی نالی کردم و می مهیصدا و دردمندانه گر

 . خواستم ولم کندی و مدمی نالی ترس میفشار داد که دردش تمام صورتم را پر کرد ب
 دست ریقت بود همون ز حی منيبرو شکر کن برده ...  هان ی گرونی متیـ که هرگز که لطف من رو از چشما

 ... ی رو بدوننجای تا قدر ایصد نفر باش
 ...!!! ولم کن...  ولم کن اشغال سگ صفت ـ

 بلند شد و توانستم نفس می حرکت از روهی و با می به هم بودرهی زده بودم هر دو خي چه گنددمی هم فهمخودم
 که به ي را مثل سوزن هامی موهاي هاشهی و از شدت درد ردی کشی مریبکشم سرم را به دست گرفته بودم سرم ت

 :  رفتند حس کردمیپوست سرم فرو م
 !!! یزنگ... خوشم اومد ...  ی کنی و رو نمي بلدی پس فارسـ
 سرخش ي فرهاد با چشمادمی و عقب گرد خزدی کشری دلم تری را در آورد و من زرهنشی شدم پرهی نفرت بهش خبا

 دای نجات پشی قوي دستهاری قبل از فرارم من را به چنگ آورد و نتوانستم از ز گونهماری بيبه طرفم آمد و با لبخند
 . کنم
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 !!!  مثل تو رو رام کنمی وحشي من خو ب بلدم چطور برده هاـ
 با تالش ی خوردند حتی داشتم از تنم جر ماجی  که االن به وجو دشان سخت احتمی زد و لباسهای لبخند کجو

 .  کردی داشت و با خنده انگار داشت باهام باز می سگ عار دست بر نمنیموندن من و اشک و التماسم ا
 خورد و ی بود که به صورتم مي هایلی خواستم اما هر حرکت از من مصادف با سی و کمک مدمی کشی مغیج

 زدم و ی اش رو چنگ منهی شدم و سی متکزمی تي به خودم نداشتم و به ناخن هاهی از تکي او چاره یچهره برزخ
 .  حساس بودبدنش ي بود چقدر روادمی نکهی خورد با ای به بدنش می نرميو انگار که پر هاا

 یی کرد صدای که زنده بودنم را اعالم ميزی در بدنم نبود و پخش سالن بودم ، تنها چی زدم جانی نفس منفس
 .  او کجا بوددمی دی نمیمکث وار هق هقم بود حت

 ی من هم بنده تو بودم ، مای آي کجا بودای عماد خواستم ، خداي عالم را براي هانی نفرنی ترنی رابستم نفرچشمانم
 !!!  به دادم برسه کمکم کن کمکم کني ، کجای زنی کنند و دم نمی چگونه با بنده ات برخورد ميدید

دا  از کمک خدی مواج شدم ، ناامی مشکلهی شکم حس کردم چشم باز کردم و با دوتا تي نوازش گونه رویدست
 .  سرنوشتم شدممیتسل

 ؟!!! دهم خب ی و من هم شکنجه ات نمی رسیتو به من م...  می درسته اش کنای بـ
 :  دمینال
 ؟!!! ی خواهی از جونم می چـ

 :  لب ام را گرفتي زد و گونه ام نوازش کرد و خونه گوشه يلبخند
 پس خوب باش...  شمیمنم بد م...  ی کنی و نافرمانی کنياگه باهم بدرفتار...  شم ی تو خوب باش منم خوب مـ
!!! 

 :  و او هم دوباره اخم کرددمی را پس کشدستش
 !!!  دهنت هاي زنم تویم...  ي باز که هار شدـ

 : دمی سرم را عقب کشدهیترس
 ... !!!  برات اسون بشهیتا زندگ...  خوب رفتار کن ـ

 : دی دراز کشکنارم
...  کنم تتیدوست ندارم اذ...  کنم تتی نزار اذهیعال... مجبورم نکن بد بشم ...  بگن چشم ارباب دی برده ها فقط باـ

 !!!!  نکنیتو رو خدا من رو عصب
 : دمینال
من خانواده ... من به زور به تو فروختن ...  منجالب نشدم نی خودم وارد ايتو رو خدا من که با پا...  پس بزار برم ـ

 !!! بزار من برم شهرم...  خدا تو رو به... دارم 
 :  دستش فشردي را بهم دوخت و دوباره فکم را در پنجه هاشی چشم بست و نگاه برزختی عصبانبا
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 ی عوضی فهمینم...  بگو چشم بگم زنده شو بگو چشم ریبگم بم... بگو چشم ...  گم ینفهم مگه نم...  هرزه ـ
 ...!!! ی فهمینم...  ی فهمینم
 زد و ی مهابا از زدنم مرا می در اومد و بغمی محکمش شروع به سوختن کرد و جي صورتم دوباره با ضربه هاو

                  " ي نخوري چه گوري بخوریی گم چه گویمن مالکتم من م" دی کشی مادیفر
 که با هم به ي دختر هامی هاي و فقط من بودم و همشهردمی را نفهمچی هگری چطور چشمام بسته شد و ددمینفهم 

 .  عماد و به شدت پرت شدم به اتاق فرهادری و من بودم زمی کردی می زندگای از رويایدر دن
 رمق و سست ی کند و بدنم بی ناله چشم باز کردم که با باز شدن چشمام و ناله ام حس کردم تمام صورتم درد مبا

 .  بودمجی کردم گی را درك نميزی چچیهست ه
 .  پناهی در اتاقم هستم و رنجور و بدمی کردم فهمیابی را ارزتی موقعیوقت
 رونی به برهی داد و من خی را در کمدم جا میمتی گران قي زد و لباس های که به عالم و آدم غر می در حالمایش

 .  شده بودمرهی بود خمیبودم و به ان در که پشتش آزاد
 م بهتر شده بود اما دهی شدم صورت ضرب دی و من هم داشتم خوب مستی ماه که فرهاد در عمارت نکی االن
 .  زنانه ام  نه هنوزنی قلب روح بلوريزخما
 گزاندم ، ی غروب نکند مدی وقت آن خورشچی هنکهی ادی کردم و روز ها به امی ها با ترس و لرز خود را جمع مشب

 .  زدی دادند کم کم حالم را به هم میانچه به خوردم م
 . خواستم دوباره همه آن ها را با خون بدنم پس بده ام ینم

 .  گرفتمی که با او آرام ميزی کنم چمی مرا مجبور کرد دفترم را قاي دخترانه ییصدا
 !!!  رسن آماده شویارباب زنگ زدن غروب م... هی عالـ
 :  در را بست و رفتو

 جور یطی توانستم بلی مدی شامی ما آزاد شوۀ سقوط کند و همشیمای ، کاش هواپامدی ارباب عار بدم منی از اچقدر
 .  کنمی مردم زندگي هاهی و کناشیکنم و از آنجا به شهرم بروم و با تمام ن

 .  جا بزنمضی پتو رفتم تا خود را مرری کردم و به زمی را قادفترم
 .  بهانه زنانه فرهاد را دور کنمنی توانستم با ای مکاش

 : ول در را باز کرد و به سمتم اومد و عجدهی ترسمایش
 ؟!!!مگه نگفتم آماده شو ...  هان یستی تو چرا آماده نی هـ

 : دمی بلدم نالی دانستند فارسی که همه ماالن
 ...  !!! ضمی من مرـ

 :  هم مماس شدند و با ته پته گفتي روشی هالب
 !!! یلعنت... چرا ...  کنه ی سرمون خراب مي عمارت رو رونی ای گی مي داری چای خداـ
 .  ازش فرار کنمی توانستم مدتی زدم و چشم بستم مي اروزمندانهی رفت لبخند پو
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 :  از جا جستممی چطور به خواب رفتم با کنار رفتن پتو از رودمینفهم
 ...!!!  کردم واقعاشی ارباب من معانـ

 : دی کشادی فرفرهاد
 !!! رونی ببر صداتو گمشو  بـ
 دادم ، چشمانش دوباره مخوف هی را بغل کردم و به تاج تخت تکمی بهم انداخت و رفت پاهای نگاهدهی ترسمایش

 .  کنم تا به حد مرگ کتک بخورمانی واژه بکی ی حتدمی ترسیشده بودند و من م
 :  در خودم جمع شدمشتری شد و من بکی نزديگری دقدم

 ؟!!! چند روزه ـ
 : دی تفکر از دهنم پری و بمی دانستم چه بگوی بدنم سرد شده بود نمدی برنفسم

 !!!  دو روزـ
 : دمی لرزی ه بود و آشکار ها مدی شده بود که رنگم پررهی ترسناکش را باال آورد و به من خییچشما

 !!!  شدرفهمی شینی ببتی که رنگ خوش تو زندگي کنم حسرت بخوری ميکار...  ی اگه دروغ گفته باشـ
 :  جغد تکان خوردنی سرم اادشی فربا
 !!! ي پنج روز فرصت دارـ
 سراغم و امدی مگری شدم ، پنج روز درهی و به در بسته شده خدمی از اعماق وجودم کشی و نفس خنکرونی رفت بو

 . اردی سرم بیی دانست قرار بود چه بالیخدا م
 .  دانستم باز چگونه از او فرار کنمی م نمدی ترسی مشتری شدش بنیی تعخی گذشت ترسم از تاری روز که مهر
 فرو بشی را در داخل جشی داد و دست هاهی و جذاب داخل شد و به در تککی ششهی اتاق باز شد و او مثل همدر

 :  ، اخم نداشت بلکه از ترس من خنده اش گرفته بوددمی به کمدم چسبدهیکرد ترس
 ؟!!! ي خوری نميزیچرا چ...  يچرا غذات و نخورد...  خورمت ی نترس نمـ

 خوردم نداشتم ، در ذهنم ی که میی به غذای خوردم چون حس خوبی نميزی چه جواب دهم ، واقعا چرا چماندم
 خود را به کمد شتری داد ، آرام به سمتم آمد و من بی مرا شکنجه مشتری خرجم کند بشتریحک شده بود هر چه ب

 .  که داخلش رومدمی ترسی که ميفرو کردم طور
 :  گفتفی گونه ام نوازش کرد ، آرام و لطگرشی کمد گذاشت و با دست ديرا کنار صورتم رو دستش

 می من دکتر خوبیواگه بش...  ی شی مضی مري غذات تو نخورهی عالـ
 :  نافذش کردمي به چشماي نگاه

 !!!  کنهیمعده ام قبول نم...  خوره یحالم از غذا بهم م...  شم ی مضی مری وقتـ
 توانستم ی رود و من می عطرش پر کرده بود ، حس کردم محهی و تکون داد  و عقب رفت تمام اتاقم را راسرش

 .  بکشمینفس راحت
 :  شدرهی را خمی سمت در اما دو قدم نرفته برگشت ، از سر تا پابرگشت
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 ؟!!! ي چند روزه حموم نکردـ
 :  شدمرهی سرخش خیی زدم و به چشماغیرد ج که به کمد خوی گرفتم و جواب ندادم ، با مشتنیی را پاسرم

 !!!  بازي کر شدـ
 :  من کنان گفتممن

 !!!  پنج روزـ
 :  گفتی شده بود و لبخند کجرهی گرد شده بهم خیی چشمابا
 ؟!!! واقعا ـ
 :  به اتاق آمددهی را صدا زد و او هم ترسمای شده بودم که شرهی به او خمی نگاه اشکبا
 ؟!!! بود ي جانم ارباب امرـ
 ؟!!! رو دست تو نسپردم هیعال...  رفتم ی مگه من وقتـ
 :  خشمش با من من کردن جواب دادلی خبر از دلی بمایش
 !!! له ارباب...ب... بـ
 ؟!!! هیختی رنی پس چرا هنوز اـ
 ... !!!  کنهی قربونت تون برم حرف گوش نمـ

 :  من نگاه کردبه
 ... !!!  کنهی حرف گوش نمـ
 ستمی توانم سر و پا  بی لرزن و نمی به شدت ممی کردم و حس کردم پاهای  فرهاد قالب تهی چشمان برزخدنی دبا

 . دی دی میاهی رفت و چشمانم سی مجی، سرم گ
 !!!  اتاقمارشی حموم که کرد بـ
 با داد مرا به سمت حمام کشاند ، انقدر ناتوان بودم مای رفت و شرونی کوتاه گفت چشم و فرهاد بیمی با تعظمایش

 .  عروسک آماده شدمهی شد و وارد وانم کرد و من مثل دهی لباسم کشیکه بدون مقاومت
 عطرم ي زدند و بوی برق ميزی از تممی مرده متحرك به سمت اتاقش برده شدم ، موهاکی به هی درست شبرنجور

 .  زدمی شک  برق می بودم بي مرمر عروسککیفضا را پر کرده بود ، اگر 
 :  گفتمای خورد با ورودم او رو به شی مبل نشسته بود و داشت قهوه مي روفرهاد

 !!!  بخورهاری بيزی چهی ـ
 
 !!!  چشم اربابـ
 ! ياری اختچی ندارم هياری اختچی از خوردن تا پوشاکم به او ربط دارد و من هزی قبول کرده بودم همه چگرید
 .  لرزانم نگاه کردمیی مبل نشستم و به دست هايش رو اشاره ابا
 ؟!!! يدوسش دار...  ادی لباست بهت مـ



 

@donyayroman 67 

 ی را درك نمییبای زچی هی بودم ولمتی گران قي به مانکن هاهی من شبدی شدم شارهی دامن لباس کوتاه ام خبه
 ! کردم

 !!!  هوممی نترس فقط قرار با هم حرف بزنهی عالـ
 ، می قرار هست حرف بزندی گوی و او منمشی خوام ببی نمی دانم ، حتی را شکنجه مدنتی دی من حتمی بزنحرف

 .  سرم آوردهییانگار فراموش کرده چه بال
 دوباره بهم تجاوز نشود ی ولرمی خواستم بمی لرزاند و می آن دو رابطه تن مرا مادی ی حتدندی هام باراشک

اد گفت بخورم و من قاشق را با ترس و لرز باال بردم تا جرعه بخورم  آورد و فرهمی برای پر از خوراکینیخدمتکار س.
  خودمي نگاه او را رونکهیبا ا

 .  کردم اما چهره ام مچاله شده بودی محس
 !!!  چشمات تو ببند و قورتش بدهـ
  را قورت بدماتشی آن قاشق را به دهنم ببرم و محتولی می لحن ارباب گونش و برش صداش مجبور شدم بنی ااز
. 

 :  کردقمیتشو
 !!!    االن همه اش و بخور...  ی تونی ميدی دنی آفرـ

 :  کردم نگاهش نکنم گفتی می که سعی حالدر
 !  باهات ندارم فقط راستش رو بگويبخدا کار... راستش رو بگو ...  پرسم ی سوال مهی...  هی عالـ

 :  من بوددیی فروغم را به چهره اش دوختم که منتظر تای بنگاه
 ؟!!! ی که من و از سرت باز کنی گی دروغ مي دارای... یضی تو واقعا مرـ

 :  کردکی نزدشی داد و فنجانش را به لب هاهی و باعث سرفه ام شد و او دوباره به مبل تکدی پرمی در گلوسوپ
 !!!  کنمی ات مچارهی بی گفتم اگه بفهمم دروغ گفتی دونی خودت مـ

 کند که تا ابد از دروغ و او ی مي کشد ،  کاری کشد مرا می تکان خورد و معده ام بخار داد حس کردم مرا مپشتم
 . واهمه داشته باشم

 !!! نجای اای بـ
 توانستم ی نمی کرده که حتستی امی در گلويزی با صدا از دستم افتاد و چشمانم گشاد شدند حس کردم چقاشق

 . نفس بکشم
 ی حمام بزرگش اشکدنی را گرفت و در را باز کرد و مرا به اتاق داخل اتاقش برد ، چشمام با دمی شد و بازوبلند

 :  دادهی تکواریشدند به د
 !!!  نهای ی گی راست منمی خوام ببی مـ

  گفتم کاش االن واقعا وقتش بودنی عقب رفتم و به حال و روزم نفرانیگر
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 و داد خواستم از غیاش جمع تر شد ، به سمتم آمد و من با ج ناخواسته به چپ و راست رفت ، و هم اخم هسرم
 جی تر او چاالك تر بود و من گفی تر بود و من ضعي خواب بود او قوکی به هی شبقای دقنیدستش فرار کنم ، اما ا

 او ي روری تاثچی همی و داد هاغیگرفت بود و ج  شد و منم شدم از پشت مرای گرگ مرهی ، مسلما بره اسدهیو ترس
 . نداشت

 .  بود ساکن و ساکت شدندرمی لباس زي من و دست او که روغی کند که در اتاق صدا داد و جي کارنکهی از اقبل
 .  کند و از من بگذردی خاليگری را سر دتشی توانست عصبانی او ماالن

 شدم و رهی که تنم بود خی ، به لباسدمی حال روزم باري را باز کرد و رفت و من با آن وضع افتاده کف حمام برادر
 آمدم و رونی وارد اتاقش شدم و بعد هم از آن اتاق بیبه سمتش رفتم فورا او را سپر جسمم کردم و تا ترس و نگران

 ی دم قسم می صدقه مشهی لطفت همنینجا فرار کنم بخاطر ای بتوانم از اي اگه روزیی ، خدادمیبه سمت اتاقم دو
 . خورم
 در نبود ادی بی کستی متوجه شدم رفته خارج شهر و معلوم نمای شي غر غر هاانی شده بود و مبی دوباره غفرهاد

 . می ارزش بودی بی و ما نوکراندی دیفرهاد خود را ارباب خانه م
 ی متوجه نبودند و همه جا سرك می زد که آن خانه را بهتر بشناسم بلکه بتوانم فرار کنم ، وقتی کم به سرم مکم
 من ترسناك بود ، اما مجبور بودم ي فرهاد در آن اتاقش نبود برانکهی اتاق وحشت خودم با وجود ای ، حتدمیکش

 .  کنمدای پمی آزادي برایبگردم و سوراخ
 کشت و ی مدی دی دانستم چکار کنم اگر مرا می شدم نممی تخت قاری اتاقش بودم که در باز شد و منم به ناچار زدر

 .  مردمیمن مرده بازم م
 .  خوردی تختش نشسته بود و تکان نمی بودم به حمام برود تا فرار کنم ، اما اون لبتظرمن
 :  قلبم فرو شکستدمی ترسادشی فربا
 !!! مایش...  مای شـ
 ؟!!! بود يامر...  بله ارباب ـ
 ؟!!! کجاست هی عالـ
 !!!  در اتاقش اربابـ
 !!! نجای اارشی بـ
 !!!  چشم اربابـ

 .  بچگانه امي فکر هانی سرم کنم چکار کنم ، احمقم من چرا آمدم اتاقش لعنت به من با ای چه خاکایخدا
 دانستم و در راه باز کردم و به سمت متی و او کالفه به سمت در رفت و منم فرصت را غندی طول کشمای شآمدن

 فتادهی نی اتفاقچی هیی گو دادمهی تکوارشی به دالی خیبالکن رفتم و از آن طرف به سمت بالکن اتاقم رفتم و ب
 .  از آن ماجرا راحت شدالمیخ
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 و دی ترسمای به سمت اتاقم خم کردم که شی و سرم را کمدمی لرزمی در اتاقم را چنان محکم باز کرد که در جافرهاد
 .  کرد ، نگاه کردمی به فرهاد که دست به کمر اتاقم و نظاره مانیگر
 به ی لباس مناسبی وقت ، حتچی های االن ای شدم ، رهی خاطی و دوباره با دلشوره به حدمی فرهاد سرم را دزددنی دبا

 خورد داد فرهاد مغزم را نی به زممی که پانی آمدم همنیی گرفته بودم از بالکن پاادیتن نداشتم ؛ آرام و مهارانه که 
 : منفجر کرد

 ... !!! هی عالـ
 توانستم امتحان کنم و فردا ی را منیاست اما هم% 20 فقط میآزاد نگهبان دارد و ی دانستم کلی مدمی دو دوبا

 . حسرت نخورم
 من فقط ي در حال رخ دادن بود ، برای مهم نبود که آن پشت چه اتفاقدمی دوی برگردم عقب فقط منکهی ایبدون

 مرا مجبور ی پارسیی در روستا و از نخل باال رفتن مرا ماهر کرده بود ، صدای و حفاظش مهم بود که زندگواریآن د
 حس کردند ، فقط يادی قدرت و خطر زمیدم پاهای را داهیکرد وسط راه ام برگردم عقب وجثه آن سگ بزرگ و س

 .  دومی معتری باشم که من از آن سگ  سردواری دادم و امی به خودم شجاعت مدیچند قدم ماند ه بود با
 آبدارش فقط چشم بستم و ي دهان و دندان هادنی کرد ، از ترس و دنی و مرا نقش زمدی پرمی روینی سنگزی چاما
 .  بلند شودمی زدم و تقال کردم که از روغیج

 ي از سنم بزرگ کرده بود ، االن همچون بچه شتری نحسم را بی کرد مهم نبود که زندگی مهی گري از آزاددیناام
 .  کردمی مهی بلند گرییداشتم با صدا

 ی پنجه پا نشسته بود و نچ نچ مي قالده اش توسط نگهبان سرم را سمت فرهاد کج کردم که کنارم رودنی کشبا
 . کرد

 ادی من و نفوذگرش و روزی از نگاه پدی پاشی ممی بودم و  همان لبخند کجش را به رورهی بهش خدهی و ترسمعصوم
 . رمیمی و پاره کند و بکهی کاش آن سگ مرا تي ، آرزو کردم که ااوردی سرم بیی که قرار هست چه باليآور
 

 ی من سرابي آزادگری ندارم دي راه چی هگری بودم ، درهی موج دار و ترم خیی توالت نشسته بودم و به موهازی مپشت
 قدرتش را ازی مردانش را برطرف کنم هم نازی ندی فرهاد بودم ، من هم بايبود که باورش نداشتم ، من عروسک باز

 .  گفتمی مدیمن آخ هم نبا  توانست تا حد مرگ بزند و هم بکشد وی من را م؛ او هم
 دی فراموشم کرده و من هم بای بود که شده بود خدا به کلي کردم ، کاری قبولش مدی سرنوشتم بود و بانیا

 .  به اسم فرهادی رحمی ارباب بي کردم که انسانم من فقط عروسکم ، برده یفراموش م
 . دندی باری ممی گونه هاي شدم که رورهی اشکم خي دانه هابه
 کند چقدر ی بخشد درك می توانستم داشت باشم ، اگر خودم را بکشم خدا مرا می را منی کنم ، اهی توانستم گریم

 .  که به من داده ست متنفرمیاز زندگ
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 دنمی بودم ، دوباره لرزرهی او خ بردارم بهنهی چشم از انعکاس چهره اش در آنکهی در را باز کرد و من بدون افرهاد
 ی بنقدری او چرا ادمی پرسی ترساند ، از خود ساده ام می ترساند به حد مرگ می نگاه فرهاد مرا منیشروع شده بود ا

 .  در آن دل سنگش نبودی است ، اگر بود چرا رحمان مرد خوش چهره و خوش پوش انسنی اایرحم است ، ا
 توانستم ی سرنوشتم نمی شد و من با وجود قبولی تر مکی دادم نزدهی تکزیو به م تر شدنش از جا جستم کی نزدبا

 . قبولش کنم
...  که نه دی کشی مادی در من فريگری و خودت را عذاب نده ، اما دستی گفت راه فرار نی میکی که دوتا بودم انگار
 .  توانمینه نم
 .  با آخم به سمتم رفتمدی دستم را گرفت کشفرهاد

 !!!  دختری وحشنقدری چرا تو اـ
 .  آن سگی رحم تر از حتی رحم بود بی بود او بی او وحشمی وحشمن

 : دی را به چنگ گرفت و کشمیموها
 !!!  کنمیرامت م...  ي کتک بخوريانگار دوست دار...  مخ من نتاز ي رونقدری گم ای مگه من به تو نمـ

 ی شک نه هرگز نمی بدی فهمی درد را می ارزش درد دارد او معنی من بود نه چند نخ بیی موهادی کشی آن مایخدا
 .  فهمدیفهمد هرگز نم

 دمی کشیغی چنان جخوردی مفمی بود که به تن نحی تختم پرتم کرد و تا آمدم خود را جمع کنم ضربات شالقيرو
 .  کردمی بود التماسش مطانی شی شروع به سوختن کرد مهم نبود او حتمیکه گلو

 !!! تو رو خدا نزن...  کنم ی فرار نمگهید...  نه تو رو خدا گو خوردم ـ
 :  گفتی برزخیی با چشمافرهاد

 !!! دمی نشنـ
 کرد که ی کرد می دردناك گرفت بود اما او تکرار می ، التماسم رنگ روحدی تنم خوابي نهره چابکش روگری دبار
 :  شنودینم
 !!!نزن...نزن ... و خدا نزن تو ر...  افتم ی تو رو خدا به پاهات مـ

 :  را به چنگ گرفت و سرم را باال آوردمی رفتم که موهای از حال مداشتم
 !!! ی کنی نمی غلطنی همچگهی بگو دـ

 :  نفس و روح گفتمی بناالن
 !!! نم... کـي..مـ... نــ

 رمی خواستم که بمی دانست چقدر می تخت افتادم ، خدا مي جسم درحال مردن روکی و من مثل دی را کشدستش
 . دی کشی مری سوخت و تی بدنم از شدت درد مي  جاي داد جای، خدا چرا مرگم نم

 .  دور کرد و به خواب بردطی مرا از محی حسی و بی حالی را محکم فشرده بودم بچشمام



 

@donyayroman 71 

 که در دمی دی را ميزی بود و من فقط نور چکی چشم باز کردم همه اتاق تاری ، وقتدمی دانستم چقدر خوابینم
 .  و تاب خوردچی پمی خورد بغضم در گلوکشی به هم نزديکنارم بود چشمم به نگاه و ابروها

 :  گذاشتزی مي را بست و روی آن شدر
 ؟!!! ي شدداری بـ

 .  کردمی وقت چشم باز نمچی بستم و دوباره خواستم که بخوابم کاش هچشم
 و گونه ام نوازش دی شانه ام گذاشت که آخ دردناکم بلند شد و او هم از حالت نشسته کنارم دراز کشي را رودستش

 : کرد
 ؟!!! آخه ی کنی من دوست ندارم بزنمت چرا مجبورم مهی عالی کنیچرا درك نم...  نکن می گم عصبی مگه نمـ

 حرف نزنم و هر چه گفت امتی او تا به ق گرفتم بامی به اشک شد و هقم هقم بلند شد ، تصملی و تبددی ترکبغضم
 .  زدی کمتر مرا مدی شانگونهی عروسک رفتار کنم ، اکیدرست مثل 

 :  بشمرهی فرهاد خیی گونه ام مجبورم کرد چشم باز کنم ، به چشماي روي بوسه
 ؟!!! هان ی شه اگه دوستم داشته باشی میچ... با من خوب باش ...  ی تو خوبهی عالـ

 .  توانستمی توانم او را دوست بدارم نه نمی جالد بود و من مکی او  بدارمدوستش
 :  سرش برد و به سقف نگاه کردری را زشی و دست هادی باز خوابطاق

 رو هیمن عال...  ستمیمن ظالم ن...  ستمیمن ارباب ن...  ستمی هم بد نیلی من خینی بی می تو اگه باهم خوب باشـ
 ...!!! من...  ستمیمن ارباب ن...  زنم ینم...  زنم یدوست دارم من اون نم

 ، حس کردم در ي داشت نقش بازدی شده بودم لحنش به شدت مظلوم بود شارهی خشی تعجب به چهره اشکاز
 .  کندی ست و وجودم را درك نمرهی که به شدت به او خندی بی ميزیسقف چ

 .  شدرهیف خ را محکم بست و با مکث باز کرد و دوباره به سقچشمانش
 !!!  اربابم مالک همه وجودتهیمن ...  ی اربابم و تو برده منهیمن ...  بدم یلی من خـ
 .  خوردی که انگار تکان نمي شده بود ، طوررهی و متعجبم دوخت و ساکن بهم خدهینگاه سرخش را به نگاه ترس 
 چیپس ه...  دوست دارم یشی معصوم میوقت...  هی به بچه هاست من رنگش شون دوست دارم عالهی چشمات شبـ

 !!! نمی ببدی نبایوقت توشون تلخ
 ی مي او فقط دارد نقش بازستی دهد نی که نشان ميزی که فرهاد چدمی حرف بلند شد و رفت ، آن شب فهمی بو

 . کند که همه از او بترسند
 
 تمی کرد و طالب معصومهی گرمیجلو بچه هی درست مثل ي چرا آن مرد جدنمی خواستم ببی آن شب به بعد واقعا ماز

 .  خواستی عشق متقابل مکی بچه در نگاه کی که يزیبود چ
 .  نشستمی خوردم و می مدی نشسته بود و منم به دستور او کنارش بازی مپشت
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 بود که خدمه ی و آن به علت پرسشامدی در مشی به ندرت صدایلی موقعه خوردن ساکت و صامت بود و خفرهاد
 .  کردندیم

 .  رسمی ممی به آزاددمی فهمی وقتدی است شابی عجنقدری مرد چرا انی بدانم ادی بودم بارفتهی سرنوشتم را پذحال
 ؟!!! هی عالـ

 :  کردمنگاهش
 ؟!!! بله ـ

 :  باال رفت و من بلغور کردمشیابرو
 !!!  بله اربابـ

 :  مندانه زدتی رضالبخند
 ...!!!  چالوسي جشن توهی من قرار برم به ـ

 داد ی خودش اجازه فرار می کردم البته به نوعی دوباره رفتنش غنج رفت دوباره من از دستش فرار مدنی از شندلم
 .  وا رفتممی شد و در جایاما با ادامه حرفش بادم خال

 !!! امیاونجا منتظرم باش شب م...  من ییالی بره وی راننده تو رو مـ
 .  بلند شد و کتش را برداشت و رفتو
 
 نجای توانست مرا ای و بزرگ بود ، اما می و اشرافبای زیلی خنکهی کردم با ادای پنجای به اي حس بدالی به ودنمی رسبا

 . هم تا حد مرگ شکنجه دهد و در آخر هم بکشد و خالص
 دمی خوابدشی دست سفکی تخت يدم و رو داد را باز کری که خدمت کار نشانم می سمت پله ها رفتم و در اتاقبه
. 
 تخت نشسته بود و شالم در دستش بود ، دوباره رنجور و ی ، فرهاد لبدمی کنار رفتن شالم از خواب با ترس پربا

 .  توانستم قبولش کنمی او نمتی کردم با شخصی مي که من هر کاريزی بود چنیغمگ
 کردم که ی فکر ميزی شده بود و من فقط داشتم به چرهی خدمی را در دستش مچاله کرد و به چشمان ترسشالم

 . ی به درد کشنده جسمای می هوشی به بای شد یختم م
 :  شد و به سمت پنجره رفت و آرام و مهربان گفتبلند

 ؟!!! ی ترسی تو از من مهیعال...  ی شی معصوم میلیخ...  ی خوابی می وقتـ
 ی با آن همه شکنجه چرا پوست کلفت نمای نور کم اتاق ترسناك تر از قبل شده بود خداری و نگاهم کرد زبرگشت

 زد که درد بکشم و ازش بترسم ، او دوست داشت که بترسم و من از او ی زد ، میشدم ، او که به قصد کشت نم
 : دمی ترسی ملی از عزرائشتریب
 ؟!!! ی ترسی تو از من مهی عالـ

 .  دم و سرم را آرام به جواب مثبت تکان دادم دهنم پر صدا قورت داآب
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 .  عقب رفتمشتری مچاله تر شد و من بشالم
 :  ام را گرفت و من به سمت خودش آوردقهی نشست و کنارم

چکارت کردم که ازم ... مگه من چکارت کردم ...  ی بترسدیتو چرا ازم با... من دوست دارم ...  ی ترسی چرا ازم مـ
 !!!  باشی عشق خوبای بستی نی خوبي تو که برده ی لعنتی ترسیم

 ی باشد که من عشق خوبی توانست عاشق خوبی گفت عشقش باشم ، عشق او او می می باز مانده بود چدهنم
 . باشم

 :  ام درست کردقهی تخت زانو زد و ي رودهی ترس و لرزش من ترساز
 !!! نترس...  نلرزنقدریا...  ی کنیتو حرف گوش نم... تو هی عالنی ببـ
 :  شد و فکم را گرفترهی قرمزبهم خیی که چشم بست و باز کرد و با چشمادمی کشیفی خفغی جادشی فراز
         ؟!!! گم خفه شو و گوش کن یمگه نم...  گم نترس ی مگه نمـ
؟  !گفت نترسم  ی شد نترسم هر لحظه انتظار داشتم از ترس خود را تر کنم و او میاما با اون چهره ترسناك مگر م 

 .  گفت نترسمیترس من منبعش خود او بود و او م
 هم به او رمی واضح تر کرد من بممی که به او کردم را برای دانم اما شکی آورد نمای محکم هوش از سرم برد یلیس

 .  خانه اش شوم اما او نهیی بندم ، حاضرم عاشق سگ هایدل نم
 تنهام نزار خواهش ی من بزن ولایاصال ب...  نیمن بب...  نیبب...  خواستم بزنمت ی من بخشش نمهیعال...  هی عالـ
 !!!  نروشمی نرو تو رو خدا از پشمی کنم از پیم

 .  خورد را نگاه  کردمی هدفم که توسط او به صورتش می بي هادست
 مرد که خدا نیبدبختم ، ا من که نی کردم ای زدم ، مرا باش که فکر ميشخندی و دردناك بود ، نی اش اشکچهره

 .  داد بود اال آرامش از منم بدبخت تر بودزیبه او همه چ
 : دمی را پس کشدستم

  خوبمیلی که من خینی بی تو به من محبت کن ممی درستش کنایب...  کنم ی با من خوب باش خواهش مهی عالـ
!!! 

 تونم خودم را ی کردم که نمی که از او داشتم حس ميری شده بود نه بخاطر او به خاطر تصوي هم اشکم جارمن
 .  دانستی که خود را مالک بر حق من مستی همان فرهاد ظالم و نژاد پرستمیقانع کنم که فرهاد مظلوم جلو روح

 که ي کرد بچه ای مهی بچه گرکی بود و درست مثل دهی محکم مرا به آغوش کشختی را آغوشش به هم رافکارم
 دی بکشد و به او بگوشی موهاي آورد و انتظار دارد مادرش دستش را روی به مادرش پناه میمانیشدر غم و درد و پ

 . یستی شه پسرم تو مقصر نی درست مزیهمه چ
 قرار گرفت و نوازش گونه حرکت شی موهاي اراده روی دانم چرا آنچه تصور کردم چطور به زبان آوردم دستم بینم

 : کرد
 ...!!! تو نبود پریتقص.. . شه ی درسته مزی همه چـ
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 :  گفتي تر مرا گرفت و با لحنه بچگانه محکم
 خوام ارباب ینم... خوام ی اون باشم من نمشی خوام پیمن نم... مامان کمکم کن ...  نه نزار منو ببره مامان ـ

 !!! باشم
 .  صدا دادندمی حس کردم استخوان هاشی قوي بازوهاي فشار هااز

 ي لحظه ي او سوخت آنچه سرم آمده بود را براي سوخت من دلم براشی دانستم دلم برای جدا شد ، نمازم
 .  همان لحظه بودقای دانستم چرا حس هم دقی داشتم نميفراموش کردم و حس مادرانه 

 :  چهره ها ش گذاشتم و نگاه معصوم را به چهره ام دوختي هام رودست
 !!! ی منشیتو االن پ...  ستی نيزی چـ

 :  زد و موهام نوازش کرديلبخند
 ؟!!! ي ری نمشمی قسم بخور از پـ

 .  نداشتمي به هر حال من مطمئنا تا ابد برده او بودم و راه فراردی لرزتنم
 !!!  خورمی قسم مـ

 :  پاهم گذاشت و چشم بستي را روسرش
 ؟!!! يتو هم من دوس دار...  هی دوست دارم عالیلی من تو رو خـ

 شی زد و با آرامش به خواب رفت و من متعجب به رفتار هايش گذاشت و با آرامش لبخند انهی سي هام رودست
 دغدغه به خواب برود ی بود که بي پسر بچه اکیتا صبح فقط نگاهش کردم ، چهره اش در خواب درست مثل 

 . بود
 شده فی برد ، بدنم ضعی روزها چقدر خوابم منی چطور به خواب رفتم ، ادمی دادم و نفهمهی تاج تخت تکي روسرم

 .  برد خواب بودی که من را به آرامش ميزیبود و تنها چ
 شدم که با حوله داشت موهاش و رهی فرهاد خشبی و متفاوت با دي در چشم باز کردم به چهره جدیی صدابا

 :  ، گفتدارمی بي چشمادنی کرد ، با دیخشک م
 !!!  درست کن گشنمهيزی چهی نییبرو پا...  ي شدداری بـ

 حرف بلند شدم و به طرف در رفتم در ی ، بری را بگشبی خواست انتقام دی می آن همه نوکر و چاکر داشت ولخوبه
 طور نی او را از مادرش جدا کرده بودند و اون ادمی کردم ، آنچه من فهمی فکر مشبشی دي که به حرف هایحال

 . دیشده ، شا
 .  کس پس آن همه خدمه کجا رفتندچی نبود هالی در وی کسچی و داخل آشپز خانه شودم هدمی کشینفس
 که ي فشارهاای بود دنمی بخاطر نشسته خوابدی کشد شای مری کردم حس کردم کمرم تی صبحانه را آماده میوقت

 .  رحم به کمرم وارد کردیفرهاد ب
  تکان نخوردمنیم هي دانستم اوست برای سر شانه حس کردم ، مي که روی و بوسه طوالندی دور شکمم پچیدست

. 
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 !!!  هفته فقط من باشم و توهی خواهم ی می من همه رو اخراج کردم که تو برام صبحونه درست کنـ
 بگم که يزی شود ، خواستم چی او جنسی جسمیی که غذادمی نشاند ، ترسنتی کابي گردوند و بلندم کرد و روبرم

 .  لب هام قرار گرفتيانگشتش رو
 بچه ییکاش خدا رنگ چشما... چشمات چقدر نازن ... ها ی خوشگلیلیتو واقعا خ... بزار نگاهت کنم ...  ساکت ـ

 !!!  کنه هومی شکلنیامون هم هم
 شدم که ییرهایی بار تازه متوجه تغکی؟ من از او باردار شوم به !!! شدم بچه امون رهی خبشی لبخند و نگاه عجبه
 بودم درسته که دو بار ارشی به سه ماه در اختکینم دنبال سرنخ گشتم من نزد کردم در ذهی مدت حس منیا

 دهی من سه دوماه هست که رنگ خون را ندفتادم دروغم اادی اما من سه ماه بود که پاك بودم تازه میرابطه داشت
 . بودم ، با بوسه فرهاد گوشه لبم به خود آمده ام

 باردار ی خوام از کسی کنم من نمی خواهش مسی ننومی را برایکی نیا ای از فرهاد آن هم نامشروع ، نه خدابچه
 . شوم که بشتر از همه متنفرم

چطور اسمش ...  می از امشب شروع کنایب...  يکه وحشت کرد...  آرزو بود نگفتم االن بردار بده هیبابا ...  شد ی چـ
 ...!!!  ماه عسلمیبزار
 : دیخند

 ؟!!! نه هفته عسل چطور ـ
 توانستم بچه او را خودم خفه ی از او باردار نشوم اگر منکهی خواستم جز ای نمچی هام به هم دوخته بودند من هلب

 . ادی بای ذاشتم به دنی نمی کردم ولیم
 نی همی رنگ و پوست حتنی موها همنی چهره همنی دختر خوشگل با همهی...  گفت باشم من پسر دوست ندارم ـ

 ؟!!! دختر هوم ای پسر ي دوست داری اصال تو چيدوست دار...  مای همیار ذیاسمش م...  تتیمعصوم
 شکمم بود با آن همه شکنجه ي شکمم رفت من بچه اش و داشتم االن توي برده بود ناخواست دستم روماتم

 :  دستم نشست با خنده گفتي رویبوس.سقط نشده بود 
 !!! ی خواهیـ پس تو هم م 

 کرد و ی را نوازش ممی به خودم آمدم که فرهاد با لبخند موهای ندارم وقتادی به ی را حت بعد از آن اتفاق افتادآنچه
 کرد چون بعد از پاك ی دانستم چکارش کنم او حتما فکر می از راز بودم که به شکم داشتم ، نمجیمن هنوز گ

 .  فرصت داشتم که بندازمشبچه  افتادن آني توانم برای رابطه ماست منیشدنم تازه اول
 زد ی به سرم می گاهنکهی کردم با ای نمی مخالفتچی بودم هيگری بود و منم برده ديگری در آن هفته فرد دفرهاد

 .  افتدی تخم نامشروع و مفلک بنی ادی شاردی کنم تا مرا به باد کتک بگیکه نافرمان
 و من موظف به دی دید او هم مثل پدرش مرا برده خود م افتی افتاد بود پس قرار نبود بی با آن همه شکنجه ناما

 . حمل او بودم
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 دانستم پشت آن نقاب ی مرای کرد اما من را نه زی را به خود جذب مي که هر دختر ی واقعا شده بود همانفرهاد
 شد و ی کرد همان فرهاد سابق می با هام رابطه برقرار می وقتیاو حت.  کند ی می زندگی صفتطانی چه شنیریش

 . من برده
 .  داده بود تا مرا وادار به ماندن کندریی را تغشی بازکی کرده فقط تاکتریی ذاشت باور کنم که تغی نمنیا

 با دی باای مرا به حال خود نذاشته بود ی هفته شبهی نی و در ادی برد نفسم بری چمدانم را به اتاق فرهاد ممای شیوقت
 چی کنم که در آن هی نقاشبای زيری گفت تصوی که میی شدم و از آرزو های همدمش مای کردم یرابطه برقرار م

 . دمی دی نمینیریش
 گفت تو هم ی داد و می نافرمان او شود قطعا او را هم شکنجه مای کند یی دختر دهم دخترم خطاکی  من به او اگر

 .  چون مادرت برده ام بودیبرده من
 .  خواستمی نميزی چنی دخترم همچي براگری بود ، دی حال و روز در آورده بود کافنی که من را به انیهم

 . دمی دی او را مرده مگری شد فکر کردم که دی گناه که روز به روز بزرگ تر می به سقط آن طفل بانقدر
 .  و مفلوکمچارهی که چقدر بی دانی که نخواستم و شدم می دانی که من مجبورم می دانی مایخدا

 .  گناه ببخشنی اي برارام
 توانستم بخوابم ی و من مدی آی وقت مری کارش زنگ زده بود که دي شب در اتاق فرهاد بودم اما چون براآن

 .  داخل شدمای کردم که شیراحت بودم و داشتم فکر م
 .  توانست کمکم کندی مطمئنم انقدر تجربه داشت که مری زن پنیا
 !!!  خانممای شـ
 :  فرق کرده بودگاهمانی کرده بود جای چون فرهاد مرا خانم خانه اش معرفی اخم تخم ولبا
 ؟!!! بله خانم ـ
 :  دادم تا کمک کندی من من به سمتش رفتم و دست دوستبا
 ؟!!! دی کمکم کنشهی لطفا می مادرم هستییشما جا... من ...  من ـ
 ؟!!! کنم ی چه کمکـ
تو رو ...  رفته و االن هم ماهانم عقب افتاد ادمیاما من ...  باردار بشم دی فرهاد به من قرص داده و گفته نبانی ببـ

 !!!  کنمیالتماست م...  کشه یخدا کمکم کن اگه بفهمه من م
 :  زديشخندین
اون از بچه متنفر مخصوصا اگه مال برده ...  کشدت دختر ی می برده اولشی کنیفکر م... که ي خونت حال کردـ

 ...!!! اش باشه
 !!! تو رو خدا...  کن ي پس کمکم کن مادرـ
 !!!  کشهی اگه بفهمه که من کمکت کردم منم مـ
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...  کمکم کن زتیتو رو جون عز...  ذارم بفهمه یتازه از کجا قراره بفهمه نم... بوسه ی کشه دست تو هم می نمـ
 !!!  کنمیجبران م... کن يمادر
 ی فکر کردم اما همه فکرم بر ميگری از کمکش نشسته بودم و به چاره ددی رفت ناامرونی و از اتاق بدی کشینفس

 . مایگشت به ش
 :  سمتم اومدیدنی جوشوانی با لمای باز شود و شدر
 ؟!!! شد رفهمی بهت ندادم شنی من اافتادی اگه نچیاگه افتاد که ه...  و بخور نی دختر جوون اری بگـ

 . دی ارزی بعدش مینیری و بد مزه بود ، اما به ش تلخدمی را سر کشدهی تکون دادم و جوشيسر
 کند و کم کم دردهام ی بعد حس کردم به شدت شکمم درد می سر شب حس تهوع کردم و باال آوردم ولهمان

 .  شتر شدندی و بشتریب
 .  کردم در حال مردنمی پاهم اتاق فرهاد ، رنگ به رخسار نداشتم و حس مکی بود و یی پاهم دستشوهی که يطور
 بچه نی چرا ادی فرهاد سرم به دور چرخدنی زد ، با باز شدن در اتاق و دی مجی به شدت داغ کرده بود ، سرم گبدنم

 رسد ی مانی به نفع فرهاد پازی برد آنچه همه چی گونه ام شود مرا به دکتر مماری افتاد اگر او متوجه حاالت بینم
 . خود را به خواب زدم

 ، دوباره احساس تهوع بهم دست داد خواستم از آغوشش خارج شم دی و مرا به آغوش کشدی کنارم دراز کشفرهاد
 . که نذاشت

 !!! ي خوام برم دستشوی مـ
 :  عقب رفتمدهی به فرهاد سابقه ترسهی که چقدر شبدمی گردوند و من دبرم

 ؟!!! گم ازم نترس یمگه نم...  يدی باز که ترسـ
 ...!!! ام برم خویفقط م... ترسم ینم...  زهی چـ

 :  زد و فکم به دست گرفتمهی چطور روم خدمینفهم
چرا ...  کنم ی می همه به تو خوبنی من ای لعنتی کنیچرا ازم فرار م...  دهیپس چرا رنگت پر... یی که دستشوـ

 ؟!!!چرا ...  ی کنی ممیدوباره عصب
 .  شد نه از او از فاش شدن رازمشتری کرد و ترسم بشتری ام را بچهی دلپدادش

 :  را در صورتم فوت کردنفسش
تو ... من اربابت باشم ي تو دوست دارادی گم از برده ها بدم می مگه نمي دوباره برده شدنجای اي اومدی از وقتـ

 !!! ی دوستم داشته باشی خواهینم
 !!!  آرمیدارم باال م... لطفا ـ

 خواستم به ی کردم من فقط می گفتم نه مخالفتيزیشده بود من که نه چ ی دانستم چکار کردم که باز وحشینم
 .  اتاقش برومی لعنتییدستشو
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 رفت ی میاهی شد ، چشمام سی مشتری و بشتری بهی دلم و کمرم هر ثانری او شروع به لذتش کرد و درد شکم و زاما
 . ردیم تا عمر دارد از عذاب وجدان بمیری او با هم بمي، خدا کند من و بچه ا

 :  شده بودرهی زد و به چهره و چشمان تاب از درد شدم خی نفس منفس
 ؟!!! ی خوبهیعال...  هی عالـ

 ی بلندم شد و بغی پرت شد که درد باعث جرونی از درونم به بيزی لحظه که ازم دور شد حس کردم چهمان
 . میهوش
 در اتاقم ی و زن جوانمارستانمی بردم که در بی پطی محدنی بودم و با ددی سراسر سفی به هوش آمدم در اتاقیوقت

 . در حال مراقبت از من هست
 ؟!!! شده ی چـ
 !!!  دختر جون بچه ات سقط شدهستی نيزی چـ
 .  ظالم بود که خدا را شکر که سقط شدی نبودبچه ام سقط شده او بچه من نبود بچه آن مرده روانيزی چنیا

 و خود امدی مدنمی بودم ، فرهاد هر روز به دي بسترمی و روحیکیزی فطی روز بود که در آن اتاق بودم به خاطر شرادو
 که چطور به آن تخم دمی خندی دانست و من در دل به او می به قول خودش ثمر عشقمان مایرا مقصر سقط بچه 

 اسف بار طی گرفت مرگ در آن شرای اجازه ممن  با من ازی داد مرگ با زندگینارس حرامش اسم ثمر ه عشق م
 ی توانستم او را تحمل کنم نمی نمگری دردناك خودش بود نه من ، دیی مهم بود نه او فقط به فکر کامجوهیعال

 . توانستم
 :  مایه

 نمای سکی در ی مرا مثبت کند گاهی تواند بار منفی دانست چه می خوب مدیوی از شور و شوق بود دزی لبروجود
 .  کردی خنددار پخش میلمی که فمیدبو

 !!! ي هنرشگاهی نماکی در ی و گاهي در شهر بازیگاه
 دو روز قبل از آمدن فرهاد با قای کردم ، تا آن روز دقی مدای به او پي برد حس بهتری که او مرا میی به هر جامن

 .   دهندی مرا به او گزارش مي دانستم تمام کاری دادم می داد و من جواب نمی که فرهاد مي هالیمیوجود ا
 شده بود که کنارش حس زنده بودن ي شادشهی چشم سبز همی مهم پسرکمی مهم نبود برامی برايزی چچی هیول
 . ستی عشق و صفا چدمی فهمی کردم و به قولش تازه می مدایپ

 . رمی بگادیودم که  دهد و من مشتاق بادی ي بار به من آشپزنی اولي باخانه اش برده بود و قرار بود برامن
 :  گفتیسی را گرفت و به انگلمی بندم را بست و از پشت شانه هاشیپ
 !!! ی آشپز ناشی موفق باشـ

 :  و گفتمدمیخند
 !!!  زنمی نمشی نترس خونه تو آتـ
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 شکافم البته کمتر و ی دارم اتم میی کردم که گوی گوش می و شروع به آموزشش کرد و من با چنان دقتدیخند
 گفت چرا با ی با خنده مدیوی کردم و دی مهی بچه ناز گرکی نی کردم عی خورد مازی که پیسخت تر از آن نبود وقت

 .  دونمی گفتم نمی کنم و من با خنده می مهیسر و صدا گر
دم به سمتش رفتم و  که راه انداخته بوي پر از کثافت کاري بندشی با پي گند زدن  و خراب کاری آخر با کلدر

 مزه نی ناظره خشن و نکته بکی او درست مثل ی شده بودم ولرهیقاشق را گرفت و خورد ، منتظر و مشتاق بهش خ
 :  بودمرهی کرد و من با دلشوره به او خیم
 !!!  متوسطای خوب ای بگو خوب بد شده ـ

قسم (  باال آورد می قلبش و دست راستش را به حالت تسلي را با صدا قورت داد و با خنده دست چپش را رولقمه
 : گفت) خوردن 

 !!!  گمی نميزی چقتی حقریو به غ... قتی گم حقی می من هر  چـ
 :  آمدند و مظلوم نگاه اش کردمنیی پامی مکثش ابروهابا
 !!! ی بود دخی عالـ

 :  کم کم کل چهره ام را پر کردلبخندم
 ...!!!  واقعاـ
 .  شده بودمرهی بستش خیی به چشماجینفسم حبس شد و من گ بوسه اش با

 .  شدمری زد نگاه کردم و سر به زی عقب رفتم و به او که لبخند میقدم
 يزی چمی بگويزی توانستم به او چی شدم اما نمرهی گونه داغ کردم حس کردم و به نگاه اش خي دست را روکف

 قلبم انی در می نوع بوسه ها و محبت ها را حس نکرده بودم و ترسنی بودم من از اجیکه او را از من دور کند ، گ
 :  گفتمی داد ، به سختیمرا شکنجه م

 !!!  االننی خوام برم خونه همیم...  من ـ
 آماده شده بودم یعی رفت و منم تند و سررونی دستورم تکان داد و از آشپز خانه بی قبولي زد و سرش را برايلبخند

 . که برم خانه
 و ری گفت ساکت باش و ازش فاصله بگی می حسهی بودم به چهره اش نگاه نکردم ، نی که در ماشي لحظه تمام
 بودم و تمام حواسم به لحظه جی دو حس گنی اانی دوستت دارد و مدیوی زد که دوباره حسش کن دی زنگ میحس

 . بودم شده نوازش ننگونهی وقت اچیو اون بوسه بود اون نوازش متفاوت در عمرم من ه
 :  مرا متوقف کرد اما برنگشتمدیوی دیی شدم و به سمت عمارت رفتم صداادهی با عجله پنی ماشستی ابا
 !!! فتی کایب...  مای هـ
 :  را گرفتم قبل رفتنم گفتفمیک
 !!!  کنمی ميبابات اومد تو رو ازش خواستگار...  دمی تو رو نبوسلی دلی من بمای هـ
 . الی همان لحظه چشمام به نگاه اش افتاد و او با دو ازم دور شد و من ماندم و هزاران فکر و خو
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 ی از وجودم حس می را در هر قسمتي خوشحال بودم ، با او حس شاددیوی شب را به او فکر کردم من با دتمام
 .  من عاشقش شدمیعنی کردم ، ی مي لحظه شماردنشی ديکردم ، برا

 ؟!!! دوستش داشتم یعنی ، دمی کشنمییا به لب پیدست
 

 داری دي برای او مشغول گشتن کمدم شدم که لباس مناسبالی خی در اتاقم را باز کرد و با اخم به طرف اومد بفرهاد
 .  زده بودمجانی کرد و من واقعا هی مي کنم به هر حال امشب من را از پدرم خواستگاردای پدیویامروزم با د

 ؟!!! مای هـ
 :  برگردم گفتمنکهی ابدون

 ؟!!! هی چـ
 ؟!!! ي کردی مالقات مرونی بی مدت با کنی اي تو توـ

 :  دادمرونی را با حرص بنفسم
 !!!  برهرونی خوردم که تو و عمارتت نحست از فکرم بی فقط هوا میچکی هـ

 :  مجبورم کرد نگاهش کنمشی طوالنمکث
 ؟!!! اون وقت یپرس ی چرا می همه به پا برام گذاشتنی خوب تو که اـ

 .  شد و رفت ، به درك که ناراحت شود به دركبلند
 از گل رز به دست داشت و فرهاد هم کنارم با لباس ی نشسته بود و دسته گلمی و مسخره جلوکی و پکی شدیوید
 :  نشسته بودی رسمریغ
 ؟!!! ي چکار داردیوی خوب بگو دـ
 :  به فرهاد کردی به من و نگاهی نگاهدیوید
 ... !!! من...  راستش قربان ـ
 !!! می ما هم دوست دارـ

 :  بودمدهی شد که نمونه اش را ندی به خشملی شدند ، تعجب فرهاد کم کم تبدرهی دو با تعجب به من خهر
 ؟!!! هی کی دونی مي که تو دوستش دارهیاون ک...  ی دوست داشته باشنی اي تو غلط کردـ

 : وختم و با لبخند گفتم نگران ددیوی به سمت دي روخونسرد
 ...!!! ستی نشی بي که راننده ستیمهم ن...  عشقم ـ

 :  ترسناك گفتي را گرفت و بلندش کرد و با چهره ادیوی دقهی ی مثل ببر زخمفرهاد
کارن گفت که مواظبت ...  رذل رو راننده دخترم کردم ي تویاصال من با چه منطق...  ی عوضي کردی چه غلطـ

 !!!  بودنیباشم پس منظورش ا
 ...!!!  جناب صدر من واقعاندی ببـ
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 سالن پرت کرد و من نگران به سمتش رفتم همه انی نثار صورتش شد که او را می حرفش مشتلی از تکمقبل
 .  بودندرهی به زد خورد سالن خانهیخدمه مخف

 زد که انگار ی را مدیوی دي با تالش من دست بردار نبود طوری خورد ، فرهاد حتی بود که مدیوی فقط دنی االبته
 . دی شنی را نمادشی فریی بکس بود و صداسهی ککیفقط او 
 کی خورد شده گلدان را برداشتم و به رگم نزدشهی از شکهی را شکستم با صداش فرهاد به سمتم برگشت تگلدان

 :  گفتمین اشککردم و با چشما
 !!! ولش کن...  کشم ی و گرنه خودم و می ولش کن عوضـ

 :  رفتمی عقب مدهی آرام بلند شد و به سمتم آمد ترسفرهاد
 !!! اون فقط دنبال پولته نه خودت... گوش کن ...  مای هـ
 :  دو رگه گفتمیی و صداهی گربا
 بار بزار به هی... بزار نفس بکشم ...  رو به من نچسبون فتیپول کث... پول ندارم الی رکی یمن حت...  کدوم پولم ـ
...  و دوست دارم دیویپس گوش کن بابا من د...  ی دونی خودت نميمگه منو بچه ...  خودم انتخاب کنم لیم

 ؟!!! چه یعنی دوست داشتن ی فهمیم ی فهمی کلمه رو منی ایاصال تو معن...  دوسش دارم یلعنت
 .  کرد کردمی با دهن پر خون که نگا ه ام منی پخش زمدیوی به دینگاه

 شهیباشه دخترم االن هم اون ش...  کنم ی مقی تحقنیمنم درباره ا...  قبل جواب آخرتت بهش فکر کن ی باش ولـ
 !!! رو به از دست دور کن تو رو خدا

 :  کرد رفتم شونه اش و گرفتمی می خونیی که سرفه هادیوی و پرت کردم و به سمت دشهی شکهیت
 !!! متاسفم...  متاسفم ـ

 :  محکم گرفت شدبازوم
 !!! يمهد...  ي مهدـ
 ...!!!  پست فطرتیعوض...  نه ولم کن ـ

 :  برد و منم توسط فرهاد به اتاقم برده شدمرونی و از سالن بدی و  کشدیوی اومد و دقلچماقش
 یستی عشق نقیمامانم حق داشت دوست نداشته باشه تو ال... ست  ظالم پهی ی ظالمهیتو ...  یطانی شهی تو ـ

 !!! یعوض
 .       دمی اتاقم و در را محکم بست که از صداش لرزي کرد توپرتم

 .  و سکسکه ام بلند شددی کشری خودم تي دادم آخر گلوی کردم و بهش فحش مهیتمام شب در اتاقم گر 
 :  نگاه اش نکردمیه طرفم آمد ، اما من حت غذا بینی در اتاقم و باز کرد و با سصبح

 !!!  خونه دوستت چطورهمیریصبحونه ات بخور ب...  دخترم مای هـ
 یی سوخت تا بداند چقدر ازش متنفرم ، با چشمای مدی لباسش هر چه بود باي زدم و پرتش کردم روینی سری زبه

 :  شدرهیسرخ شده بهم خ
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 ... !!! ي باز هار شدـ
 :  که او دوباره نوازشم کرددمی کشی کوتاهغی خود را جمع کردم و جدهی زدنم بلند شد و من ترسي بردستش

 اون چطور از پس خواهش ي ناز و نعمت بزرگ شدي لحظه فکر کن تو توهی ایب...  ستی تو نقی اون پسر المای هـ
 ...!!! ادی تو بر ميها
 !!!  خواستمی جز خودش رو نمچی من هـ

 :  سرم پس زدم و به سمت حمام رفتم و در را قفل کردميو را  از ردستش
 !!! ی دونی شه من و مقصر می ممونی زودگذرت بره پشي حس هانیا...  کنم ی من به مصلحت تو فکر ممای هـ

 :  کردمبلغور
 !!! نمتی خوام ببی گمشو نمـ

 شک ی بدیوی هفته از آن شب گذشته بود و دکی ظهر تلفنم زنگ خورد شماره اش را نشناختم یی هاکینزد   
 .  برومرونی بيگری اجازه نداشتم با راننده دیاخراج شده بود من حت

   دادمجواب
 ؟!!! بله ـ
 ؟!!! زمی عزیخوب...  سالم بانو ـ
 :  نشستمي و داخل حمام شدم و گوشه ادمی صداش از جا پربا
 ؟!!! نشده تیزی چیخوب...  دیوی دـ

 :  و گفتدیخند
 !!!  امهی عالدمیاالن که صداتو شن...  شهی که خراش هم نمنی اـ

 :  کردم و زمزمه وار گفتممی دست هام قاانی و سرم مدندی گونه هام باري رواشکم
 !!! دیویمن ببخش د...  ي متاسفم تو بخاطر من کتک خوردـ
 ... !!!  افتمی شده به پاش متی خواستگارامی شه من بازم میبابات خسته م...  من ي نکن بانوهی گرـ
 :  و گفتمدمیتند حرفش را بر 
 !!! نه تو رو خدا...  کشه ی نه تو رو مـ
 ؟!!! گلم پس چکار کنم بدزدمت ـ

  اگر او قبول نکند و باز مرا به فرهاد برگرداند حاضر به انجامش بودمی به مغزم خورد و فکرم را حتيزی چناخواسته
. 
 ؟!!!ه پشت عمارت  کوچيای بی تونی امشب مـ
 !!! می که غلطش و بکنمیما راه درست و هنوز امتحان نکرد...  مای هـ
 منتظرم 1ساعت ... کنه ی شناسم موهات رنگ دندونات بشه قبول نمی از تو مشتری رو بی مرد رواننی چرا من اـ

 !!! باش
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 رهی خنیوی رفتم و به او که به تلوزنیی و پادمی قطع کردم و به سمت اتاقم رفتم و لباس مورد عالقه فرهاد را پوشو
 کرد نگاه کردم و کنارش نشستم و خودم را در آغوشش انداختم متعجبم به چشمانم یبود به نظر اخبار را نگاه م

 : نگاه کرد
 ؟!!! ی خوبـ

 يرو را دورش حلقه کردم و دست اش او هم دور شانه هام حلقه شد و سرش را می را تکان دادم و دست هاسرم
 :  دادهیسرم تک

 !!!  دخترممی هم و دارشهی همي ما براـ
 کردم ی فکر می و مهربان شده بودند که گاهبای شدم فرهاد انقدر لبخند هاش زرهی خونیزی نگفتم و به تلويزیچ

 من ي من به شادی پس چرا به خوشبختشی تواند انقدر ظالمم و خودپسند باشد ، اگر من انقدر مهمم برایچطور م
 .  خودش فکر کردییکر نکرد و فقط به تنهاف

 و دی را بوسمیشانی و پدی کشمی را رومی تخت گذاشت و پتوي را به خواب زدم و فرهاد مرا به اتاقم آورد و روخود
 پول يادیلحظه بعد ازهم دور شد و در صدا داد ، چشمانم را باز کردم و تند تند دو دست لباس و شناسنامه و مقدارز

 هم را هم برداشتم و زای خارج و من ومی رفتی از عقد مبعد  داشتماجی نقشم احتي مدارك الزمه که برابرداشتم و
 .  نوشتمی برگي را برداشتم قبل از رفتن روفمیک
 .  وقت دوستت نداشتم و ندارمچی من هی ترد شدنشهی همقیازت متنفرم فرهاد تو ال "

  " عاطفه
 مدام مرا ی گچیی اون پانی رفتم سنگنیی که درست مثل طناب کرده بودم پاي با پارچه هانیی بالکن به سمت پااز

 رفتم و با ی پشتواری روم و با خوشحال و محتاط به طرف دنیی افتم اما در آخر موفق شدم پای داد که بیسر م
 :  مرا به خود آورددیوی دییصدا  شدم کهرهی به عمارت خدهی باال رفتم ترسواری از دادیزحمت ز

 !!!  کارت اشتباهمایه ـ
 !!!  چرت نگوری دستم بگـ

 که کمرم را گرفته بود دیوی باال رفتم و از آن ورش به کمک دواری و من از ددی دستم و گرفت و کشي با لبخنداونم
 :  شدمرهی آمدم ، به ون خنییپا
 ؟!!! هی ون کـ
 !!!  کرده بانوکاری مال دوستمه بابات که ما رو بـ
 :  را عقب پرت کرد و من بعداز رفتن از کوچه حس آرامش کردمفمی کمکش سوار ون شدم و کبا
 ؟!!! ی خوبـ

 :  دادم و چشم بستمهی تکی را به صندلسرم
 !!! آره...  ي من و به فرهاد پس بدی اگه خر نشـ
 !!!  مگه خر شده باشم خانم خوشگلهـ
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 .  به خواب رفتمنیاش میی کردم بخوابم و با تکان های زدم و سعيلبخند
 . ستدی هرگز قرار نبود بانی ماشنی بودم، انگار ادهی چقدر خوابدانستم ینم

 . کردند ی به شدت درد مکردم ی حس منی را سنگمی و پاهادیکش ی مری تکمرم
 دی که بایی به جامیا دهی ، هنوز نرسمیی که کجانمی لحظه هر چند کوتاه چشم باز کنم و ببي براخواست ی مدلم
 . میبرس

 ی رحم و بی بي بس دورتر از فرهاد و دار و دست هاي پشتم، به جاسابقه ی و درد بی با آن خستگدانستم یم
 . میختیاحساسش گر

 .  در بدنم نبودی جانچی؟ چرا ه! چه شده بودواقعا
 .  رد شده استفمی جسم نحي بزرگ از رواری بسیونی کامکی کردم ی محس

 .  را تر کنمدیکش ی مری که داشت تي خشک و گلوي لب هاای را باال ببرم و نمی سنگي پلک های حتتوانستم ینم
 . ام را هم نداشتم  زندهمی بگونکهی اي برایی نایحت
!  نهای شم ی ، فشرده مخورم ی تکان مدم،ی دراز کشدارم،نشستم،ی بدم،یخواب:  نداشتي در ذهنم منعکس جدچیه
 .  کردمی را حس نمچیه

 شده بود که ی ورطه تهنیتر از ا  عقبي که باوری تند خواب رفتم در صورتيها  در حال حرکتي ابرهاي روانگار
 که در آن مرد میدی مشترك جدی خوردن با زندگوندی نشستم ودر حال فرار از فرهاد و پدیویدر کنار د" گفت یم

 و شک کردنم دور دی بودنم را از تردگونه جی گی باور حتنی با من هست همدیوی به اسم دي خوب و شادشهیهم
 امن و بهتر  از ی بسمی جادیوی که در کنار درای شدن نکنم زداری بي برایی کرد که تقالدواری مرا امایکرد و در رو

 .  کنار فرهاد ظالم و زالو صفت است
*** 

 پست پلکانم رخت بست شیا کم کم از پرده نمای رويای آرام به صورتم دنمهی ني هایلی به سهی شبيزی برخورد چبا
 . و به  دور سفر کرد

 .  خشک و بد صدا بودي واکنشم بخاطر تنفس خاك سرفه نیاول
 دنمی قبل از خوابیی به جاهی شبچی کوچک قرار داشتم که هاری بسي انبارکی را درك کردم من در تی کم موقعکم
 . نبود

 .  بودمجی هر چند کوتاه گی خشک شده بود و مدتمغزم
 .  بوددهیچی پنهی سي را روشی داده بود و دستهاهی به چارچوب در تکدیوید
 . بد فرم و چهره شدمینی زمبی سسهی حس کردم تازه متوجه آن کمی گونه هاي که روي فشاربا

 را می  کرد گوش هامی و بازرسدهی پزشک لباس پوشکی را حرکت دستش چپ و راست کرد و درست مثل صورتم
 جواب تلفنش را داد و من مات و مبهوت بودم دیویست داشت چک کرد و همان لحظه دبا چراغ کوچک که به د

 . ستی نشی بالی خای یکه آنچه در حال وقوع است واقع
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 . را حس کردم) ؟( رشی نظی بی بزرگ را با عالمتي چرایحت 
  ست؟ی عالاری بسسمی من انگلدانست ی او مزد ی حرف میسی به زبان انگلدیوید
 یشگیآره از همون حراج هم...  نهی اگه ببیول...  دونم یم...البته حواسم هست نگران نباش ...  شه ی منهیداره معا -
 می برسدی فردا شب شاایامشب ...  می دور شدیلی خرسه یدستش بهش نم...  فراهم کردم زینگران نباش همه چ...
 !!!يبا...فعال ...باشه ...  یدب
 :دی کشری مرد نفسم تي صدابا
 !!!دهن تو باز کن -
 بود؛ دستش را پس چی هگری دنی کرد ای و متعجب و منگ بودم اما من هنوز همان بودم که فرهاد را خفه مجیگ

 :  دمی کشادیزدم و فر
 ...!!! بو گندویگم شو اون ور عوض -

 :دندی جوشمی شد نوازشم کرد ، اشک هارهی نشست و بهم خمی جلودیوی که با او بودم دیدرحال
 !!!بخاطر من...  ی بشنهی معادیبا... میما قراره بر... بانو مایه -
 : که به آن مرد گفتدی دمی دانستم چه در چشمان وحشینم
 !!!میکار دار... زود باش  -
 کرد و در لپ تاپ ی چکاپ مشی دندانپزشکلی نکردم و آن مرد دهانم را با وسای مقاومتچی بار هنی من او

 .  کردیکوچکش ثبت م
 ؟! دانست ی مختلف در حال بحث بود او چطور آنقدر زبان مي بود که مدام با زبان هادیویگاه ام به د نمن
 :دمی غردیوی بار رو به دنی تر آمد و خواست دکمه لباسم را باز کند که اکی نزدمرد

 ..!!! کشمت ی ميای به سمتم بگهی قدم دهی ی؟ عوض...! کنه ی می داره چه غلطنیا -
 :  داد زددیوید
 !!! گهی کن دي همکارمیریفقط کارت سالمت تو بده م...  دکتره شونی امایبس کن ه -

 :  گفتمپرخاشگرانه
 ...!!! از تو سالم ترمیلیمن خ -
 .  زبانم برنده ست و توانم کنددانست ی ام را گرفت او مقهی به سمتم آمد و دیوید

 .  کردم نتوانستم عقب بندازمشي کارهر
 .  ه به نگاه سبزش شدمری ور آن ور رفتند و من خنی مانتوم سرگردان به ايدکمه ها فشارش با
 !بجنب... آخر می سر و صدا اطاعت کن تا نزدم به سیب...بار آخر -

 يزی ها سر چی شدم کالفه بود و هنوز با آن طرف خطرهی خدیوی کشنده به دی مرد به طرفم آمد و من با بغضآن
 . دمیفهم ی دو را منی که ایسی و انگلی زد اال فارسی کرد همه زبان ها حرف میبحث م
 . دی که به دکمه شلوارم رسی تا وقتکردم ی پوستم حس نمي در روی مرد را حتدست
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 .  شدم که انگار آنجا نبودرهی خدیوی به دی نگرانبا
 .  مرد را پس زدمدست

 ؟!!!یکن یچکار م: 
 : فاصله داد با اخم گفت را از گوش اش ی گوشدیوید
 ؟! !!ره یباز که صدات رو مخ م -
 ...!!!خواست ی می عوضنیا -

 ؟!!! شدم ی من ناموس او نممی نداشت ما قرار بود ازدواج کنرتی غدیوی بند آمد دزبانم
 :  شدندی ترك برداشتند و اشکچشمانم

 !!!برو...  ی دکهیکاف -
 ...!!! بکارتشدیاما با-
 !!!!االن هم برو رد کارت... نه ای عرب داره زن من بکارت داره ي های به اون عوضی ربطیچ -

 به آغوش گرفت و ستمی گری مي هرچند محو به دلم نسشت و او مهربان به سمتم آمد و مرا که مثل ابر بهاریحس
 . نوازشم کرد

 !!!شتمیمن پ... بانوستی نيزیچ -
 : دمینال
 !!!ترسم یم -

 :  جمعم کردخاطر
 و یی همه تنهانی از امیشیدور م...  و درد ی همه تلخنی از امیشیدور م...اجازه رو که صادر کردند ... نترس عشقم -

 !!!یبردگ
 .  دل بستمگفتی که مییای برهنه چشم بستم و به رومهی آغوشش ندر
 ؟!!! ی دبمیقرار بر -

 : دهی آزاد شده به آرامش رسگفت ی م مردانش انگار که داشتيها  را وسط سرم حس کردم و فشار دستچانش
 !!!آره خوشگلم...آره بانو  -

 ی فرهاد به دبادی ذاشت چشم ببندنم؛  کار و رفت امد زی نميدی لبانم جان گرفت اما تردي روی جانمهی نلبخند
 !  از آغوشش جستمدهی آمد و مثل مرغ سر برادمی
 !!! دوریلیخ...  دورتر  ي جاهی... گهی جا دهی میبر... کنه ی مدامونیفرهاد سه سوته پ... نه یدب -

 :  زد و گفتی کجلبخند
 !!! بهتریلی جا خهی گهی دیی جاهی میر یبعد م...  میاونجا ازدواج کن-

 و خواستم مانتوم را بردارم که آن را به چنگ گرفت و شالم که دور گردنم افتاده بود را برداشت که از دمی کشینفس
 . ردکشش پست گردنم ذق ذق ک
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 :  از جانب من صدا زدی همان لحظه قبل از پرسشو
 ؟...!!!رینذ...رینذ-

 شرفتهی پی عکاسنی بود که دوربینگاه  مرا به سمت او کشاند ؛ پسرك جوان "بله قربان" که گفت ي مرديصدا
 :  سر خورد و او گفتدیوینگاه متعجبم  از او به سمت د..  به دست داشت،يا

 ...ذارن ی عکس الزمه نباشه نمهیخانم -
 !!!  ور دل فرهادیمون ی منجای ای شی مپرتینباشه اون وقت د 

 !!! رمی وضع عمرا عکس بگنیتازه با ا.... دارم زایاما من و:  دمینال
 :  را فوت کردنفسش

 هی تیاز اونجا با تابع و ی دبمیر ی ممیدار... مکهمیدر ضمن مگه قراره بر...  یی کجافهمه ی که فرهاد مزایبا اون و-
 نی دارم گری ساعت با چه بدبختهی ینیب ینم... شالت و مانتوت گند بزنه به نقشه امون یخواه ی،   م.یکشور خارج

 ؟!!!ی آسمانیی بالشهی تو مواسه  عکس سر برهنههی اون وقت کنم یکارتت رو جور م
 فرهاد اما قرار بود برگردم شی قرار نبود برگردم پگری دونستم چرا چرا احساس گناه کردم، درست هست من دینم

) ؟( عالمت مزاحم کی و آخرش کرد ی مي و جمله بندزد ی حرف مي خودم ؛ اما او به گونه اتیکشورم با تابع
 .کرد یام م  که خفهذاشت یم

 .  چند عکس گرفت و گفت تمام شد و همان موقع شال و مانتوم را به من برگرداندرینذ
 .  داشتم هم خوشحال از بودن او هم ناراحت از بودنشیبی عجاحساس

 ي که رو به رويدیوی دای کردم ی که در تکان گهواره ماننده لنج حس می دوردستای کدام را قبول کنم رودانستم ینم
 . کرد ی رفت و نگاهم هم نمیمن نشسته بود و با لپ تاپ ور م

 ؟!!!دیوید-
 :  گفتی اش به نگاه نگرانم برخورد کرد و با لبخند کمنگاه

 " شهیبانو چشم ش "اسمت تو گذاشتن ...  ي کرددای طرف دار پیکل -
   و لبخند زدمکند ی می شوخدمی و من فهمدی شد و خندیکی و تعجبم اخم

 ؟!!!میرس ی میک... وانهید -
 !!! بخوابنی چشم بلوريهنوز وقت دار... فردا شب  -
 .  وار ؛ چشم بستمدی خبر بودم اما امی که از آن بي ندهی از آدهی و ترسفی ضعیناخواسته با بدن من و
 را در رگ يزی اخمو شده بود و چدیوی چشم باز کردم دی رگ دست چپم حس کردم وقتي را روزی نوك تيزیچ
 و کنند ی ، چه در حال اتفاق است، با من چه مدمی نفهمچی که دوباره چشمانم بسته شدند و هکرد ی مکی شلمیها

 . کجام
*** 
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 بس يزی چشم باز کردم چی اما وقتکند ی مدارمی دارد بدیوی باز شدند و ناخواسته لبخند زدم که دی با نوازشچشمانم
 . دمی دمی ذهنیچیمتفاوت با تصورات مارپ

 ی کجام، آنجا واقعا اتاقدانستم یرده بودم نم را گم کمی دادم صداهی عقب رفتم و به تاج تخت  تکی کمناخواسته
 ؟!دمیبس قشنگ بود پس چرا ترس

 است؛ رهیام خ  چهرهیی که با لبخند به من و اجزااهی نگاه سنی و امی؟ حال که از ترس و ب! کجا رفته استدیوید
 ؟! شده استبی کجا غدیوید

 اهشی الك سيها  و دستنی پر از رنگی و او با کتدم؛ی تخت عقب کشي رودهی را به سمتم آورد و من ترسدستش
 .  بودمرهیعقب تر رفت و من گارد گرفته به او خ

 مسترس سی " گفت که او لب زد يزی به دخترك چي قهوه اش را عقب داد و روي هاشهی رنگ سرخ و ريموها
 . ها بود  زنهی او مستر بود شبدیو من نگاه گرده ام به سمتش چرخ "

 که به دست ییزهای آن همه چی و حتدشی خط و سرمه کشيها  چشمی سرخ و روغنيها  و لبنینگ يها گوشواره
 . داشت
 به ینی چي  خود را جمع کردم از گوشه چشم نگاه ام کرد و با لحهجه مور مور شدهشتری شد و بشتری بترسم

 :  اش گفتیسیانگل
 نی ایدون یم...  فقط واسه تو انیها م  همه اربابيوا...  یکن ی رو منور منجای تو امشب ايا شهینترس چشم ش -
 !!!  لذتیعنی...شی عیعنی پول یعنی ی چیعنی

 :  کردم و بدنم از گاردش در آمدی پوفدی خندزی را به دهان گرفت و ردستش
 ؟...!!! گهی دهی کيا شهیچشم ش...   هیها چ منظورت از ارباب -

 .  گرفته بودنديگری دي ندانستم حال رنگ و روشی بیها را شوخ که من آن ی و کلماتدی ذهنم عقب پرناخواسته
 . دی را به چنگ گرفت و با صدا خندمیها  مرد دلقک به سمتم آدم و گونهمهی مرد نه آن نآن
 : دمی کشادی دستش را پس زدم و فرتی عصبانبا
 ؟...! کجاستدیوید -

 :  گذاشت و مضحک گفتشینی بياش را رو  اشارهانگشت
 گهی از ده دختر دباتری رفتم و زی حمام مهی. .. تو بودمییجا. ..  بلند دوست ندارنيها صدا ارباب...  سیه -
 ! !! ارباب منو بخرهنی که بهترشدم یم

 :  کج شدند و گفتممی هالب
 ...!!!یروان...  ی به آرزوت برسدوارمیام -

 .  آمدم و لنگان  به سمت در رفتمنیی از تخت پای سمت آن روانمخالف
 بود و من با ترس به دیوی و همان لحظه در اتاق باز شد ددمی کشغی ناخواسته جزی مرا از پشت گرفت و من نکه

 . آغوش او پناه بردم
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 ؟!کرد ی متمی داشت اذی عوضنیا... يکجا بود -
 .  را به چشمان آرام و خونسرد او دوختممی را گرفت و مرا از خود جدا کرد چشمان اشکمیها  شانهدیوید

 .  افتادنیی زد و دست من از سمت آن وزغ به پای را گم کردم و او لبخند کجمیصدا
 !!!اش کن آماده...  میج -
 و او درست همان مرد کنم ی من اشتباه فکر مدی نه شاای کردم درست بود ی من مانده ام کجا بودم آنچه تصور مو

 . گذشته ستمهربان و شوخ طبع 
 : دمی را گرفتم و ملتمسانه پرسشی به سمتش رفتم و بازوی چشمان اشکبا
 ي پست شدنقدری و ندارم ای کسنجایمن جز تو ا... تو رو خدا تنهام نزار ...  تو چت شده دیوید....  دیوید -
و از فرهاد هم آشغال ت... یعوض... چقدر بهت دادن ... نجای ارتی غی بی و عربخی به شي من بدیخواه یم

...  اهی مرداب سنی   نه اای دري تومیداختن ی و من میداشت یاون همه پول همراهم بود اون رو بر م... يتر پست
 ...!!!  حرف بزن سگي کردام وونهید... من عاشقت شدم یلعنت

 :دی غرشدند ی مدهیی هم ساي که رويها  دندانانی را به چنگ گرفت و از ممی چطور موهادمینفهم
 !!!کنم یات م  خفهای... خفه شو  -

 .  را خوردمشیها يبکاری فربی آنقدر نامرد باشد و من چطور آنقدر احمق بودم ،چطور فرتوانست ی مچطور
 . چشمانم بسته شدندمی از کشش موهادی کشانهی را وحشمیموها
 .  بودمدهی ددیوی که بدون ديها  آنی  حتدندی فرو پاشمیاهای رويها  برجتمام

 .  بودنددهی ته کشمی من شکست خوردم و باورهااکنون
 .  کنمدای سبز رنگ پي احساس در آن دو گوی بتوان اندکدی شادمی به چشمانش برخورد کرد چشمانش را کاونگاهم

 . کرد ی که او از شکستم حس می شد حس لذتام افتهی تنها اما
 .  و به آن مرد دختر نما اشاره کردنی زمي کرد روپرتم

 !!! یکن ی سر و صدا حرف هاش و گوش میب -
 . شدم ی و بلند مزدم ی دست به زانو مدینه با...  نه

 . ذارم ی مرا برده کند؛  نمدیوی بار دنی اذارم ی نگفتم نميزی شکست را قبول نداشتم فرهاد مرا ارباب کرد چمن
 .  شدمرهی در نگاهش خی با نفرت و وحشستادمی اجلوش

 آن گرگ خفته در نی دستم بود و بس و همیی به او بدم گرماتوانستم ی که مي هی و من تنها هد اش باال رفتابرو
 .  کردداری که به او دلبستم را بدیویلباس د

 ؟!!! کردیچه غلط...  ي کردی هرزه چه غلطيتو:  گفت یسی شد و به انگلرهی به من خی چشمان برزخبا
 که من دمی کرد همان لحظه فهمکی را گرفت و به خود نزدام قهی می به او بگوتشی در خور شخصيزی آمدم چتا

 که سر رمی از شي گله انی اکنون مکردم ی مي بودن را بازری فرهاد شبانی ساری پا فقط در خانه و ززی تییآهو
 . گوشتم قراره ست رقابت کنند
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 به شکم خورد که جسم را به ی بار وقت نداد که بلند شوم و همان لحظه لگد محکمنی پرت شدم  اما اگری دبار
 . دمی نالمی صوت در گلونی را در شکمم جمع کردم با باال ترمی از دردش تمام اتاق را لرزاندم و پاهادی کوبوارید
 :  باال سرم نشست و گفتدیوید
 تا خالصت ی که التماسم کنکردم ی مي بود سالم و باکره بفروشمت وگرنه کارنیخدا رو شکر کن که قرار بر ا -

 ! کنم
 . دمی و غبار گرفته دجی تاب شده بودند و او را گچشمانم

 .  رفتکرد ی را از حرص درست مشرتشی که سودیوی ، اف اف کنان به سمت دگری مرد دآن
 : دمینال.  شد ی مشتری و بشتریام شدم دردش ب  پا شکستهمتوجه

 ...! کنه یپام درد م...پام ...آخ  -
 :  دی رو به آن مرد کرد که پرسمیها  بدون توجه به نالهدیوید
 ؟! ها زهیر یصومد بفهمه حراج و به هم م... اش نوشته سالم   پروندهيتو...  میپاشو چکار کن -
تو هم به اون هرزه هات بگو ...  تونه ی میدان...  کنم یحلش م:  نگاه انداخت و رو به او گفت می به نگاه اشکدیوید
 !!! ي شدکشی نزدنمی نبگهید. ..اش کنن  آمادهانیب

 :  دستش گفتي با تکان هادیوی انگشت ددی با اشاره و تهدمرد
 !!! کردم یداشتم چکش م... نه اصال  -
 گذاشتم و یی طالي پاکت هاي از اعتماد به او سرم را رومانی و پشدی نگاهم کرد و رفت و من ناامگری بار ددیوید
 . دمی کردم و نالهیروزم گر حال و ي صدا برایب

*** 
 توانم ی نممی و من تا خواستم بگوستمی را باز کرد و دستور داد بامی باز هم آن مرد گچ پامی و دادهاغی مخالفت و جبا

 .  کردمی را گرفت و سر و پامی بازودیوی، د
  ، و لنگ نزنمستمی داد درست بادستور

 . شد ی مگر ماما
 قلبم داشت تکه تکه دانست ی مگرفت ی میلی به باد فحش و سدمرایوی دی داشت ، وقتی تاوان سختمی خطاهر
 ؟! شود یم

 : دمی و هق هقم دورگه شده بود به او توپهی که از گریی دادم با صداهلش
 !!! رمیولم کن به درد خودم بم...ولم کن ...  ی عوضتونم ی نمیلعنت... تونم ینم... مگه دست خودمه...  خر یعوض -
 . کرد ی او فقط کار خودش را ماما
 نازم کند و ی شدم دوست داشتم به دروغ حتوانهی را به سمتم گرفت افتادم ، دی و براقدی جدي لباس هایوقت 

 .  کند محض خاطره با هم بودنمان استی که آنچه مدیدوباره بگو
 ؟!  و کبود بشه هاناهی چهره خوشگلت سنی که ایخواه ینم...  و تو دونم یوگرنه من م...  تنت باشه امی بمایه -
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 که شامل  دامن کوتاه کوتاه یبه لباس.  ستمی کردم و گرمی دست هانم قاانی زد و بلند شد و رفت سرم را ميلبخند
 .  ثبت شده بودشیرو20 ناف که شماره ي تاپ تا باالهیبود و 

 زود گذر ست تا ی فقط سرابنمی بین عشق م دانستم آنچه می کاش ممی چه کردم با خودم چه کردم با زندگایخدا
 . شدم ی ، تا نبود نمکردند ی نمام وانهیآنجا نبودم تا د

*** 
 داشت که يا دهی ، اما مگر فاکند ی صورتم درد مي تمام اجزاکردم ی کرده بودم حس مهی اتاق باز شد از بس گردر

 ی و آن مرد دختر نما چه فرقدیوی دي شک نه برای پر کنم؛ بمیمانی پشيها  اتاق را از اشکنی کنم که اهیمن گر
 .  زنده باشمای رمی بمای کنم هی که من گرکند یم

 :   دخترانه گفتي با ادامرد
 ! زود باش...  یختیزود بسه هرچه اشک ر...  يوا تو که هنوز لباستو تنت نکرد -

 : دمی پس زدم و غرکرد ی را که آن لباس افتضاح را عمل مدستش
 ! نم.. كي..م.. و تنم ننی هم ارمیمن بم... بگو دیویشو به اون دبرو گم -
 :   بهم زل زده بود به خودش امدی بوقلموني و آن چشم هازانی آوي لب هابا
 ! پرده گوشم پاره شد...  ی ادبی بنقدریتو چرا ا...  خب یلیخ -
 .  قدم زد و از من قرمز شده از خشم دور شدی با زنانگو

 برد ی نممارستانی مرا به بدیوی وقت دچی کردم و به گذشتم فکر کردم ؛ کاش همی دستانم قاانی سرم را مدوباره
 . آورد ی خراب شده نمنی من خرپول ست و مرا به امی که قدیفهم ی نمينطوری ادیشا

 .  دمشو ی منم مثل مادرم برده میعنی ایخدا
 . خواستم ی نمتوانستم ی نه من نمنه
 . بودم  به آندهی داده بودم و چسبهی که بهش تکی به تختدهی خورد و من ترسواری به ددر

 .  بودمدهی ترسیلی بودم خدهی بود و من پارچه قرمز ترسی گاوه وحشکی درست مثل دیوی دچهره
 :  دستور داددیوید
 !!! رونیب -

 از کارش جی پرت کرد گی لباس را از کاور در آورد و به گوشدیوی در را بست دبی رفتند و اون مرد عجرونی بهمه
 . دمی ترسشتریشدم و ب

 : زدیام نگاه کرد لبخند کج  پا نشست و به چهرهي  پنجهي روجلوم
 ؟! نگفتم ایامممم گفتم ... چشم یگ یفقط م... سر و صدا یمگه نگفتم ب -

 : دمی ، نالدی اشکم دوباره جوشچشمه
 .!!!.. یمگه تو پول نم -
 .دی کشری بود صورتم درد گرفت و تمام مغزم تادی زیلیاش چرخاند درس خ  صورتم را مخالف ضربهاش یلیس
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 :  گذاشت و صورتم را سمت خودش برگرداندمیها  گونهياش را رو  شست و اشارهانگشت
 ؟! بگو یگفتم فقط چ -

 :  رد را در آوشرتشی شدم لبخند زد و بلند شد سورهی با تنفر به آن خفقط
 ! ی باکره باشستیالزم ن...  تو رو بخره ی خارجهی شد که قرار ی عالیلیخ -

 .  رفتنیی و از ترس آب دهنم پر صدا پادمی را فهمقصدش
 سمت نی وار به اوانهی حرکت در آورد و من دکی را در شرتشی تدیوی فرار گشتم دي براي زحمت بلند شدم و راه با

 . ابمی فرار بي براي راه دی کردم تا شایآن سمت نگاه م
 خواستم ی نجاتم دهد نمی بودم و انتظار داشتم کسدهی بندش را باز کرد و به سمتم آمد و من به کمد چسبکمر

 . آنگونه دختر بودنم را از دست بدم
 . دادم ی هم فشار مي عطرش نفسم را بند داد چشمانم را محکم رونیب

 . زدم ی و دست و پا مدمیکش ی مغی کرد و به سمت تخت برد  جبلندم
 .  و ناله و ترسم دست خودم نبوداشک
 .  را کنارم گذاشته بود و روم بودمی هادست

 . ولم  کن... ولم کن . .. به تو کردميآخه من چه بد. ..  ولم  کندیویتو رو خدا د -
 را در آورد لبخند رمی را باال آورد و تاپم را از وسط جر داد ؛ خشک شدم تکان خوردم متوقف شد و او لباس زسرش

 .  زدیکج
 :   بدنم دستش را سمت شلوارم بردي را رومیها دست

 ! کنم یالتماست م... کار و نکن نیا... ی تو بگیباشه هر چ... تو رو خدا ...  تو رو خدا دیوینه د -
   که انداخته بود چرخاندی به چنگ گرفت و سرم به سمت لباسمی گوش نکرد و درش آورد و موهااما
 !  به اون لباسدنتی من و دختر موندنت فقط رسنیب -
 .  که خودم را جمع کرده بودم نگاهش کردمی حالدر

 پیهقه دستش را از زبا سرعت خودم را به لباس رساندم و او با ق(... )  تخت ولو شدم تا خواست ي رودوبار
 .  شدمرهی و متعجب به او خدهیشلوارش برداشت و من ترس

 : شرتشی را برداشت و بعد هم سوشرتشی آمد و تنیی تخت پااز
 ؟!یگرفت...  ستی نی رحمگهی دی غلط ها بکننیاگه از ا... بعد نوبت حراج تو قهیده دق -
 من ي است که برای چه سرنوشتنی اای سر خورد ؛ خداواری دي رفت تاپ و دامن به تن کردم و سرم از روو

 . يا نوشته
 :  شدم، همان مرد بودرهی بار شد و من هم به آن خدر
 ! زود. ..  زود باشي  شهیچشم ش... بجنب نوبت تو  -

 . داد ی محی و توضگفت ی شکسته و ناالن دنبالش رفتم در حال رفتن می و من رنجور با قلبدی را گرفت و کشمیبازو
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فقط همون دور اول که ... يخور ی تکون نمی حتیگ ی نمیچیه... یستیا ی سکو ميساکت و مودب اونجا رو -
 به من ها ی طرفدیوی با دی کنياگه خراب کار...  يدیفهم. .. و تماميای چرخ با عشوه مهی گفت زهیمرده پشت م

 !!! عجله کن... ایزود باش راه ب... نداره یربط
 تق تق شان را یی صداستمی آنجا نکردم یها که داده بودند حس م  با آن چکمهرفتم ی راه می مرده متحرکمثل

 .  نداشتم در هوا بودمی اما حسدمیشن یم
 انی می احساس حتی با کلی نه زنی نه آدمکردند ی مرا به سالن حراج بردن انگار که داشتند جنس حراج مباالخره

 . می کدامان بهترکردند یبا انگشت اشاره م که دمید ی مکی و شبای زنان زدارنیخر
 بود ، ترسم رهی و به من خخورد ی از سالن داشت مشروب مي  خورد که گوشهدیوی به من شد و من نگاهم به دنوبت

 .  نگاه کردم؛  چشمانم پر از اشک شده بودندی و اشرافکیبرگشت و به آن همه احضار ش
 و من کرد ی شدم چقدر مظلوم نگاهم مرهیه آن دختر سبزه کنار دستم خام چشم باز کردم و ب  به شانهي ضربه ابا

 . کردم یچه شکست نگاهش م
 شدم، رهی دادن خی تکان می منفشانیها شروع شدند و من به همه که سرها  جلو آمدم و پچ پچی اشاره اش قدمبا
 .  فرهاد شرکت داشتندیها در مهمان  آنشتریب

 ؟! افتادم ری گی کدام جهنمدانست ی؟ فرهاد م! شناختند ی مرا مها آن
 را قانع دارانی داد ، خری را شرح ممی چوب نگاهم سمت آن مرد عرب افتاد و از سر تا پاي چکش رویی صدابا
 . ام  و سالم و البته باکرهبای که من برده زکرد یم

 رفت که ینگاهم سمت پسرك جوان باال رفت و دمی خري برای باکره بودنم ارزش داشت که دستنی در ازی چچه
 .  بوددهی به خودش رسیلی زده بود و خی آفتابنکیع

 . دمی دی او را هم در همان مهماندی شادمشی کجا ددانستم ی اما انگار نمزد ی اش آشنا مچهره
 .  نشددمی طالب خرگری باال رفت و او با پوزخند ديادی زي دست هادمی خري مقابل واکنش او برادر
 .  که دنبالش رفتدی را ددیوی ددیکاو ی آخر که حراج من گرم گرفته بود آن بلند شد و رفت و نگاه ام که او را مدر
 .  کنددنمی به خری که او را راضدیشا
 ي مو دار رولی آن خرس گنده و کوتوله با آن زگی اربابم وقتبی چکش مرا به خود آورد و اسم عجیی صداگری دبار

 ي هالمی في های به نقش منفهی شبشتری کردند ؛ او بی دلقک به زور لباس اشرافکیتن جانش ، انگار در 
 .  از عربخی شی حتای بود تا ارباب يگانگستر

 
 . دمی ترسی چرا از آن نمدانستم ی بعد آن خرس گنده داخل شد نمقهی به همان  اتاق برده شدم و چند دقدوباره

اما خوب من مزه . ..ی شانس مندیتو کل...  شهیخوب چشم ش:  برگش را از لبانش جدا کرد و با لهجه گفت گاریس
 !!!  رو دوست دارمدی جديها
 .  از نگاهش بفهممتوانستم ی سمتم اومد و منم عقب رفتم قصدش را مبه
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 منتظر ادی زي صفت های آن وحشرونی است بمنیاش ا  دختر فقط خانهکی ي که برادمیفهم ی می به خوبحال
 . اش  هستند  طمعهدنیچش
 کنار رود اما او فقط به فکر خودش بود و گردنم را گاز می کردم که آن خرس گنده و بو گندو از روی داد می و بداد

 . گرفت یم
 .  بودی واقعرهی غیلی نه خکمی را داشتم کمک کند اما او نه او در آنجا دیوی انتظار دی با صدا باز شد حتدر

 :  بلند شد و من تازه توانستم نفس بکشم آن مرد به او گفتمی از رومردك
 ...!!! اون برده من پول دادم براش -

 : اومد ی خرس گنده عقب می و قدمآمد ی او جلد میقدم
 !!!   نخوردمش کهنی حال کوچک ببرم همهی خواستم یمن فقط م...  گوش کن یه -
 :  بم و محکم گفتیی با صدااو
 !  بچشهگهی دیکی رو که دوست داره طمعش و يزی چادیفرهاد خوشش نم -
 .  شدم اما ته دلم حس آرامش کردمجیاش گ  جملهاز
 ...!! شتی پارمشیصبر کن من که گفتم م -
 !!!  خشکی یمنم گفتم بدون حت -
 :  که خفه کن داشت منم از ترس ماتم برده بودیاهی اسلحه سدنی دبا
 !!! ها نک...ها نک . ..  کنن ی مات هی تکهی محافظ دارم تکیمن کل...  یمق احی روانهیتو   -

 :  شدرهیاش خ  به چهرهدهی نرسمرد
 !!! اربابمچهیبدرود ن... هرکس با فرهاد در افتد ور افتد ...  گرفتن ریها را تازه از ش اون بچه -
 .  که از حال رفتمدمی کشیغی چنان جکشی شلبا
 

   خرداد ، عمارت کارناواخر
 :کارن
 .  کوته فکرندنقدری ها انی چرا اای گرفتم ، خدامی ام را از گوشنگاه
 ارباب نی ايها ی نبود که در تک تک مهمانچی اعمال منفورش کرده بود هنی که پدرم مرده و من را جانشحال
 . ها هم باشم زاده
 نی در ادمیترس ی کند و من میاش را عمل  که نقشهخواست ی فکر کردم او واقعا مدیوی را به چانه زدم و به دیگوش

 که به آن رمی مجبورم کرد که از او قول بگنی پدرش صدمه رساند همییای خبر از دنی و بچارهیراه به آن دختر ب
 .  نوا کار نداشته باشدیدختر ب

 .  گذاشتمی بود ، جلوي را که حامل فنجان و قورینی سمارگارت
 .  سن بدبخت بودنی در ای بود حتبدبخت
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 ؟!!!ی چند لحظه با من حرف بزنشهیم...مارگارت  -
 .  کردمی خم شد و تعظی زد و اندکيلبخند

 . امدی شد بدم می که بهشان متحمل ميها  حقارتنی دانست من از اینم
 !!!من هنوز کارنم... ستی نتی همه رسمنی به ااجی احتنیلطفا بش...مارگارت  -

 .  باغ نشستيری حصی صندلي زد و رويلبخند
 :  دو دستم قرار دادن و خاطرش را جمع کردمانی سمتش خم شدم و دستان چروك خوردش را مبه
 !  دهمی قول مینیب یتو دوباره اون م... ارمی رو مزایمن حتما ال...نگران نباش مارگارت  -

 چقدر ای مادر ؛ خدانی زن با انی با اي ؛ آه پدر چه کرددمی کشي از گوشه نگاهش سر خورد و من آه ی اشکقطره
 . مخلوقات تو ظالمند

 : آمد ی خندان داشت به سمتمان مشهی که مثل همدی چرخدیوی به سمت دنگاهم
 ؟! ي ما رو تنها بزارقهی چند دقشهیمارگارت م -

 :  گفتیمی شد و همراه با تعظبلند
 !البته ارباب...بله  -
 بود ی روانکاو خوبدمی دی پزشککینی کلکی در ی ؛ او را به طور اتفاقندی و من اشاره کردم بنشدی به ما رسدیوید

 .نی زندگنی بهتري براي است که فقط به دنبال جای پرورشگاهي به بچه هاهی شبکردم یالبته اکثرا مواقعه فکر م
 ي مخالف بودم اما من خاطره ها جنسکی دلتنگ و محتاج ی به سخترای شده بود  زادیرفت و آمد من نزد او ز 

  بودن استزای درمان متقاعدم  کرد که درمان من دوباره با لي خاطراتم بجادنی با فهمدیوی داشتم که ديبد
 . کرد ی مانی تمام بی شرمیاش را با ب  جسورانهيها  کم که رامش شدم و راهش به خانه باز شد نقشهکم
 که يزی خودم کنم چی نداشت و من چرا او را برده جنسی گناهچی دخترش هی نداشتم ولی از فرهاد دل خوشمن

 داشته ی کره آبنی ها  مرد در ااردیلی خوام رابطه نرمال همچون می و مادیبه عنوان دکترم به او گفتم که بدم م
 . باشم

 ، من ارباب توانستم ی زدن به جنس مخالف حراس داشتم و نمیلی از سی تازه من حتي ارباب و  برده ي رابطه نه
 .  عرضه بودمی بي زاده
 .  مهربان داشتمی به همدمازی زود گذر نی از لذتشتری شعله ورم بازی ني مرد بودم برااما
 ؟! بود يادی ززی وقت نداشتم چچی که هيزیچ
 و نه از لحاض یپس نه از لحاظ جنس " میام ؛ فقط توانستم بگو اش فروم کرده بود و من مانده  در نقشهدیوی داما

 "یزن ی بهش صدمه نمیروح
 . زند ی صدمه به او نمچیاش خاطر جمعم کرد که ه  او با نقشهو
فقط تو از آن طرف فرهاد و ...  کنن ی بهم نمی انجام دادم شکزی گرفتم و اونجام همه چطیمن بل... خوب کارن  -

 ؟!ي نداریمشکل... باشه ...  به استخدامم کن یراض
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 : دمی کشي صدا دارنفس
 رو زای و در عوض اون از فرهاد لمیدار یاش م  مدت نگههی نرسان ما فقط یبیلطفا به اون دختر آس...  براون دیوید -
 ...! نهی نببی وجه ممکن اون دختر آسچیبه ه...  نی هممیریگ یم

 . گفت"چشم " و دو  بار دی را برحرف
 .  به نفعش باشدتوانست ی موضوع منی بود همي و فرانسویرانی اي  دورگهدیوید

 دمی ترسی جوان منی بودند اما به شدت از ای چه دستوراتگفت ی آنچه به دوستان پشت خطش مدانستم ی که نممن
 . کرد ی کمکم مزای پس گرفتن لي مزد داشت برای و بلی دلیکه ب
 :   فرو کرد و با چشمک گفتنشی شلوار جبی را در جاش یگوش

 ! یو هم موفق باشت. ..من برم... حل شد -
 .  به راه رفتنشرهی خدهی را فوت کردم و سرم را تکان دادم؛  او دور و دور تر شد و من ترسنفسم
 واری سرم را به دخواستم ی مشدم ی گونه منی ای وقتای خدادمی تخت دراز کشي و روکرد ی به شدت درد مسرم

 . خواست ی مدی مغزت در حال منفجر شدن باشند، کم نبود ؛ تحمل شديها  تمام رگنکهیبکوبم حس ا
 دادم و همراه هی تکواری شدم سرم را به درهی تخت خری ساله ز8 درد باز کردم و به کارن دی را از فشار شدچشمانم

 .  و از حال رفتمختمی اشک ردهیکارن ترس
 ): فرهادگونه اشتیشخص( کارن
 .  مغز اسکولی دوباره چه تنم کرده بدانستم ی شدم مرهی باز کردم و به اتاق اشغالش خچشم

 خودم ي را کنار گذاشتم و لباس هاپشی عرضه تی و بی را گرفتم و جر دادم کمد و باز کردم و لباس بچه مثبتام قهی
 . و برداشتم

 .  گرفتم و لباس هام تنم کردم و به چهره اش پوزخند زدمحمام
 در طی مرا به فرودگاه رساند و بعد از دادن اطالعات و بلمیصدا به سمت در رفتم و از آن طرف راننده مستق یب

 ی کارن بنمی را  ببدمی فقط عروسک جدخواستم ی رفت و برگشت بود مطمیقسمت رستوران فرودگاه نشستم بل
 . بردم ی من مبرد یعرضه که سودش را نم

 .  اعالم پروازم متکبرانه بلند شدمبا
 .  داشتمي حس بهترمایهواپ VIP  از آن پرواز در قسمتبعد

 .  منتظرم بود سوار شدم و به سمت عمارت فرهاد رفتراننده
 مرا شاد و سرخوش نی و امی بوددهی را ندگری وقت همدچی برخورد من فرهاد بود ما تا قبل از امشب هنی اولنیا

 . کرده بود
 و چاکرانش فاتی پوزخندم را زنده کرد با تشرکرد ی نقصش چشم و گوش را باز می بتی شلوغ بود و اشرافتشعمار

 . به سمت عمارت رفتم
 .  و مغرورپی خوشتک،ی مرد شکی کردم ی بود که تصور مي همان طورفرهاد
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 .  کامل بودی بود بلکه او هم مثل من اربابیکی نه فقط ناممان ما
 شود ی که می حرام زاده اربابکی ارباب زاده که نه کی نمی را ببدمی جديست داشتم برده کوچولو کج شد دولبخندم

 . ردی نمهی تحمل کند و مثل بقتواند ی منمی ببخواستم ی فرهاد مي  من بردهي برده
 يها غی نگاه کرد احتماال جردیگ ی مشی که دارد آتی دار او را در حالخی ميها  شالقي بود اگر بجای خوبامتحان
 اما کمکش خورد ی را ممیها  اسبيها  تا عمر دارد کثافتدیگو ی که کمکش کنم مدیگو ی و مکشد ی میدلخراش

 . کنم
 حرف ی کجم دستش را بشهی کرد و من با لبخند همکی با من سالم علی رسمیلی مبل قرار گرفتم فرهاد خيرو

 .  مبل نشستمنی دورتريفشردم و رو
 غی را با تشی دست هاای را بکنم شی کردم موهای ساعت بود که داشتم به شکنجه برده کوچولوم فکر ممی نبایتقر

 . ببرم و مجبورش کنم از خونش بخورد
 .  شددهی نگاهم با پچ پچ همه به سمت آنان کشکه

د چهره اش آشنا بود اما  داشته باشی مزه خوبی حسابدی باباستی آنقدر زدانستم ی بود نمباشی با دختر زفرهاد
 . دمشی کجا ددانستم ینم
 .  باشد و التماسم کندرمی که زی بود که در حالنی هر حال مهم ابه

 . اش پوزخند زدم  اخم کردهي  بهم کرد و من به چهرهینگاه
 به سر ای که در آن دنییها  کند مثل تمام آن هرزهدی قطع امشی از زندگمیها  دستری که زدی طول نخواهد کشادیز
 . برند یم

 .  ماندن نداشتمي برالی و دلدمی را پسنديا شهی برده چشم شنی من اگشتم ی بر مدی بايزی از هر چقبل
 ردها را پاك دی بادمی کشرونی را بمی گوشنی راننده دستور دادم که به فرودگاه برود و همان لحظه در ماشبه
 : کردم یم
 ؟!!! پسر ییکجا... سالم کارن جان   -
 ! از طرف من از دخترت معذرت بخواه...  رفتم ی مدی فرهاد من بادیببخش -
 !!!  پسریزود رفت...  کنم تی معرفمای کارن جان تازه خواستم به هـ
 !!! دخترت اومدمی سالگ18 دو طرفه بود فقط بخاطر طمیاما بل...  هی ادبیمتاسفم ب -

 .  بودی پررنگ تر شد چه سن مناسبپوزخندم
 !!! میرفت ی فردا با هم ميموند یاگه هم شب م...  شد ی نمری که پروازت دقهی چند دقهی بازم یول...  بله  اون کهـ
 نامه اش تی مراسم پدرمه و خواندن وصیانی فردا همون طور که در جری از محبت تو واقعا سپاسگذارم ولـ

 !!! مرد ی مگریکاش طور د... سی برگردم پاردی زودتر بالی دلنیبه هم... یهست
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 ور بود کف بسته نیمن هنوز دنبال مجرمم مطمئن باش اگه از ا...  پدرت متاسفم ي کارن جان من واقعا براـ
 !!! شتی پارمشیم
 
 همراه دیکن یبه هر حال شما در مراسم وراثه شرکت م...  داشت يادیپدرم دشمنان  ز... ندارم ی شکنی در اـ

 ؟!!!دخترتان 
 
 کار نی پدرت دوست خوبم اي برای ولدمی کار دست کشنی از اگهی دنکهیبا ا... من حتما فردا اونجام ... بله ...  بله ـ
 !!! میکن ی مراسم پدرت حتما شرکت مي تومایمن و ه...  کنم یم
 
 !!!  باعث افتخار منهـ
 
 !!! فعال...  باشه ي باشه تا کارـ
 !یموفق باش -
 .    شدمرهی خرونی قطع کردم و به بو

 . ستمی توانست درك کند من کارن نی بود نمی احمقمرد
 .  بوددهی وقت بود ندیلی عرضه را خی زدم او کارن بيپوزخند

 .  خالصم بودمتی بود و من با اشرافمی اصل و نسب قدی همان پسر باو
 .  دادنش آنقدر هم سخت نبودصیتشخ
 : کارن

 درد دی سرم شدداد یصبح را نشان م5:45 به ساعتم کردم ی شدم؛  نگاهداری بدی ناله از بدن درد و ضعف شدبا
 .  و بدنم سست و کرخ شده بودکرد یم

 .  شدمری اتاقم خيها  زدم و به قابی غلتمی جادر
 . ها نداشتم اما مجبور بودم نگهشان دارم  قابنی به اي عالقه چیه
 .  دهمریی سانت تغیلی مکی را نی اتوانستم ی باز پدرم بود؛ نمشیها ي تمام بدبا

 ي که خود را خدايها  آن همه اربابي من امروز جلوای خدادمی به تخت چسبشتری را محکم بغل کردم و ببالش
 . دندید ی مشانیها برده
 .   کردی زد و با او تعرض می پدرم آن دختر بچه را با شالق می کردم وقتسی دارم چطور خود را خادی به هنوز
 . ستمی من ان قدر آنرمال نتوانستم ی نم منایخدا

 . شود ی از مرور خاطرات باعث آزارم مشتری موضوع بنی بستم فکر کردن به اچشم
 

 .  تق در باعث شد نگاه خمارم رو به در بکشانمییصدا



 

@donyayroman 99 

 . دمی چقدر سخته بودم انگار که اصال نخوابایخدا
 !  توایب:  حال سر بلند کردم یب

 نی بودم در فکرم دنبال ارهیساله خ23تا 20 که به آن دختر ی گفت و در حالی اربابری در را باز کرد و صبح بخترسا
 .  مرد نرمال باشمکی شی ارباب برایی من بجاای برده او عشقم باشد ي شد مگر بجایبودم که نم

مردان مثل مرا رابطه خشن و ارباب  شده بودند که فقط رابطه تی تربي ناممکن بود آن ها طورنی ادانستم ی ماما
 . کردند یگونه تصور م

 :  و زمزمه مانند گفتمآرام
 ! حمام کنمتوانم یمن خودم م...  ي هر صبح به خودت زحمت بدستیترسا الزم ن -

 . کردم ی نمی خودم احساس بردگی اما حال حتکردم ی به زور پدر تحمل مشی گرد شدند تا هفته پچشمانش
 کنم که درونم با آن آرام ی زندگي آن طورتوانستم یبودم ، م - البته فقط در خلوت خودم  - يد آزاد که من مرحاال

 . ردیگ یم
 :  گفتدهی با لکنت و ترسترسا

 ؟!!! سر زدهییمن خطا...از ...ارباب  - 
 :  زدم و گفتميلبخند

 ! قابل بخششری غییآره به خطا -
 را جلو آورد آماد شکنجه شی گرد شدند زانو زد و دکمه لباسش را باز کرد و موهااهشی و چشمان سدی پررنگش

 .شد
 .  من شدهی فشرد و منتظر تنبی هم مي چشمانش را رودمی پرنیی تخت پااز

 .  زانو زدم و جانش را باال آوردمشیجلو
 ! می داشتي رفته که ما قول قرارادتی...  مخوفم نقدریمن ا...ترسا  -

 :   شده بودرهی به نگاه و لبخندم خی اشکيباز کرد و با چشما چشم آرام
  دی نداري کاری به مخفاجیاحت... اما حال پدرتان مردن  -

 : دمی کشینفس
 ی روانيرفتارها )Dsm ي رفتارهانی به ایلیها بفهمن من مثل آنان تما اگه اون ارباب...  جشن وارثه ست امشب

 !  تحملم کنکباری نیپس فقط هم...  افتهی خودم به خطر بیممکن جان همه شما حت...ندارم )* 
 . اش را نوازش کردم  برجستهي  زدم و گونهي سرش را تکان داد و من لبخندترسا
 .  مثل من شدهي ارباب و ارباب زادی دختر معصوم چه گناه دارد که قرباننی اایخدا
 .  از ته دلش بودي هايشاد با دوستانش بود و خنده و ی زمان دانشگاه رفتنش؛ سرگرمحال

 .  رفته بودشی پشی سرنوشت با او خالف خواستااما
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 خشک و یمی تعظدنمی و با دکردند ی گرفتم و به اتاقم برگشتم دوتا دختر کم سن داشتند اتاقم را مرتب محمام
 .  کرده و مشغول شدندیرسم
 نمی که اطراف را شلوغ ببداد یر درونم آزارم م دزی چتوانستم ی نمی به وجودشان داد کرد ولدی که بادانستم ی ممن

 استرس کی درست نی اکردند؛ یارباب م... بودند که چشم ارباب يها  وجود آبدیبر یمخصوصا آنچه نفسم را م
 . شود ی و باعث لرزشم مداد ی به من مبیعج
 که اصال خودم هم انتخابشان ی اربابي هزاران دست لباس و کت شلوارهاانی می شده بودم و الکمی کمد قادر

 . ها تمام شده و بروند نکردم مثال دنبال لباس مناسب گشتم تا کار آن
ام و   عرضهی بکی من گفتند ی بود آن ها حتما با خود می نه حس مزخرفهی با بقی راحت بودم ولنقدری با ترسا امن
 .  مردانه ندارملیتما
 دارد ، من از آن نوع رابطه  بدم می من سرچشمه در کودکیعرضگ ی بدانستم ی که دارم مدانستم ی خودم ماما
 . داد ی که پدرم به من آموزش مآمد یم

 . ستی سگ ناز نکی) پدرم ( او ری را برده و به تعبمی داد که خودم انتخاب کنم و همبازی داشتم اجازه مدوست
 .  انسان با درك و شعور بودکی هم مثل من زایل

 .  دوران بودنی گذشت بهترمی برازای که با لیدوران. برد ی مي واقعا مرا به اوج شاداو
 .  و نه سگ هاپ هاپ کندمی وقت او را نه برده دچی بود اما من هی کوتاهدوران

 .  نقص بود و من واقعا دوستش داشتمی دوست کامل و بکی او
 ؟! دی نداريارباب امر -
 !  برو.. .نه :  به برگشتن گفتم لی میب

 . دمی برداشتم و پوشینی و شلوار جشرتی از رفتن آنان تبعد
 

 . گرفتمی استرس مشتری بشود ی متر کی چه ساعت به آن لحظه منحوس نزدهر
 .  بشر خدا نما را تحمل کنمي آن همه ذلت و خوارچطور
 .  برش داشتمزی مي صدا داد از رومیگوش

 . دمیترس یها م من از فرهاددمی اراده ترسی بود بفرهاد
 ؟!بله  -
 و در مراسم امی بتوانم ی نممایاما بخاطر تصادف و صدمه ه...  بد موقع زنگ زدم دونم یم. .. سالم کارن جان -

 ! شرکت کنم
 ؟!حال دخترتان خوبه  -

 :   مکث کرد گفتیاندک
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  که داد شک من برطرف کردییها البته نشان...  رانی ايپسر گفت خدمه تو تو...  تصادف کرده يهودی پسر هیبا  -
! 

 ؟!اسمش چه بود ... يهودیپسر  -
 ! فکر کنم...  براون دیوید -

 فرهاد مرا به یی را  به خطر انداخته بود؛ صداچارهی صدمه و او جان آن دختر بچی پسرك گفتم هنی من به اایخدا
 :  حال آورد

 ؟!نکند دروغ گفته ...  شناخت یکارن جان تو را خوب م -
 : دمی کشینفس

اش   شکنجهی هستلی هر طور مایتوان ی مشی ناداننیدر قبال ا...  از خدمه من واقعا متاسفم یکینه اون . ..نه -
 ! یکن

 : دیخند
 !  من کار کندي جوان برانی اياگر اجازه بد...  ستی الزم نیول...  پسر ی هستلیدرست مثل دن -
 ! شوم ی طور منم خوشحال منیچرا که نه ا -
 .  کردی رسمی و خداحافظدی خندگری دبار
 .  از او به ارث نبردميزی چچی هلی که من جز خون دنی بودم در صورتلی او من همچون دنيبرا

 .  پرداختمی و خواندنبی را ورق زدم و به اتفاقات عجمجله
 قسمت باغ نیتر ی در عمارت پدرم که درست شرقافتی ضنکهی وارونه گونه در عمارت بر پا بود با ای و جوشجنب

 .  انگار در عمارت زلزله شده بودیبزرگمان بود ول
 . کرد یاش دور م  گره خوردهيها  بود سرش را انداخته بود و استرسش را با فشار دستستادهی امی رو به روترسا
 :  را نوازش کردم و دوباره گفتمشی صاف و خرمايموها

 کنم دهی رو برچی سبک زندگنی را محکم کردم توانستم امی اگه جادیشا... ستیکه باور من ن...  یدون یترسا تو م -
 ! یشان کن  مورد قبولنکهی اای ی من و مسخره آن جمع کنیتون یفقط تو م... 
 .  شد و لب زد، اربابرهی بهم خی اشکي چشمابا

 .  تکان دادتی را به چپ راست تکان دادم و سرش را به جواب و رضاسرم
 يها  از برخوردم واهمه داشتم آنان اربابیها آمده بودند و حساب ار گرفته بودم مهمان قری مبل سلطنتي رودر

 .  کلمه خاکستر کندکی با توانست ی مرا می بودند که حتي مهری بیسمیساد
 .  بودنددهی و اتو کشکی چه مردان و چه زنانشان از پوشش شاشان همه
 . من بودم چدیپ ی به خود مچهی وسط به شکل دلپنی ای کستنها
 .  گفتندکی گفتند و ارباب بودنم را تبرتی به من تسلی کدامشان رسمهر
 . دادند ی ارائه مها ی کششی پمی براو
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 برده جذاب کی متفاوت است و کمی لی که پسر دندانستند ی مرای رقابت داشتن زیشکشی پنی کدامشان سر بهترهر
 . کند یاو را جذب نم

 از آن همه ملک و ستیرتری نظی بهی سگ با وفا و پشمالو هدکی من ي نفهم در از آن بودند که بداند که برادیشا
 . انی لخت و عريدخترها
 به آن طور لمس شدن ی واکنشای لی ترسا را داشتم اما میشیها بودند و منم نما  و لذت آنی که ساقيدخترها
 . نداشتم

 :   سالن را پر کرده بود و ترسا در گوشم زمزمه کردیی تمام فضاکی موزییصدا
 ! ارباب -

 .  جستنیی ام به سمت چشمان خمارش برگشت اخم  مردم که سرش پانگاه
 . تر بود  آن از همه نسبت به من سستکردم ی انتخابش مدینبا
 یی که صدايزی آنان شدم تنها چي به ذات و خاررهی و من دوباره خستادی بلند شد و کنارم امی پاهايام از رو  اشارهبا

 . اش بود  بخت برگشتهيا  ارباب نسبت به بردهکی از ی معقولری غي شکنجه دادن و رفتارکرد یها را بلند م خنده
 چشم بستم تا مانع کرد ی مام وانهی آنرمال داشت ديها ی آن شهوتيها  کردنفیها و ک  آن دخترك و خندهيها ناله

 .  باشمچارهی خورد شدن آن دختر بدنید
 و با خنده آمد ی پوست به سمتم ماهیام باعث شد چشم باز کنم ارباب آن دخترك س  به شانهي لحظه فشارهمان
 . دیکش ی آن دخترك را گرفته بود و ميموها
 . رفتند ی از خاطرات در چشمان رژه مي خشک شده بود پرده دهنم
 تی به ترسا کردم که مظلومی  نگاهخواستم؛ ی من راه فرار متوانستم ینه من نم...  که من خواست ی آن مرد مایخدا

 :  مست آن مردمهی نیی و همان لحظه صداکرد ینگاهم م
 !  توله سگ هرزهنی با ادی که شما خودتون ارضا کنندی خوشاها نی من و همه ايارباب کارن برا -

 .  بسته بودندخیفت دستانم  شالق را به سمتم گرمی چه بگودانستم ی گرد شده بود نمچشمانم
 . چارهی منتظر بودند من حمله آن دخترك بهمه
 !  که باعث خورد شدن خودم و آن دخترك نباشهی نشانم بده راهی راهایخدا
 :  و به دخترك نگاه کردمدمی کشینفس

 ؟! تو چه بود یشکشیپ -
 :  زدلبخند

 !  در رمییالیو -
 اری من باشه و من اختشی پخوامیم...  خوشم آماده نیاز ا...  نی از ایلی به رم ندارم در عوض خيا  عالقهچیمن ه -

 !  به مجازات ندارميا  عالقهچیاالنم ه...دارش 
 :  و گفتدی دخترك را کشي همه سکوت کردند و بعد آن اربابش موهای زماناندك
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 !  هاپ هاپ کندتی ارباب جديبرا -
 .  خورد شده هاپ هاپ کردشهی او درست مثل خورد شدن شو

 .  شدمرهی از آن از همه گرفتم و به ما خچشم
 توانستم مانع از ی به من شک کرده بودند و نمیاش همه کم  کنار رود اما با رد شکنجهمی پاهاي داشتم از رودوست

 .  او به کفشم بشميها  زدنسیل
*** 

 را قبول کرده بود ی سگی اسف بار زندگیلیذاشته بودند با آن همه تذکر من خ گی که اسمش را لوسدی جددخترك
 .  خود را جمع کرده بودنی زميو رو
 .  شدمرهی سر گذاشتم و به سقف خری را زمی و دستهادهی باز خوابطاق

 .  نباشدای دننی در ای ار بابچی برده و هچی هگری که دي روزدیرس ی میعنی
 ی زندگنی ارشی را مجبور به پذچارهی دخترك بنی که آنچه ادی و به چشم خود خواهم ددی روز خواهد رسآن

 . است محو و نابود خواهد شد کرده
 مرده ی که ارباب گونه رفتار کنم و حال حتکرد ی ؛ پدرم تا زنده بود مجبورم مدمی کشیقی بسته و نفس عمچشم

 . کشم یاست ، من ارباب گونه دارم نفس م
 .  برده گونه خودم فرار کنمی از زندگنستمتوا ی مکاش

 اربابان مارگونهی خوفناك و بي برده بودم برده باورهازیاند من ن برده "چشم " ندیگو ی گفته فقط آنان که می کسچه
 . گرید

 و کردم ی می سر و صدا زندگی کوهستان بکی فرهاد هنوز ارباب بود تا بانده مخوفشان را اداره کند و من درکاش
 . شود ی مانی مطلق نمای حس خوشحالمی در زندگیاندک
 . است  و بازنشسته شدهترم ستهی جواب داشت که من شاکی فرهاد فقط اما
 ی اسمش را تجارت برده جنسکی شیلی ذهنم را به عنوان ارشد باندشان که خدی که جدی فکر به موضوعاتبا

 .  کرده بودریگذاشته بودند ، درگ
 تا قاچاق هر مواد مخدر ی از تجارت انسانکردند؛ ی هم ميگری ديبار کار  تجارت اسفنی کنار استمدان ی من مالبته

 . باند نداشتندسی از رئي خبرچی که عمال هی خورده فروشیو سرپرست
 . پوچيها  کاذب و قهقههی فرعون گونه و قدرتی اهرمزد ی مثال اهرم را مشهی همپدرم

 نی اکلی تر دو نفرن فرهاد و مانییپا... ي اهرم ارشد که منم و بعد از من تونی اهرمه راس اکی ما ایدن " گفت یم
فرهاد ...  گرفته نشده ری از شکلی ماکنم ی گاه فکر مرنی هم با هم درگشهیدو دست چپ و راست من هستن هم

 مدام ها نی اتر نیی پايها بعد ارباب...  ارهیرو برام م کلی روز سر ماهی...  کنه ی رحم نمي به خودی رحمه اون حتیب
 ی کسچی و اون وقت هنهی ممکن تو رو از تخت بلند کنه و خودش بشها نی از همیکی باشه ادتی...  کند ی مرییتغ

 تر نییپا...  نه عار ی اون ها رو رام خودت کندی باي ارباب ارشدهیتو ...  مونه ی زنده نمیکه تو بهشون وابسته هست
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 و خروج از گهیآوردن مواد از کشورها د...  ثروت ما هستند  يها  مواد فروشن در واقع اون مزرعهياز ارباب ارشدها
 ی بيها  گروه خورده فروشنی از اتر نییپا... نی وقت اجازه ندارن تو رو ببچی هنایا...  دهند یکشور و اون ها انجام م

ها  اند برده  بردهيها ها دالل  از خورده فروشتر نییپا...  میریما جون بگ تا ددهن ی و جون مکنند یارزشن اونا خطر م
ها به حراج   اربابي برده برانیتر  و سالمنیتر یها عال  بردهانی از مشوند ی و به حراج گذاشته مدهیتوست اونا خر

 شوند یها آورده م  اربابشی پی شدند دسته سفارشيبند  آن همه برده که دستهانیدر واقع از م...  شوند یگذاشته م
 شده دوباره نی رو دست چها ی اما سفارششوند یها برده م ها و فاحشه خونه  اکثرا به کالبمتی ارزون قيها برده... 

 هستند که به ییها  اهرم بردهنیو آخر ا...  بشوند دهی خرکند ی مشنهادی نرخ که ارباب پنی تا بهترگذارند یبه حراج م
 " ارباب استلی و متی فکرشان در تمام رضاشان،یاونا زندگ. ..شوند ی مختهها فرو ارباب
 .  نگاه کردم؛ تنش هنوز هم نشان از رد شالق قرمز بودی به لوسدوباره

 . اش را نوازش کردم  و گونهدمی کشی خورد و من نفسی انداختم تکانشی را رومی شدم و پتوبلند
 . شت خانواده داي داشت آرزو داشت روزی هم زندگاو

 .  به من صبر بده صبر بده که تحمل کنم و خود را نکشمایخدا
 .  را به بغل گرفتممیها  و دستدمی برگشتم و به پهلو خوابمی به جادوباره

 
 ): دومتیشخص( کارن

 
 .  شدم؛ چه آرام خواب بودرهی باز کردم و به او خچشم

 .  پا نشستمي  پنجهي و کنارش رودمی پرنیی کجم زنده شد از تخت پالبخنده
 .  شبت باشدنی چون قراره آخربخواب

 شلوار کی و دمی بود پوشدی اش سفقهیها  و   که لبهاهی سراهنی پکی شدم و کمد را باز کرده و لباس هم که بلند
 . ي کت تک اسپرت نک مدادهی شی و رودمی سورمه رنگ پوشنیج

 به ي و مقداردهی کشرونی بمیها ا از پشت لباس را نامنظم را به سمت باال شانه زدم و عطر مخصوصم رمیموها
 . عطرم تمام اتاق را پر کرده بوديساعد و گردنم زدم بو

 .  شدمرهی و به او خدمی را پوشمی کتانيها کفش
 . دی جدبرده

 او البته چون معلوم بود که ي گذاشتم و بهش نامفهوم براینی بي گرفتمش که ناله کرد دستم را روشی موهااز
 : فهمدی نمیفارس

 ! برم ی سرت تو منجای همادی صدات در بسیه-
 .  برد و خفه خون گرفتی اشاره  من پبا
 .  نبودی انداختم؛ کسی سالن عمارت نگاهبه



 

@donyayroman 105 

 . آمد ی و با من مخورد ی و دنبالم تلو تلو مدمیکش ی را از مو ماهی که اون برده سی حالدر
 .  کار کردن نبودی دستم بود و هنوز وقت علندشیردم کل را باز کیمی قدنگی عمارت رفتم و در پارکپشت

 .  هنوزکردم ی عرضه و تحمل می اون بدیبا
 چرا ساخته بود دانم ی نمقای که پدر کارن االن دقی را راه انداختم و از در خصوصنی را پرت کردم و خود ماشبرده

 .  رفتمرونیب
 .  لبابمي نشسته بود دوباره لبخند کجم جا خوش کرد روری شدم که سر به زرهی به اون دختر لخت خنهی آاز
 !!! می حال کنکمیفقط قرار ... خورمت ینم... نترس  -

 به سه زبان حرف بزنم توانستم ی حرف بزند اما من می فارستوانست ی شدم کارن نمرهی کرد که به جلو خنگاهم
 .  زبان مزخرف متنفر بودمنیف زدن از ا حریسی داد تا انگلی به من ميشتری حس قدرت بمیحال زبان مادر

 .  سرخوش و شاد بودمدمی لذتم رسيالی وبه
 . کرد ی مرا مسرور منی شهر بود و ارونی درست بالی کردم واش ادهی پنی را به چنگ گرفتم و از ماششی موهادوباره

 خبر نداشت؛ من هم نجایوجود ا کس از چی شد هالی و خم بود با من داخل وخورد ی که او تلو تلو می خنده در حالبا
 . برد ی بود که مرا به اوج لذت منجای کردم فقط اشیدای ندارم چطور پادیبه 
 من به اوج انداخت ی منی خانه سکوت گرفته طننی و صداشون در اکردند ی و التماسم مغیها ج  بردهنی ایوقت

 . فقط سکوت بود و سکوت... و در آخر دمیرس یم
 پرت کردم و گردنش را گرفتم و يا  اخماش از درد جمع شدند کتم را در آوردم و گوشهنی زمي کردم روپرتش

 . فشار دادم
 : کرد ی چون برده بود تحمل می آمده بود ولدردش

 ...!  داد بزنفیزود باش سگ کث...  ی بکش هنوز انسانادیفر... داد بزن  -
 .  او برده شدهندتوا ی که نمگفت ی رنجورش را بهم دوخته بود انگار منگاه

 .  کردم و به سمت آشپز خانه رفتم و از کشو چاقو آوردمپرتش
 . کرد ی من را ارضا مکمی ی حتی کمدیبا
 .  برود و برنگردی سادگنی به اذاشتم ینم

 :  اش را با خشونت گرفتم  نشستم و چانهشیجلو
 ! زود باش... بگو ولت کنم ... داد بزن  -

 :  کرد؛ نگاهش کردميا  که ناله خفهدمی را به دست گرفتم و کف دستش را بردستش
 ؟...!!دردت اومد ...  یدرد داره عوض... درد داره نه  -

 و با خنده از او دمشیبر ی مشتری و من بدیکش ی مادی و او فردیبر ی جوابش چاقو ذره ذره پوستش را مقبل
 !  داد بکشد التماسم کندخواستم یم
 ....!!! تو رو خدا... درد داره ... اب ارب -
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 .  به لباس و دستم کردم پر خون شده بودندینگاه
 !  کردمییمن چه خطا... ارباب  -

 . ستی چشی خطادی پرسی  مییتو خود خطا! خطا
 .  شدمرهیاش خ  شدهدهی را گرفتم و چهره و گونه برشیموها

 ! خطا تو برده من شدنه -
 
 .  شده بودرهی کردم که به سقف خی نگاه بلند شدم؛  بهششی رواز

 .  تمام شده بوددنشی بود تمامش کنم او فرصت نفس کشوقتش
 در دستم شیها  بهش چشم دوختم؛ دستيشخندی را گرفتم و بلندش کردم نشسته نگاهم کرد و من با نشیبازو

 . بودند و چاقو در کنار دستم
 .  شدمرهی شده بود خانی داشتم و به شاهرگش که از ترس مرگ نمابرش

 .  سالن پخش شديها  پارکتي شد و خونش رونی پخش زمیعی حرکت سرکی با
 

 :کارن
 

 . شوم ی چرا با سردرد بلند مدانستم ی در بالشت فرو کردم نمشتری را بسرم
 .  باز کردن چشمانم را هم نداشتمي بود که ناادی دردش زي قدربه

 .  کجا رفته بودیس شدم؛ لورهی عوض کردم و به پتو خپهلو
 .   اتاقم روشنسی هر حال او آدم بود و چراغ سروبه

 .  کردم بخوابمی سرم را داخل بالشت فرو کردم و سعدوباره
   در اتاق جابه جا شدمي صدابا
 !  لطفا در رو بار کنیلوس-

 .  بودی پتو خالری کرد؛ چشم باز کردم هنوز چراغ روشن و زشتری تق در سردردم را بتق
 !  توایب -
 :  ترسا نگاهم را به سمت او کشاندي بودم که صدای لوسی خالي به جارهیخ
  ؟! با شما حرف بزنم تونم یم... ارباب  -

 .  که در آغوشم قرار گرفتدمی را کشدستش
تو هنوز هم مثل ...  ی کني نقش برده رو برام بازشبیترسا من فقط خواستم د... ی نباشیمگه قرار نبود رسم -

 !  نکنتی کلمات زجر آور اذنیپس لطفا من رو با ا...  ي ارزش دارمیقبل برا
 :  را نوازش کردمیموها
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 انتیپس چطور بهم خ...  یکن ی من را هم به ندرت قبول میتو حت...  ي برده گذروندهی رو با شبیپس چطور د -
 ؟! یکن یم

   شدنرهی بالشت گذاشتم و به سقف خي را روسرم
من بار ...  از درد داره ییایاو خود دن...  چکار دارم دهی ترسي چارهیمن با آن دختر ب...  ی شکاکیلیتو خ... آه ترسا -

 ؟...! بشوم شیای دننیاضافه ا
 . دیکاو ی صورتم را میی کردم که با عطش داشت اجزانگاهش

 .  با من باشدتواند یها م  عوض شد و او لبخند زد که بعد از مدتمانیجا
 بود؛ گرچه ییبای دلزده بودم اما واقعا ترسا را دوست داشتم او دختر مهربان و زبی تشنه و عجبی من عجگرچه
 .  بد نبودی ولآمد ی به مزاجم خوش نمشی وقت ها لوندیبعض
 )  باهمجنس(ی مرا مرد صدا کند و نه گتواند ی پس مگفت ی و مگذاشت ی را هم به حساب بردنش منی همپدرم
  خود شدمی و من از خود بدیبوس ی مرا می و تشنگي با لوندترسا
*** 

 .  و من مست بودم مست احساس زود گذرمدیکش ی را دست ممی از شوق و لذت بسته شدند و ترسا موهاچشمانم
 :  صاف نشستم و جواب دادمدیوی اسم ددنی زنگ خورد و ترسا آن را به من داد و من با دمیگوش

 ؟! ياوری نيمگه من به تو نگفتم سر آن دختر بال...راون  بدیوید -
 يها  به بوسهیلی تماگری شدم دی خالی وقتدانست ی تخت بلند شوم ترسا مي گردنم باعث شد از روي رویبوس

 .  او ندارمیشهوت
 برده خود آزار است من کی و بلکه او هم ستی که ترسا عاشقم ندانستم ی عرضه و کودن باشم می هرچقدر بمن
 .  بوددهی رسانام جهی مرا به نتبرد ی که به کار ميری کلمات خود تحقی رابطه خشن بلد نبودم ولنکهیبا ا
 و درك نمی پدرم ببي که بتوانم او را متفاوت با حرامسرهای کسخواستم ی نرمال مي همسردی دوست دختر و شامن
 . کنم

 که نجاستیجالب ا...ه هر حال زنگ زدم که بگم فرهاد من و استخدام کرده ب...  نبود يا  چارهی ولدونم یم -
 !  دخترشیراننده شخص

 .  رفتمتر کی شدم نزدرهی به بدنم خنهی آدر
 .  از گوشم کنار رفتی گوشناخواسته

 ؟! ترسا بوديها  نا خونيجا
 ؟! يترسا تو بدنم خراش داد -
 :  ها را نوازش کرد  و جا زخمدی چسبمی بازوبه
 !  باشهدئهی اون برده جديها ي بازینه ممکن جا وحش  -

 . ی سر کوفت داشت و امضا که من که گفتم باهش رابطه داشتی نوعکالمش
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 .  دور شودخواست
 !  شدهتی حسوددهی دختر مظلوم درد دکیبه  -
 :  آنکه برگرد گفتیب

 ؟! کنه ی می برده دست به دست شده تو رو راضهیکه ... کم گذاشتم ...آره من  -
 همان شکنجه ها را گری و بار دشناختم ی حسادت زنان را به لطف پدرم می نداشت من به خوبدهی با او فابحث

 . متحمل شومخواستم ینم
 .  قرار گرفتمزی رفتم  و پشت منییام پا  سادهي لباس هادنی دوش و پوشبعد
 .  بودمرهی خی املسای ساله مار12 منم به دختر دند؛یچ ی مقیبحانه را دق صزی و ادنس داشتند مسایمار

 .  کک و مک دار و بامزهی قرمز رنگ داشت با صورتيموها
 .  چاقش قرار داشت و با تمام وجود در حال خوردنش بودي در دستهاینیری شکی

 .  کرديا  مودبانهمی خم شد و تعظی کمد،یاش د  چهره بامزهي نگاهم را رویوقت
 . دیای بکی لبانم باال رفتند و با اشاره از او درخواست کردم نزدي گوشه

 : دمی بچگانه از او پرسیاش گذاشتم و با لحن  هم به سمتم آمد و من دستم را دور شانهاو
 ؟! خوشمزه است یلی خکی کنی ایامل -
 :  گفتندی ببکشی که من را سارق کیی گواو
 ! جناب شاون... بله  -
 یلیتو خ...  مارگارت داشت يها کی به کيدی داشتم که عالقه شدیمن سن تو بودم دوست...  خوشمزه است پس -

 ! ی هستسای فقط به عنوان دختر مارنجای که ایخوشبخت
 :   گفتمی کرد و با تعظکی دخترك را گرفت و به خود نزديها  شانهسایمار
 ...! شی ادبیبچه است ب...  یارباب امل -

 .  کردمانی به سمت زن نگران و گري زدم و با لبخند رويلبخند
 قی من رو الی فقط کمیامل... ؟! یشناس یمن رو خوب نم...  یکن ی کار منجای وقت هست که ایلی تو خسایمار -

 ! نی دانست همیهم صحبت
 .  افتادمی لوسادی ي صبحانه و برداشتن چازی برگشتم به سمت مبا
 ! نمشیب ی نمیلوس... آوردم روزی که ديدختر...  سایمار -

 :  گفتدی فکر کرد ،  با تردیاندک
 ! دندیفهم یها م ها و سگ  اگه قصد فرار کرده باشد نگهباندندیبعد همه خواب... بار در اتاقتان بود نیآخر -

 ؟! نکند باز ای خود به فکر فرو رفتم خدایاندک
 .  درنگ بلند شدم و به طرف اتاقش رفتمیب

 .  را باز و سپس بستمدر
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 :  زدنهی به آي لبخنددنمی با دزد ی را شانه مشی توالت نشسته بود ، داشت موهازی حوله پشت مبا
 ؟!!! يدلتنگ شد -
 .  کندی پرتاب شود و ترسا بخاطر گناهش حس پشمانرونی از نفرتم به بی کردم اندکی سمتش رفتم و سعبه
 بود من فقط اون رو از دست چارهی بیلیاون خ...  ي رو کجا بردیلوس... یی حسود به تمام معناهیتو ... ترسا  -

 کارت نیبا ا...  کند یتا کم کم کمکش کنم که همچون تو همچون خودم زندگ... ارباب برده صفتش نجات دادم 
 ! يفقط خودت رو کوچک کرد

 : دی سمتم برگشت و غربه
...  یدون یاون وقت من رو مقصر م... هرزه خودش فرار کرده اون دخترك ...  ستمی احمق ننقدری کارن من ايوا -
 !  که با تمام وجود خواستار توامیمن

 :   را تاسف بار تکان دادمسرم
 !!!  کاشيا... کاش بار اولت بود  -
 :   را صدا زدم با عجله به سمتم آمدی رفتم و موسرونیب

 ؟! بود يقربان امر -
 : دمی پرسهی حاشیب

 ؟! از عمارت خارج شده ی چه کسشبید -
 :  عقبگرداند ی داشت زمان را برمیی گودندی در کاسه چرخچشمانش

 ! قربان...  بودند اما جواب من رو ندادند دهیخانم ترسا از پشت عمارت برگشتند ترس...  شبید -
 .  خبر بودمی بد شده و من بقدر نی ای ترسا کای جمع شدند  خدااخمم

 ! ترسا رو بفرست اتاقم -
 ! چشم قربان -

 :   را صدا زدمتکاند ی را می املي که لباس های را در حالسایمار
 !  ترسا رو جمع کنلی لطفا تمام وساسایمار -

 .  گفت و به سمت اتاق ترسا رفت و منم به سمت اتاقمچشم
 بغض و نی ایربان هم قيگری فرد دخواستم ی قابل کنترل شده بود نمری غگری بار سوم بود ترسا دنی اتوانستم ینم
 .  زنانه شودنهیک

 .  حق ندارد به عمارت برگرددگری ترسا دی موسمی بگوتوانستم ی به اتاقم آمد و من فقط مترسا
 . دانست ی گناه می که خود را بشنوم یاش را م  بغض کردهي هم صداهنوز

 . آزادش کردمکنم؛ ی آزادش مي که روزممانی آور قول قدادی من بخاطر خودش و اما
 بد ی امشب اندکگفتم ی کاش مکردم ی من چکار کردم کاش دخالت نمای و از پنجره دور شدم خدادمی کشینفس

 .  سالم بودی هرچند برده ولی االن لوسدیمزاجم شا
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 انی ام  نمااهی ،  خاطرات سکرد ی مزی او را حلقه آودیرس ی می که اگر دستش به لوسدیکش ی مادی ترسا فریوقت
 . شدند

 .  بودندی واقعا موجودات ترسناکها زن
 . آورد ی را به عمارت می لوسدی نباکردم ی به ترسا اعتماد مدینبا
 .  بکنم هنوزم اشتباه ستي کارهر

 هنوز در دی کجاست، شای ترسا را به حرف در آوردند که لوسدی را خبر کنم، شاسی پلتوانستم ی نمطی شرابخاطر
 .  استدنیحال نفس کش

 �ترسا�
 .  شدمی هدف داشتم از عمارت دور میب

 .  را نداشتمیی بودند؛ کجا برم من جاي جارمیها  اشکهمزمان
 زد و با سر اشاره کرد سوار ی شدم؛ لبخند کجرهی خنشی کرد و من به سرنشستی کنارم اینی باره ماشکی به

 .  شومنیماش
 :  را باز کردم و سوار شدمدر
 ؟! دنبالم يایبعد خودت م...  ی انداخترونیتو من رو ب -

 .  چشمان مظلومش شددنی مانع از دشی آفتابنکی زد عی کجلبخند
 .  حس بودی عاشق اون رنگ نگاهش بودم و اون بمن
 ؟! يکرد ی پشت عمارت چکار مشبید -

 :  را پاك کردممیها اشک
 ! دمی رو دیاز پنجره تو و لوس -

 :   پررنگ تر شدلبخندش
 ! ي آروم بودشهی مثل همي صبح که باهات رابطه داشتم خشن نبودیول -
 :  زديشخندین

 ! یمان یآرزو به دل نم -
 ناخواسته مرا نگران کرد ، اگر مرا هم به فاحش نی رفت و ای شد ؛ داشت به حومه شهر مرهی دوباره به جلو خو

 ارباب نما نی دادن به چندسی سرویهتر از شب ارباب بکی ی برده بودم ولنکهی کشتم با ایخانه ها بدهد خود را م
 .  کشتندی رحمانه می را بیلی بودم که خدهیبود ، تازه من شن

 .  رحم دهد کارم تمام هستی بي کارن مرا به دست آن دالل هااگر
 ؟...!!! میعشقم ما دار...  کارن جان ـ

 و متعجب به کف جی شد ، گانی کف دستم نماي که لبم پاره شد و  خون رودی به دهنم کوبی پشت دستچنان
 .  بودیشگی کرد انگار نه انگار که کارن آرام همی می بود او با ژست خودش خونسرد رانندگرهیدستم خ
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 برد ی مرا مدی خوب تر فکر کنم ، شای کامال ساده تر و بسي هازی کردم به چی بودم و سعرهیساکت به جلو خ 
 .  خواست از صفر شروع کنمی و از من مي در روستايمزرعه 
 .  را نابود کردامی بود که همچون بولدوزر روی ممکن بزرگری غنی به باور بچگانه ام زدم ، ايلبخند

 
 :  توقف کرد و کارن به سمتم برگشت و گفتنی از آن همه زمان که در فکرم گذراندم ماشبعد

 !!! هرزه کوچولو...  شو ادهی پـ
 .  برده چه برسد هرزهدی توانست به من بگویتوقف شده بود و خشکم زد کارن نم ماهی سءی  آن شي رونگاهم

 .  خواندی داشت فکرم را میی کج تر شد گولبخندش
 ی را منجای و با شکوه بود ، من ابای زیلی حال خنی در عی ولیمی قدییالی وهی شدم ، ادهی را باز کردم و پدر

 . شناختم
 در دنی گفت نفس کشی می واهمه داشت حتنجای کارن از اای ، خداامدی مکمی نزدبی و به او که دست به جبرگشتم

 . ستی گازي مثل تنفس سم هاشی براالی ونیا
 .  عذابشش برگشتهییالی چطور آنقدر جرعت کرده که به وحال
 قرار گرفتند و شی در پنجه قومی حرکت موها کی شد و در رهی کننده بهم خری و با همان لبخند تحقدی رسبهم
 :  شدمدهیکش

 !!! ی خاطره کندی که تشدي اون قدر وقت ندارـ
 : دمینال
 ؟!!! چه خبر نجایا...  کارن تو رو خدا ي واـ

 .  داشتیبی چه قدرت عجفشی کارن با آن بدن نحدی کشری تمی باز شد و من پرت شدم ، پهلوالی ودر
 .  شدمرهی بود خرهی برهنم خي به پاهاری شدم و به او که با تحقزی خمین 

 گفتم لب ی لبری که سرم عقب رفت و آخه زدی را کشمی بنچه پا نشست و موهاي را باال آورد و کنارم روسرش
 : دی به گوشم چسبشیها
 !!! التماسم کن... فاحشه کوچولو ...  داد بزن ـ

 با تکلم ی را گاهشی کردم ، کارن زبان مادری بود را درك نمگری دی که به زبانی کلماتچی ام به او بود اما هنگاه
 .  آوردی به زبان مسی سلنقدری بود که ای چه زباننی گفت ایم

 :  ناله مانند گفتمامدندی در مشهی که داشتند از رمی موهابخاطر
 !!! لطفا...  شم یکارن من متوجه نم...  کارن ـ

 .  را دادمی شکستن دندان هادی به دهنم خورد که نوی ضرب دستگری دبار
 : دی کشي کشدارسی هي گذاشت و نواشینی بي اشاره اش را روانگشت

 !  گه  چشم اربابی برده فقط مهی ـ
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 .  متنفر بودي من کارن به من گفت برده ، باورش سخت است او از رابطه ارباب برده برده
 .  کش رفتمی نگاهش کردم و او لبخند زد و منم لب هامات
 را از پشت به سمتم گرفت بدنم سرد شی دست های کردم بلند شوم که برگشت ، وقتی رفت سعی شد و به اتاقبلند

 : دی قالده ام نگاه ام سمتش چرخدنیشد با د
 ...! نه...  یحی تفري کارن فقط براـ

 . رمی گفت قالده را بگی دست بود که مهی رو تکون داد دستش
 را در آوردم و بهش می بشم ، لباس هاانیگشتش دستور داد عر در گردنم بسته شده بود با اشاره انی بردگقالده

 پدر کارن دمی را از پشت به جلو آورد و من شالق ارباب را دشی را در آورد و بعد دست مخفنکشی شدم عرهیخ
 . گفت ی آخ مدی خورد نبای رفت و به هر چه می شالق راه منی با اشهیهم

 . می خشن خواستم نه برگرداندن بردگي من از او رابطه  دوباره برگشته بودمیبغض کرده بودم بردگ
 شد و من هم با ی مکی شدم و با لذت بهم نزدرهی شالق مو به تنم راست کرد ، با ترس به چشمان سرخش خناله

 :  رفتم داد زدیترس عقب م
 !!! التماسم کن... التماسم کن ...  بکش ادی فرـ
 .   هوا رفتغمی بگم ، شالق به تن برهنم خورد و جيزی تا خواستم چو
 ؟!تو چت شده ...  کارن ي واـ

 : دی کشادی به تنم خورد و فری ضربه دردناکگری دبار
 ! دی هستی کاریبگو که تو تماما در اخت...  شه ارباب یبگو تکرار نم...  التماسم کن ـ
چشم  " ی کرد که تکرار کنی داشت و مجبور مير غرور خاکستهی شی تن صدای شده بودم حترهی درد بهش خبا

 " ارباب
 خود را جمع کرده نی زمي و من رودیکش ی مری تنم تي رويها  شالقي ،  رد پامی مرا با درد هاقهی چند دقيبرا

 . بودم
 سرم را به سمتش بلند کردم آمد؛ ی سکوت را شکسته بود، به طرفم مشی اشرافیقلی و صی ورنيها  کفشییصدا
 . زد ی لبخند مانهیموذ
 را به چنگ گرفت و به سمت می و موهادی کشنیی سرم نشست و نوازش گونه دستش را از فرق سرم به پاباال

 . ام را داغ کرد    تمام جمجمهيدیدرد شد.  دیخودش کش
 .  که خوردمی بخاطر شالقای به خاطر قالده که به گردن داشتم دمیکش ی نمادی چرا فردانستم ی نماما
 اکنون ا،ی ارباب دننیتر ساله کرده بود من دوباره برده شدم، اما ارباب من مهربان18 چه بود مرا همان ترسا هر

 .  رحم شدهیچطور آنقدر ب
 ای تمام دنهی چند ثاني کف سالن برايها کی ، سرم محکم برگشت و خورد به موزاکردم ی طور که نگاهش مهمان

 .   و تار شدرهیت
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 .  بود که تحمل کرده بودمییها  حد شکنجهنی کمترها نیولو شدم؛ اما هنوز زنده بودم ا نی زمي پهلو روبه
 و خون کردند یها، کف سالن را لمس م  ضرب شالقي شدند جادهی کشمی چشمام قرار گرفت و موهاي روي زیچ

 و دو ینی بي نامنظم از رويارهای که داشت به صورت شکردم ی صورتم حس مي سرم تا روانی را از میگرم
 . رفت ی منییچشمم پا
 يها اما دست.  را گرفته بوددمی آن پارچه که مثل چشم بند دور دي رها شد، خواستم دست ببرم رومی موهاسرانجام

 .  بسته شدنديزیاش مانع شد و با شدت به پشتم برده شدند و با چ مردانه
 .  ، جنسش از چرم بوددیرسان ی عصب پوستم مآنچه

 ؟...! کنه یبرده چکار م...  ارباب هی می برده دارهی. ..خب ...خب  -
 و نهیشالق به سمت گردنم و س "؟! کنه ی برده چکار مهی " دی با غضب پرسی گوش دادم وقتشیها  به حرفجیگ

 . قسمت چپ شکمم خورد
 :  گفتتر صی بلند شد و حرام ناله
 ؟! کنه ی برده چکار مهی -
 ؟! خواست ی قبل از جوابم شالق خوردم، چه مگری دبار

 :  جواب دادندمیها  اراد و تفکر لبیب
 !  اربابتیرضا -
 .  بخورم که اون شروع به قدم زدن در اطرافم کردگری دی منتظر بودم شالقیکی و در تارجیگ
 ...!  اربابتیرضا -

 . دمی ترسدم،ی درست از پشت سرم آمد لرزشیصدا
 .  رايری مطلق و قتی اربابنیدوست داشتم نه ا کارن مهربان را من

 :  که به زبان آورد گفتيا  در گوشم، تنم را منجمد کرد؛ با حرص و تنفر از کلمه کلمهاش زمزمه
 ! ها متنفرم  من چقدر از بردهی تصور کنیتون ی نمیتو حت -
 دی کمرم را بريزی تيزی همان لحظه چو

 )   بدشتیشخص( کارن
 .  بود که کف حمام را رنگ قرمز زده بودی نگاهم به خون اون عوضدیخواب ی پوستم مي که آب گرم روی حالدر

 رفتم داشتند سر گوشت و استخوان از میها  و به سمت سگدمی اتاق شدم و در کمد باز کردم و لباس پوشوارد
 . کردند ی خسرو، رقابت و پارس ميها دست
 : د گفتم خم شد و من با لبخندنمی با دخسرو

 ! کنن ی رو دارن تجربه می خوبيروزها -
 !  ئهی پر رزقيروزها...  ی بارانيروزها... بله ارباب  -
 ! مواظب پسرهام باش. .. رم یدارم م -
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 .  رفتمنمی گفت و من به سمت ماشیچشم
 .  زنگ خورد، اون پسر بودیگوش

 ؟!بله  -
 ...! سالم کارن -
 !  فردانمشی ببخوام یم -
 ي زودنی به همذاره یتازه اگه هم بشه فرهاد که نم...  شهیپس فردا مرخص م...  مارستانهیهنوز تو ب...  یول -
 ... !  اعتمادش رو جلب کنمدی باارمشیب

 !  هر طور که شدهنمشی ببخواهم ی هفته بعد مکی -
 . را قطع کردمی گوشو
 
 : کارن   
 بود؛ او دوست ي خشن و مرموزیلی گذشته بود، نگران بودم؛ فرهاد انسان خدیوی تماس دنی سه روز از آخربایتقر

 .  لمس کندی حتيگری را دشیها نداشت دوست داشتن
 . نمشی بار ببنی اولي سه روز بعد براتوانم ی گفت مدیوید

 ادیفرهاد م چون نمشی گفت سه روز بعد وقتش ببدیوی دی دختر آن مرد نداشتم، اما وقتدنی به دیلی تماچی هگرچه
 . سی باشم هم پاررانی زمان چطور هم اکی حال من در س،یپار

 گناه و به حال آن دخترك که قرار بود ی بيزای به لی و حتبمی عجمی گذاشتم و به حال خودم و تصمزی مي روسرم
 .  باشدزای ليجانش در قباله آزاد

 
 . داد ی قلقک ماش هی را در گري مردیی گفت گوکی و تبرتی تسلی رسمیلی خفرهاد
 نقص بود گذر زمان هرگز در او اثر ی رنگش خاص و بيا  زدم و به او در کت و شلوار سورمهی کم رنگلبخند

 . کرد ینم
 ؟! تصادف کرده است یگفت...حال دخترت خوب است ... خب فرهاد  -

 :  زد و گفتيلبخند
 ...!  نبودکی اومدنم فقط تبرلیاما دل...  هیدختر بزرگ کردن چه کار سخت...  کارن جان یدون یتو نم -

 :  انداخت و دستانش را گره زدنیی را پاسرش
...  شناسم ی تو رو خوب ميها تو و تفاوت...  االن هم دارم ی به پدرت داشتم و حتیکارن پسرم من ارادت خاص -
 که دمی فهمریواقعا د...  يکرد ی التماسم مزای لي که برای هستیخوشحالم که هنوز همان پسر مهربان)  زديلبخند(

 مایه) دی کشینفس... ( ی و هستي ما به دور بوداهیس يایو شاکر خدا هستم که تو از دن... دارم یچه مشکل بزرگ
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اما رفتار ...  من ی و وحشتناکینه به بدبخت... من برخالف انتظارم اصال از مادرش نرفته و برعکس به من رفته 
 ! هکن ی میاش دلم زخم ارباب گونه

 . دیچرخ ی چه ابلهانه می کره گرد و آبنی ای شد و من ناخواسته پوزخند زدم به راسترهی به دستانش خقهی دقچند
 .  اما دخترش ارباب گونه بار آمده بودخواست ی می اربابي دخترش را مهربان و به دور از خوفرهاد

 . ار آمدم بنی ، که اخواست ی میسمی و سادي پدرم من را ارباب خشک و جداما
 :  گذاشتگری دي پاي را روشی داد و پاهی به من کرد و به مبل تکینگاه

 !ی نامزد کنمایبا ه...  ستی نتی زندگي توی اگه کسخواهم یم -
 داشتم ي و من چه قصددمیشن ی نفسم متوقف شد، چه داشتم مهی چند ثاني براستادندی از تکان خوردن اچشمانم
 . داد ی را از او بخواهم به من مزایمن اگر ل

 شی نبود برايزی چزای ثمره عشق اوست؛ پس لرای جان فرهاد هست زگفت ی که پدر مي که دخترش آن دختریکس
. 

 :  را خارج کرد و بعد فرستادن جواب، رو به من کردشی گوشي کنم که با تک صداانی خواستم را بخواستم،
...  است تهی فقط فرمالي نامزدنینترس ا...  کنه ی مریی با رفتار تو تغیی با آشنامایه...  فکر کردم یپسرم من کل -

 !  از خودمشتری بیحت... من به تو اعتماد کامل دارم ی از بعدش بترسستیالزم ن
 اون دیآن طور که گفت...  کنه ی روز من رو تحمل نمهی یدختر شما حت... جناب فرهاد من واقعا زبانم بند آمده  -

 . ..!شانمی ارباب گونه داره و من کامال متضاد ايخو
 !  تو رو انتخاب کردملی دلنیبه هم -

 رفتارش من را نی که گفتم بحث نباشد انی گفت همییفرهاد با جمله آخرش گو.  مهر و امضا شدیی گومای هبحث
 . انداخت ی پدر مادیبه 
 و من زد ی حرف میبی عجيها  و او با اصطالحمیکرد ی درباره ارشد شدنم بحث ممی ساعت فقط داشتکی بایتقر

 شی که باز گوشکردم ی بود و من فقط گوش میطانی به زبان شیطانی مجموعه شنی ازیفقط ماتم برده بود همه چ
 : گفت  جواب را نوشت و ارسال کرد و با اخمگریهمان بوق را زد و او بار د

 ؟! کارن جان یشناس ی رو مدیویچقدر د -
 داشته ی پردازه خوبدهی اتوانست ی نمی اما هر چه که بود نقشه به آن شومشناختم ی کردم من واقعا او را نمفکر
 . باشد

 ! دانم ی نملیبه چه دل... چند جا اخراج شده ... به نظرم بهتر است حواست بهش باشه ...  شناسمش ی نمادیز -
 . ا متوجه خطر کند فرهاد ريها  شاخکنی دروغی بحث کوتاه و کمنی همدیشا

*** 
 

 .  خاص رفته بودي از اعضایکی دنی روز موعد بود؛ فرهاد به دامروز
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 و خبر دادنش که زای لدنی ديگری و دمای هدنی دیکی دارم لی فقط امروز تا قبل از شب برگردم، دو دلتوانم ی ممنم
 . شمی برگردد پيقرار است به زود

 چطور آن دختر ارباب خلق را تحمل کنم ای فرهاد فکر کردم، خدايها  چسباندم و به حرفمای هواپی را به صندلسرم
 ؟!

 . دی از آن اگر فرهاد متوجه شود سرم را خواهد بربعد
 از موجود پست گذشته یلی اگر فرهاد خی بود نه اسارت، حتي آزادقی الزای لد،یارز ی به مردن من مزای لي آزاداما

 .   هم فرهاد استدور شده باشد اما باز
 اش هی داده بود رفتم در خانه را باز کرد و من نگران داخل خانه کوچک عاردیوی که دی فرودگاه به سمت آدرساز

 . شدم
 !  نباشدلی دلی که اومدنم بدوارمی؟ ام...! یکن ی چکار مي داریدون ی تو مدیوید -
 :  گفتکرد ی که کاپشنش را به تن می در حالدیوید
اون وقت ...  بهم اعتماد کنه یکاف. ..  تر از حد تصور منهفی ضعیلی خمایه... نگران نباش من کارم رو بلدم  -
 ! سی پارارمشی چطور منیبب
 :  انداختمی اتاق نگاهبه
 ؟!نمی را ببزای لخواستم ی چکار کنم تازه منجایحال من ا -

 :  زدیچشمک
 بهتر بگم ای...  که آزاد بشه میکن ی کمکش ممی تو هم گفتم که داريزایبه ل...  چسبه ی استراحت بعد سفر مکمی -

 ! رسه یبه تو م
 :  نگرانم خانه را رصد کردنگاه

 !  برگردمدیشب با -
 ! نی اگه شد با هم پرواز کرددیشا...  یرس یبه پروازت هم م...  ارمشیزودتر م -

 .  تنها گذاشت و رفتغولهیام زد و مرا در آن ب  شانهي زد و دستش را رويلبخند
 

 .  آن خانه نشستم و سرم را پنهان کردمي گوشه
 !!!  گناهمیارباب من ب... نه ارباب : 
 ! هرزه پست...  ی هرزه عوضیتو خود گناه...  گناه یب  -
 ...! من به اون...  نداشت ی گناهزایل... بابا -
 : دی ام را به چنگ گرفت و در صورتم غرقهی
 ! ی من باششی که پيتو هم مثل مادرت ارزش ندار...  عرضه یب -
 ...! بابا:  دمینال
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 :  بلندش را به چنگ گرفت و گفتي و موهازای کرد کنار لپرتم
 !  موش کوچولورسم یحساب تو م -
ر  از فشادشی صورت سفشود ی مدهی همزمان توسط پدر کشد،یکش ی مادی کمک فري با درد و ناله اسمم را برازایل

 .  بلند شدم و به طرفش رفتمزد؛ ی میدرد به سرخ
 : دمی چسبشی پابه
 ! کنم ی نکن التماست متی رو اذزایفقط ل... دیهرچه شما بگ...  من بود ریتقص...  رو نزن زایبابا لطفا ل -

 .  تا نرمش کندآورد ی مشتری پدرم خشم بي که برايزی چکردم ی مهی گرداشتم
 .  تلخش دوختمشهی را گرفت و نگاهم را به چشمان همام چانه
   شده بودندتمی هم رزای هق من و لهق

 ؟! نزنمش یخواه یم -
   را تکان دادمسرم

 !  پس خوب فکر کن...  منه میراه سوم تصم...  زارم یپس دو راه جلوت م -
 ! دیهر چه شما بگ...باشه بابا  -

 و من لبخند زدم که موفق شدم نجاتش ستادی امی با ناله بلند شد و رو به روزای را گرفت و بلندش کرد لزای ليبازو
 .  کابوسم تازه شروع شده بوددانستم یدهم اما نم

 رو در ي  ساله40 ساله از مغز مرد 12 پسرك کی بودم دهی هر دو ما را به سالن برد و همه را جمع کرد ترسپدر
 .  خواهد داشتي چه خبرشیرو

 .  شدمرهی خچارهی بيزای و متعجب به لجی آورد و من گمای شهی دا معروفش راشالق
 .  مهلک را تحمل کنديها  آن ضربهدی باکه
 . شد ی از خدمه داشت هالك میکی لرزان در آغوش زای شالق را در هوا رقصاند و من مو به تنم راست شد لپدر
 ...! بابا -
 !  اگه جونش در برهی حتمونه ی قولش مي روی ارباب واقعکی سیه -
 .  دوست خوبمزای لي براسوختند ی ممی اشک هايچشمام از شدت و گرما 

 ...  زای نه لشدم ی مجازات مدی من بودم که بانی به سمتم آمد انگار اپدر
*** 

 
 )  بدشتیشخص( کارن
 .  و لباسم را عوض کرده بودمدمی کشینفس
 . ها نفس هم بکشم  در آن لباستوانستم ی داشت نمی حس خوبچه

 .  را برداشتمدیوی لبه دار دکاله
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 .  ارباب ندارمکی به ارضا شدنم توسط یلی من تماتوانستم ی قرار ست او ارباب باشد نماگه
 . شود ی به من برده مدنی اگر ارباب است قبل از رسشود ی عوض منقشه

 :  را مرتب کردمکنمی زدم و عی لبخند کجدی را در تنم دشیها  در را باز کرد و با تعجب لباسدیوید
 ؟!کجاست  -
 !  هوشهیب...  نیتو ماش-
 ! ارشیخوبه ب -
 ؟...! شی ببرستیبه نظرم بهتره االن که فرهاد ن... کارن  -

 :  شدمکی بهش نزدبی به جدست
 ! مهمه بگو چشماگه جونت برات ...  ارشی بگمی میدوم وقت... کهی فکرش هم کوچکی مغز کوچهی -
 .  به اجبار تکان داد و رفتيام به در، سر  اشارهبا

 .   گذاشتنی را زممای برگشت؛ در اتاق را باز کردم که داخل شد و همای با هیوقت
   سمتش رفتمبه
 !  باشرونیب -

 .  که محو بود در ذهنمی بود کسی به کسهی شدم او شبرهی صورتش خي و در را هم بست، به اجزارفت
 .  خورد و من هم منتظر باز شدن چشماش شدمتکان

 
 .  شودداری شدم ، قصد نداشت برهی بهش خقهی دقچند
 .  رفتمدیوی را باز کردم و به سمت ددر
 ؟! جهی گنقدریچرا ا -
 :   با دهان باز نگاهم کرددیوید
 ؟!هوم ...  مغزت کار کرد دیشا...  تیشونی کنم وسط پکی گلوله شلهی یخواه یم -
 :  لکنت گفتاب

 ... ! شهی مداریب -
 .  شده به سمت در رفتمداری شدن پاش متوجه شدم بدهی کشي صدابا
 . دادمهی به چهار چوبه در تککرد، ی شده بود و داشت خودش را جمع مداری را باز کردم بدر
 .  زدمی لبخند کجکرد، ی را رصد ممی شده بود به من و از سر تا پارهی و براق که  خيا شهی آن نگاه شبه

 اما دهی بود ترسبی شدم، چقدر عجکی با آن نگاه جسور نزددهی قدم به قدم به آن موجود ترسد،ی عقب تر خزدهیترس
 . جسور
 .  دار بودخنده

 :  که لباس از غرور و جسارت به تن داشت، داد زدیترس  
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 ؟!!! هی کدوم قبرستوننجایا...  من کجام ـ
 اما هنوز غرور ارباب دهی که چقدر ترسرساند ی ماش، دهی گرم و ترسيها  نفستمی ر آمد؛ جسارتش، لحنش،خوشم

 . اش را حفظ کرده بود گونه
 .  خشن و برندهيها  مردمکنی در اکجای دار بود ضعف وقدرت خنده

  ، پا نشستمي  پنجهي روشی کردم و رو در رويا خنده 
 . العاده خواهد داشت  فوقی رام کردنش لذتحتما

 .  مرگشای مقدسش ی رفتن پاکنی از از بدیترس ی از چه مده،ی و ترسارهچیب
 ...! نچ... نچ  - 
 . دستم را دراز کردم تا لمسش کنم قبل از برده شدنش 
 . دی چسبواری و به ددیصورتش را عقب کش 

 . رمشی قرار است بد شکل از تو بگي مبارك باشد، چون به زودتی اربابفعال
 .  شدم و تنهاش گذاشتم؛ در را پشت سرم قفل کردمبلند

 
  که متوجه من نشدکرد ی را حل می داده بود انگار داشت مسئله مهمهی تکنتی به کابدیوی سمت آشپز خانه رفتم دبه
. 

 ...! نقشه عوض شده -
 از يزی رفته بود چ آنطور که او به فکر فرورای زد،یای مکث کردم که به خود بلی دلنی بهت نگاهم کرد، به همبا

 : دیفهم یام نم نقشه
 که به من متعهد يها  از اربابیکی حراج به شیبر یقبلش م...  سی پارياری بمی رو مستقمایه...  ستیقرار ن -

 !  به خودم مربوطهاش هیبق...  یفروش یاست م
 ؟...!اما  -
 :  آرام و شمرده گفتممیها  دندانپی پهلوش فشار دادم و از کي را رومی سمتش رفتم و دهانه کلت کمربه
 ؟!روشن شد ...  خواهم ی میمن اون و با قالده بردگ -
 .  کرده بود و سرش را تکان مثبت دادي فشار اسلحه عرق سردبا
من ...  ی حراج دبشی که ببري هفته فرصت دارهی...  محل حراج يبر ی داره که چطور اون میبه تو بستگ -

...  تو نزد من مرگه يتاوان خطا...  داره ی تاوانییهر خطا...ها باشد   اربابي ز برده ای که جزئکنم یهماهنگ م
 ! ترسه ی که خود فرشته مرگ ازش میمرگ
 :  گفتشی ذاتی با چاپلوسدیوی سمت در خروج رفتم دبه
 ... !!! من کارم رو بلدم...  نگران نباش ـ

 :  زدميپوزخند
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 !  بنگ بنگي نقص انجام ندیاگه کارت رو ب...  تو نگران باش یول -
 

 : کارن
 .  مني باز کردم از تعجب نشستم خداچشم

 جز رفتن چی اما من هگذشت، ی مرانی دو روز از رفتنم به اداد ی نشان مخی شدم تاررهیام خ  ساعتم و تن برهنهبه
 .  ندارمادی به دیوید
 

 .  گناهکی مثل درد کشنده عذاب یبی حس عجی چرا ولدانستم ی داشتم، نمي بدحس
 :  تق در نگاهم را به سمتش کشاندتق
 ! ایب -
 ! ارباب... اتان  صبحانه -

 :  به مارگارت گفتمي کردم و رویاخم
 ؟!  واژه منحوس رو ممنوع نکردمنی؟ من ا.... !ارباب   -

 :  گفتدهیترس
 ...! دیشما گفت... ارباب  -
 : رفتم یسمت حمام م که به ی حالدر
 ! يمارگارت تو درست مثل ربات شد -

*** 
 که یی نرمال باشم، چقدر مردم خوشبخت و عاشق بودند، هر جای رفتم خواستم اندکرونی از حمام و صبحانه ببعد

 .  انگار طراوت خاك باران شسته را داشتزدم یقدم م
 و فی کی شوم و با عجله لباس بپوشم، دستداری بی من صبح راس ساعت مشخصنکهی بود، انی ای و خوشبختایدن

 ارزانم بروم، تا نی دارد، در را با پا ببندم و به سمت ماشینی کره بادام زمی که مقدار نامنظمی نان تستگرمیدست د
 .  نشودری فقط دعا کنم ديدفتر کار

 . دادم ی مهی هدمی زندگکی خانه و به شرگشتم ی قرمز بر می به لبم نشست از آن طرف با دست گللبخند
 .  کنميام را رنگ کار  شدهلی تحمي رهی تي باورهای اما دوست داشتم اندکشود، ی وقت آن طور نمچی هدانستم یم

 .  کودك درونم شگفت زده از آن همه رنگ شده بودانگار
 . زدم ی ابر ها قدم مي خبر از اطرافم در روی و من بدیپاش ی به ذهنم می لحظه رنگهر

*** 
 . دمید ی مدهی و بدنم را خراش دکردم ی بار دوم بود که زمان و مکان را گم منیا
 .  باعث شده بود به خودم شک کنممی خبریب



 

@donyayroman 121 

 .  داشته باشمی خطرناکيماری بود بممکن
 .  کردی و متخصص مغز و اعصاب معرفقی مرا به دکتر الشانی را باخبر کردم و امانی مارچ پزشک خانوادگدکتر
 . انداخت ی به من می نگاهمی ننکشی عي و از باالکرد ی مغزم را نگاه مياه  عکسدکتر

بخاطر ...  ممکن است دی که به من گفتیطیاما شرا...  دی نداری مشکلچی هیاز لحاظ جسم... جناب شاون  -
 شانی مالقات با اکیبهتره ...  هستند یوانی خانم شهره سشونیا)  به سمتم گرفتیکارت... ( باشد ی روحيماریب

 ! دیداشته باش
 :   زدم و بلند شدميلبخند

 ! سپاس گذارم جناب دکتر -
 .  آمدمرونی از اتاقش بو

 تمی دارد که آنچه اذی روحيماری از بی نشانمی زدم، اگه فراموشيشخندی دارم نی که من مشکل روحگفت ی مداشت
 .  پاك کندتوانست ی را چرا نمکرد یم

 مشاور بروم و کی شی داشتم پمی وقت بود که تصمیلی خآمد ی می روانکاو امر منطقنی اشی هر حال رفتن پبه
 . اورمی بار به زبان بنی اوليام را برا  کردهی داغ کرده مخفنهی سنیآنچه در ا

 چه دانستن ی شده بودند که متی تربي اما آنان طوررفتم؛ ی شدم و راننده حرکت کرد مهم نبود کجا منی ماشسوار
 .  و چه وقت ظاهر شوندبیوقت غ

 . میدی که دادم رسی آدرسبه
 .  شدم و به سمت مطبش رفتمادهی پی حرفچی هیمن هم ب 

 .  شدن بودکی کم کم در حال تارهوا
 .  نشسته بود و من به سمتش رفتمی منشدمی در رسدم
 !  خانم دکتر را مالقات کنمخواستم یم... سالم  -
 : ت گفمی و مالفی لطیلیخ
دوشنبه بعد از دو هفته ...  کنم ی منیی رو تعي روزتانیبرا...  ستندی به مدت دو هفته نشانیا... متاسفم قربان  -
 ؟!اسم شما ...  دی فرما شوفی تشردیتوان ی م20:40البته ساعت ...  گرید
 :  دادمهی تکزشیدرد سرم شروع شده بود ناخواسته به م ،

 ! ...?حالتان خوبه آقا -
 ؟! خودش ای کردم نگران من بود نگاهش

 با عجله در را باز کرد دی حالتم را دی وقتکرامی ورون،ی و با تمام توانم از در زدم بدمی کشیقی بستم و نفس عمچشم
 . دمی سفنیو من پناه آوردم به ماش

 .  گرفتممیها  با دست شدم صورتم رارهی خمی جلوی بودم و چشمانم را بسته بودم و به صندلدهی را به عقب کشسرم
 . کرد ی من چه کارها که نمي رحم بود جلوی پدر نبود، باو
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 . خورد ی به هم مگذاشت ی حالم از هرچه که او منت سرم میحت 
 .  فشار را الزم نبود تحمل کنمنقدری االن ادی شای پدرم مرا نکشتي چرا جاایخدا

 کردند ی صد بار سر باز و چشمانم را تر مي که در دلم روزییها  عقدهی دغدغه، بی بخوابم، بخواستم ی بستم مچشم
. 

 .  ورد گذاشتدی فرهاد مرا در ترديصدا
 : دمید ی او را مدی هر حال بابه
 ؟! دی که منتظرم نشدادیز...سالم جناب فرهاد  - 

 من هنوز از می بهتر بگوای مجبور بودم ی زد و دستم را محکم فشرد و با وجود آن سر درد و ضعف لعنتيلبخند
 . دمیترس یفرهاد م

 به قبل تمدن شتری بشی و جذاب نبود رفتارهاکی خوش لباس و آراسته فقط ظاهرش آنقدر کالسشهی مرد همنیا
 و او چه کرد یها م ام چه التماس  چارهی بيزای لترساند، ی هنوز هم می رحم و محکمش حتی بي صداگشت، یبر م

 زای لد،ی را برشیبای بلند و زي موهالحظه و همان " شنوم ینم... ماسم کن الت "گفت ی و مدیخند ی رحمانه میب
 .  را از او گرفتزای داشت انگار نماد قدرت لشی به موهايادیعالقه ز

 .  تعجب آور بودزدم ی که در آغوش پدرم پر پر می مني برازای لیخاموش 
 :   را باال آورد و گفتشی اشکيها  گذاشت و چشمزای لي  چانهری را زشی شالق چرمفرهاد

 ؟! هیکار برده چ...  ارباب هی برده و هی...  می داری چنجایخوب ا -
 : دمی کشادی فردی خوابباشی صورت زي  شالق باال رفت و روکرد ی هق هق مزایل

 . .. !نزنش... نه ... نه  -
 :  با خنده گفتپدرم

 ! اش رو هنوز دوست داره کارن، برده -
 :  به من بود اما گفترهی زد و خی لبخند کجفرهاد

 ؟!جواب بده ...  ي تعلق داریتو به چه کس -
 . دی کشغیاش دوباره داغ کرد و ج  برهنهمهی سوال قبلش بود که پشت نی که هنوز در ضرب دست شالق چرمزایل

 .  بودم درست بوددهی شنشی گرفته بود آنچه درباره سنگ دلنفسم
 :  به پدر کردم ولو شده بود، رونی زمي روزایل

 ! لطفا... کمکش کن  -
 :  اخم گفتبا
 ! کارن...  کنه ی ارباب التماس نمهی -

 .  خار داراهی ، سنگ سگفتند ی از کمک پدر رو به فرهاد کردم که به او مدیناام
 .  خودم ضربه بخورم تا اوزای لي حق داشتند، اما الزم بود براآنان
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 ! اش را باز کنه من خواستم قالده... گناهه یاون ب...  دی رو رها کنزایلطفا ل -
 .  گوش شنوا داشت او هم داشتاهی اگر سنگ ساما

 :  گردنش گذاشتش و داد زدي حرکت کرد و شالقش را رورهی داکی مثل چارهی بزای دور لآرام
 ؟!جواب ...  ي تعلق داریتو به چه کس -
 :  ناله کردزایل

 ! ارباب... فقط شما ... به شما  -
 . نابود شدمشکستم،

  زدم و گفتمی و لبخند مصنوعدمی کشی نفسکرد ی او هم به همان حقارتم فکر مای بود، آرهی با لبخند به من خفرهاد
: 

 ؟! تازه وارده دمیشن...  دیبود "ارباب هو" نزد شبید -
 :    گفتزی زد تمسخرآميلبخند

در ... اون فقط دنبال شهرته ...  شه ی هم نمشیها رده برده بیاون حت... بود يا  بامزهیشوخ... هو و ارباب بودن  -
... دعوتم کرد ...  نشست و برخواست کنه ي افرادنی که با همچستی ارزش نی بنقدریضمن پسرك جوان فرهاد ا

 استخو یواسه قاچاق مواد م...  بودم رانی از اییها  اربابو بود قبال عضدهی انگار شنرای زنهی من رو ببخواست یاون م
 !  را رد کردمشنهادشیاما من پ... با من حرف بزنه 

 .  گذاشتاش قهی گونه و شقي رویاش را ستون  داد و انگشت شست و اشارههی مبل تکبه
 ؟! ی بدم چرا برام جاسوس گذاشتحی رو خودم بهت توضزیدر ضمن اگه قرار باشد همه چ -

 :  را ماساژ دادمام قهی زدم و شقيلبخند
 دیشما مهمان من هست...  دیی بدانم کجاخواستم یفقط م...  کنم ی نمی جسارتنینه هرگز من همچ... ؟!جاسوس -

 !  منهفهیمحافظت از شما وظ
 :  تکان دادي لبخند سربا
 سی آمدنم به پارنیا...  ندارم گهی هم ديا  عالقهچیه...  امدنی تو نگاهی غصب جايمن برا... به هر حال نترس  -
به هر حال کارن جان ...  شه ی اما متاسفانه نمرفتم ی مسی دورتر از پاریی جاشود یاگر م...  داره ی خصوصلیدل
 ...! ي موضوع اون شبم فکر کرديرو
 : دی هم رنگم پردمی خواسته عرق کردم شانا
البته االن تو ) با لبخند( نه دستور شنهادی پهی نیا... هات هست بهم بگو   به جز بردهتی تو زندگیاگه کس -
 ؟!یسیرئ
 :  آشکار گفتمی لکنتبا
 ...! راستش من... من  -
 :  خنده گفتبا
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 !  استدهی مو برشهی هنوز دلت پگفتم ی مدمید ی جذابت نميها اگه رفتار تو رو با برده -
 : دمی کشینفس

 ! کنم ی نمی صورت من کمکنی اریدر غ... شرط کیبه  -
 :  کردمانی تکان داد و من نگران شرطم را بير لبخند سبا
 رو زایل...  امدی نای دو ماه هر چه که شد چه دخترت از رفتار من خوشش آمد نیبعد ا...  شمیما دو ماه نامزد م -

  ؟! یکن یقبول م...  خودم شی پیگردون یبرم
 :  و گفتدی کششیها  لبي را روانگشتش

 ؟! ها ي که تو از دست دادستی نی؟ االن اون...! يدوسش دار -
 : کرد ی متی اذنقدری چرا ای بستم لعنتچشم

 ! نیفقط هم...  خوام ی رو مزای لي من آزادستیمهم ن -
 :  شدم، به سمتم آمد و در گوشم گفترهی شد و منم بلند شدم، نگران بهش خبلند

 ...! س اهرم تاوانش مرگه به عنوان رایوگرنه تقاضات حت...  ستمی عضو گروه نگهیخدا رو شکر کن د -
 :  رفتکنار

 ! شهی داده مهی هدای دی فقط خرشهی ارباب نمهی وقت معامله با چی برده ههی -
 :  اما تنها راهش بوددانستم ی را مزی همه چدانستم ی آوردم منیی را پاسرم

 !  شرط حاضر به کمکمنیمن فقط به هم  -
 :  برگرداندي روبی به جدست

 ! یکن ی مافتی دري گران بهازی چتی نامزدهیبه عنوان هد... خوب کارن جان من پرواز دارم  -
 نیا. کند ی شکار مری آهو شي اگه بکند بجاکند ی زدم پدر گفته بود باهوش است گفته بود احمقانه خطر نميلبخند

 .  بودتی از اربابيا مرد واقعا نماد برجسته
 ) بدشتیشخص( کارن

 فرهاد ي برازی چنی تربای واقعا زبردم، ی لذت مي پروای بنی بود داشتم از ایبی رفتم، امروز روز عج سمت هتلبه
 .  کنمپی تاشی؟  اما من آنقدر خنگ نبودم که وقت را درست برا!شیمای برهنه همهی عکس ندنید...  بود یچ
 قرار مای بودم اما هدهی شب را از او خرکی يها  از بردهیلی خشناختم، ی را مآمد ی مرد که داشت به استقبالم منیا

 .  شبه تمام کندکینبود 
 جسورش يها  از لبیی صداچی که برده شد و فرهاد رامش کرد و اکنون هی اربابمرد، ی مدیها با  درست مثل قصهاو

 . رسد یبه گوش نم
 .  شدمرهی خمی ساعت مچبه

 .  مانده بودی متضادش باقيای ساعت تا آمدنش به دنکی فقط
 !  تاكکی تاك تکیت
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 . دیوی اتاق هتل نشسته بودم و منتظر دزی مپشت

 را شکسته و سر تک لشی با تمام قدرت وسادی فرهاد عکس و دی ، وقتارمی سرم بي را توای خواستم تمام دنیم
 با فرهاد نداشتم اما حس ی پدر کشتگچی زدم ، من هي کردم ، لبخندی کار منی ، من اگه بودم ادهیتک خدمه را بر

 .  کردی مدام در کار من دخالت مچرا سمی دانست من رئی شاخ شده ، او اگه ميادی مدت زنی کردم ایم
  رقابت ها که نخواهد شددشی سر خري شهی برده کو چولو حرام زاده اش با ارزش بود نگران ، دخترك چشم شنیا
. 

 ی نشست ، با اذن و اجازه چه کسمیف و آشفته داخل شد و رو به رو کالدیوی ددمی به صدا در آمد و برگشتم و ددر
 .  مثل اوي دهی خواست نه دم بری پاك می رفت نشستن در مقابل من نسلادشیجلوم نشست ، انگار 

 : دی نالدی و اخم هام که دی عصبنگاه
 !!!  اومدهشی پی مشکلهی کارن ـ

 :  کردمی خاليگاری سری را داخل زگارمی گذاشتم و خاکستر سگرمی دي پاي را رومی پاخونسرد
تا چشمه ...  کن ی اربابشون پارس نميسگ ها جلو...  ینیبعد جلوم بش...  ی قبلش حد خودت و بدونستی بهتر نـ

 !!!  رو نخشکوندم بلند شودتی امي
 :  بهش کردمي نگاه امی شده بود نرهی تعجب بهم خبا
 ؟!!! اصل و نسب یحرومزاده ب...  کنم تی حالگهی طور دهی يدی نفهمـ
 :  بلند شددمی صورتش توپي را رونی اتا
 ؟!!! یخب بنال چه مشکل...  حاال بهتر شد ـ
 :  رفته بود قصدش از آمدنش چه بودادشی بود و انگار جیگ
 !!!  منتظرمـ

 : دی کشیقی عمنفس
 !!!  ترسنیاز فرهاد م... اکثرا شناختن ...  رو پست کردم مای به همه ارباب ها زنگ زدم تا عکس هـ

 :  تکان دادميسر
 ؟!!! ی که فرهاد و نشناسن ، چياون ها...  دی جديارباب ها...  خب ـ

 :   تکان داديسر
 !!! رهیشهرت رفتارش همه گ...  دندییترس... شناختن ی می اون ها هم که فرهاد رو فقط اسمـ
 :  لبخند گفتمبا
 براش نماد نینچنی اي حراج هادمی کن شندایهو رو پ... دنبال شهرته کمی هست که یکی نمیبزار بب... به  جالـ

 !!! قدرت
 ؟!!! هی هو کـ
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 !!!  فرهادهيمای حراج مصادف با نشست هواپنیی پاقایبرو وقت کمه دق...  مغز نترس ی بهی ـ
 .  دانست اما خون خون استی باهوش میلی که خودش را خنی بود در عدهی عجله رفت ، پسر فهمبا
 

 عطرش گرفت چه ي نفسم از بوبشی بد ترکلی زردش و زگي تر از تصور من بود با آن دندان هابی بدترکیلی خهو
 .  بودي قهیآدم بد سل

 : دی خری برده را منی کردم زشت تری اگه دخالت نمحتما
 !!! من در خدمتم...  خب ارباب کارن ـ

 :  ، روم برگرداندم و گفتماورمی دارم باال مای داد خدای دهنش بو مواقعا
 !!!  رد کنهرانی ايای خطر موادت رو از دری که بی خواهی رو می کسهی دمی شنـ

 :  زديلبخند
 ستی نی خوب کار راحتیول... به مواد  دارن لی تمایلی خیرانی ايارباب ها...  کنم ی ضرر میلیمتاسفانه خ...  بله ـ
!!! 
 و دور تر ای و تازالمنی به رانی و از ارانی به امنی تون از ی شناسم که می رو ميافراد...  کنم ی من کمکت مـ

 !!! ستی شرط  نی کمک من بچی هی دونیاما خود م...  کن ي خطر جاسازیمواد و با روش کامال درست و ب
 :  کردمی کرد و من هنوز نگاه اش نمي اخنده

 !!!  بکنمئسی تونم به ری میمن چه کمک یول...  اون که بله ـ
 : نمی خواستم واکنش او را ببی اش کردم منگاه

 ...!!!  برده ستهی ـ
 .  تاپ را به سمتش برگرداندملپ

 :  خواندی ارباب را مگری دي هاغامی دانستم پیم
 ؟!!! دختر ارباب فرهاد ـ
نگران نباش خودم ...  کردند را باال تر ببر شنهادی بگهی دي که ارباب هایمتیهر ق...  شمی پارشی برام بخر و بنی اـ

 !!!  کنمی رو پرداخت منهیهز
 :  زديلبخند

 !!! بهیعجب آدم عج... چطور دختر خودش رو برده کرده ...  کردن براش آب خوردن یسالخ...  گنی همه مـ
 :  زدميلبخند

 !!!  فرهاد نکرده من کردمـ
 :  و با تعجب نگاه کرد و گفتلبخندم

 !!! من حاضر به کمکم...  سی کنم رئی فرو ممی سر تسلـ
 !!! ری زخم شمششهی تو مي افته برای خراش روش بکی ی باشه حتادتی ـ
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 !!!  راحتالتی خـ
 !!! ی مرخصـ
 هتل بودم اگر خانه خودم بود آن ي لبخند آن تن بشکه مانندش را به زور از مبل جدا کرد ، خدا را شکر که توبا

 .  کردمی می ها بار ضد عفونونیلیقسمت را م
 :  زدي لبخنددیوید
 !!!  کنه اما بازم قبول کردی دونه فرهاد بهش رحم نمیم...  نترسه ـ

 :  اش کردمنگاه
وگرنه همون سگ دو ...  کنه یاون داره واسه شهرت و اسمش تالش م...  ي کنم مغز نداری وقت فکر می بعضـ

 !!!  مواد فروشههیعوض
 :  کردمدیوی شدم رو به دبلند

 ...!!!  سالني توارشی لباس برده رو تنش کن و بـ
 !!! ی کنی اذن من دهن تو باز میب...  دفعه آخرت باشه ی هان راستـ
 ، دستم را فشرد و تعارف دی درخشی مشی از کنارش رد شدم و به سمت صومد رفتم که در کت و شلوار نقره او

 .  اول نشستمفی مخصوصم ردی صندليکرد به محل حراج برم رو
 ارباب ها ي برای شوك بزرگمای بودم ، همای رقابت بود ، اما من منتظر هی شودند و سرشان حسابی ها آورده مبرده

 .  بودنجایا
 برق نگاه اون نی خاص بود عیلی نبود اما نگاش خبای داشت ، زدهی برده سبزه نگاه کردم چشمان معصوم و ترسبه

 . دی رسی که بخواهم بهم ميزی ، چدمشی را قبول کرد دستم باال رفت و خری نفر نرخ اولکی  ، فقطیعوض
 :  شد ، صومد در گوشم گفتشی نمانی ای به سمت دخترك رفت و او را برد اتاقم و نوبت به فرد اصلگاردمیباد
 !!!  زنهی مشی رو آتنجای همه گفتند فرهاد اـ

 :  به او کردمرو
 !!! نی همدی اومد بگو هو اون خریفقط وقت...  ي دی رو تو پس نمامی تاوان فرار هـ
 یهرچ...  رحمه ی بیلیخ...  شناسم یپسر من فرهاد و از زمان پدرم م...  ی چي اگه اون بگه تو مجبورش کردـ

 !!!  کنهی نابودش مرهی بگیکه بهش تعلق داشته باشه رو کس
 :  شدمرهی زد خی حرف ممای هیکیزی فاتی زدم و به مرد که درباره خصوصيشخندین
 !!!  رحمی که من چقدر بی دونی نمی ولـ

 .  شدرهی کرد و با لبخند به دختر ها خي کوتاه خنده
 برده فروش گفت باکره چشماش اشک ی و متعجب بود ، لبخندم پررنگ تر بود ، وقتدهی نگاه کردم ترسمای هبه

 .  من بخرمت ، لبخندم کج شدستی قرار ن ماند نه نترسرهیشدند و با تعجب و ترس به من خ
 :  گفتصومد
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 !!! شهی رد ممایه...  ترسن ی ها همه از فرهاد منی گفتم که اـ
 :  را باال بردم و با همان لحن محکم گفتمدستم

 !!! ننی جرعت ببکمی دی ترسو ها باـ
 رقابت را شروع کردند به چهره باخته داری خرنی آوردم و پشت سرش چندنیی از من  دستم پاشتری بمتی قیی صدابا
 . دی از آن مردان و زنان ارباب رخ او را خواهند خریکی دانست که ی شدم ؛ باخته بود االن مرهی خمایه
 !!! دندی فهمي طورنیفکر کنم منظور تو رو ا... خرن یاون م...  من همه دارن واسه فرهاد یی خداـ
 :  لبخند رو به اش کردمبا
...  دمیمن برده ام و خر...  ده ی هدف انجام نمی رو بي که فرهاد کارنهیمهم ا...  کنن ی ميچه فکر ستی مهم نـ

 !!!  خاص بودشهیمثل هم
 :  با دو خودش را به من رسانددیوی بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم دو
 !!! خوره َی همه به هم مزاینقشه امون ل...  برده اون مای اگه بگه هی چرشیاگه هو بزن ز...  کارن ـ

 :  اتاق را باز کردمدر
 !!! فهی خوك کثهی مراقبش باش اون ـ

 .  رفترونی کرد و بیمی تعظگاردمی اتاق را باز کردم ، دخترك بلند شد و باددر
 :  را نگاه کردمشی سر تا پااز
 !!!  صبر کنـ
   ستادی الیآن
 !!!  اربابدی  با من بودـ
 !!!  پرواز آماده باشهي برامایتا اون موقع هواپ...  امی مگهی دقهی و ببر چند دقنی اـ
 !!!  افتیراه ب...  چشم ارباب ـ

 ی را بهم بدهد و پول و کارمند موادش را به او معرفمای از کنارم رد شد و من در اتاق منتظر هو بودم که هدخترك
 . کرده بروم

 :  وارده اتاقم شدمهی سراسدیوید
 !!!  کنهي خواد بهش دست درازی هو مـ

 :  رو فشار دادم و بلند شدمچشم
 !!! من از خوك ها متنفرم... فهی خوك کثهی گفتم که اون ـ

 ی ارباب ها او حتمچهی ننی ای را برداشتم و خفه کن وصل کردم و به سمت اتاقش رفتم ، متنفر بودم از نافرمانکلتم
 . دی غلتید که در نجاست خود م بوفی خوك کثکی ارباب هم نبود ، او مچهین

 کردم نه ادامه ماجرا و رد گم ی بودم که تنها به کشتنش فکر می عصبي را محکم با لقد باز کردم ؛ به قدردر
  ، کردنم
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  می بلند شد و به سمتم امد  ، انگار کال فراموش کرده بود چه قرار گذاشته بودمای هي  از رودنمیاون اشغال با د 
 : گفت 
 ...!!! پول دادم براش... برده منه اون  -

 و گرنه تا دی کشی نفس ممای دانست داشت به لطف هی ، نمی شدم پول داده الشه خور عوضکی به هو نزدیقدم
 ی می مغز و گوستالو خالی گلوله در آن سر بکی دهنش متنفر بودم کاش همان لحظه ياالن مرده بود ، من از بو
 :   هستخودش دهی گفت خری رفت و بعد میرس  عقب م از تیکردم   با هر قدم و قدم

 !!!   نخوردمش کهنی حال کوچک ببرم همهی خواستم یمن فقط م...  گوش کن یه -
 :  خوردی مری خش بر نداره نگفتم بعدش او ضرب شمشی که متعلق به من حتيزی چادی مگر نگفتم خوشم نمحال

 !  بچشهگهی دیکی رو که دوست داره طمعش و يزی چادیفرهاد خوشش نم -
 : ي کردی غلطنی چرا همچی در مقابلم ناتواننقدری کنه ، تو که ای نمری با شي هوس بازفی خوك گنده و کثکی
 ...!!! شتی پارمشیمن که گفتم م... صبر کن  -

 :  افتادی زدم ، پس داشت مغزش به کار می کجلبخند
 !!!  خشکی یمنم گفتم بدون حت -
 نی مثل او  از ترس نگاه اش بیکی ندارم مخصوصا ی شوخی من با کسدی اسلحه در دستم انگار که فهمدنی دبا

 :  من و اسلحه در گردش بود
 !!! ها نک...ها نک . ..  کنن ی مات هی تکهی محافظ دارم تکیمن کل...  ی احمقی روانهیتو   -

 هم نبودند فقط دوتا گلوله ي اون جزی گفت کلی ترس و ترس از خودش مي کج تر شد ، به آن محافظ هالبخندم
 : کارشان را ساخت

 !!! اربابمچهیبدرود ن... هرکس با فرهاد در افتد ور افتد ...  گرفته بودند ری تازه از شيها  اون ها بچه -
 و او دی بلند کشیغی  جمای شد و همان لحظه هنی مصرف نقش زمی بی بشککی مثل شی ابروانی به مکمی شلبا

 .  تخت ولو شديهم رو
 :  زدمداد

 !!! دیوی دـ
 هو ي هایابونی حس و خونسرد به غول بی بی کرد من کارن بزدل کودنم ، وقتی ترس داخل شده بود او فکر مبا

 : دی کشی نفس می کردم تعجب را در نگاه اش خواندم اکنون او هم به سختکیشل
 !!! ارشی بـ

 :  دهنش را قورت داد و گفتآب
 ...!!!  باشهـ

 :  گذاشتمشیشانی پي را رواسلحه
 ؟!!! ی باشه چـ
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 :  کردی را می چه کسي اکنون وقتش بود او بفهمد که نوکردی برنفسش
 !!!ب...ا...ب...ر...ا... باشه ـ

 :  زدميلبخند
 !!! کهی وقت پرواز نزدمی بردی خو روز باش بایلی خـ
 

 هم کنار او نشسته بود ، الزم بود برده هم دیوی بود و ددهی جلوم دراز کشی صندلي رومایم ، ه نشستنی ماشداخل
 . نی هم بنشفیرد
 ؟!!! به فرهاد خبر بدهم  یک...  عمارت شی بری ممی مستقـ

 :  بودند کردمختهی صورتش ري موج دارش رویی که موهامای به چهره خواب هي انگاه
 !!! شی بری فعال بهتر بره عمارت تو میول...  الی بردمش وی کاش مـ

 نی اری بودم ، االن من تنها شيروزی سرد را لمس کردم ، عاشق پالسی تکان داد و من هم چشم بستم و کيسر
 چه يلندی ارباب تامچهی نکی فروخته شده به مای هدی برسد و صومد به او بگوی وقتچارهی بودم ، فرهاد بدانیم

 .   شدی میدنی چقدر چهره اش دای شد ، خدای میحال
 االن نوبت رهی زود بود بممای ، اما فعال زود بود هرمی و با آرامش خواستم جشن بگدمی را سر کشوانی لاتیمحتو

 .  توانستم ذره ذره بکشمشی کند ، مرابی بود و من تشنه را مجبور بود سی عوضییصاحب آن چشما
 خوش باشد و ی را دوست داشتم ، قرار بود کمشی خاص بود ، من گستاخي اسباب بازکی به هی درست شبمایه

 .  کندریکارن کودن را تحق
 :  رفتملی فرود آمدنم به سمت آنبا
 !!!  برو عمارتدیوی خودت هم با دنی ماشي تواری برده رو بـ
 !!!  چشم اربابـ

 . دم جا راننده نشستم رفتم و پرتش کردم و خونی را گرفتم و به سمت ماشدهی دخترك ترسيبازو
 : مایه
 .  وجودم را پر کرده بودندیبی عجيها  چشم باز کردم؛ ترسدهی و ترسجیگ

 . دادند ی ترسناك  می مغزم را تکانانی آن اتفاقات مهنوز
 .  من را شناخته بوددانستم یم "فرهاد  " خانه فرهاد، آن مرد جوان گفت ای؟ در همان هتل ! کجا بودمحال

 ترس از يگری و دمی دارانی شرم گونه از نجات مقدس تري تشکریکی کردم ی دو تا حس متفاوت را تجربه مدرونم
 . دوباره از دست دادنش

 .  بوديگری دي بالي مقدمه برانکهی اای داشت يری من خي که آنچه اتفاق افتاد برادانست ی مخدا
 .  شدمرهی  رنگ خی زرشکناتیی با پرده و تزدی اتاق بزرگ و سفبه
 .  امدهی دی اتاقنی دارم در عمارت فرهاد همچادی بود نه به ی جا نه اتاق آن هتل جهنمنیا
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 .  زدمنکی عشهی همی  و من موقتا در خانه آن ناجدهی فرهاد هنوز نرسدیشا
 ؟! چطور آنقدر راحت آن مرده بو گندو را کشت ایخدا
 هنوز رفتار ستمیام را بغل گرفتم و به حال خود گر  برهنهي دادم زانوهاهی تخت نشستم و به تاج تخت تکيرو
 .  مسخره داشتندي و آن مرد مهلک چهره در چشمانم رنگ و رودیوید

ام ، من را   بود؛ فرهاد بخاطر رفتارم، بخاطر برده شدنم، بخاطر احتمال از دادن دخترانهدهی به هق هق رسام هیگر
 . دیبخش یم
 .  خودم بودمی تصمامدی و پری افتاده بود تقص اتفاقمی آنچه برادانستم یم
 .  خودمیشی جز خودم، جز ساده اندختی کس سرنوشتم را بهم نرچی بار هنیا

 .  را فراموش کنمزی همه چخواست ی مدلم
 به يادی پول زدیوی ددیرس ی طور که به نظر منی من هنوز هم که هنوز است از فرهاد متنفر بودم، اشود ی نماما
 . دیدر ی را می خوشبختنیری شي را متحمل شدم  که باورهای زده بود و من ساده بخاطر پول ، حراجبیج
 .  شدمرهی داخل شود خخواست ی خود را جمع کرده به آن فرد که مشتری ضرب باز شد و من بکی اتاق با در

 .  رفته بودنیی که پارهی و دستگدی بودم به آن در سفرهی خدهیترس
 .  چشم بستم و دامن کوتاه ام را به چنگ گرفتمغی ، با جدمی و من چهره آن مرد را د کم باز شدکم
 ؟!!! گشت چه ی حس بود ، اگر من و می او همان قاتل بایخدا
 .  کردی داد و حماقتم را به فرهاد باز گو می او من را به فرهاد منه

 کرد ، اخم کردم و او ی بود و به من نگاه متادسی اي را حس کردم ، چشم باز کردم ، با لبخندمی سوختن گلویوقت
 : به زبان خودش گفت

 راه رونی صدا رو به بنی مخوف ترنجای ايوارهایراحت باش د...  ی بکشغی جی خواهی هنوز مای...  تمام شد ـ
 ! ندادند
 . ی اشرافي وانهی دي کرد پسری تر شد داشت مسخره ام مظی غلاخمم

 ...!!! ينجای تونم بگم چرا ای مگهید...  طور که مشخصه نی اـ
 شدم چهره معصوم و رهی و من به چهره اش خدی جمع کردم ، آه کششتری تخت نشست ،  من هم خودم را بلب

 دمی دی جوان منی انگار آنچه امروز در چهره و پوشش ای ولامدی ها خشم نمی اصال از اشرافنکهی داشت ، بااییبایز
 .  کردی تا آسمان فرق منی بودم زمهدی، با آنچه که قبال از او د

 .  خودم شدمی از وارسجی روشنش را به سمتم چرخاند و من گي و قهوه انی غمگییچشما
 !  ندونریپس لطفا خودت رو اس...  ی مدت مهمان منهی خانم تو مایه... خب ـ

 :  توانستم حرف بزنمباالخره
 ؟!!! به فرهاد ي دیمن م...من برده ج...  اما تو ـ

 " آره " زد با باز بستن چشماش گفت يلبخند
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 دی داد ، شای من را به فرهاد پس می راحتنی کردم مگه او بخاطر کسب من آن مرد را نکشت ، حال به همتعجب
 .  نفوذ داشتیلی داد ، فرهاد خیم
 !!! من کارن هستم... مایه...  پس ـ

 :دی ، دستش را پس کشدی را دلمی تمای شدم با سر به دستش اشاره کرد ، وقترهی دستش که دراز کرده بود خبه
بعد ...  کمد يتو...  دمیبرات چند دست لباس مناسب خر...  میوقت واسه دوست شدن دار...  خوب یلی خـ

 !  صبحانه آماده استنیی پاایاستحمام ب
 نداشتند انگار که آنچه چهره اش  از ی برقچی زد و بلند شد ، با آن لبخند و چهره معصوم چشمانش هيلبخند

 . کردندی کرد چشمانش نمیاعصابش  قبول م
 نی آن همه لباس ، ذهنم منجمد شد ، ادنی آن را باز کردم با دیی رفتنش بلند شدم به سمت کمد رفتم و در کشوبا

 .  بودندادی زنی مهمان و مدت معکی يهمه لباس برا
 .  را بستممی و موهادمی پوشاهی و شلوار سدی دار سفنیست آراهنی آن ها که شامل پنیبهتر
 خواهد برده اش باشم ، چشمانم دوباره پر از اشک شدند ، چشم بستم و به ی دهد نکند می مبمی نکند دارد فرایخدا

 .  چطور آنجا نمردم چطور حراج شدم چطور سر باکره بودنم دعوا شده بودای فکر کردم ، خدامی هامتیاحضار و ق
 چطور آنقدر پست شد و عفتم را خش دیوی کرد ، دی سست شد و سر خوردم و نشستم ، اگر آن مرد نابودم ممیپاها

 . دار کرد
 .  شدمی آشنا نمدیوی وقت با دچی ، کاش هی ساده لوح احمقکی تو مایه

 .  نبودنی امروزم ای دادم ، ولی جان منشی ماشری زکاش
 و استی حس دننی بدتری ، بردگستی نی زندگنی به ای سوختند ، نه دلم راضی که چشمانم مختمی اشک رآنقدر

 جان دادم همان لحظه که دست کارن می هايبای زیی سکو تماشاي کنم همانجا رویمن تحملش را ندارم ، حس م
 .  باال رفتمیبرا
 من با هق هق به او  داخل شد وي با لبخند و لباس فرم خدمتکاری در مجبورم کرد نگاه اش کنم ، زن مسنتق
 .  شده بودمرهیخ
 :  را نوازش کردمی گذاشت و کنارم نشست و موهازی مي را روینی غذا به سمتم آمد و سینی سبا
 ... !!! چارهی دخترك بـ

 :  را پس زدم و بلند شدمدستش
 !!! گمشو... هم هفت نسل خودته چارهیب...  رونی گمشو بـ
 .  تکان داد و رفتي تعجب نگاهم کرد و سربا

*** 
 !!! ستمیمن برده ن) داد زدم ... ( ستمی نه من برده نـ
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  گرفت و تکانم دادشی قوي و لرزانم را با دستهاخی وارد شد و سمتم آمد و بدن ممهی دادم در باز شد و کارن سراسبا
: 
 !!!    تموم شد...  کابوس بود مایه...  مای هـ

 .  خواندندی و مدندی دی هنوز من را برده ممدی شنی من هنوز صدا ها را ماما
 . دی شنی می نامنظمیی کرد و گوشم صدای نوازش گونه پشتم را نوازش می حس کردم دستناگهان

 : دمی آغوشش خارج شدم و غراز
 !!! از همتون متنفرم... از همتون متنفرم ...  نیهمتون پست...  ی ولم کن آشغال عوضـ
 :  اما لحنم را چرادی فهمی دانستم زبانم را نمیم
 !!! من فقط...  مای هـ

 :  دادمهلش
 !!!  از همتونادیاز همتون بدم م... پست فطرت ...  ی گمشو عوضـ
 : ستادی من بلند شد و اي هل دادن هابا
 !!! ي به درمان داراجیتو واقعا احت...  من یی خداـ
 . رونی رفت بو

 ی می زندگي ها دختر که خلق کردونیلی شد من مثل می نمای کردم و زار زدم ، خدامی قامی دست هاانی را مسرم
 در آغوش پر مهره خانواده ی گشنه ولی باال سرم باشند و من خوشحال باشم که حتيکردم ، سخت بود مادر و پدر

 . ام خوابم
 ی رفتم ، می نمی معذرت خواهيبرا بودم که رفتارم با کارن درست نبود اما دهی روز بعد بلند شدم ، خودم فهمصبح

 من دی بفرست اما به فرهاد نگورانی شود مرا به ای کند ، اگر می که فرهاد چطور با من رفتار ممیخواستم به او بگو
 .  کنمد غرورم را خوردی بای به هدفم کمدنی رسيکجام ، برا

 شدم ، انگار که من در قصر بودم رهی سالن و بزرگ عمارتش که انگار گوشه گوشه آن از طال ساخته شده بود خبه
 . ی اشرافینه عمارت

 :  خم شدی به سمتم آمد و اندکيروزی دری زن پهمان
 ؟!!! کجاست نمیجناب کارن رو بب...  خواهم کارن ی مـ

 :  زديلبخند
 ؟!!!  کنمتونی راهنمادی دهی اجازه مـ

 ییبای زي هایی آب نمابای داشت سر سبز و زی بود ، باغ بزرگی رفتم که به نظر در خروجي به سمت دردنبالش
 آنجا بود به باشکوه يگری که عمارت دیی جامی باغ رفتی شدند و ما به سمت غربی مدهیقسمت ها مختلف باغ د

 . د شکل ممکن ساخته شده بونیباتری اون هم به زی عمارت  قبل نبود ولي
 :  را خشک کردمی پاهایی آشنایی را باز کرد و کنار رفت تا من داخل بشم داخل که شدم صدادر
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 !!!  طرفنیاز ا...  خانم ـ
 :  به زن کردمرو
 ...!!!  خانمیراست...  دیشما بر...  ممنون ـ
 !!!  مارگارت هستم خانمـ
 !!! روزمیار دو معذرت بابت رفت...  ممنون مارگارت ـ

 :  رفتمدمی شنی که از او میی کرد و رفت و من به سمت صدایمی و تعظلبخند
 !!! نجاستی گرده ای که فرهاد میی جانیاول...  تو باشه شی چه که پیعنی...  ها يری گینم...  کارن ـ
 !!!  کنهدای رو پامی تونه هیدر ضمن نگران نباش فرهاد بخواهد هم نم... همان که گفتم ... براون دیوی دـ

 :  ناآرام و گستاخدیوی زد اما دی آرام و خونسرد حرف مکارن
 ؟!!! رو بر گردونه زای من باشه تا فرهاد لشی شدم قرار نبود مگه پجیاصال من گ...  گم ی می چی فهمی کارن مـ
 یاقتی لیتو دکتر ب...  شهی مداری که شب با کابوس بي کردچارهی با اون دختر بيتو کار...  نظرم عوض شده ی ولـ

 !!! یهست
قرار ...  ي دارادیالبته اگه به ...  می داشتي قرار هاهیمن و تو ...  خوب گوش کن یلیخ...  شمی موونهی خدا دارم دـ

 ما رو رد کرد ي تقاضاشبیفرهاد د... درست ...  رو بخوام زای لي و از فرهاد آزادنجای اارمی رو بدزدم و بمایبود من ه
 ...!!!  کرده چون فرهاد و بدنام کردهرچون فرا...  نداره ی براش ارزشمایه... 
 اردی تصورش  اشکم را در می حتای بخاطر حراج رفته است ، خداشی ارزش شدم ، حتما آبروی فرهاد بي من برایچ

 :  دهنم گذاشتم و خواستم برگردمیی، دستم را جلو
 !!! ی دهم تو بهش صدمه بزنیاجازه نم...  رو دوست دارم مای من هـ

 .  ها متفاوت بودنی دوست داشتن در نزد ای شبانه روز عاشقم شد ، مطمئنم معنکی خشک شدند ، در عرض پاهام
 ؟!!! ی خواهی که ازش رابطه می گیچرا نم...  ي زودنی به همـ

 :  داد زدکارن
 برده هام کی انگشت کوچمای بخوام هيزی چنیاگه من همچ...  چرخه ی مقتی براون مغز تو ماورا حقدیوی دـ

 !!!  رو دوست دارم تماممایمن ه...  شهینم
  دیوی بعد دقهی رفت چند دقرونی فشرد بی راستش را میقی که شقی شدم و کارن با عجله در حالمی ستون قاپشت
 : گفت

 دونم ی اشغال فکر کرده نمیعوض...  دی فهمی دوست داشتن رو میمگه شما معن...  فی رذل کثيـ دوسش دار 
 !!!  چکار کنمایخدا...  خوادش ی هاش ميواسه سگ باز

 .  دانستم موضوع از چه قرار استی شدم نمرهی خدیوی به رفتن دجی گمنم
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 ، من حاضر ادی دانستم چه شده بود و قرار بود چه بر سرم بی شدم ، نمرهی خی نشستم و به سالن خالنی زميرو
 ی باخته بودم و نمدیوی لرزاند ، من نزد دی نه هنوز آن نگاه و رفتارش تنم را مدیوی دی ولبودم با کارن بمانم

 . توانستم دوباره به او اعتمادکنم
 :  نشست و با لبخند گفتمی شد ، جلودهی به سمتمش کشنگاهم

 !!!  زارم دوباره تو رو به وحشت بکشهی نترس من نمـ
 :  دادهی را پس زدم و او هم کنارم تکدستش

 !!!  که پدرت گفتی هستي تو واقعا همان طورـ
 ؟!!! پدرم ـ

 :  شدرهی خمی اشکیی زد و به چشمايلبخند
 هی که من دمی که فهمیاز وقت...  شد کابوس می از وقت که زندگی شناسم از بچگی خوب میلی من فرهاد و خـ

 ... !!! میحرامزاده اشراف
 :  گرفتنیی را پاسرش

 !!!  حفاظتت گفتم دوستت دارميفقط برا...  یتو مهمان من... به هر حال نگران نباش ... ارم  ندی سرنوشت خوبـ
 :  شدرهی زد و به دور دست خيشخندین
 از یکی شام در کیمن مهمانم رو به ...  خوب بلند شو یلیخ...  ستنی عشق نقی مثل من الی عوضي ارباب هاـ
 !!!  کنمی دعوت مسی پاري رستوران هانی ترکیش
 :  شدمرهی دستش خبه
 !!! دیببخش...  رفت ادمی اُ ـ

 :  زدم و بلند شدمي را  چنگ زد ، لبخندشی و موهادی گفت ببخشنیری شي پسر بچه اکی مثل درست
 ؟!!! ی گرفتادی ي چه زبان هاگهید...  ندی کی خوب صحبت میلی خیسیشما انگل...  خانم مای هـ

 که در یی برده بود که اصال انتظارش را نداشتم ، گوی مرا به سمتیمرد جوان و اشراف نی دانستم چه در رفتار اینم
 :  داشتی و مهربانی از سادگی رنگایکنار کارن دن

 !!!  کم فرانسهیلی و خی عربمی زبان مادرـ
 :  کردی هومهوم

 ی حافظه خوبیلی من خی دانیآخر م...  رفتی موضوع شکست رو پذنی ، پدرم که در الیدن...  به فرهاد نی آفرـ
 !!! ندارم
 .  شدشی و نقره ااهی سی کرد و دوباره مشغول رانندن بوگاتي کوتاه خنده

 ؟!!! ي چرا نجاتم دادـ
 :  کرد و گفتیاخم
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به هر ...  دارد نی در آستيزیانگار چ...  ادیخوب معلومه چون من از اون پسرك خوشم نم... آهان ...  نجاتت دادم ـ
 ...!!! ی ماه مهمان منکیحال به 

 ؟!!! و بعد از آن ـ
 :  بهم کردی نگاهمین
 ؟!!! یستین...  ی هستیخودت دختر باهوش...  توا ی زندگـ

 :  نگاه کردمنشی ماشستمی سبه
 !!! شونمی آشفته و پریلی کاش بودم من خـ

 :  اش را ماساژ داد و ناله کرد و لبش را به دندان گرفتقهیشق
 ؟!!! ی خوبـ
 :  بهم نگاه کردیشی لبخند نمابا
 !!!  ئهيداری بنی سردرد شکنجه انی و ادارمی کنم ساعت ها بیحس م...  کنه ی ولم نمی سردرد مضحکـ
 :  اخم گفتمبا
 !!!  تاوان شراب خوردنهدی و شاـ

 :  زد و سرش را چپ و راست تکان داديلبخند
(  شهی من حذف می بندازه از زندگمی بچگادی که من رو به يزیهر چ... اِ هنوز اون مزه تلخ عذابه منه ...  مشروب ـ

 !!! يزیهر چ)  گفت یآروم و توهم
 !!!  خوره مضحکهی باور کنم مرد آزاد مثل تو شراب نمدی پس باـ

 : دیخند
 ؟!!! بخورم دی که دوست ندارم رو بايزیمن چ...  دختر ی تو چقدر گستاخـ

  داشتندی گفت خوب تمام آدم ها عالقه و تنفراتی هم راست مدمی و با اخم برگرداندم و به او نگاه نکردم ، شاسرم
. 

 :  را باز کرد و مهربان گفتنی ماشدر
 )!!!  کردنيمردم دار( نکن ی احترامی به من بامدیلطفا اگر خوشت ن...  ی ذره شوکه بشهی قراره ـ

 :  شدمرهی زد خی شدم و نگاه ام سمت کارن که داشت لبخند مرهی آن رستوران خ شدم بهادهی زدم و پی کجلبخند
 !!!  کافه نه رستورانی در به داغونه بهتر بهش بگیلی که خنجایا...  نجای اـ

 : دیخند
 !!! مواظب انگشت هات باش... نه دکور و چند ستاره باال مغازه ...  کار و غذاست تیفی مهم کـ
 به رستوران هی شبنجای من ایی برد که حالم خراب شد خدای صندلنیرفت و به سمت دور تر هوا بازوم و گی بو
 .  شهر تهران بودنیی کافه در به داغون پاکی به هی نبود بلکه شبکیش
 !!! باستی زایدن...  صبر کن کمی...  مای هی هـ
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 :  شدمرهی کرد خی صورتم را نگاه میی و نشستم و به دور و برم نگاه کردم و اخم به او که با لبخند اجزامسخره
 !!! ي دست فرهاد بزرگ شدری که زفیاما ح...  یباهوش...  ییبای تو زـ

 :  و گفتدی کشینفس
 !!! درست مثل مادر خودم...  بود تی مسئولی بیلیبه نظرم خ... مادرت چرا تو رو به فرهاد داد ...  ی راستـ

 :  من برخوردبه
 چون یول...  بود ری پذتی هم خوب و مسئولیلی دوما مادر من خاری رو به زبون ني خبری رو که ازش بيزی اوال چـ

 !!!  اومدم فوت کردای به دنیوقت
 : دی خط کشزی مي بلندش روي زد و با ناخن هايلبخند

 رو نخوام از یمن هرچ...  کننده ست وانهی چقدر دیزندگ...  تر از زنده ست ی دوست داشتنیلی مادر مرده خی گاهـ
 !!! من مادر و پدرم تا خواستم رفتن... چه بخوام ...  دهم یدست م

 !!!  گمی متی تسلـ
 :  شده بودرهی رفت و به اون خط ها خی ور مزی هنوز داشت با مدی کشینفس

 !!! ستیکارن ارباب ن...  ستی ناهیاما کارن س...  اهی سيپدر...  اهی سيمادر...  اهی سییای دنـ
 :  شدرهی سفارش که او داد بود را آورد و کارن با لبخند بهم خگارسون

 !!! ارمی بنجای که تو رو دوباره به ای کنی کنم که روز صدبار التماسم رو می منیمن تضم...  مای خب هـ
 : دمی در چشماش دی بار برقنیاولی شدند و من برای زد و دور لباش سسی پروا همبرگردش را گاز بزرگی باو
 !!!  حاضرم بخاطرش قتل کنمي واـ

 دهم ، قبل از برداشتن کارد و چنگال  ، کارن آن را ی میی دهنم راه افتاده بود ، اما من کارد و چنگال را ترجآب
 .         برداشت و با اشاره گفت با دستم بخورم

 .  کردم و گاز زدمکی اکراه همبرگر را به دهانم نزدبا
 .  بودی من عالي داشت خدای مزه خوبکرد، ی م بچگانه نگاهمیاقی با اشتکارن

 :  پر گفتمی دهانبا
 !!!  محشرهنیا -

 :   حق به جانب گفتکارن
 ! ادیمن که گفتم خوشت م -

 آنقدر آرام و تی کافه در پکی در ی و تجملی سخت بود کارن اشرافمی زدم و به اطرافم نگاه کردم؛ واقعا برايلبخند
 . خورد یراحت داشت همبرگر م

 :  را پشت گوش بردم و گفتممی وحشيموها
 !? یکن ی می زندگی معمولنقدریچطور ا...  شهیباورم نم -

 .  را قورت داد و به اطراف نگاه کرد دوباره نگاهش رنگ غم گرفتاش لقمه
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 ؟! یمعمول -
 :  شدرهی زد و به مردم خيشخندین

 ! می بشکشی نزدمیتون ینم یامثال من و تو حت...  هیا دهیچی پاری کلمه بسیمعمول -
 .  نگاه کردمشد ی زوج و نوزادشان ختم مکی نگاهش که به ری مسبه
 ! یتون ی میاگه خودت بخواه...  ی الزمه که بخواهیگاه -

 :  به من کرد و گفتيزی تمسخرآمنگاه
 تونم ی من میگ یآنوقت تو م...  فالکت نتوانست نی موسس ایحت... فرهاد توانست ...  ي بدرشیی تغیتو تونست -

 ؟...!
 ي تودی که شايخور ی ميزی با ولع چتی و باور اشرافدی با ذوق و فارغ از ديچرا دار...  یینجایپس چرا االن ا - 

 !  رفتي و قدرت دادتی اشرافیعنی نیا...  ي بخوریقصرت نتون
 یچشمک(البته ...  کنم ی رو برات فاش ممی که رازهایزبانی و من میقرار مهمان باش... قضاوت ممنوع :  زد يلبخند

 ؟!باشه ... راز بماند ) زد 
 .  زدم و سرم و تکان دادميلبخند
*** 

 .  را تجربه کنمی و معمولبای روز واقعا قشنگ بود من توانستم احساس زآن
 .  باز کرده بودمی که باور داشتم را برای اشرافی از زندگيدی جدچهی زدن با کارن درحرف

 .  شدممی از زندگدی واقعا نا امگری به کارن اعتماد کنم اکنون ددمیترس یم
 . کردم ی تخت نشسته بودم و به اتفاقات فکر ملب

 با خدمه هم ی رنگ گرفته بود آن حتشیبای نحس، کارن متفاوت در فکر من با آن تفاوت زیرگی آن همه تانیم
 . کرد ی رفتار میمهربان و دوست داشتن

 .  به خواب رفتمندهی و واهمه از آالیگذاشتم و با فکر و خ بالش ي را روسرم
 ): بدشتیشخص( کارن

 :   گفتمی شدم و با لبخند کجرهی خنهی آي خودم توبه
 ! دهی خرس خوابنیوقتشه تا االن ع -
 .  ادب شودکمی برده کوچولو نی که دادم خورد، حال الزمه اي قوي داروبا
 . ردی خون بگي بوکمی نشیری شایرو

 .  را برداشتم و به اتاقش رفتمی جراحچاقو
 . اش برداشتم  چهرهي را از روشی تخت نشستم و موهاي  هوش بود، لبهی عروسک بکی نیع

 .  با آن عقب ماندهیکی رمانتيها  هم خوابدی شادید ی منیری شی دغدغه خواب بود، خوابی و بآرام
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 و وان را نی زمي اتاقش را باز کردم و گذاشتمش رویشت بهداسی کج تر شد بلندش کردم و با لگد در سرولبخندم
 .  خواهد داشتیکی را باز کردم و داخل آب گذاشتمش عجب مرگ رمانتراهنشی پيها پر آب کردم دکمه

 :   را گرفتم و مچ  دستش را به دست گرفتمشیبازو
 ! يا شهیچشم ش...  کنم ی تر مبای را زتیایرو -
 . دیچک ی کف پوش مي رگش را زدم و بلند شدم خون قطره قطره داشت روی آرامبه
 ! نی همیکش ی درد مکمی فقط يریم ی خراش نمنینگران نباش با ا...  یخب خود دان -
 که دوست نداشت دید ی چه در خواب میعنیشد ی نمداریها بود اما ب  رفتم و دستم را شستم وقت نالهنکی طرف سبه
 .  شودداریب

 .  و دو نشانری تکینبود مهم نقشه بعد آن بود،  مهم
 .  لبخند در را بستم و برگشتم اتاقمبا

 : کارن
 . دمی دي بدیلی خواب خدمی سر درد و عرق از خواب پربا

 اجی احتگفت ی بهم مي اما حس بددیکش ی و زجر مری در خواب من اسنکهی با ادمی دومای من به سمت اتاق هيخدا
 دهی را دزدمای هد،یوی دنی نکند اای به سمت تخت رفتم آنجا نبود، خدامهیبه کمکم داشت در را باز کردم و سراس

 . باشد
 .  کندی وقت شب دارد حمام منی امای هیعنی ، دمی آب و شنکی چکی چیی مانده بود ، که صداری دستگي رودستم

 .  باز بود ، چرا قفل نکرده بود ، چند ضربه به در زدممی رفتم درش نسی سمت سروبه
 ؟!!! خانم شما حالتون خوبه مایه...  مای هـ

 تنک کرده یلی شخصش را خمی حرمای بودم هدهی آب بود و بس ، مانده بودم چکار کنم ، فهمي تنها صدا صدااما
 یمی  آب  که رنگ قرمز مالي هااری و به شدمی کشی داشتم در را آرام  باز کردم ؛ نفسیبی عجیبود ، اما نگران

 .  شدمرهی خادیداشت و داشت به سمتم م
 ، با دو به طرفش رفتم ، کنار وان زانو زدم و دستش را محکم ای دختر چکار کرده بود ، سرم را باال بردم ، خدانیا

 . گرفتم
 ... !!! مایه...  مای هـ
 ذهنم درست مثل شبح باال سرم در ي توریکار کنم تصاو دانستم چی ، نمدیچی در سرم پي بودم حس بدجیگ

 .  برهنش و بلندش کردممهی تن نيگردش بودند به سمت حوله رفتم و انداختم رو
 .  فکر کنممای توانست آن لحظه فقط به هی نمنی و ادمی لرزی شدت مبه
 :  زدمداد

 ...!!! لیآن...  ی موسـ
 . چهره ناراحت و خوابالود بودند با چارهای دادم همه خدمه به صف شدند ببا
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 : دی کشغی جمای هدنی با دمارگارت
 ؟...!!! لی انـ

 .  مخصوصمان رفتمارستانی به سمت بی معطلی بلی رفتم و آننی ، به سمت ماشستی منظورم چدی فهمخودش
 .  شدمرهی چهره معصوم و خوابش که در آغوشم بود خبه

 ها به کنار فرهاد او را چه نی ، ارفتی پذی امروز را نمریی کردم ، با من بدتر شده بود ، او هنوز ارباب بود و تغاشتباه
 ؟! احمق هست نقدری دختر انی چرا اایکنم ، خدا

 :  دادمهی به پنجره تکسرم
 !!! سر مرد باش پکمیپس ...  نکنم تشی اذگهی دی خواهیمگه نم...  آزادش کنم ی خواهی مگه نمـ

 نی زمي که دستانش از پشت بسته شده بودند و سرش روی و نگران در حالی اشکیی با چشمازای را گرفتم لشالق
 .  را با شالق قرمز کنمفشیبود تا من کمر نح

 که خود مرا دوست داشت ، نه مثل پدرم ی توانستم ، او تنها کس من بود تنها کسی را دوست داشتم نمزای من لاما
 .  مثل مادر خودشی من و نه مثل مادرم و نه حتتیجنس

 شده بود ، رهی بودند بهم خشهی از شي قهی عتیی گوشی که با اشک هاشی معصوصم بود نگاه قهوه ایلی خزایل
 .  شودمی تر مکی نزدزای کرد و من لرزان به لی را پاك مشیمارگارت مادر خوانده ش با دستمالش اشک ها

 . ری بگشهی کارم بعدا انتقامت را مثل همنی بودنت مجبور به اي مرا ببخش اما برازایل
 داشت آنم ي ، همچون پدرم نزدم توانش را نداشتم ، اما همان ضرب نرم درد کشنددی کمرش خوابي روشالق

 . زای مثل لي ساله 12 دختر فی و ضعفی تن نحيبرا
 :  به پشتم زدپدرم

 !!!  بردههی سگ ولگرده هیاون فقط ... زود باش پسرم ...  کی ـ
 .  نه سگ بود نه بردهزای بود لي بدي هانی توانستم توهینم
 :  زدمداد

 !!! اون خواهر منه...  ستی نه نـ
 .  نگاه کردمزای افتادم با هق هق به لزای زد که کنار لي گونه ام را داغ کرد ، طوري پدرم رویلیس
اون ...  چندتا ارباب تشک مادرش رو تر کردن ستی معلوم نی دونی اون سگ نجس رو خواهر می حرامزاده عوضـ

 !!! ی دونیوقت تو اون خواهرت م
 به سمت پدرم آمد و خود را در آغوش او ی را به چنگ گرفت ، مادرم تا االن لحظه ساکت بود و با لوندگمیموها

 . انداخت روشش بود
 .  وقت درکش نکردمچی از هیت مفهم بود حقاری او بي نداشت و لباس برايای حچی که هيمادر

 !!!  کنمی توله سگ رو آدم منیا...  نجامیمن ا...  ارباب ـ
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 کرد من به ی که پدر را آرام می مبل لم داد و مادرم در حالي شد ، پدر رونی زد که نقش زمزای به پشت لي لقدو
 .  رفتمختی ری که آرام اشک مزایسمت ل

 :  گوشش زمزمه کردمدر
 !!!  دوریلی دور خیی جاهی می ریهر دو م...  کنم ی آزادت مي روزـ
 انگار که من و وستی سارا هم به جمع ما پزای شدم ، مادر لرهی خشیبای زد و منم با لبخند به چهره زي لبخندزایل
 .  و آن سه مشغول بودممی اصال انجا نبودزایل

 .  زدندی مری هم را با تهی آن دو زن سامی دانستی مزای من و لفقط
 .  بوددهی از کثافت سگ به برده رسی پدرم بود و احترامش اندکی برده باکره جنسی واقع مادر من جولدر
 .  کردی پدرم را تحمل مي رابطه هانی بود که بدتری تنها سگزای سارا مادر لاما
 .  بودندشی و نفس خویطانی هر سه برده شمی وجود و با آن سگ رفتار ها پدر و مادر هانی با ااما
 . دمی کشی مدكی را داشتم فقط لقب ارباب را ي پدرهی اما جز من که سامی ها بودنی کودکان اما
 ياری که به قول خودش موسس و ي از نوانخوانهایکی بود که پدرم قصد داشت او را در ی توله سگزای لاما

  کند من را بکشدیاض توانست او را ری نمهی بزرگ شد ، اگر مثل بقیدهندشان بود بسپرد و وقت
 .  سوال نرودری زتشی ذاشت که موقعی به او احترام می پدرم بود و فقط گاههی دامارگارت
 شرکت مشروبش را نی از بزرگتریکی چون آن لحظه دی را به او ببخشد و شازای از پدرم خواست که لمارگارت

 . دی را به مارگارت بخشزای کرده بود ، لسی تاستیموفق
 .  داشتي بهتری زندگی اندکدی شد ، شای نوانخانه بزرگ مکی در زای ، کاش لدی بخشی کاش نمي اکه
 
 .  گفت تنها دختر محبوبش هستی مامدی خوشش میلی شدم ، فرهاد از او خرهی اش خدهی چهره رنگ پربه
 .  فرستادیرشان به گور م آمد همراه ماديای گذشت و همه را به دنی نمشی گفته بود فرهاد از حرامزاده هالی دناما

 .  اکنون چطور زنده بودبای دختر زنی اپس
 تکان بمی که مدام داشت در جی را بلند کرد مبه سمت برانکارد بردم و از آن طرف گوشمای و من هستادی انیماش

 .  خوردیم
 .  شدمرهی مبل نشستم و به شماره کابوسم خي بردند و من رولی آنحاتی را با توضمای هپرستارها

 !!!  سالم فرهادـ
کارن حرف بزن ... صومد ...اما چطور من ...  تو شی پمای هیراست گفت...  دمی و االن دلتیمیکارن ا...  کارن ـ

 ؟!!! یلعنت
 .  شدم پراز خون بودندرهی باز دم کردم به دست و لباسم خینفس

 ... !!! یول...  نجاستی بله اـ
 : دی کشادیفر
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 ؟!!! حرف بزن یپسرجون خواب...  ی پسش گرفتیاز ک...  خوبه مایه. .. ی چیول... ی ولـ
 ...!!! نیبب...  کرده یخود کش...  ستی حالش خوب نـ
 !!! امی دارم مـ
 .  بوق آمدیی بگم صدايزی خواستم چتا

 .  دادمهی را به پشت مبل تکسرم
 ...!!!  استراحتدیارباب به نظرم بهتره شما بر...  حالتون خوبه ـ
 ؟!!! گفت یدکتر چ... خوبم ...  لی خوبم آنـ

 : دی کشینفس
 !!!  کننیفعال دارن تالش م...  مهی وخعتشیوض...  از دست داد يادی خون زـ

 :  با دست گرفتم و به جلو خم شدمسرم
 ؟... !!!چرا االن ...  چرا ای خداـ
  
 :  به من کرد و گفتی نگاهلیآن
 ...! دیارباب بهتره شما بر -

 :  شدم و به سمت اتاق رفتم بلند
 ! دختر مسئولمنیمن نسبت به ا...  لینه آن -
 :  به سمتش رفتممهی آمد  سراسرونی اتاق باز شد و دکتر بدر
 ؟!حالش چطوره...  دکتر يآقا -

 :  گفتد،یکش ی که مرا به دنبال خود می در حالدکتر
 ! که خوردهییها  ما بخاطر اون قرصیاما نگران...  داشته يادی زيزیخون ر... جناب شاون  -
  "؟!ها  قرص" خشکم زده بود می و مبهوت در جاجیگ
 : دمی سمتش دوبه
 ؟!شهیمگه م...  یچه قرص -

 !  رو درك نکنهیچی هيزی خواسته موقعه خونردیشا:  تکان دادي سردکتر
 ؟!ده خورده باشه آرامبخش ساهی فقط دی که شانهی منظورم ایعنی...  آور که نبودند ادیخب اعت -
 ي ممکنه فقط باعث آرامبخش بشه اما توها نی از ایکی فقط ،يدرحالت عاد...  ازپامیفلورازپام، متادون، د -

 رو شونیما معده ا)  نییبخاطر فشار خونه پا( بشه ی سکته قلبای ممکنه باعث کما و شونی و ضعف ای حالتنیهمچ
 ! عفهی ضشونیاتیاما هنوز عالئم ح...  می کردیخال

 . بودم، زبانم قادر به تکلم نبودمجی زده بود، گخشکم
  "؟!چکار کنم  " به من کرد ومن فقط توانستم بگم ی نگاهلی به شانه ام زد و رفت ، آنی دستدکتر
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 .  مبل نشستمي را گرفت و با کمکش رومی به سمتم آمد و بازولیآن
 .  به فرهاد بدهمی رفت چه جوابی بودم اگر به کما منگران

 . ؟! دی دی می مردننی راه را در مردن ،آن هم چننی پنهان کرده که آخرشیای دختر چه در دننی اآخر
 . دی زمان چطور با آن سرعت گذشت و من فقط منتظر حادثه بودم که سر رسدمینفهم

 .  سدم شدلی به سمتم آمد آنگاردشی همراه چهار بادفرهاد
 ...!لیکنار آن -

 .  اجازه داد عقب بروندشیها  با دستش به همراهفرهاد
 ؟!روشن شد...  خوام ی جواب کوتاهو مختصر مهیو ...  کنم ی سوال مهیفقط  -

 .  بپرسدخواست ی هر آنچه مدی را تکان دادم و اجازه دادم بگوسرم
 :  دی غرشیها  دندانانی تر آمد و از مکینزد
 ؟! برده توئه مایه -

 اما خواست ی نگران از من اجازه دخالت ملی آندی کوبواری را گرفت و به دام قهی تکان دادم ی را به جواب منفسرم
 : خواستم یمن نم

 ! کنم ی مرخصت مای بهش خورده باشه از دنفتیاگه دست کث...  ی عوضکنه ی تو چکار مشیپس پ -
 : شناختم ی مرد را منی عادتش بود من خوب اماند ی کرد؛ منتظر جواب نمولم

 ییچه بال...  چرا دونم ی نمیباور کن من حت...  ممکن به کما بره گهیدکترش م...  کرده یخودکش...  مایفرهاد ه -
 ...!  تعجب کردمرمیها رو جمع کنم تا دخترتو پس بگ  که اربابي زدلیمی ایوقت... سرش افتاده 

 :   کرددمیاش  تهد  برگشت و با انگشت اشارهتی عصبانبا
 ...! شد نگه توداریفقط دعا کن که ب...فقط  -

 : دی بست و افکارش را نظم بخشچشم
اون ...  باشه شمی ماه پهی نیتو ا...  ماه نامزده من باشه کی مای هیخود تو خواست...  فرهاد يانگار فراموش کرد -

 چیمن همون کارنم ه...  شده یپس االن چ...  قولش بزنه ری پست باشه که زنقدری کارن ايکرد یوقت فکر نم
 ! کنم ی در امانت نمانتیوقت خ
 :  مبل نشستي را به چنگ گرفت و روشی کالفه بود موهافرهاد

اگه ...  شدم ی چه حالدمی فروش دلیمی اي عکسشو توی وقتیدون یم...  تو اومده شیپس بگو چطور از حراج پ -
 ...! منيمایپس ه...  پس دهی رو به تو بخشمای هیاگه اون عوض...  رمی پسش بگتونستم یمن نم...  شد ی مدهیخر

 : اش گذاشتم  شانهي رو رودستم
 ! ینیب ی که میروح...  ی خوب از لحاظ جسمدیالبته شا...  خوب بود یعنی...  خوبه مایه... نگران نباش  -
 ؟! یگ ینم رو یپس چرا اسم اون عوض...  یگ ی به من راستش رو ميتو دار. .. کارن -
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ها را دور   چطور آن اربابدانم ی فروخته و بعدم نمی حراجکی و به دهی را دزدمای هدیوی بودم اگر فرهاد بداند دمانده
 . گذاشت ی ممانی نهی سي ما رويزده و آورده نزد من، که سر هر دو

 : گفتم ی مری باور پذی دروغکردم ی مي کاردی نبود بايا چاره
اما نه به قصد ...  از کارمندانم خواستم اونو بخره یکیدخترت رو شناختم و از ...  فروش شده بود لیمیبه من هم ا -

 !هی شادی زندگقی المایه...  سگ صفت اون رو نابود کنن يها  اربابخواستم ی فقط نمیبردگ
 ؟! شیدیتو پس خر -
 ...!يد به هوش اومدنش اونو ببر بعیتون یتو م... اون هنوز آزاده ...  دمشی نخرینگران نباش من علن -

 :  را گرفت و گفتمیها شانه
  خودت آشنا کنای رو با دنمای ماه هکی نیتو تو ا...  دم ی ماه بهت مکی رو بعد از زایمن ل...  می بزاري قرارهی ایب -

! ... 
 :  را عقب زدمشیها دست

 ...!  راحت ترهی اربابي با خومایه...  کرد یکه خودکش...  رو نشون دادم امی از دنی به اون ذره کوچکروزینه من د -
 :  گرفت و گفتنیی سرش را پافرهاد

 یی به قفس نداره چه اون قفس از طاليا  عالقهچی پرنده ههیدرست مثل ...  هیاون عاشق آزاد...  یکن یاشتباه م -
 ! و البته دور از من...  باشه که دوست داره یاون... ه اون فقط دوست داره پرواز کن...  ارزش ی بایخالص باشه 

 . اش نگاه کردم  افتادهيها  و به شانهدمی کشینفس
برده ...  میا وگرنه همه ما برده...  جمع شدند یاما فقط چند حرف الک...  همه ست يها  در کابوسيایرو...  يآزاد -

من ...  ستنی حفاظ نی بی بردگي به اندازه مرزهاای در دني مرزچیه...  برده حسرت یو حت... برده قدرت ...پول 
 دست ریهنوز صدها دختر ز...  می زندگنی اما هنوز پابنده ازیچ  از همهيدور...  خودم هستم يا شهی شيبرده آرزوها

 !!! تی و موقعتی موقعیول... ها رو آزاد کنم   کاش بتونم اوني اکردم ی آرزو مياند و من روز من برده
 .  تکان داددیی تاي سرش را براي نفسش را فوت کرد و با لبخندفرهاد

  
 و پر از استرس خارج یکی تارای کرد که از دنی داشت به من الهام می گواهدمی شنی که از زبان دکتر می کلماتبا

 . شدم
 : تم را منتقل کرده بودند  رساند  و منم رو به دکتر گفمای که هی با دو خود را به اتاقفرهاد

 ؟!!! نداره ي مشکل جدچی االن هیعنی ـ
 :  نفسش را فوت کرد و جوابم را داددکتر

 نداشته ی حافظه و رفتار نرمالی حواس جمع و حتیلی چند روز خهیممکنه ...  بخاطر اون همه قرص آرامبخش ـ
 !!! باشه
 :  کردم و او هم با تواضع به سمتم آمدلی را تکان دادم و رو به آنسرم
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 !!!  اربابدی امر کنـ
 :  به سر شانه اش زدمیدست

 قرص و ای ي لهی وسچیدر ضمن مراقب باش ه...  تابستانه  رو آماده اقامت فرهاد و دخترش کن ییالی برو ولی آنـ
 !!!  خوام دوباره اتفاق االن تکرار بشهینم...  اونجا نباشه یالکل

 !!!  چشم اربابـ
 یی پروای دختر بنی کرد ، پدر همچی را نوازش ممایر داخل شدم ، فرهاد دست ه به دی سمت اتاق رفتم و با تقبه
 .  درك کنمی را به خوبنی اش ادهی و ژولنی غمگي توانستم از سر و روی فرهاد سخت بود و مي برایلیخ
 :  من سر خوردي شده بود نگاهش رورهی فقط به فرهاد خمایه
 !!! ی خودتو باختنقدریفدات بشم چرا ا...  یدکترت گفت خوب...  ی دخترم خوبـ
 :  اما به زبان من گفتمایه
 ؟!!! مگه نه ي دوست داریلیتو منو خ...  ی خوبیلی تو خـ
 :  به فرهاد زدي لبخندو
 !!! ی همه کس منی دلم معلومه که دوستت دارم تو دختر منزی آره عزـ
 :  کردی به فرهاد نگاه میبیبخند عج با للکسی هم آرام و رمای ، هدی را بوسمای هیشانی پو
 !!! جهی گکمی هنوز مایبه نظرم  ه...  فرهاد ـ
 !!! ستی نه نـ

 ی رفته بود و منطقادشی بود ، اما انگار فرهاد جی باال انداختم و از اتاق خارج شدم ، معلوم بود که هنوز گي شانه
 .  کردیفکر نم

 .  را بغل کرده بودندگری شدم که همدرهی در،  به آن دو خشهی شاز
 .  را خواهد بردمای طور که معلوم است دخترش خوب شده و با خودش هنیا

 . ادی برونی و منتظر شدم بدمی کشینفس
 :  را به او داده بودند ، به طرفم آمد و با لبخند بلند شدم بغلم کرد و گفتای که انگار دنی در حالفرهاد

 !!! يم برگردوند رو بهمایتو ه...  ازت ممنونم کارن ـ
 که آنچه در می نبود ، اما انگار الزم بود به او بگویرمنطقی غای به تفکرات ذهنم نداشتم ، فرهاد بچه ی خوبحس

 :  و با لبخند گفتدی که خورده ، تا خواستم لب باز کنم عقب کشستی ، بخاطر اثرات قرص هادهیرفتار دخترش د
 ی نمیاما کارن تو حت...  ادی نمادشی یفردا حت...  که خورده يهاحرفاش فقط بخاطر اون قرص ...  دونم ی مـ

 !!!  وجود من چه چقدر خوشحالم که صدام زد بابانی با ای حتی تصور کنیتون
 .  خوشحال شدمنقدری ، چرا امای سر خط  موندن ههی دانستم از قضی زدم نمیبی عجلبخند

 ؟!!! مونه ی منجایا...  مایه...  پس ـ
 .  تکان داد و با لبخند برگشتي سرفرهاد
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 ) دو روز بعد( 
 : مایه

 ما نشسته بود و با فرهاد ي داده بودم ، فرهاد  دستم را گرفته بود ، کارن رو به رونی ماششهی به شهی و  تکسرم
 یاه کرد و کارن خونسرد و آرام گی میی فرهاد بود که داشت او را راهنمانی امی بهتر بگوای زد یدرباره کار حرف م

 .  ساکت و آرام هستر مرد آنقدنی چرا ادمی فهمی کرد ، اصال نمی مدییتا
 تعارف کرد تا ي سردیدنی نوشوانی به من لیکی تاري بستم و برگشتم عقب آن شب که به اتاقم آمد و توچشم

 .  گفت بخور که اصال نتوانستم ردش کنميبخورم ، طور
 کردم ، اما ی گفت شب خوش و رفت ، و دوباره نگاهش کردم ، فرهاد گفت که خودکشی حرفچی هی ببعدش

 . یچی ندارم هادی به یچیه
 .  گرفتمی شد و سر درد می مشتری بمی کردم حس اضطراب و اغتشاش فکری به بعدش فکر مشتری چه بهر

 .  نداشتی گشتم که اصال وجود خارجی در مغزم ميزی که دنبال چانگار
 :  و معصوم گفتبای زي با لبخندشهیو به من کرد و مثل هم رکارن

 ؟!!! مای شده هيزی چـ
 .  تکان دادمی را از او گرفتم و سرم و به جواب منفنگاهم

 ؟!!! رانی قراره  با تو برگردم اـ
 : دی و بوسمیشانی بهم کرد و پی نگاهفرهاد

 !!!  دلمزی عزی خودت بخواهی هرچـ
 :  نگاه کردمرونی دو منتظر جوابم ماندن و من به بهر
 !!!  تابستانانی کنم فقط تا پای خودم زندگيبرا...  مدت کوتاه دور از تو باشم هی خوام فقط ی مـ
 !!! ی کارن بمانشی به عنوان مهمان پی تونیم...  ي اگه دوست دارـ

 .  آن روز خوب و خوش افتادمادی شدم و به رهی خمی گفتی من و فرهاد چه مدی فهمی کارن که مطمئنم نمبه
 ... !!!  زنهیتازه با تو مو نم...  هاست وونهی دیۀاصال شب...  هی طورهی...  من بهش اعتماد ندارم ـ
 ؟!!! مای هـ

 :  اش در گوشم باعث شد نگاه ام و از کارن به سمت فرهاد بچرخانمزمزمه
 ...!!!  کردهيتازه کارن ازت خواستگار...  ي نبودنجای االن ادی اگه کارن نبود شای دونیم...  که ي نامردـ
 :  متعجبم گفتمیی تعجب و چشمابا
 ؟!!! ی چـــــــــ

 :  زد و رو به کارن گفتي لبخندفرهاد
 !!! يمتاسفم کارن رد شد...  هی کمال گرا واقعهی گفتم که دختر من ـ
 ؟!!! ی گی مي داری بابا چي اـ
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 :  نثارم کردی زد و همراه اش چشمکي لبخندفرهاد
 !!!  هوميدی پس پسندـ

 :  کردمناله
 ... !!!  منظورمیول...  نه ـ

 :  کرد و گفتکی پهلوم و گرفت و به خودش نزدفرهاد
 !!!  با خودتمی بعدش تصمنی ماه ببهیفقط ...  ی عمر تحملش کنهی ستی الزم نـ

 : ود برهی به ما خجی به کارن کردم که متعجب و گرو
 اما هیکارن پسر خوب...  حس نه عالقه ها هی گمیفقط دارم م...  نکن ری فرهاد حرفم بد تعبنیبب...  هی طورهی آخه ـ

 ...!!! دیوید...  ندارم یاما من االن آمادگ... 
 :  انداختمنیی فرهاد نگاه کردم ، سرم پای ، به چهره عصبدی کشری تپهلوم

 ی متی دارم چرا اذی من چه اخالقی دونی تو که میلعنت...  و دوست داشته باشم ی کسي زودنی تونم به ای نمـ
 ؟... !!! داره ی چه گناهچارهی بنیدر ضمن ا...  یکن

 :  تکان دادي سرفرهاد
 !!!  خودمشی پي گردی باشه پس برمـ
 !!!  نهـ

 نفر را کشت که االن کیمن  یی کارن باشم ، اون جلوشی من دوست داشتم پیعنی از جوابم تعجب کردم ، خودم
 .  کرده بود ، کارن بالخره سکوت را شکستجمی گاناتی کنم بخاطر من و فرهاد بوده ، اما جریفکر م

 حراج نبود تا االن براش ي کاش تویول...  ندارم ی من باشد من مشکلشیپ...  اگر دوست ندارد مایه...  فرهاد ـ
 !!!   ندارهی اربابنی اي از  قانون های شناختمایمسلما ه...  مدت ازت دور باشه هی تا ی گرفتی خونه منجایهم

 :  ام برگشت سمت فرهاد که سرش را تکان دادنگاه
 ...!!! در به در دنبالت که دوباره...  که تو رو حراج کرده ی اون آشغالمای هـ
 : دی و رنگم پردی آن لحظات شوم بدنم لرزي آوارادی با
 ... !!! من...رهاد ف...  نه ـ
 !!!  من جات امنهشی پمای نترس هـ

 .  شدمرهی روشن خي معصوم و قهوه ایی هالهی به آن تی اشکیی زد و من با چشماي کارن نگاه کردم ، لبخندبه
 ییالی واطی کنار در حنی گرفته شد و ماشمی کرده بودم ، اما سرانجام تصمری در برزخ گی در من بود که کوهیحس

 . ستادیتابستانه کارن ا
 فوق العاده سرسبز و اطی ، حمی و باشکوه اش بشوبای خاص و زییالی خوش رو دعوتمان کرد که داخل ویلی خکارن

 .  کردی میی خود نمااطی هم در حییبای داشت و استخر زیدلچسب
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 دی کشی اگر دستش را پس مدی داشتم ، شای حالی فشرد و من حس رخوت و بی هنوز هم مرا به خودش مفرهاد
 .  افتادمیم

 رو به من ي فرهاد با لبخندمی اش بمانییالی رو به ما کرد و اعالم کرد که دختر و پدر تابستان را نزد او در وکارن
 : کرد

 !!!  ترسهی با تو میی که از تنهاي بدبخت چکار کردنی با انی ببـ
 ، ستی ماجرا درست ننی گفت آخر ای به من می نداشتم حسی زدم و به کارن نگاه کردم ، حس خوبي مرده لبخند

 .  کردمی نگه داشته بود که هنوز درکش نمی دو دلانی مرا می حسدی نگران کارن بودم ، و شادیشا
 تجمل يادی زییالی وکی ي ، برامی کرد و ما داخل شدیمی اش باز شد و تعظدهی توسط خدمتکار اتو کشالی ودر

 . یکی سقف و کف براق و سرامي روی رومیی گرفته تا نقش و نگارهاونی دکوراس خاص بود ازیلیداشت خ
 ؟!!! ي دارادیشما به ...  دوست داشت یلی رو خنجای پدرم اـ

 :  تکان دادي سرفرهاد
 !!! ارهی رو به ذهنم مزهای چیلی خنجایا...  عاشق تجمل بود لی دنـ

 :  و زمزمه مانند گفتدی کشی نفسکارن
 !!!  درستهـ

 :  نگاه ام کردی متعجب اما راضیی تعارف نشستم و کارن با چشمای بجمی و من با سر گمی رفتییرای سالن پذبه
 !!! ستی که نی مقرراتیلی خنی خدا فرهاد اـ

 :  نشست گفتی که می زد و فرهاد را تعارف به نشستن کرد ، فرهاد درحالي لبخندکارن
 !!!  نداشتهی خوبيمثل تو که بابا...  و قانون بزرگ شده تیاف اشرياون تو...  بهش حق بده ـ

 :  به کارن کردمرو
 ؟!!! ره ی مجی تونم استراحت کنم سرم داره گی من کجا مدی ببخشـ

 :  شدرهی را قاب گرفت و به نگاه متعجبم خمی گونه هافرهاد
 !!! ادی زنگ بزنم دکتر بی خواهیم...  ي تو که تا االن خوب بودـ
 ؟!!! کجا استراحت کنم دینگفت...  ادی خوابم مکمی نه فقط ـ

 .  گرفتی چقدر سخت مای ، خداستادی بلند شد و رو به من اکارن
 :  دو پله نرفته برگشتم سمت فرهادمی شدم و همراه اش به سمت پله ها رفتبلند

 ؟!!! رانی اي ری تو مـ
 :  با لبخند گفتفرهاد

 ی تونی می کارن باششی پی تونی نميالبته هر وقت حس کرد...  ی فکر کنيارتا اون موقع وقت د...  امشب ـ
 !!! ی باشرندهی گمی تصمی تونیدر هر صورت خودت م...  دنبالت امی بیخبرم کن
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 شدم رفتم کارن در اتاق را باز کرد و با دست تعارف کرد داخل ی متی که هدای تکان دادم و به سمت اتاقيسر
 . بشم

 ؟!!! مای هـ
 :  سمتشبرگشتم

 ؟!!! بله ـ
 :  تر شدکی زد و نزديلبخند

 !!!  دوستت دارهیلی پدرت خـ
 داشتم و یبی عجي ، مغزم خشک شده بود سبک مغزدمی برگشت و رفت ، پدرم به سمت تخت رفتم و دراز کشو

 .  به خواب رفتمیبه آرام
 : کارن

 لبخند از لبانش دی رسی واال می به هدفی که وقتلی خوشحال بود ، درست مثل دنیلی مبل نشستم فرهاد خيرو
 .  شدیپاك نم

 !!!  کردهریی تغکمی بعد اون اتفاق مای فکر کنم هـ
 :  شدرهی را تکان داد و به دور دست خسرش

 !!! شیدی بار دهی اگه باشه ادتی هیعال...  مادرش هی شبیلیخ...  عشقمه ادگاری تنها مایه...  کارن ی دونی مـ
 :  زدم رو به او کردميلبخند

 ... !!! اما خبر دارم که عشق شما نسبت به معشوقه اتون چقدر خاص بوده...  دی دانم شای نمـ
 !!!    به مادرتلی و عشق دنـ

 .  به ذهنم آمد که از آن ها متنفر بودمییزهای از لبم پاك شد و برعکس تصورم چلبخند
 خانواده هی کرد االن مثل ی اگه مادرت کمکش مدی شایول. .. تو و مادرت و دوست داشت یلی خلی کارن دنـ

 من ي برانمی همدی کشیالاقل نفس م...  بود شمی پهی کردم االن عالی مریی تغکمیراستش منم اگه ... نینرمال بود
 !!!!  مادرشهیکپ که... اما االن من تنها ثمر عشقم و دارم ...  شد ی مایتما دن
 :  زدمي اش کردم و پوزخنداهی براق و سیی به چشماینگاه

 !!!  دونمی و عشق نمنی وقت اچیمن ه...  عشق ی گیم bdsm  فهمم تو به هوسی نمـ
 :  دادرونی را بگارشی زد و دود سي لبخندفرهاد

 یول...  می شدمونی جنسي عاشق برده هالیدرست هم من و هم دن...  خودشو داره کارن ي رنگ و روی هر عشقـ
 !!!  مهمهنی امیشد
 .  انداخت و دستش را تکان دادی شد به من نگاهی مشی خصوصییمای که سوار هواپیفرهاد در حال  
 .  گرفتندی آخر فرهاد در گوشم اوج مي شده بودم ، حرف هارهی خمای اوج گرفتن هواپبه
 . سمی بلند بنویتی خود وصي االن برانی توانم از همی خواهد رساند که می مرا به عذابمایه
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 .  رو به رو نشستهی کسدمی خواندم که دی نشسته بودم و داشتم کتاب مالی در باغ وزی مپشت
 !!! مای هری صبح بخـ
 .  خوب بود ، مشغول مطالعه ام  شدمیلی شد ، پس امروز خرهی و به اطراف خدی کشیپف
 ؟!!! فرهاد رفت ـ
 !!!  پدرتشی پي برگرديده کرد هر وقت ارای تونی میتو فقط مهمان من...  رفت شبی بله دـ
 :  ماند گفتغیج
 ؟!!! تو يعصا قورت داد...  نگو پدرت پدرت نقدری اـ

 :  زدميلبخند
 کسل کننده یلی مثل تو خی سال18 دختر ي برانجایا...  واقعا متاسفم یراست...  ی راحت حرف بزنی تونی تو مـ

 ... !!! ست
 !!!  کردميهوس سوار...  خوشم اومد  یلی اتفاقا خـ

 :  جمع شد و کتاب را بستم ، متعجب نگاه ام کرداخمام
 ؟!!! ستیکه ن  bdsm ي هاي بازيمنظور تو از سوار...  مای هـ

 :  پاك شد و مثل من اخم کردلبخندش
 ياســـــــــــب ســــوار...  اسب داره دی فرهاد شاییالی مثل ونجایگفتم ا... نخواستم بابا ...  مگه من خولم ـ
!!! 

 :  شد خواست بره گفتمبلند
 !!!  باغ اصطبل اونجاستیـ قسمت شرق 

 :  نگاهش کردمی رفت و من هم با لبخند کجی درشتاخم
 !!!  ممنونـ

 :  که گفتم رفتی به سمتی تکان دادم و او با اخم درشتيسر
 ؟!!! ی کني لباس قراره اسب سوارنی اون وقت با همـ
 :  گفتنهیشت و به سمت آمد و دست به س برگستادی حرکت اکی و در ستادیا
 ... !!!  نکنی من عصبنقدری اـ

 :  شدمبلند
 ؟...!!! الما ـ

 :  گفتمیمی به سمتمان آمد و با تعظالما
 !!!  کننی باد شمع روشن نمریکه در مس...  همزبون خودت بگو نی لطفا به اـ

 :  از کنارش رد بشم که گفتخواستم
 ؟!!! میستیتازه مگه ما نامزد ن...  بخورمت ستمی که نوالیدر ضمن من ه...  ی کنی چرا ازم فرار مـ
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 .  دختر اصال تعادل نداردنی شد ، ادهی از رخم رفت نگاه ام به سمتش کشرنگ
 :   را گرفت و رو به الما گفتمی را معصوم کرد ، و به سمتم آمد و بازوچشمانش

 !!! اری ما بي رو براي سوارکاری مخصوصي لباس هاـ
 .  را اطاعت کنددی ارباب جدنی کرد و رفت که امر ایمی تعظالما
 :  به چهره ام کرد و گفتي کرد کنترلش کند اشاره ای می که سعي و او با خنده دمی را کشمیبازو

 !!!  هايایبار آخرت باشه واسه من ناز ب...  ي بامزه شدـ
 .  شدمرهی و متعجب به رفتنش خجی و من گيکار را عقب راند و رفت به سمت محل سوارشی با عشوه موهاو

 .  کنم چکار کنمشینی بشی توانستم پی دختر که اصال نمنی من با اایخدا
 کنم ، فرهاد ی اربابان او را نامزد خود معرفانی ماه تحمل کنم و در مکی دی وجود او مهمان من بود و من بانی ابا

 .  بودنی ربات را آدم کنم راحت تر از اکی خواست  یاز من اگر م
 ي خوشحال و شاد سوار اسب قهوه امای را تنم کرد همی هر حال من به امر او احترام گذاشتم و لباس سوارکاربه

 .  بود شدمدی شده بود و من هم سوار اسب خودم که مثل برف سفیرنگ
 به هیچقدر شب "alone "  دانست کهی او نمی ولدی چقدر از انتخاب اسبم خندفتهی خانم خودشنی بماند که االبته

 .  بودری نظیرعد و برق  بود ،  سرعتش ب
 .  کردی میی که در حصار خود نمامی کردی نگاه ممای به مهارت همی و الون داشتمن
 :  سمتم آمد و گفتبه
 !!! ي تند رو دارنی که ای خوش شانسیلیتو خ...  هی اسب خوبـ

 :  زدم و گفتميلبخند
 !!! مایزود قضاوت نکن ه...  است گهی دزی چهی نی ای ولـ
 .  دهمشی نماشی شد که برانی زد و با دست خواستار ايشخندین

 .  زدم و الون رو نوازش کردم و داخل حصار شدميلبخند
 !!!   کنهیابی ارباب زاده تو رو ارزهیقرار ...  برو پسر ـ

 نگاه ام نی کردم که داشت با تحسی ممای به هي و من نگاه هادی پری می سرعت گرفت و از مانع ها به خوبالون
 .  کردیم
 ...!!!ستی بد نـ
 مانع آخر دور زدم و خم ي سرگرمش کنم ، براشتری بکمی دی برد خوب بای دادش تعجب کردم ، داشت لذت مبا

 : شدم و
 !!! ی تونی برو الون من تو مـ
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 زد ی ذوق زده سوت ممای و پرش که مرا به اوج برد ، هدمی سوت شنی را حس کردم وقتي آن موقع تپش تندو
 او لذت دی من و شایشگی همی سرگرمنی در ازی کرد چه چی وجود من درك نمنی تماشا گر با اکیدرست مثل 
 . بخشش است

 :  تکرار مداوم کجاش آن همه شوق و ذوق دارد ، به سمتم آمدکی
 !!!  هاي ندازی راهب ها مادیدم  آیعجب اسم...  الون نیآفر...  کارن نی آفرـ

 شدم که متوجه نگاه ام رهی خمای خاص و براق هیی ، به چشمادمی الون کشییبای به جسم زيزی برانگنی تحسدست
 :  دادمریی بحث را تغنی همي برادهی که منظور نگاه ام را چه فهمدمیشد و نگاه ام کرد ، فهم

 !!!  هیپسر خوب...  ی کني با الون سواری تونی می برم تو خواستدی من باـ
 :  زديلبخند

 ؟!!! رونی تونم برم بی من میراست...  ممنون ـ
 !!! فعال...  محافظ هی با یول... رونی بي بری تونی البته که مـ
 
 :  رو به من کرد و گفتلی کرد ، آنی مي نگاه کردم هنوز هم داشت اسب سوارمای هبه
 !!!  اربابدیی بفرماـ

 دانستم ، چرا نگاه آن دخترك آنقدر ی نداشتم من نمی رفتم و با سوار شدنم حرکت کرد ، حس خوبنیسمت ماش به
 . خاص است

 .  دادی در نگاهش به من آرامش می حس خوبچرا
 اتفاقات قرار داد و من با سر جوابش را دادم و به انی کرد و من را در جریمی سمت عمارت رفتم مارگارت تعظبه

 . سمت اتاق رفتم
 :  داخل شدنم بلند شد و من به او اجازه نشستن دادمبا
 !!!  رساندمی به عرض مدیکه با...  آمده شی پیاما مشکالت...  مزاحم شما بشم خواستمی ارباب واقعا نم ـ

 .  از شهرام شدییرای مبل نشستم و همان لحظه خدمتکار مشغول پذيرو
 :  را برداشتم و رو به شهرام کردمقهوه

 ؟!!! می بوددهیما که تازه هم د...  شده ی چـ
 :  افتاده گفتي گذاشت و با چهره زی مي مشروبش را رووانی لشهرام

 !!!  کس خبر ندارد چطورچیو ه...  شدند دی ناپدیی شدند چند تادهی که خريدی جدیی برده هاـ
 :  کردمیاخم

 !!! دیچک کن...  نداره نی مگه عمارت دوربـ
 : دی کشینفس

 !!!  اگه گرفتن پاك شدندای نگرفتند یچی ها هنی متاسفانه دروبـ
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 :  دادند و به فکر فرو رفتمهی مبل تکبه
 ...!!! ای...  عمارت تو گم شدند یی فقط برده هاـ
 خواستم ی من نمیول...  کنن ی اگه هم شده از ترس مجازات خبر نمی خبر ندارم ولگهی دي من از ارشدهاـ

 !!! سکوت کنم
 :  و رو به شهرام کردمدمی کشینفس

 کن از یدر ضمن سع...  مراقب باش یلیپس خ...  که کشتنش ي پدرم باشه همون هایی ممکنه کار دشمن هاـ
 !!! ی کندای پي ترقی الي به بعد نگهابان هانیا
 !!!  چشم اربابـ

شهرام خبر نداشت که من خبر دارم چندتا از ارشد ها خبرم کرده ...  شده ی دانستم چی فکر فرو رفته بودم ، نمبه
 ی خصوصي مجلسه هاي بودمشان االن تودهی بار من دکی بودند که الاقل يبودند و هر کدام از برده ها اون ها

 )  . يگروه * س*ك* س ییمجلس ها(  ی عمومای
 تنها مای ، فعال هدی دزدی مرا مي کرد و تمام برده های مبی که داشت مرا قدم به قدم تعقی  اگر دشمندمی ترسیم

 .  من هستی برده جنسمای کرد هی گذراندم اگر آن دزد فکر می بود که من با او وقت ميدختر
گرفتم و لبم را گاز  داشت سرم بی اتاق افسون عجنی کرد ای درنگ بلند شدم و به اتاقم رفتم ، سرم درد میب

  شدم چشمام ناخواسته بسته شدندرهی تخت افتادم ، به سقف خي نشود ، اما ناتوان روادمیگرفتم تا دردش باعث فر
. 

 :)   فرکانسمی نوی به بعد منیاز ا... کارن بده (  فرکان
 و با عجله حمام  منم لذت ببرمکمی شدم ، خوب وقتش بود رهی تخت نشستم و به اتاق خی باز کردم و لبچشم

 کردم ، من عروسک چشم ی متشی اذکمی دیگرفتم و لباس و عطر خاصم را زدم و به سمت در رفتم اما قبلش با
 .  را تنها گذاشته بودممی اشهیش

 : گفتم "الو  " گفت یی صدانکهی برداشتم و بعد از اتلفن
 ؟!!! بده بهش یگوش...  کجاست مای هـ
 :  و گفتدی ترسکمی من یی لحن جداز
 !!!  زنم اربابی االن صداش مـ

 : دی گوشم پچي ، منتظر شدم ، صداش توی کنی مخوب
 ؟!!! بله ـ

 :  کج شدلبخندم
 ؟!!! دنبالت امی منتظر باش  مـ
 ؟!!! ی واسه چـ
 !!! ی فهمی مـ
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 :  را قطع کردمی گوشو
 !!!  کنمي باهات بازکمیقرار ... عروسک کو چولو ...  ستمی من کارن نـ

 آماده با اخم منتظرم بود ، با سر خواستم که سوار مای باز شد و هالی رفتم و در والی شدم و به سمت ونمی ماشسوار
 . بشه
 :  را راه انداختمنی و نشست و منم خونسرد ماشدی کوبدر
 ؟!!! می ری ممی خب کجا دارـ

 :  کردم و لبخندم کج تر شدنگاهش
 !!!  زننیعروسک حرف نم...  صبور باش ـ

 !!!  مزهیب:  کرد بلغور
 :  شدرهی خرونی ببه
 !!!  تونم برمی میخودت گفت...  رونی خواستم برم بـ
 ؟!!! ی خواهیم...  يری بمی خواهیتو که نم...  کشه ی داره نقش مرگت تو میکی...  ی تونی نمگهی دـ
 :  تعجب نگاهم کردبا
 ؟!!! هیمنظورت چ...  ی کـ

 :  کردم پخش و بلند ترییصدا
 !!! سی االن هم هشینی بی مـ

 هم با تعجب مای در را باز کردم و هي به سمتم آمد و من با خونسردامیلی باز شد و واطی و در حمیدی عمارت رسبه
 .  شده بودرهیبهم خ

 ...!!! ي اشهیچشم ش...  ماستی هنی اامیلی وـ
 :  خوردمای هدهی ترسیی ام به چشمانگاه

 !!! ي نترس تو فعال محافظت من و دارـ
 . می را گرفتم و با هم داخل شدمای ، دست سر شده همی دعوتم کرد داخل شوامیلیو

 .  ما آماده بشنییرای پذي به خدمه گفت براامیلی و ومی شدییرای پذوارد
 . ی دخترك مغز فندوقدی ترسی مامیلی ، از ودی مبل نشست و در واقع به من چسبي رومایه
 
 :   مایه
 هستش و ی اس امي دی بيها  جز اربابامیلی که ودانستم ی شدم،  خودم مرهی پوش خکی آن مرد شییرای پذبه
 .  به من منتقل کرده بودی ترسنیا

 را واقعا در آن داد ی که کارن بهم می آرامشتوانستم ی نمکرد، ی فرهاد در تن کارن حالم را بدتر مي آن طرف بواز
 .  کردمی حس نمچیخانه ه
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 :  مانند گفتمزمزمه
 ؟! ندارم یحس خوب...  می برنجای از اشهیم... کارن  -

 .  نشستمنهی کردم و دست به سی تکان داد، اخمی زد و سرش را به عالمت منفيلبخند
 . آمدند یبا قالده م) ی اس مي دی بيها به روش( با دو تا دختر دست و پا بسته امیلیو

 . کرد ی کرد به کارن نگاه کردم که با لبخند کج اعصاب خورد کن نگاهم مریی بار تغکی به حالم
 !  برمخواهم یم... من دوست ندارم  -

 :  موهام پشت گوشم برد و در گوشم گفتکارن
 !  تا جاتو با اون عوض نکردمنیبش -

 .  لحن خشن کارن شده بودممات
 ! !!ها آمادن سگ... ارباب  -

 .  تکان دادي سر گذاشت وشی پاي پا روکارن
 را از پشت با شی با اشاره دست کارن دختر بلوند را به صورت چهار دست و پا خواباند و دست و پاهاامیلیو

 .  مخصوص بستيدستبندها
 و آن ها دیرس ی شالق ها به اوج مری که زی آن دخترها شده بود حقارت و پستتی آنقدر پست بود، چطور انسانچطور
 . شدند ی مگری ديا به خواستار ضرتیبا رضا

 . ام شدم  سر شانهي روي و من ناخواسته متوجه فشاردیلرز ی به شدت مبدنم
 . ام خورد  از آن پست و ذلت به شانهنگاهم
 ،يگری دزی چای صدمه نزند امیلی که به وکرد ی مي داشت خوداردانستم ی شکست، نمی داشت شانه ام را مکارن

 . ادی خوشش نمها ي بازی وحشنیکارن گفته بود که از ا
 ...!!!یزن ی بهم صدمه ميکارن دار... آخ  -
 ؟! داد ستی به تو دستور ایک... دردت اومد  -
 :  به ما کرد و با لکنت گفتی نگاهامیلیو
 ...!!کلمه امن...برده  -
 .  نمانده بود نگاه کردمشی برای آن دختر که نفسبه

 .  سرش را کج کرد و بلند شدکارن
 

 . اش را گرفت  دخترك نشست و چانهي روروبه
 ؟!حالت چطوره  -
 . می بودنی زمي به برده رورهی خدهی نگران و ترسی توان حرف زدن هم نداشت من و آن دختر دومچارهیب

 :  گفتی را گرفت و سرش را خم کرد طرف خودش و با غرور تلخشی موهاکارن
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 !  تمومش کنامیلیو...  اقتی لیب -
 :  گفتجی مبهوت و گامیلیو
 ...!ارباب -

 .  کرد که تمامش کردي خوب کارمی چشم بلند شدم خواستم به کارن بگودی بود بگوی کارن کافنگاه
 . دندی کشری تمیها  پاهام سست شد گوشکه
 .   کرد نگاه کردمی که کف سالن را رنگ می خونبه

 . کرد ی میی خود نماشیشانی گلوله در پي به سمت دخترك رفت که جانگاهم
 . دمیلرز ی علت داشتم منی به همدیشا.  زده بودخیمغزم  

 گناه ی برده بکی توانست ی کارن نمای متعجب داد و به سمتم آمد ناخواسته عقب رفتم، خداامیلی اسلحه را به وکارن
 ؟!تواند یرا بکشد، م

 از نگاه و حس یچی هرای زترساند ی به شدت مرا ماهشی سی آفتابنکیاش نگاه کردم ع  را گرفت، به چهرهام چانه
 . درونش نداشتم

 ! يدیتو ترس -
 ،آوردم ی داشتم باال مرون،ی زد، دستش را پس زدم و با دو رفتم بي لبخندو
 

 .  شدندری باره، اشکم سرازکی به شد ی رحم می بينطوری اچطور
 ي که رویند در حال بکتوانست ی خواست آخر خودش آن همه شالق را تحمل متی فقط امنچارهی بدخترك

 ؟! باشد دهیشکمش دراز کش
 ؟! کند یها فرق م  ارباب و اشراف زادههی بود، چطور فکر کردم کارن با بقی رحم و عوضی بایخدا
 . دمی چسبيا نهی دور شکمم آمد و من به سیدست

 ! آشغال...  یعوض... ولم کن  -
 :  گوشم زمزمه کرددم
 ! میبهتره بر -
 .  خورد ی ولم کرد برگشتم و نگاهش کردم، حالم ازش به هم مو
 
 .  بودکی آور آن شلادی داد ی می مرا تکانی که گاهيزی ما گفته نشد فقط تنها چنی بیچی هم هنی ماشدر
 !  برمدیبا...  شو ادهیپ -

   نگاهش کنم در را باز کردمنکهی ابدون
 : 
 ! يکرد ی مرگ ميوگرنه آرزو یستیبرو شکرگذار خدا باش که برده من ن -
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 :  زد و من با اخم گفتميلبخند
 ! یی به تمام معناوونهی دهیتو  -
 .  رفتم حالم خوب نبودالی و به سمت ودمی در را کوبو
 .  رساندم و باال آوردمیی دو خود را به دستشوبا

 . دوست ندارد ارباب باشد احساس بود، چطور برگشت گفت اصال دوست ندارد برده دار باشد ی بی روانکی کارن
 .  رفتی نمنی تخت قرار گرفتم ، لرزش از بي چطور بود ؛  با حال خراب رولشی بود پس تماشیلی تمای بنیا

 : کارن
 ، دمی کشی کردم و به پهلوم دستي و متعجب به اطراف نگاه کردم ، بلند شدم ناله جی سر درد چشم باز کردم و گبا

 .  ستادی و دردم بخاطر خواب زدمی خوابادی شده بود ، حتما زکی کرد ، هوا تاری ميدی بود اما درد شدیخون
 . ستی و کوفتگی چهره جمع شده بلند شدم و به سمت حمام رفتم ، حمام آبگرم بهتر درمان واسه خستگبا
او برود و بعد هم  را تحمل کرده تا مای خانم هدی بهتر بروم البته فعال باي دکترشی مشکلم پنی  دوباره بخاطر ادیبا

 . منم به دکتر مراجعه کنم
*** 

 .  بودیشب بود ، پس ک1 بای صدا داد ساعت تقری را تنم کردم در با تقشرتمی که تی حالدر
 ؟!!! بله ـ

 : ستادی ایمی داخل شد و با تعظمارگارت
 !!!  بد شدهمای هزهی زنگ زدند حال دوشالی ارباب از وـ
 ریی بار تغکی؟ به ! بودی دختر دوقطبنی خوشحال بود ، ایلی آوردم که امروز خادی و متعجب نگاهش کردم ، به جیگ
 .  کردیم
 ؟...!!!نکنه دوباره ...  حالش بده ی چیعنی...  منظور ـ

  کردی رفتار مزی دختر چقدر جنون آمنی کردم ، ای من چه گناهای ، خدادمی را قطع کردم و به سمت سالن دوحرفم
. 
 ی شده بودند و به سرم مکجای و سردردم ی را باز کرد و منم سوار شدم ، استرس و فشار روحنی فورا در ماشلیآن

 . زدند
 :  نگاه کردملی آنبه
 ... !!! من...  لی آنـ
 ؟!!! بود ي بله قربان امرـ
 !!! تندتر برو...  نه برو ـ

 و ی طرف زندگکی دانستم چه کار کنم فکرم بد طور مشغول بود ، از ی شد ، نمرهی گفت و به جلو خیچشم
 .  که سرم افتاده بودی دو قطبیی طرف بالکیمشکالت خودم از 
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 .  داشتمازی باز دم کردم به هوا نینفس
 !!! نیی  رو  بکش پاشهی شـ

 آرام شد و یم کم که حس کردم سردرددمی کشیقی رفتند و منم با ولع نفس عمنیی ها پاشهی گفت و شیچشم
 . چشمام بسته شدند

 
 .  به خود آزار رسانده بودیلی بار خنی منتظرم بودند ، نکند ادهی عجله داخل سالن شدم همه خدمه نگران و ترسبا
 :  سمت الما رفتمبه
 ؟!!! شده ی بده چحی توضـ

 :  و بالکنت گفتدهیترس
 کنند مزاحم نشدم یفکر کردم دارن حموم م...نم رفتم دنبالش م...منم ... خانم مضطرب اومدند ... ارباب ...  ارباب ـ

 ... !!! شنی مداریگفتم عصر ب... خواب بودند و منم غذا رو برگرداندم ...  رفتم واسه نهار یبعد وقت...بعد ... 
 :  اخمم درشت تر شدهی گررهی ززد
 ؟!!! ي از ظهر تا االن چرا خبرم نکردـ

 :  با تعجب نگاه ام کردالما
 !!!  بزارم بخوابهدیگفت...  دیگفت... تماس گرفتم ...  ارباب ـ
 :  تعجب گفتمبا
 ؟... !!! ی با من تماس گرفتیتو ک...  من گفتم ـ
 :  زدي من برگشت سمتم و لبخنددنی بود با دمای دو به طرف اتاق رفتم که دکتر باال سر هبا
 ؟!!! شده یچ...  خوبه ـ

 :  زديلبخند
 !!! شهیتا فردا خوب م...  بود ی شوك عصبهیفقط .. . دی نگران نباشـ

 ری زی گونه اش گذاشتم که داغي کرد انگشتم روی رفتم رنگ به رخش نمانده بود و داشت ناله ممای سمت هبه
 : انگشت هانم متعجبم کرد

 !!!  تبش باالستـ
 :  کردی را جمع ملشی که وسای درحالدکتر

 !!! ادی منیی تبش پايبه زود... م  کردزیمن دارو تجو...  ستی نيزی چـ
 . ستی در انتظارش ني شده و فاجعه ی فقط دچار شوك عصبمای دکتر رفتم و او مرا مطمئن کرد که ههمراه

 .  بودبای شدم ، معصوم و زرهی تخت نشستم و به چهره اش خلب
 . دی لرزی در اثر تب  عرق کرده بود و مفشی را نوازش کردم پوست لطصورتش

 .  سر دردم آرام شودی نشستم و چشم بستم تا اندکی صندلي درد گرفت و بلند شدم و روسرم
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 :  ناله  و نه گفتنش چشم باز کردم و به سمتش رفتمیی صدابا
 !!! نی فقط هميدیخواب د...  نجامی من امای هستی نيزی چـ

 .  بودمرهی بود درست مثل جن زده ها زل زده بود به چشمام و منم متعجب به او خنشست
 :  استخوان گونه ام قرار گرفتي کرد ، دستش باال اومد و روی نگاه سنگ را ذوب منی توانستم اینم
 !!!  کارنینکشت...  یتو اون نکشت...  تو ـ
 .  بخاطر اثرات ذهن داغ کرده اش استدی گوی گفت و هر چه می مانی دانستم داشت هزیم
 !!! یتو در امان...  مای هنجامی من اـ

 .  ام گذاشت خشک شدمنهی سي حالش را بست و سرش را روی بییچشما
 !!!  دوریلیخ...  ساختن دور باشم ییای دننی اي خوام از هرچه تویم...  ببر کارن نجایمن و از ا...  دی نالـ

 .  خوردی ام منهی بود که به سي که متوجه شدم نفس هايزی موج دارش را نوازش کردم و تنها چییموها
 . نی فقط مهمان من بود هممای شدم ، نه هرهی بالشت گذاشتم و به او خي را روسرش

 . نمی را ببنی بلند شوم که متوجه شدم که چقدر دوست دارم دوباره چشم باز کند و من آن دو مرمر بلورخواستم
 :  را تکان دادم و بلند شدمسرم

 !!!  نامزده تو باشهی واقعستیقرار ن...  فقط مهمان توئه مای هـ
 

 به رهی دادم و خی تمام اتاق را روشن کرد من به مهجوالت ذهنم پاسخ نه مدی که خورشی آن شب تا وقتتمام
 .  بودممای و معصوم هبایچهره ز

 نی خواستم چنی داشت ، من نمی اربابي بود ، اما دختر فرهاد بود ، ارباب زاده بود و خوی خوب و دوست داشتندختر
 . را دوست داشته باشمدختر 

 .  آمدم و صاف نشستمرونی بمی هاالی تکان خورد و من از خواب و خمایه
 :  زدمي من ، لبخندي باز کرد و به اطراف نگاه کرد و بعد ساکن شد روچشم

 !!! مای هری صبح بخـ
 : دی ترسی را جمع کرد انگار که از من مخودش

 ؟!!! شده يزی چـ
 : دی کشداد

 !!!  قاتلیعوض... ازت متنفرم .. . رونی برو بـ
 مای که هدمی باور رسنی تعجبم را شرح دهد ، به ازانی توانست می کرد نمی سرم رشد میی دوتا شاخ هم باالدیشا

 .  شده استی کنم که چيادآوری به او دیثبات ندارد و من با
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بعد هم اثرات دارو ها و تب ...  ي شدی گفت دچار شوك عصبی دکتر میول...  يدی دی دونم چیمن نم...  مای هـ
 يبغلم کرد...  نبود یعی و تو چون در حال طبنجایمن اومدم ا...  ربط داده قتی رو به حقيدیباال ممکن آنچه د
 !!!       انجام ندادمیعی رفتار شنچیمطمئن باش من ه

 :  زد گفتیکیستری هخنده
 ؟!!! ستی نیعی کار شننیا...  ی بدبخت و کشت که جلو چشمام اون دختریتو اونقدر پست...  باش نوی اـ

 را یکی عرضه ی کارن بدی شنی داشت من و قتل ، کاش بابا بود تا میی قولی باز مانده بود ، چه قوه تخدهانم
 .  کردی روحش پرواز میکشته ، آن وقت با خوشحال

 .  بود نه آنچه که اتفاق افتادهدهی بود که دیالتی گفت تخی آنچه مرای کردم نخندم زیسع
 !!! دهی خوابی قاتل روانهی چهره معصوم و آروم نی دونستم پشت اینم...  يتو دست فرهاد و از پشت بسته ...  تو ـ

 :  کردم و بلند شدمیاخم
من . .. ستی بد نی منطق داشته باشکمیدر ضمن ...  ستمیمن قاتل ن...  ي تفکری ادب و بیتو واقعا ب...  مای هـ

تنها ...  و منم تمام روز رو  عمارت در اتاقم بودم ي تا االن خواب بودروزیشما از ظهره د...  رو کشتم یکی یکجا ک
 !!! ستیقضاوت عاقالنه ن

 :  زديپوزخند
 با تو بودم ی من لعنتازدهیو تا ... ي ساعت بعدش بهم زنگ زدمی بود ن9 ساعت تازه رونی بی رفتی وقتی قبلش چـ

 ی رفتار موانی حنیبا اون دختر ها ع...  امیلیتو اون مرده و...  ی هستی چقدر عوضدمید...  ی رحمی چقدر بدمید... 
 !!! شی کوك نشد کشتشتی عیتازه وقت...  يکرد
 :  بودی کامیلی قشنگ قصه بگه ونقدری گفت ، ممکن نبود ای داشت می درد گرفته بود ، چسرم

 من اون ی کنیچرا فکر م... ی بهم بگدیفقط با...  ی گیتو راست م...  کنم یممن باور ... گوش کن ...  مای هـ
 ...!!!  من بودمیچطور مطمئن... دخترك رو کشتم 

 :  زدداد
 ... !!! دمیشا...  ي خب تو بودـ

 :  شدلی ام کرد مطمئن بودنش به شک تبدنگاه
همش مال تو ...  کلشیاما صداش ه...  ي هم تو نبوددمیشا...  ي زده بودنکی اما چرا عيبود...تو ...  صبر کن ـ

 !!! بود
 :  را با دستش به چنگ گرفت و ناالن گفتشیموها

 ...!!!  دونمینم...  دونم ی نمـ
 : دمی نشستم و شانه اش را گرفتم که آخ گفت ، فورا دست پس کشکنارش

 ...!!! دی ببخشـ
 !!! ي بال رو سرم آوردنیتو ا... خواب نبود ...  نیـ بب 
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 :  نرسوندمبی آسمای شدم ، اما مطمئن بودم من به هرهی شانه اش که کبود شده بود خبه
 که خبرم کردند که حالت ی تا وقتدمی تو رو ندگهی رفتم عمارت دیباور کن من وقت...  کار نکردم نیمن ا...  مای هـ

 !!! دوباره بد شده
 :  شدری سر به زمایه
 !!! فقط...فقط ...  تو بود نیون عا...  اما ـ

 : دمی پرسموشکافانه
 ؟!!! مای هی فقط چـ

 :  منتظر من خوردي به چهره نگاهش
 ی حرف نمیسی انگلسیمثل تو سل...  مدل حرف زدنش ی طور بود نه لحنش مثل تو بود نه راه رفتن و نه حتهی ـ

در واقع ...  نشستنش مثل فرهاد بود یعطر فرهاد مدل راه رفتنش حرف زدنش و حت...  ستایوا... مثل فرهاد ... زد 
 !!!  جسم تو بوديانکار فرهاد تو

 :  واقعا مرا متعجب کرده بود بلند شدمی بود ولخنددار
ار مخصوصا که گشت و کشت...  داشتم يادی زیمشکالت...  که به عمارت پدرم اومدم یمن از وقت...  مای هنی ببـ

... انسان ها که جا خود دارن ...  داره ی جون مقدسوونی حهی یواسه من حت...  جماعت مثل آب خوردنه نی ايبرا
 تو ی دستم من تا حتری که زییاز برده ها...  کن یم تمی اذیلی پدرم شدم دشمنانم دارند خنی که جانشی از وقتیول

 هم دایاز آن طرف جد...  ی کنی رو قبول مشی دونسته که تو همراهی که بود میلطفا هر کس... حفاظت ندارند 
...  به هر دومان کن ی لطفهیپس ...  کنم ی گم می کار لعنتنی ایی سردرد وئ  مشغل هانی زمان بخاطر ايا
 !!! نمی خوام دفعه بعد جنازه ات تو ببیلطفا نم...  نرو رونی بدون اجازه خود من بنوان عچی به هگهید

 :  برممخواست
 ؟!!! گم یدروغ م...  من دارم ی کنی تو فکر مـ

 :  زدميلبخند
 ی مي به منه و داره به اسم من قتل هاهی شبی گی که تو می طرفدیفقط گفتم مواظب باش شا...  معلومه که نه ـ

 !!! کنه که منو کنار بکشه
 شناخت و اما ی خوب منقدری که مرا ای آن دشمندی باشم ، شامای مراقب هشتری بدی رفتم ، بارونی در باز کردم و بو

 .  کردمی مدای کرد که بشود فرهاد را پی رفتار میبرعکس ارباب
 شد گفت دست راس پدرم ی ارباب ارشد و منیبنجام.  کردم ی مبل نشسته بودم داشتم قهوه ام را مزه مزه ميرو

 :  شد ؛ نشست و گفتنیگزی فرهاد ، جايبعد از استعفا
 ؟!!! قربان نی داشتيامر با من ـ

 .  بودکی و شیی داشت و کامال جدی شدم چهره واقعا خشنرهی و به او خدمی کشینفس
 !!! که من رو بشناسه...  می دارامیلی به اسم وي تر فردنیی هم پادی ارباب ها و شاانی خواستم بدونم می مـ
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 :  کردفکر
 ارشد مواد فروش کشونی و نیی که دوتاشون ارباب پامی دارامیلیما سه و... قربان فقط اسم کوچکش ...  امیلی وـ

 !!! هاست
 :  دانستم کدام از آن ها بودهی هم نمخودم

 !!!  باشننجای هر سه هر جا که هستند تا شب اـ
 .  گفت و من مرخصش کردم که برودچشم

 : مایه
 ممکن هست ری اون مرد قاتل غدمی فکر کردم دی کارن چطور دوتا شده بود ، اما خودم وقتی چیعنی بودم جیگ

 کرد با کارن که ی که استفاده میکارن باشد ، چرا آن لحظه فکر نکردم اون ها از پوشش گرفت تا لحن و کالمات
 .  شده بودندفه همان لحظه به فرهنگ لغت اضایی آورد گوی که به زبان ميهر کلمه 

 کرد که طرف وابسته به ی مانی بیش را به صورت جمله هاتشهی زد و همی آرام و دلچسب حرف میلی کارن ختازه
 .  کردیمجلسش م

 انی رحم بود و از همه مهم تر انگار اصال از دوست نداشت می داشت بی غرور تلخدمی اون کارن که من داما
 .  را انتخاب کند فقط دوست داشت مقصود را برساندنیکلمات بهتر

 به فرهاد بود عطرش ، لحنش ، پوشش هی شدم ، تازه او همه جوره شبرهی خدی پنجره نشستم و به غروب خورشلب
 .  دستور دادنشیو راه رفتن تا حت

 " ي کردی مرگ میی آرزوياگه برده من بود " جمله اش برگشت نی بار ذهنم به آخرکی به
 .  ، دهانم باز شده بودی اما به زبان فارسدمی جمله را قبال شننی امن
 .  کامال کارن بودکلشی گفتم که فرهاد بوده اما نه از چهره و هی مدمی دی صورتش را نماگر
 خواهد به او ی به کارن باشه و دشمن کارن که مهی هست که کامال شبیکی شده ام ممکن به قول کارن جی گایخدا

 .  زندیصدمه م
 گشت به یکرد که برم به مغزم خطوريشتری بییزهای باره چکی ، به نمی را ببشی گری چرا مرا برد که وحشاما

 مرا با روزی که دی وقتی اون مرد را کشت و حتی وقتی ، آنجا و حتدمی دی که کارن را در مهمانيگذشته به اول بار
 . دمیدو  را کشف کردم به سمت دري رازیی زده بود ، گونکیخود برد ع

 ی تنم نبود و از طرفی لباس مناسبرای رفتم که کارن با چند مرد نشسته بود هل کردم ، زییرای به سمت سالن پذو
 . شوك شدم

 :  کردکی بلند شد و به سمتم آمد و رو به مهمانش کرد و شانه ام را گرفت و مرا به خود نزدکارن
 !!!  دختر جناب فرهاد...  هستند مایه... نامزد من شونی اونی آقاـ

 :  شده بودند ، زمزمه مانند گفتمرهی با لبخند به من خهمه
 !!! باهات حرف بزنم دی باـ
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 :  مثل من جواب داداونم
 !!! دندی حراج دياون تو رو تو...  ی لبخند بزنهی بهتر ـ

 :  نگاه اش کردم و او هم با لبخند نگاه ام کردمات
 !!! امیمن االن م...  دی کنییرایلطفا از خود پذ...  دی مرا بخشـ

 : ستادی انهی و در راه رو دست به سمی را گرفت و از سالن خارج شددستم
 !!! منتظرم...  مای خب هـ

 :  در آمدم و گفتمیجیازگ
من اون چند ...  شده اما مطمئنم چشماش با تو فرق دارن ری تو اجهی شبکلی که از چهره و هیکی کارن به نظرم ـ

 امیلیاون و...  و هم گول زده دیوی دیاون حت...  گم یبه خدا راست م...  زنه ی مي دودنکی عشهی اما همدمیبار د
 یاما االن که فکر م...  مثل من ي کنن تویاون ها فکر م...  رتالبته منظورم از افراد افراد پد... از افراد تو بوده 

 !!! نی با هم نداریتی سنخچیکنم تو اون ه
 : دی کشي اآه
ممکن حق با تو باشه و با ...  ها مرده امیلی از ویکیچون ...  رد کنم ای رو قبول ی فرضنی تونم ای فعال نمـ

 اوردی سرت مییتازه اگر بال...  ی رفتی تو چرا با اون روانایخدا...  اون کشته ی بهم گفتزی تو همه چنکهی ادنیفهم
 ؟!!! یچ... 

 :  دادمهی سرد تکواری فوت کردم و به دینفس
 !!!!  زدیو نم با تو مگمیتازه دارم م...  دونستم آخه ی مدی من از کجا باـ

 : دی کشینفس
 گنیم...  ارشد مخالفن ي ارباب هانیاما ا...  کنن دای رو پامیلیتا قاتل و...  خبر بدم سی به پلدی خوب من بایلی خـ
 !!!   قشرهنی اي واقعا سست فکرنیا...  شن ریگی خودشون پدیبا
 :  زدميلبخند 
 یلیتو خ...  دونه ی مشی همه رو برده هفت جدیاون عوض...  ی زنی حرف مي طورنی خوب شد تو اشی آخـ

 ...!!! یخاص
 :  باره قرمز شد و با لکنت گفتکی به
 !!!  تو برو استراحت کنیعنی... بهتر ...  اون ها ـ
 .  زدم و به طرف اتاقم رفتمیطانی رفت لبخند شو
   
 ي بهانه هانکهی کند باایفرار م بردم که کارن دارد از من ی پی هفته از آن ماجرا گذشته بود و من به خوبکی

 .  شدمی باعث فرار او ميزی ، اما در آخر من با گفتن چمینی که ما کمتر هم را بباوردی میبی و غربیعج
 .  بود که دوست داشتم کارن را به شکنجه بکشمي از آن روز هاامروز
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 .  کردی خورد و اصال نگاهم نمی و کارن داشت عصرانه اش را ممی نشسته بودي نهار خورزی مپشت
 :  مقدمه گفتمی زدم و بيلخند

 ؟!!! والمیمگه من ه...  ی کنی چرا ازم فرار مـ
 :  شد ، چشمانم را تنگ کردمرهی تعجب بهم خبا
 !!! ي نکنه عاشقم شدـ

 : رفتم خفه شود ، به سمتش دمی که در دهانش بود به سرفه افتاد ، ترسي زدم و او بخاطره لقمه ی کجلبخند
 !!!  آب بخورایب...  کردم یشوخ...  يخفه شد...  ی کارن خوبـ
 : دی کشقی و چند نفس عمدی را گرفت و سرکشوانیل
 ...!!! یلی تو خـ

 .  مجذوب شددمی من گره خورد شادهی نگاه ترسانی اش منگاه
 :  برود ، کنارش رفتماطی حرف بلند شد و خواست به حیب
 !!! ی دونی دونم تو فقط من و مهمان خودت میمن م...  کردم یفقط شوخ...  دی ببخشـ

 : ستادی سمتم و ابرگشت
 !!! لطفا...  مهمان بدان هی پس تو هم فقط خودت رو ـ
 : دمی ، دنبالش دورونی تند تر رفت بو
ترانه تو رو  دخی شوخهی...  رو ندارم ی جز تو کسنجایتازه من ا...  کردم یمن که معذرت خواه...  قهر نکن باباـ
 ؟!!! زهی ری به هم منقدریا

 :  ، به سمت استخر رفتمدی کشیقی بست و نفس عمچشم
 ؟!!!چطوره ...  می شنا کنکمی...  ی عالیی هوانی تواای اصال بـ

 : دمی را گرفتم و کششی به مفهوم نه تکان داد و من اخمام جمع تر شد و بازويسر
 !!!  ناز نکننقدریا...  بابا ي اـ

 خورد و با صدا زی هلش دادم ، لیطانی شي بردم و با خنده ی من اون به سمت استخر می گفت نه ولی مدام مکارن
 :  ، خنده ام کم کم رخت بست و رفتادیافتاد داخل آب و من با خنده منتظر شدم باال ب

 !!! ستی خوب نیکارن شوخ...  کارن ـ
 نبود قی نبود مجبور شدم بپرم ، آبش آنچنان عمی ، آن اطراف  هم کسردی گی اما فکر کردم دارد انتقام مدمیترس

 .  خورده باشدي هلش دادم سرش به جای که نکند وقتدمی ترسیول
 .  آب نگران دنبالش گشتم که گوشه استخر درست مثل جنازه نشسته بود به سمتش شنا کردمریز

 توانستم بکنم با بدبخت ی بود اما چکار منیرفتم سنگ ، کمرش را گردی بمدی شاای نکنه مرد ای ام گرفت خداهیگر
 : دنی کج شده بود اشکم بارنی ، رنگش عدمشیتمام سرانجام باال کش

 ...!!! ایخدا...  کارن ـ



 

@donyayroman 165 

 :  اش فشار دادمنهی قفس سي هام و گره کردم و روانگشت
 ...!!! ریکارن نم...  ریلطفا نم...  لطفا ـ

 :  آمد و من به جانب صدا برگشتمییصدا
 ...!!!  شده دخترمی چـ
 :   کارن گفتدنی شدم ، به سمتم آمد و با درهی به آن مرد مسن خهی گربا
 !!!!  اربابـ

 لی به کارن داد و دستور داد که به راننده خبر دهم با عجله بلند شدم و به سمت آنی و تنفس مصنوعدی کنار کشمن
 .  و من هم دنبالشدیتظر حرف زدنم نشد و فقط به سمت اشاره دستم دورفتم با حال خرابم من

 و آن مرد کارن را بلند کردند و لی چشم باز کرد ، زانوانم شل شدند و زانو زدم ، آنی حالی کرد و با بي سرفه کارن
ال از درد کرد  قلبم را ماالمیبی عجی ، ترسیمانی داشتم نه فقط حس گناه و پشیبی رفتند ، حس عجالیبه سمت و

 ؟! کردم ی من چکار مامدی سرش میی، اگر بال
 ی شانه ام نشست و من بي روی خود را مالمت کردم که دستمی خطاي آنجا نشسته بودم و براقهی چند دقدمینفهم

 .  داد خارج شدم و برگشت سمتشی  که در اطرافم مرا شکنجه مییایدرنگ از دن
 :  خشک شده ام را نوازش کردیی کنارم نشست و موهاالما

 !!! با شما کار دارند...  جناب کارن ـ
 کردم و الما مهربان مرا درك کرد و زی حالم تجوي آغوش و نوازش را براکی آن لحظه ی دانستم چرا ولینم

 زهای چنی شد با ای مدای که آنچه در من داشت هوی کنم ، در صورتی و خود را خالزمیگذاشت در آغوشش اشک بر
 . ردیقرار نبود آرام بگ

 !!! نهی خواد تو رو ببینامزدت م... دختر خوشگلم بلند شو ...  خب لی خـ
 :  مانند گفتمزمزمه

 ؟!!! چرا ی بهم بگشهیم...  یالما تو هم زبون من...  تونم ی نمـ
 : دی ، اما او فهمدمی وقت از او نپرسچی که هرمی شدم که جواب سوالم را بگمنتظر

 !!! يار دوستش دـ
 ی؟ اما جواب!!! من کارن را دوست دارم دمی شدم و از خود پرسرهی و مهربان الما خبای باز کردم و به چهره زچشم

 .  خواست تجربه اش کندی نمگری از عشق داشت و بار دیبی نکردم ، انگار قلب من ترس عجافتیدر
 :  تر شد و گونه ام را نوازش کردقی لبخندش عمالما

 ...!!! ی به اتاقش بزني سرهی... ياگه از حس کارن خبر ندار...  کنم ی مشنهادی پـ
 : دمیپرس

 ؟!!! اتاق کارن چه خبره ي چرا توـ
 : دی من خندیی زد و به کنجکاويلبخند
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 !!! ستی خاص سخت نیی چشمانی حس کارن نسبت به ادنی فهمـ
 توانستم حسش را ی؟ منم م!!! ، اما من چه دی جنگی ام شده  و داشت با حسش مفتهی دانستم که کارن شی مخودم

 خورده بودم و ی به آن بزرگی تالش کنم که عاشق شوم ، تازه شکستدی بایلی دانستم که من خیقبول کنم ، م
 .  نبودری امکان پذي زودنی حس به انیاعتماد دوباره من به ا

 .  عاشق او نبودمی ، من  کارن و عالئق و رفتارش را دوست داشتم ولمی توانستم دروغ بگوی خود که نمبه
 .  رفتم و با دو خود را به اتاق او رساندم و در را باز کردمالی شدم و به سمت وبلند

 . دمی دی نمی خاصزی چچی کردم ، اما من هی داشتم اتاق را نگاه میی کنجکاوبا
 .  بودرهی شده بودو به من خ دادهریی ام به کارن افتاد که لباسش تغنگاه
 :  گرفتم و زمزمه کردمنیی تخت نشستم و سرم را پالب

 ...!!!  معذرتـ
 !!! ي کردی شوخـ

 شد ، انگار رهی شدم که سر برگرداند و به پنجره خرهی فروغش خی باال آوردم و به لبخند و نگاه معصوم و بسرم
 . دی دزدینگاهش را م

 ...!!! ادی سرت بیی خواستم بالیمن نم...  کارن ـ
 :  گفتناراحت

 !!! دیستی اصال سوال کردن بلد نزایتو و ل...  يدی پرسیقبلش م...  ستمیشنا بلد ن... من ـ
 .  زدي لبخند مرده او
 ؟!!!عشق اولت ...  هی کزای لـ

 :  کرد گفتی که مهار مي شد و با خنده رهی برگرداند و به من خسر
 ؟!!! باشد ی اولزایکه ل...  دارم االن ی من عشق دومی کنی تو فکر میعنی... ؟ ...!!! عشق اول ـ

 :  شدمرهی اتاقش خواری را درست کردم و به ددامنم
 ده ی نشون منیا...  ستی نشتی عشق تو پس االن چرا پزایاگه هنوز هم ل... دونم فکر کردم ینم... خب ... خب ـ

 !!! نوشته که سرنوشت برات ياالن هر طور...  نیکه جدا شد
 :  را داخل دهانش جمع کرد و سرش را تکان دادلبانش

 !!!  خواهر منهزای ، لمایه...  ي نداری حافظه خوبـ
 : نشیری شدم به نگاه شرهی پرتاللوء شدند که خودم هم حس کردم    ، به کارن خچشمانم

 ؟!!! ستی عشقت نیعنی...  خواهرته ـ
 :  نتوانست خنده اش را نگه دارد و با خنده گفتگرید
 !!!  متاسفانهـ

 :  کنمی مي کردم که تابلو بود که دارم نقش بازی از رفتار خودم متعجب شدم و خودم را جمع کردم و اخمخودم
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 !!! نی هممی بشیمی با هم صمکمیفقط دوست داشتم ...  نداشتم ي منظورـ
 :  را دراز کرددستش

 ؟!!! یرانی اي بانوی شیم با من دوست ـ
 :  دستش گذاشتمونی زدم و دستم ميلبخند

 !!! یی فرانسوي البته شاهزاده ـ
 هر چه تمام تر تمام ینیری آن روز به شی زدم و با خنده و حس خوبي  با لبخند دستم را فشرد ، من هم لبخندو

 . شد
 خوب ؛ با تمام اتفاقات بازم مرا نرنجاند و نگفت که کارم اشتباه بود یلی زدم و فکر کردم ، کارن خوب بود ، خیغلت

 .  شودی به خوشحاللی من تبدی کرد که ناراحتی متیری مدییبای را به ززیبلکه همه چ
 کردم ی گذشت حس می کرد ، هر روز که می را جذب می و غمش هر کستی معصومی بودن و گاهمهربان

 . می هم را بشناسشتری و بمی با هم همصبحت به شوشتریدوست دارم ب
 ی پرای ، زمی زدی قدم مالی بود که همراه کارن به خواست خودم در باغ بزرگ وی خوبیی از روزهایکی روز هم آن

 .  ها را از الما کش رفتمنی دارد که خلوتگاه کارن هست اییبای زریبرده بودم که آنجا آبگ
 .  سرچ کردم و او هم مشکوك قبول کردنترنتی من به دروغ گفتم از ا منگ شد وکمی دی تا شنکارن

 . می رفتی خاصش مریحال ما هم قدم با هم به سمت آبگ 
 !!! می نرشهیم...  دارم ی حس و حال متفاوتنجایمن ا...  مای هـ

 :  را گرفتمشیبازو
 !!! خواهش... خواهش...  نمیدوست دارم بب...  ندازمت ی نمـ

 :  تکان داد و گفتيسر
 !!! دی هستیبی شما دخترها موجودات عجـ

 . دمی گذاشت و اخم  باز شد و خندمیشانی پانی کردم که با انگشت اشاره اش میاخم
 !!!  زدهلیمی فرهاد بهم اـ

  ماه در حال تمام شدنکی گذر نور ي رفته بود که به تندادمی روزها خوشحال بودم که نی پاك شد آنقدر البخندم
 . هست و من حس کردم دلم ماالمال از غم شد

 نجای تا آخر تابستان ای توانی می اگر دوست داشته باشمایاما ه...  کنم لی تحمی را به کسيزی دوست ندارم چـ
 !!! یبمان

 کارن می آخر با من اما من از تصممی بمانم ، فرهاد گفت تصمیلی هم  دوست  نداشت من بروم ، اما با چه دلکارن
 . خبر نداشتم

 شد و من تازه متوجه شدم و دستم را پس رهی بود خشی و کارن با لبخند به دستم که دور بازودمی رسری آبگبه
 . دمیکش
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 .  برهنه اش را داخل آب فرو کردي شلوارش را باال زد و پاهاي نشست و پاچه هانی زمي روکارن
 را ي سردنی فقط من ادی تابستان سرد بود و شاییجود هوا با وی حتیمنم کنارش همان طور نشستم ، آب اندک 

 .  کردمیحس م
 انی که تجربه کردم فکر کردم ، و می آرامش بخشش  دلباختم ، چشم بستم به اتفاقات خوبیی آب آرام و صدابه

 .  به حسم برده امی بود و من پشهیآن کارن ، رفتارش ، لحن خاص حرف زدنش ، پر رنگ تر از هم
 !!!  آرامش منههی ده هم مای هم من رو عذاب منجای اـ

 :  شده بودرهی نگاه کردم که به دور دست خبهش
 ...!!! اما...  دمی عذاب کشیلیخ...  تنها بودم یلیمن خ...  مای هی دونی مـ

 :  و او نرم و نوازش گونه گفتمی شدرهی دو به هم خهر
 !!! مای هي آوردي و شادجانی من هی تو به زندگـ
 کنواختی همه خاطرات خوب کسب کردم و او مرا تحرك نی همه درس گرفتم انی گفت ، من از او ای میچ

 . دی دی مشیزندگ
 :  زد و سر برگردانديلبخند

 دارد که من ی دخترت چطور زندگدمیپرس...  خودم آشنا کنم ی داد که تو رو با زندگشنهادی فرهاد بهم پی وقتـ
و حال ... که عاشقش بوده ی هستشی گفت تو تنها دختر برده جنسیوقت... کرده  انتخاب رشیی تغيبدبخت و برا

...  داشتم يمن گذشته به مراتب بدتر...  گرفت مخنده ا...  داند چطور تو رو کنترل کند ی شده که نمچارهی بيپدر
 ...!!!    آمدهنیری فرهاد شي من برازیچ

 : دی کشینفس
 مهم نبود جز پول و شی برای در زندگی هدفچیه...  افراد اروپا بود نی از قدرتمندتریکی...  شاون لی پدر من دنـ

 اون ي برازیتنها چ...  زد یچرا دلش رو نم...  شد ی نمرابی دادنم چرا سی کنم نمیهر چه فکر م...  شتریقدرت ب
...  ها ی ارباب  و اشرافي چالش براکی شد ی اس اميد ی بي برده داریوقت...  یی قدرتش بود به هر بهاشینما

 منفورش رو انجام دهندش ي درست مثل مواد شکل و بویول...  مضحک و پست ی سرگرمهی... پدرم معتادش شد 
 ي دختر باکره تیمادرم جول...  قدرت مضحک و پست نی شد که پدرم خودش شد راس انیو ا... کرد یدرك نم

 ی میچه کس...  داشت ی به بردگلیباهوش بود  اما تما...  بود بای زیجول... م پدرم کرد یبود که خودش رو تقد
فقط ...  دوست داشت گرشی دي از برده هاشتری رو بیپدرم جول...  کند رابی رو جز پدرم سلی تمانیتوانست ا

تباه  بخاطر اشنکهیتا ا...  اد دی نمریی تغيزی چچی رو هنیاما برده بود و ا...  شد ی می جولبی نصلی دنیی هایخوب
 من یجول...  مهم اومد ی نظر جولشیاما برا...  نبود ری پذتیپدرم مسئول...  شکل گرفتم ی من در شکم جولیو مست
 بزرگ کند در واقع من دور از یی خواست من رو تنهایم...  پدرم کنار رفت ی از زندگی مدتي خواست و برایرو م

 رفت ی کرد و می پرواز مشی کرد برای هوس اون رو  ملی مادرخوانده ام هر وقت دنته به گفیول... پدرم  باشم 
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که ...  کردم ی اتفاقات داشتم رشد منی خبر از ایمن ب...  خوارش ری پسر ششی گشت پیعمارتش و روز بعد بر م
 !!!  کردمی کاش نميا

 تا آرامش کنم که سر می بگويزی شدم خواستم چرهی که به آب بودند خنشی غمگیی کرد و من به چشماسکوت
 :  زد و ادامه داديبلند کرد و  پوزخند

 با یمن حت...  نبود ی در جولی محبتچیه...  کرد ی ماننده که خفم مادمی به ي نهیاز مادر فقط س...  دوسالم  بود ـ
هر وقت از سر ... بود مادر خوانده ام ...  داشتم نای به سادریبی عجيمن عالقه ا... مغز ناقصم درك محبت داشتم 

 که مادرم در خدمت ی ماند و گاهی و تا شب مشمی پامدی مدی شنی ام رو که مهی گریی گشت و صدایکارش برم
 ی وجود من رو دور نمنی داشت اما با ای سال6 بود که دختر ياون هم مادر مجرد...  برد ی خودش مشیپدرم بود پ

 خانه دی رسی که مي مادری کسم که حتی کردم که چقدر بی درك مشتری شد بی مشتریعمرم هر چه ب.... انداخت 
...  باشم ی وجود خوشحال بودم مادر داشتم قرار بود فرزند خوبنیبا ا... کند ی افتاد بهم محبت نمی متش تخيو رو

 نکهیتا ا.. . کردم ی رو سر ممی زندگبهی محبت چند غرقهی رفتم و با همان چند دقی به مهد منایمن به همراه سادر
!!!... 

 .  و چهره اش رنگ غم گرفتختی از چشماش فرو ری اشکقطره
 ... !!! کارن  سخت نگو...  الی خی بـ
 !!!  لطفا گوش کنمایه...  خوام بهت بگم ی مـ

 :  را به دست گرفتمدستش
 !!!  کنمی گوش مـ

 :  زدم و او سر برگرداند تا راحت حرف بزندي شد و من لبخندرهی نگاه ام خبه
 مرد هی گفت من پسر ی مشهیمادرم هم...  خواندم ی مهی سالم بود و من داشتم پا5 اون موقعه تازه سال اول بودم ـ

 خواستم ی خواستم خودش رو میمن برچسب نم...  خواستم ی جز اون نميزیاما چ...  شاهزاده ام هینمونه ام من 
 ...!!!  داشتی وقتدمشی ددمشید... شتم از مدرسه برگیوقت...  دمیخاص رو سرانجام داون پدر ... 

 کردم و با به دندان گرفتن ی داشت اما درکش مي بست و چهره اش مچاله شد و دستم را فشار داد درد بدچشم
 . دمی را برمیلبم صدا

من دم در خشکم ...  نداشتند ی که شرميپدر و مادر...  سخته  تیذلت ملکه زندگ...  مای تحملش سخت بود هـ
 که دمیترس...  دمی ترسدی خندی و پدرم مدی کشی مغی جی به کابوس نبود وقتهی فقط شبدمی دیآنچه م... زده بود 
 قرار نی هوا و زمانی به اون زدم که مشت و با مکلیمن رفتم سمت آن مرد درشت ه...  کند ی متشیدارد اذ
 دانستم ی کرد که نطفه اونم و من در آن سن چه مدیو مادرم تاک...!!!  يچه پسر " با خنده گفت لیدن... گرفتم 

...  کند ی متی مرد به ظاهر مرتب و مغرور مادرم رو اذنی دانستم که ایمن فقط م...  آنها چه بود يمنظور هر دو
 برد و يرای اون من رو به سمت پذی کند ول زدم ولمی بلندم کردو من فقط داد ملیدن...  دفاع کنم ن از اودیمن با

 !!! یلعنت... یلعنت... من ي  به اون که مادرم رو جلورهی خنیمن خشمگ...  مبل پرت کرد يرو
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 : ستادی بلند شد و پشت به من او
 ...!!! من...  پستم یلیمن خ...  با فرهاد برو مای هـ

 :  کامل گفتمنانی و با اطمستادمی اشی در رورو
 ...!!!  که پسرشهی نملیدل...  نه کارن ـ

 :  زدداد
 !!! ي با پدرت نداری فرقچی هیدرست مثل اون...  يتو دختر فرهاد... چرا نشه ـ

 :  شدمکی به او نزدیقدم
 !!!  منهمیفرهاد فقط ق...  ستمی فرهاد نیمن دختر واقع...  ی کنی نه اشتباه مـ
 :  زديشخندین
...  کنه ی مي فدا کارنقدری ابشی بچه رقشهی که ميواسه بچه ا... فرهاد ي فکر کردیعنی...  مای هی تو ساده لوحـ

 به ی نجسزشیتو هم مثل من از آم...  يفقط چهره مادرت رو به ارث برد... رفتارت ...  به خود فرهاده هیتنفر تو شب
 که باورش ی کنی فکر مبای خودت هنوز اونقدر ساده و زفقط...   دونن جز خودتی رو همه منیا...  يوجود اومد

 ...!!!  توئهیفرهاد پدر واقع...  ی کنینم
 :  شدمی کم داشتم منفجر مکم

مادرم ولش کرد و با پدر من ازدواج کرد من دوسال بعد از ازدواج پدر و مادرم ...  منه میفرهاد فقط ق...  ستی نه نـ
 !!! ي کردی تا درك میداشت منطق کمیکاش ...  اومدم ایبه دن

 :  زديپوزخند
 دونم که ی من ممای دونم هی مزیمن همه چ...  دهی رو دزدهی چرا نگفته که عالی دونیم...  پس بهت نگفته ـ

 ... !!!  کردی کرد و چکار نمیفرهاد چکار م
 :  زدمداد

 ... !!! ی دونی نه نمـ
 :  شدمدهی و من ناخواسته دنبالش کشدی را گرفت و کشدستم

 !!! ولم کن...  ولم کن ـ
 !!!  پس صبر کن...  ی رو بدونقتی حقی خواهی مگه نمـ

 و منگ آماده بودم ، در جی لباس داد و چون به الما گفته بود مرا اماده کند گریی تغنکهی و بعد از امی رفتالی سمت وبه
  مرا به شک برده بودنی محکم دارد و اي سندشی ندارد ، اما کارن مصربود که حرفاقتی گفتم نه حقیذهنم مدام م

. 
 :  شدمرهی خی رانندگنی رخش در عمی نبه
 !!!  دهی نمنشی تسکیی داروچی درد بزرگ که ههی شهیبعد برات م...  ی شیمثل من نم...  مای هی بهتر االن بفهمـ

 .           هام و پاك کردماشک



 

@donyayroman 171 

 .  شدندی صدا چشمام اشکی شدم و برهی سردم قرار گرفت ، به کارن خي دست هاي رویدست 
 :  داد و من سرم را خم کردمهی از جنس آرامش به من هدینی تسکي لبخندبا
 الی ومی گردی االن برمنیهم...  زندند ی مبیاگر به روح و روانت آس...  نکن تی خودت رو اذنقدریلطفا ا...  مای هـ

 ؟!!!چطوره ...  می کنی نگاه مي کمدلمی فهی و مینی شی منمایدر سالن س
 :  تکان دادمینی فنی با فسرم

 ...!!!  منهمیفرهاد ق...  دونم اشتباه ئه ی مـ
 :  گذاشت و گفتنی فرمان ماشيدستش را رو 
 !!! یی دروغگویلی پس خـ
 :  شدمرهی اخم بهش خبا
 ؟!!! بهت دروغ گفتم یک...  دروغگوم هی منظورت چـ
 .  کنمی خونمی بهم کرد که آماده بودم صورتش را با ناخون های نگاهمین
 ؟!!! خودش آورد شی تو رو پيزی چه چيفرهاد برا...  مای فکر کن هکمی ـ

 همه بچه فرهاد نی انی چرا از بای فرهاد ماندم ، شی داستم چرا پی خودم هم نمگری نشستم راستش دمستاصل
 .  بود نبودمدهی را دهی او عالی مادرم وقتهی آنقدر ها شبدی من ؛ من بچه بودم شايانگشت گذاشت رو

 انی از مشی براق مشکي های به اسم واکس زدن ورنیتی اهمی واسه کار واقعا بای بلند شده بود از آن سر دنچطور
 .  به سمت او آمادشیدو کودك کنار

 هم شی در اوج تشنگی ، اما فرهاد حتازشی مامانم هستم واسه نهی فکر کرد بعدا جواب دادم که مثال من شبنیا
 نی همچي پدرچی گفت که پدر من هست و هی ، او مندی ببی مهی مجدد او به عالازی گفتم که من را نی من میوقت

 .  به دخترش نخواهد داشتينگاه ناپسند
 :  قرار گرفتمی و من در آغوشدی موهام پشت گوشم برد و کامل سمتم چرخکارن

پس لطفا به خودت و ... الاقل تالش کرده که خوب بشه ... فرهاد با تو خوب شده ...  مای ه خودت رو عذاب ندهـ
 !!!  و افتخار داشته باشمانیقدرت ا

 :  کردمهی را به چنگ گرفتم و با صدا گررهنشی هق هقم بلندتر شد و پییصدا
چطور جالد جسم و روح مادرم رو ... تم  درد نداشنقدریا... بود ي سر چهارراه هایی پدر من گدایحت...  چرا فرهاد ـ

 ؟!!!چطور ...چطور ....بابا صدا کنم 
 .  و غصه خوردمختمی در آغوشش اشک ری حسچی هی خورد و من بی دستش نوازش گونه پشتم تکان مکارن

 کارن را ي به بدنم افتاد و بازویبی ، لرز عجمی سالمندان رفتشگاهی آرام شدم به سمت او آن آسای که کمسرانجام
 .  پوست دستش خواهد ماندي رومی ناخن هایی دانم جای که ميچنگ زدم ، طور

 .  که دوست داشتم فرار کنمی زد و دستش را پشتم گذاشت و مجبورم کرد راه بروم در صورتي لبخندکارن
 . ماجرا را حل کرد بودم%50 فرار کنم من در مغزم قتی توانستم از حقی نماما
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 .  قرار داشتزی و تمکی ساختمان شنی خواست که در ای محکم مي مهریتکی قرارداد ژننی ایی گواما
 :  کرد و در آخر گفتی با او حوال پرسی شناخت و با گرمی را مرشی پرستار بخش پذی به خوبکارن

 ؟!!! صحبت کنه کمی تونه با من یم...  امروز چطوره ـ
 .  به مرگ نشسته بودنددواری و امی از زندگدی مسن و ناامیی شدم زن و مرد هارهی اطراف خبه
 :  گفتی هو مغزم خشک شد چکی دمی به کارن چسبشتریب
 ...!!!  محکم تولیاون دل...  کارن ـ

 :  بست ، چطور چطور ممکن بود ، کارن با لبخند گفتخی زبانم
 !!! اد خواهد دحی تو توضي رو برازی صبر داشته باش خودش همه چکمی...  ای همراه من بـ

 .  از اطرافم بودي خبری از سوال و بی و مبهوت دنبالش رفتم هر قدم انگار در گودالمات
 .  کردی متی بود که گاه گاه مرا به چپ و راست هدای کردم وجود دستی که حس ميزی چتنها
 . زدند ی که پتک مانند به سرم میی سوال هاچی در پچی اتاقش باز شد و من جهش کردم از اون گودال پدر
 !!! ياوریمن رو به خاطر م... امروز حال شما خوب هست ...  هی سالم داـ

 :  مو  به تنم راست کردیی و صدادی کارن کشي به چهره ایدست
 ؟!!!! يامروز به من سرزد...  یتو پسر من کارن...  کند ی کار میی پسر من هنوز حافظه ام قوی هـ

 .  بروم کنار آن زن که لب پنجره بود و من آرام به سمتشان رفتمشی با دست خواست پکارن
 که به چشم داشت با اهی بزرگ و سکی تر سر تکان داد از عنقی دستم را گرفت و کنار خود نشاند که زن دقکارن
 . شده ستنای نابدمی فهمدشی سفییعصا

 زدم و او به يشخندیه بود ، ناخواسته ن و او خوب تقاص پس دادردی گی ، اما خوب مردی گی مری خدا دندی گویم
 . مدی فهیخوب

 ؟!!! هی دختر کنیا...  یستیتو تنها ن...  کارن ـ
 :  گفتی و کارن با مکثمی و کارن با هم به هم نگاه کردمن

 !!! فعال مهمان منه...  دختر فرهاد ـ
 :  تکان داديسر

 !!! يدیپرنسس فرهاد رو د...  پس باالخره  ـ
 :  با لکنت گفتکارن

 !!!  از شما سوال دارهمایخوب راستش ه...  من یعنی...  مای شهی داـ
 از سوال و توهم آنجا ییای دنانی تکان داد و اجازه داد بپرسم ، کارن با چشم و ابرو گفت شروع کنم و من ميسر

 : بودم
 ؟!!! هیعال...  مادرم چطور فرار کرد ـ

 .  ابهامات مرا دور کندمای فرهاد باشد و شدیاشت بپرسم پدر من چرا با شد بهم واقعا انتظار درهی خکارن
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 :  تکان داد و رو به کارن گفتي سرمایش
 ؟!!! ي شوی ناراحت نممی حرف بزنی فارسکمی دختر جوان نیاگه من و ا...  کارن پسرم ـ

 :  زد و گفتي لبخندکارن
 !!!  منتظرمرونی بـ
 :  او را نگه داشتمانی بلند شود قفل انگشتهانی قبل از او
 !!!  نه نروـ

 گذشته ي سرداب و سراب هاانی کارن چکار کرد حاال که من مای کردم ، خداخی دی را بوسمیشانی شد سمتم و پخم
 . ختی ری کرده بودم داشت روح و روان من  را به هم مریگ
 !!!  زارمیتنهات نم...  مانمی نترس دم در منتظر مـ
 که در شورش و  نبرد بود به چهره ي زد و مغزی میی که تبل رسوای و من با قلبدی کشرونی دستش را از دستم بو

 .  شدمرهی خمایپر چروك ش
 ی احمق بود تو نباشهی اونقدر که عالدوارمیام...  ی هستهی عالهی شبیلیحتما هم خ... ماستیپس اسمت ه...   خب  ـ
!!! 

 :  گفتمضیو با غ جمع شد اخمام
 !!!!  کردمیمنم جاش بودم فرهاد ول م...  مادر من احمق نبود ـ

 :  زدی عصاب خورد کنلبخند
 ؟!!! ي پس چرا نکردـ

 .  کنمشیدای دانستم از کجا پی گشتم که واقع نمی و من دنبال جوابدی در دهانم ماسحرف
در ...  از فرهاد متنفر بود نکهیا...  بود ی چهی مشکل عالی دونیم... رو خوب شناختم هی دختر جون من فرهاد و عالـ

 هی درست شبهیاما عال... درست فرهاد خشن بود و با همه بد ...  چرا ی دونیم...  فکرش احمقانه بود نی که ایصورت
  ها دل فرهاد ونی چون واقعا بهتردی دی اون دختر مي توی دونم چیبه فرشته نجات اومد سمت فرهاد االن نم

 اش وونهی شه دی نمدی روز سفکی یاهی سچی هنکهی با دونستن اهیاما عال...  دادند اهی بردند بهش لقب سنگ سینم
 ی ست دختر بهی کردم حق با عالی دونستم فکر میاون موقع نم... رهاش کرد شیووانگی ديبعد هم تو... کرد 
 با پسرم يمن کار... راه و چاه و نشونش دادم ...  خواست برده فرهاد باشه کمکش کردم ی که نمخودش چاره

 قای دقشهی سرگرم مگهی برده دهی بره فرهاد با هیگفتم عال...  کشم ی عذابم میمونیکردم که هنوز از دارم از پش
 گرفته بود نه شیاما فرهاد آت...عرب ...   سبزه...  ی باشه چشم رنگهی به عالکی خوشگل تر آورد که نزدهیبراش 

 اون  عمارت آرامش ي توی داد نه کسی بهش آرامش ميزینه چ...  مجنون نیخواب داشت نه خوراك شده بود ع
 !!! دی دیم

 :  شد و به سمتم اومد و موهام و نوازش کردبلند
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 برده ها يمخصوصا اگه بچه . ..خبر نداشتم چون فرهاد از بچه متنفر بود ...  بچه فرهاد به کمک من کشت هی عالـ
...  که ندارند ي ارباب ها چه قانون هانی ای دونیتو نم...  بشه ری جنجال بشه و پسرم باز تحقادیگفتم ن...باشه 

 ناموس ی که داشت اون بی سر سختبیمخصوصا با رق  رو حفظ کنهتشی کرد که موقعیفرهاد تمام تالشش رو م
 !!!  زاشت و فرهاد مجبور بود اطاعت کنهیشرط م
   نشست و دستم را به دست گرفتکنارم

اما تازه ... کمک کردم سقطش کنه هی خبر به عالی بشهی منم نخواستم به مشکالتش اضافه کنم و مثل همـ
 يآورد زدم تو رو هی عالیوقت...  خواد خانواده داشته باشه ی خواد بابا بشه می که چقدر پسرم بزرگ شده مدمیفهم

 و چه یشه دوند در کالمش و گفت چی رهی سنگ دل اون لحظه بود که زخم کهنه عالنقدریگوش که چطور ا
  سرم شوهرم بودرهی شدم که خای دننی وارد اي بود منم توسط نامردیکی می که من واون داشتیقصه اس زندگ...
.... 
!!! 
 :  زدي و لبخنددی کشي اه
 مادر دی فرهاد با اون سنم حس شدهی شدم و زود هم دل پدر فرهاد و زدم و شدم دای نم خوشبختانه من بچه دارـ

متاسفم دخترم ... لحظه بغلش کنم هی واسه ی حتومدی کاش باز مایآه خدا...بودن داشتم و فرهاد هم کسم شد 
و اونم ...  شهی مری کنه باالخره فرهاد ازش سبرگفتم ص...  خودم ی کرد گفت من برد به جوانهی گفت و گرهیعال...

 مادر ستی عنوان حاضر نچیتازه به ه...  شه ی هم ازت متنفر تر از خودش وجسمش منکهیگفت و اون موقع از ا
 گری دی تر بود و طرفی انسانندهی با آی طرف دختر جوانکی بود چکار کنم ریچند هفته فکرم درگ...بچه فرهاد بشه 

 که دمی شب شنکی...  کرد ی واقعا خوب رفتار مهیاون چند هفته عال... که بزرگش کرده بودم يرپسرم بود پس
 در هیو عال... کرد رو ول کنه ی که مي تمام کاری گفت که حاضر بخاطرش همه کار بکنه حتی مهیفرهاد به عال

 ی رو سند مهی عالی مستيها  حرفیفرهاد اما حت...  بخاطر من ول کن زی که معلوم بود مسته گفت همه چیحال
 یلی هوا چرخاند فرهاد خي رو توهی عالیو با خوشحال...  من از کارم استعفا دادم هیروز بعد گفت که عال... زد 

 میتا آخر تصم....  کرد ی مهی تختش گرنیی رفت پای فرهاد به خواب می که وقتدمی دی رو میخوشحال بود اما زن
 بهی افتاد به جون مهسا و تنیی و فرهاد با تند خوهی دست عالي روختی رو ريچا  که مهسا با داد منیگرفت وقت

 ی نه نه مهیعال...  دی به سمتم چرخهی دستش و همان لحظه نگاه معصوم عالي روزی آب جوش برهیاون شد که عال
 بعد از هیعال... دکر  کرد و با لگد مهسا رو دورهیکرد و مهسا زانو زد منتظر مجازاتش بود و فرهاد خودش اون تنب

 ی متمی اذيولم کن دار...  اگه بگم ی وقتنمی ببی رو من منی ای چه روانيدیگفت د...رفتن فرهاد به اتاقم اومد 
 قرار گرفتم و کمکش کردم ریمنم تحت تاث... فرار کنم نجایتو رو خدا کمکم کن از ا...  کرد ی مي چه برخوردیکن

 دیتا شا... تا مثل من نشه ...  و مدارکش رو هم خودم بهش دادم تا بره اسنامه بردمش شننالیتا ترم...فرار کنه 
 ی فقط من می شهر رو گشت ولنیفرهاد تمام شهر رو وجب به وجب گشت هر گوشه گوشه ا...خوشبخت بشه 

 .             کجا رفته بود مطمئن بودم که خانواده اش قبولش کردندهیدونستم عال
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 : ان داد تکي زد و سريلبخند
 به نیگفت از ا...  کارن شی غوغا شد و من تا خواستم اعتراف کنم رو فرستاد پدی فرهاد که فهمفی حفی اما حـ

 نی ايتو...  فرهاد بود و به دلم نشست ی سالگ9 هی شبیلی خدمی کارن باشم من کارن رو قبال دشی پشهیبعد هم
 سر به دنمی ومد دیاما هر بار که م...  نه ای  رفتهنی از ببی عشق عجنی بودم که فرهاد خوب شده اریگیمدت پ

 ی مهی خواد گری رو از دست داده و اون مشی اسباب بازنی بچه که بهترهی کرد و درست مثل ی مهیدامن من گر
 سر اونم مگه دوستت نداشت و اون...  برگرده ي روزهی دی تونم اعترافم اما گفتم شای دونستم نمی منکهیبا ا... کرد 

...  گستاخ بود اصال فرهاد نبود شمی بعد اومد پي سال اندکی و گفت و نی گردونه ایبرش م...  داد ن تکودییتا
 کار نکمی که چشمام تار شدند و عدمی کشت تازه اون زمون فهمی کرد من و می و نمدمی سفیی اگه حرمت مویعنی

من ...  و گرفتم شی من خوشبختفت گیوقت... ود  شده بی دانستم چی نگاه کردم نمنشی کرد به چشمم خشمگینم
...  دهی فهمدمی دادم فهمي و فراررونی بکشه بیگیری که خدا بهش داد که اون از تيباعث شدم که اون فرشته 

 مال منه حق مطلق منه هیعال...  بود که گفت نی ادمی که شنيزیتنها چ...  بود ی عصبیلیخواستم آرامش کنم اما خ
 !!! اجازه نداره تنهاش بزار

 :  زد و گفتي ، لبخنددمی کشي تاسف بارنفس
اون خود ...  کرد نه بره ی سگ و قربون مهیتا قبل عال...  بودشونی خوبش بود پرنی دختر جوون فرهاد ای هـ
 روز هیچشمام و که از دست دادم  بایتقر...  اون خودخواه تر کردم می داد و من با کوته فکری رو درس مطانیش

...  بهش نارو زده هیاونجا بودم که  من گفت عال  کارن و چون کارن وابسته من بود منمدنی در واقعه ددنمیاومد د
 نی چرا ای دونیاما م...  رو فراموش کرده هی عالگهی بار خسته است گفت که دنیگفت که فرار کرده باز گفت که ا

  گفته بود که خانوادش دنبالتنتیو چون به پدر ناتن... آورده و مرده ای تو رو دنهی دونست عالیچون م... ها رو گفت 
 !!!  هم تو رو برودادیو شه...  دازن ی نمرتی بکشنش تو رو بردار بره تهران اونجا گتا

 :  گفتمنیغمگ
 ...!!!  فرهادمن بچه پدر و مادرم هستم نه... ممکن فرهاد اشتباه کرده ...  شهی نملی دلنی اـ
 :  زديشخندین
 که از رهیبا تو که رفت و به فرهاد گفت م... و تو هم ... دی رو دزدهیفرهاد عال...  یستی دختر جوون انگار تو باغ نـ

...  باهوش شده بود هیعال...  کنه ی گرد و با فرهاد ازدواج میبعد بر م...  که رابطه اش گناه نشه رهیشوهر طالق بگ
 !!!  بخاطر تو برنگشتیول...   تون در قفسش رو باز کنهی می دونست چیم

 .  کردم باورش در من ممکن نبودی توانستم قبول کنم ، هر کار می نماما
 . می توان حرف زدن نداشتمای با سکوت اتاق در زد نه من نه شکارن

 !!! امی تونم بی مـ
 :  ما لبه تخت نشستي هام صورتم را پر کرده بودند و کارن رو به رواشک
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 شک تو ی بیتو دختر اون...  می نکنی رو فلسفهیبزار قض... باور کن فرهاد االن واقعا تو رو دوست داره ...  مای هـ
 وقت چی که من در پدرم هيزیچ...  داشت ی چطور حالدمی من دي رگت و زدیوقت...  و همه کس فرهاد زیعز

 !!!  باشی خوبختر و به او لطف کن و دقبل از دست دادنش برو سمتش...حس نکردم 
 :  هقم بلند تر شدهق

 ...!!!  تونمینم...  تونم ی نمـ
 بودم ، تی اهمی خوردم بی که می شدند و به هر کسدمی دي راه رو ، اشک هام پرده ي تودمی از اتاق با دو دوو

 یچی رفتم و هی رو مادهی کرد دور شوم ، از پی که داشت خفه ام می حسنی خواستم از ای داشتم ، مازیفقط هوا ن
 .  که قصد کشتن مرا داشتمی داشتی دشمنما نکهی نه اای ادی کارن دنبالم منکهی مهم نبود امی برايزیچ

نه فرهاد مرا به مادرم ...  دور شدن از آن فضا مهم بود ، چطور فرهاد را پدر خودم بدانم ،  پدرم بود نه می برافقط
 .  را مجبور به ماندن کندهی عال کرد کهلیتحم

 .  را گرفتمی خوردم که محکم شانه های سفتنهی سبه
 :  زدي شدم لبخندرهی جسورش خیی بلند کردم به چشماسر

 !!! ایبا من ب... مای سالم هـ
 :  ، داد زدمگری از طرف دمی طرف فشار روحکی از دنمی و دوهی نداشتم گری جاندی و بدنم لرزتن

 !!! ولم کن... ولم کن ...  ی نه عوضـ
 :  ولم کرد و من عقب گرد رفتمدیوی من دیی تقالبا
 !!! گمشو...  ازت متنفرم ـ

 :  هم فشردي را روشیچشما
 !!!  لحظه به حرفم گوش کنهی تو رو خدا مای هـ

 :  رفتندی کردند و می با تعجب و پچ پچ نگاهمان ممردم
 !!!  اشغالي هایلعنت...  به درد خودم بسوزم دیولم کن...  دیوش کن بار شما گهی... بس خسته شدم ...  بس ـ
 :  را گرفت و من برگردوندمی بازوی از کنارش رد شدم ولو
 ...!!!  خوام بگمی مری زبون به دهن بگکمی دختر ـ

  داد که به سمتش رفتم و دریتی به من امنیی که صدامی بگويزی دادم که چند قدم عقب رفت خواستم چهولش
 : آغوشش قرار گرفتم

 !!!  زنداني بری گستاخنیانگار قرار هست که بخاطر ا...  مای هی خوبـ
  به حرفام گوش کن تو رو خداقهی چند دقيبرا...  ی کنی که تو فکر مستی ني اون طورنیا...  گوش کن مای هـ

!!!... 
 : دمی کردم و نالمی در آغوشش قاشتری خودم بدی گوی چه مدیوی ددی فهمی دونستم کارن نمیم
 !!!  ببرنجایکارن من از ا...  ببر نجای من و از اـ
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 :  محکم گفتکارن
 !!!  سپارمتی مسی به پلتتی به موقعتی اهمی بی بشمای مزاحم هگری براون بار ددیوی فرصتت بود دنی آخرنی اـ
 پشتم ظاهر شد ی عرق و نفس نفسچی هلی دلنی که با متوجه شدم به همنی شانه ام را گرفت و مرا به سمت ماشو

 . دمیرا د
 :  خنک گذاشتم و زمزمه کردمشهی شي به روسرم

 !!!  بختاهی سيمایه... بدبخت يمای هـ
 :  زد و گفتي لبخندکارن

 !!! ی زنی خودت رو صدا مي تو دارمای هـ
 :  بهش کردمرو
 !!! يدی کارن تو بدبخت تر از من دـ
 :  تعجب گفتبا
 !!!  به بدبختاستهی حال تو االن شبای بدبخت یعنبه م...  بدبخت ـ

 :  زدی زدم و او چشمکی تلخلبخند
 !!!  بودی شوخـ

 :  گوش دادمکشی پخش بلندکردم و به موزیی پر رنگ تر شد وصدالبخندم
  ؟...!!! مای هـ

   توجه به چهره گلگون شده اش جواب دادمی کردم و بنگاهش
 !!!  بلهـ

 :  کردینی داشت و به سمتم برگشت مقدمه چنگه
 همان دی دی ممی که به چشم قيآخر تو مرد...  روز خواهد شد نی تو بهتري من فکر کردم امروز برای دونی مـ

 ... !!!  بودی کنم شوك بزرگیاما درك م... پدرته 
 :  چرا خاموش کرددمی و پخش و خاموش کرد حس کردم خودم فهمدی کشینفس

 ... !!! من.. . مای هـ
 :  گفتمطنتی اما با شنگران

 ؟!!! عاشق شده مای کنه هیکارن حس م...  شده ی چـ
 :  لب هام باال رفتي شد ، گوشه رهی تعجب به لبهام خبا
 !!!  روانشناسهی شی بودنت پی دو قطبنی واسه اي بردی تو واقعا باـ

 :  گرفتمرهنشی سر شانه پيوشه  کرد و من گي کردم که با لبخند سر برگرداند و زمزمه یاخم
 !!! یستی نیتو دوست خوب...  ی کنی مسخره ام مـ
 :  مقدمه گفتیب
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 ؟!!! يچون گفت تو عاشقش شد...  ي رو هنوز دوست داردیویتو د...  مای هـ
 . دیوی کردم نسبت به دی مشئز کننده که در مغزم حس میبی دوباره افتادم در آن سراشانگار

 !!!  نبودشی بيحماقت دخترانه ...  نه اصال ـ
 نی خوب ای ولدی دانستم اصال قرار هست چه بگوی به افکارم زدم مي االن من خانم تر شدم فکر کنم تمسخرو

 .  و من گوش کنمندی شده بگودهی باال کششهی هميبار احساس دخترانه دوست داشت اون لب ها
 که ي و ترانه نی که در ماشیی ، اما من نسبت به حال هواادی فراموش کردم پدرم فرهاد هست به احتمال زنکهی انه

 .  افکارش شد فکر کردمانیمنجر به ب
 .  باور کجانی اینیری تلخ آن باور کجا شزهر

 !!!  فرهاد فکر کنمشنهادی درباره پي خوام جدیمن م...  مای هـ
 : متوجه چهره وا رفتم شد و گفت " دوست دارم مایه" که اوردی شد ، سخت بود به زبان بزانی ام آوچهره

 ... !!!  تو دختریحی چقدر وقـ
 :  گرده شده نگاه اش کردمیی چشمابا
 فرهاد شنهادی درباره پي خوام جدی من میگیم...  ي دوستم داری بگنکهی ایی بجایتو خودت چ... من ... حی وقـ

 !!! فکر کنم عق
 :  و با تاسف سرش را تکان داددیخند

 ... !!! زمی مقدمه بهت بگم عزی واضح بنقدری ای پس دوست داشتـ
 :  گرد شدند و با ناز گفتمی با خوشحالچشمام

 !!!  بودمدنشی نکه من منتظر شنـ
 :  حرکت کردنیماش

 !!!  مهم تفکر بعد تو ئهـ
 :  و گفتدی پخش بلند کردم که او با صدا خندیی نشستم و صدانهی به سدسته

 !!!  کنمی من دق ميتو بر...  مای تو هي بامزه یلی خـ
 .  کردی منی فکرش چهره ام را غمگی ، حتنمی خودم ببی خوام فرهاد را پدر واقعی خودم گفت پس نزار برم ، نمبا
 .  دو مسئله نشودریکرم درگ کند و چه موقع سکوت کند تا من فی دانست چه موقع شوخی کارن میول
 
 : دی بودم که در صدا داد و کارن سرك کشرهی خرونی پنجره به باز
 !!! ی همصبحت بشکمی با من ي وقت دارـ

 :  زدم و سرم تکان دادميلبخند
 . می شدرهی که در آسمان بودند خیی به پرنده هارونی من نشست ، بيجلو

 !!!  چقدر خوشبختن که آزادندـ
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 و سر دی نگاه من دستش را کشدنی کرد ، با دی نگا ه ام می ام را نوازش کرد ، نگاهش کردم که با نگاه خاصگونه
 . برگرداند

 !!!  داستانت ناقص شدریاون روز کنار آبگ...  کارن ـ
 :  هام گرفت و نوازش کرددست

 ی مهربان و خوباریتو دوست بس.. . شمی من واقعا دلتنگ تو ممایه... ی از من داشته باشي خوام خاطره بدی نمـ
 !!! ی کنی خطرناك میی های هم شوخیلیالبته خ...  یهست

 :  لبخندش لبخند زدم و نگاهش برگشت سمت پنجرهبه
 سال از من کوچک تر بود و من واقعا کی زای آورد از آن طرف لنجای که مرا به ادی دانم چه در من دی پدرم نمـ

 ....!!!و...و...پدرم به مادرم دستور داده بود که مرا به و...  کوچک تر دارم ي دانستم خواهرینم
 :  شد نگران شدمی کردم داشت رنگش عوض محس

 ... !!! الی خیکارن اصال ب...  ی خوبزمی کارن عزـ
 :  کردی داشت خوردم مقای بغلم کرد و من به خودش فشرد و من تعجب بودم ، دقمحکم

 !!!  دارمیبا من بمون من با تو حس خوب... من دوست دارم نرو لطفا ...  نرو شمی از پمایه...  مای هـ
 .  کمتر شدشی زدم و نوازش کردم که فشار بازوهايلبخند

 .  بودمرهی کرد و متعجب بهش خی مهی سرخ شده بودند معلوم بود گرچشماش
 :  کردزمزمه

 ...!!! فمی مرده ضعهی تو هم من ي دونم برای مـ
 :  را گرفتمشی بلند شود که بازواستخو

 !!! دمی عمرم دي که توی هستي مردنی و خاص ترنی ابدا تو بهترـ
 .  توانست پردازش کندی کرد انگار حرفم را نمی و مهبوت نگاه ام ممات
 :  اش را ماساژ دادقهیشق
 !!! کارن چشمات تو باز کن...  ی خوبـ

 . اتاق بودم و من متعجب  وسط رونی با عجله رفت باما
 وقت چی و من هنهی خواست را ببی کردن من و کارن مکی که با نزدي کارجهی تا نتامدی گرفتم فردا فرهاد مدوش

 .  برخورد کنمی بار منطقنی خواستم ای تر از حال نبودم میراض
 که همان می خواستم بگوی کنم اما در لباس به اسم احترام می دوست ندارم با او زندگمی خواستم به فرهاد بگویم

 .  او باشمشی خواهم تمام عمرم را پی و من عاشق کارن شدم مرمی بگدی را بایی نهامیطور که گفته است من تصم
 و او فقط می او امثالش به دور باشای هست که من و کارن از دننی شرط دارم آنم اکی را هم خواهم گفت که نیا

 . ادی بدنمانیه د خاص بياجازه دارد هفته و مناسبت ها
 .  کندی نمونه زندگی برده بودم که دوست دارد در آرامشی کارن پي حرف هاانیم
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 کرد و ی بودم که کارن جوان مردانه اعتراف نممی حرف هادیی بودم فقط منتظر تادهی خانه مشترکمان را دی حتمن
 . فرهاد هنوز اجازه نداده بود

 .  شده بودپی شدم که تایادداشتی کردم متوجه ی را خشک ممی که موهای حالدر
 " ي عمارت کنارایب"

 ری حربای امازی زدم و لباسم را با لباس کوتاه و مشکي کنند لبخندي زدم ، پس قرار بود خاص خواستگاريلبخند
 . دمی به آن داده بود را پوشی خاصییبای قرمز زییکه گل ها

 ی کارن گذراندم  او مي لحظه کوتاه را به فکر و نقشه هانی، تمام ا دمی کشی را بستم و به چهره ام دستمیموها
 .  کنديخواست چطور از من خواستگار

 کرد که ی را آماده مکی رمانتطی دادم تمام وقت داشت محدی عصر به بعد آنجا نبود و من با لبخند به خود اماز
  " ی کنیبا من ازدواج م " دی زانو زند و بگومیجلو

 شک داشتم نکهی آخرم با ادیی کردم و با تاي خود را براندازگری و بار ددمی شدم و شرمزده لبم را گزشتری دلم بهول
 .  از امروز ساخته باشمالمی شدم که در خیکه تماما همان کس

 .  شستم و به سمت عمارت دوم در باغ رفتمدی و شک و تردنهی دل از آسرانجام
 فرهاد مرا نجای و البته قرار بود که هممی ما دوباره به عمارت کارن برگشته بود از آن روز بخاطر حال بد مارگارتبعد
 . ببرد
 بود که من دوباره حماقت نکنم و لی دلنی فقط به االی دادن سکونتم از عمارت به وریی فهمم که تغی ماالن

 ی داد و خفه میقورت م آدم را یی داشت اما عمارت گوی آرامیی فضاشی با همه جبروت اشرافالی نکنم ویخودکش
 . کرد
 .  ارباب هاستی کوبیی عمارت دوم را باز کردم که مارگارت گغت محل جشن و پادر

 انجا نبود و عمارت در ی رفتم اما کسییرای کرد به سمت پذی را تجربه مینیری شي که دلشوره ی قدم با دلقدم
 . سکوت غرق شده بود

 .  دل بکنمنیری فضا شنی تر شدم که در آخر را باز کردم و ماتم برد ، نتوانستم از ادی گشتم ناامهر
 به قدر مرا دهی سالن استخر سرپوشیی و مسحور کننده بود  ، فضابای را نگاه کردم واقعا زطی دور تا دور آن محبه

 .  کرده بودنیری و شکی فضا را رمانتی رنگي هاي ديجذب کرده بود نور کم و ال ا
 در یی پروای از بی شدم انگار برقرهی نگاه ام کرد و من در نگاه متفاوت با عصرش خی سمتم آمد و با لبخند کجبه

 .  شدمری زدم و سر به زيلبخند. زد ینگاهش موج م
 .  بود رفتییای که قسمت چپ آن سالن روی به سمت بارکوچککارن

 .  خوردی کردم او که گفته بود مشروب نمتعجب
 رهی به تن پوش تی که در سر داشتم حتي ، من با فکرستی نیشگی کارن همهی دانستم چرا کارن اصال شبی نماما

 .  طرز نشستنشیو لوکسش دقت نکردم چه رسد به راه رفتن و حت
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 امشب قرار هست خاص باشد و کارن خاص شده است فکر کردم و دور نکهی به ادی که جادو شده بودم و شاانگار
 .  مزاحمهیچی و دلپدیشدم از ترد

 .  کوچک بار نشست و با سرش اشاره کرد به سمتش برومی صندليرو
 مخالف يزی توانستم به چی کردم که نمی در کنارش حس مییبای زیتی لبخند کنارش رفتم ؛  کارن خوب بود امنبا
 کند ، ی با هم فرق میو اندک بود و باور من و اي شهی دانستم کارن مرده آزاده اندی تفکرم فکر کنم ، با انکه منیا

 .  سابق بودمیی پروای گستاخ و بمایاما من هم ه
 بود ي از من فرارشهی او که همدمی کرد از تعجب خندکی زد و دستش را به کمرم چسباند و مرا به خود نزديلبخند

 .   ترش کنمي جردی بود عطش داشت ، و من نباازمندی به مردان نهی نگاه که شبنیو ا
 . نشست ی می و به سرخکرد ی کم کم داشت رنگ عوض منگاهش

 ؟!!!ي دوست داریآب تن-
 : دمی پرسي با ناباورکرد ی صحبت می اعتماد نکردم داشت فارسمیها  گوشبه
 ؟!يری نظی تو بيوا...  ماه هی خوب اونم تو نقدریا...  ی گرفتادی ی تو فارسزمیعز... کارن  -

 :  زد و گفتيپوزخند
 ؟!!! برده کوچولو ...  ي دوست داریاالن آب تن -
 و ی کند ، اما کارن کی می شوخدی دادم خودم را که شابی شدم و لبخند و حسم فرو کش کرد ، اما باز فرجیگ

 شیها  کردم که  فشار دستی موضوع فکر منی گرفته بود ، داشتم به همادی خوب نی آن هم به ایچطور فارس
 . محکم شد و مرا بلند کرد

  بودم که پرت شدم داخل آب؛جی گهنوز
اخم .  کند اما من دلخور شدم ی می شوخدمی فهمکرد؛ ی و نگاهش کردم با لبخند نگاهم مدمی را باال کشخودم
 : کردم

 ؟! بوديا  مسخرهیشوخ...  ي شدوونهید-
 چه خبر بود من ای آورد و نگاهم کرد؛ خدارونی و سرش را بدی نه؛ با مهارت پرمی را در آورد تا خواستم بگوشرتشیت
 .  کارن ساده و مهربانم کجا رفته بودزد؛ ی می و اشرافي کارن که محکم و جدنی اشناختم ی کارن را نمنیا

 !!! میفقط قرار حال کن...نترس کوچولو  -
 .  و متعجب بودمجی بترسم گنکهی و به سمتم آمد ؛ نه ادی صدا خندبا

 . يوذ کارن شده بود خشن و می مظلوم و احساسچهره
 ولم کند گوش نکرد و مرا به عمق گفتم ی از داخل استخر خارج شوم که کمرم را گرفت و به حرفم که مخواستم

 .  کردی و توجه نمدی کشی کند اما و فقط ممیاستخر برد ، تقال کردم که رها
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 ي خود داشتم انرژی محکم گرفته بود و من بشی را با دست و پامی استخر مرا خوابانده بود و دست و پاهاکف
 ی زد و داشتم کبود مي آوردم لبخندی و من داشتم نفس کم مدی کردم نگاهش تمام چهره ام و کاویمصرف م

 .  کردی نمم داشتم اما ولازی را مصرف کردم و االن به هوا نمیشدم نفس نداشتم انرژ
 و به دمی آب رسییعت به باال تالش کردم و مظلوم نگاهش کردم و همان لحظه ولم کرد و من با سرگری دبار

 که من ي کرد ، بازی مي و من پرت شدم سمتش ، داشت بازدی را کشمی دم اسبییسمت لبه استخر رفتم که موها
 . امدیازش خوشم ن

 :  که من از پشت در آغوش گرفت و در گوشم گفتومدی داشت در ماشکم
 ... !!! دنی داره ترسی چه حالـ
 : دمینال
 ؟!!!تو چت شده ...  کارن ـ

 :  و گفتدی را کشمی زد و موهايپوزخند
 یجیفرشته مرگ تدر... قاتل جسم و روح تو ... من فرهادم ...  شه ی من نمکهیاون کودن انگشت کوچ...  کارن ـ

 !!! تو
 ترساند ، بغض ی کرد نگاهش می نگاه نمي موذنقدری را برگرداند و بهش نگاه کردم ، اصال کارن نبود کارن اسرم

  خورد و فقط اخ و دردش را درك کردم و جگامی به گيزی زد و به شدت پرتم کرد و چیکرده بودم ، که لبخند کج
 . از حال رفتم

 : کارن
 رختخوابم  عمارت پدرمم ي و حال خودم متوجه شدم توطی محدنی که داغ کرده بود بلند شدم با ديبا ناله و سر  

 .   تنم نبودیچیهستم اما جز شلوارم ه
 کردم من که در اتاقم ی من آنجا چکار می کرد ولی مي که حافظم و دستکاري سردردیی ها را گذاشتم پانیا

 .  کردمی منترنتی را از ايزیداشتم سفارش چ
 .   شده امي طورنی من چرا اای شودم خدای موانهی کردم ، داشتم دی  و زمان را درك نمطی محباز
 جی گمی لباس هادنی شد ، بلند شدم ، در کمد رختکن را باز کردم و با دی مشتریکه روز به روز ب یبا درد و کوفتگ 

 شلوار را نی آن اي ندارم که لباسم را در آورده و به جاادی بودم ، اما من به دهی بودند که پوشيشدم همان لباس ها
 . به پا کردم که نم دارد

 دیی گوی گفتم که حافظه کوتاه مدت من مشکل دارد ، گرچه او حتما می رفتم و می آن دکتر مشی  پیعی سردیبا
 .  روانشناس مراجعه کنمکیبه 
 زد ، لباسم را به تن کردم و از رختکن به سمت سالن استخر رفتم که ناخواسته ی آن همه فکر که به ذهنم مبا

 تر شدم کی نزدی را کج کردم وقترمی و پشتش  به من بود ، مسدهی که به پهلو دراز کشيمتوجه جسم مچاله شد
 . متوجه خون شدم
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 :  به بدنم وارد شد نشستمیفی تکان خفمای چهره غرق در خون هدنی و دلشوره به سمتش رفتم و با دشی تشوبا
 ...!!!  چشمات و باز کنمایه...  مای هـ
 . افتاده بودشی برای چه اتفاقای کرد و بس ، به لباس و بدنش نگاه کردم ، خداي من فقط ناله کوتاه ي تکان هابا

 .  تخت گذاشتمش تمام بدنش کبود  بودي از اتاق ها رفتم و رویکی کردم و به سمت بلندش
 .  خود را برساندیعی خبر دادم که سرمی و پزشک خانوادگلی سمت تلفن رفتم و به آنبه
 .  توانستم شاهد مرگش باشمی مرد و من نمی ميزی بخاطر خون رمای هادی آن دکتر بتا
 فقط توا نستم زخم اش  که متوجه شدم از پشت یی ابتدالی رفتم و با آن وساهی اولي سمت جعبه کمک هابه

 .  شده بود را پانسمان کردمدهی چپش که بريسرش هست و شانه 
 نید من در هم بدنش ، لباس پاره اش ، وجوي کردم کبودهای مي بدي فکر هارای زدندی لرزی ممی و پادست

 ی نمقای ربط نبودند ، اما دقی ها بنی ما و سر درد من ايعمارت و در همان سالن استخر ، نم داشتن لباس هر دو
 . دانستم چه شده بود

 :  تخت نشستم و به چهره اش نگاه کردمنیی اش مجبورم کرد برگردم سمتش و نگاه اش کنم پاناله
 ؟!!! شده یلطفا به من بگو چ...  شده ی چمایه... مای هـ

 : دمی و لبه تخت گذاشتم و نالسرم
 ...!!! کنم بهت صدمهی حس مـ

 :  شده بودمی بلند شدم ، عصبلی آندنی باز شد و من برگشتم سمت در و با ددر
 ؟!!! روز انداختند نی رو به امای هی وقتيپس کجا بود...  یستی مگه تو مراقب من نـ

 :  سوق داد و دوباره نگاه ام کردمایه سمت ه اش را بنگاه
 !!!  اربابمی مزاحم نشدی گفتـ

 :  نگاه کردممای برگرداندم و به هسر
 تمام افرادت لیآن...  صدمه زده چارهی دختر بنیچرا به ا...  ستی مشکلش با من نیمگه اون لعنت...  خسته شده ام ـ

 دی نگذري موردچیاز ه...  دی ها رو چک کننیاول از همه تمام دورب...  ی کنداشی و پي خوام بگردی کن مجیرو بس
 !!! دی کندای امشب اون اشغال و پنی خوام همیم... 
 
 شدم من نتوانستم از زاری را به دست گرفتم از خود بمای داغ کرده هيگفت و رفت و من دست ها "چشم ارباب"
 .  پا در قلب من گذاشته بود مراقبت کنمی دختر که به سختنیا

 .  داشته باشمي ندهی آی توانم با کسی من نمستمی عشق نقی المن
 
 :  به دکتر کردمرو
 ؟!!! ي اش کردنهیمعا... خب ـ
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 :  زد و گفتيلبخند
 !!!  استزهی دوشهیاون هنوز ...  مقاومت کردنش بودند دی ها فقط در اثر شايکبود...  نگران نباش ـ

 : دمی پرسراننگ
 ؟!!! داشت يدی شديزیخون ر...  بد ضربه خورده بود یلیاونجا خ...  سرش ـ

 :  تر شد و گفتکینزد
 هم يزیاز لحاظ خون ر...  زدم هی من بخیول...  کند يتا عکس بردار...  مارستانی بشی بهتر ببرگمی هنوز هم مـ

 !!! ادی بشی ممکن بعد از به هوش آمدنش پزهای چیلی بازم خیول... نگران نباش 
 :  را فوت کردمنفسم

من ...  تونه به هدفش برسه ی بهتر می عمومیی جاهیو ...  رو بکشه مای خواد هی کار و کرده منی که ای هر کسـ
 ...!!!  کنمی رو فراهم مزیهمه چ

 داشت به من یدر ضمن هر واکنش... ازه با اج...  پزشک گفتم کی اما من به عنوان ستی نیدر اون شک...  البته ـ
 !!! خبر بده

 : دمی که با جناب دکتر همراه  شدم پرسی حالدر
 ؟!!! ادی کشه که به هوش  بی چقدر طول مـ

 :   تکان داديسر
 !!! ی شی ممونیوگرنه پش... مارستانی بشی ببردیپسرم حتما حتما با...  ومدی تا صبح اگه بهوش نـ

 .  شد و رفتنشی زدم و او هم سوار ماشيلبخند
 

 کرد دارمی را لبه تختش گذاشته بودم ، دستش در دستم بود ، به خواب رفته بودم که فشار دستش و ناله اش بسرم
 .  وجود ، خوشحال بودم که به هوش آمد ه ستنیبه چهره اش نگاه کردم که از درد مچاله شده بود و من با ا

 که ناآرام پژمرده شده بود و ی من طلوع کردند و من از دلی زندگدیال رفتند و دو خورش آرام آرام باشی هاپلک
 .  شده بود پر نشاط و خوشحالي بهارییاکنون همچون گل ها

 . دمی بسته شده سرش کشدی باند سفي روی تخت نشستم و دستلب
 ؟!!! ی که من رو بکشی خواهیتو م...  دختر ی هـ
 .  و رنجش نداشتتی از شکایفی طچی ، اما لحن منم هستی نتی و شکا دانستم اکنون وقت گلهیم

 :  را به سمتم چرخاند و من با لبخند به او گفتمنگاهش
 !!!  از عاطفه ستی خشک و خالییای همان دننجایا...  ي البته که زنده ـ

 تی که اسم انسانی بودم که هر چه زود تر آن منفور انساندواری اش درونم را پر از درد کرد ، من اممارگونهی بلبخند
 کرد ، او ی بر همه ملی که به اسم من تحمي و مجازاتش کنم ، البته نه به روش هادای را پدی کشی مدكیرا فقط 
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ر  دارد ، پس لطفا او را به دوی خون خوار و مشکل روانگریاز مرد بنی که امیی گوی خواهم داد و مسیرا به دست پل
 . دی به فرارش نداشته باشد بفرستيدی امچی که هی در زندانای دی کندی تعبای نقطه دننیتر
 .  و با نوازشم به خواب رفتدی به سمتم خزمایه
 به من هست و به همه هی بودم که آن مرد که شبنی کرد به فکر ای تمام اتاق را روشن مدی که خورشی من تا وقتو

 .  ستی کند  تا کارش را انجام دهد ، چه کسی دهد و آنها را دور میدستور م
 ي خود را به ارباب هادی و تعصب کند ، باتی را هداطانی النه شنی خواهد ای دارد ، اگر او می با من چه مشکلاصال

 .  را انتخاب کرده بودیفی به در کند ، اما او راه کثدانیارشد ثابت و من را از م
 ینی کرد و سي کوتاه می صبحانه داخل شد  و تعظینی با سسای داخل ، مارادیداد و من اجازه دادم که ب اتاق صدا در

 :  گذاشتزی ميرا رو
 ؟!!! سای مارـ

 :  و نگاه ام کرد و من با لبخند گفتمبرگشت
 ؟!!! ازت بکنم ی تونم خواهشی مـ

 :  خم کردسر
 !!! اعت کنم که اوامر شما رو اطنجامیمن ا...  البته سرورم ـ

 :  شدم و به سمتش رفتمبلند
 !!!  دارمازی ساعت به دخترت نمی ني من براـ

 :  بود ، انگار منظورم را بد برداشت کرددهی از حدقه در آمدند ،  رنگش پرچشمانش
 از ی توانیم... در باغ ... خورم یقسم م... اورمی سرش نمیی بالچیه...  لحظه  کوتاه هی يمن فقط برا...  سای مارـ

 !!! یدور نگاه مان کن
 :  کرد گفتی ممای که به هی و ترس و نگاهدی لکنت از تردبا
 !!! له ارباب...ب... بـ
 خواستم ی نمدی جدزای ، اما من مارگارت و لدی ترسی هم مدی باواناتی قصر حنی رفت ، مادر بود و در ارونی تند بو

 . تم داشازی او ني ، فقط به هم فکرارمیبه وجود ب
 گذاشته بودم ، چند مای مراقبت از هي از خدمه و چند محافظ را برایکی در باغ بودم ی که منتظر املی مدتبعد

 .  نکرده بودممای و من هنوز او را باخبر از حال هدی رسیساعت بعد فرهاد م
 :  زانو زدمی املیی و من هم بلند شدم و جلوامدی به سمتم مسای دست در دست ماریامل
 ؟!!!حالت چطوره ...  ی سالم املـ

 :  کرد و گفتیمیتعظ
 !!!  من خوبم جناب شاونـ

 :  نگران کردمسای به ماري نگاه
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 ؟!!! می پرنسس کوچولو تنها باشنی امکان داره من با اسای مارـ
 ی صندليو نشاندم و خودم هم ردی سفی صندلي را گرفتم و او را روی دور دورتر شد و من دست املدی با تردسایمار

 . ستی نی داد ، بداند قصد من صدمه و آزار املی می داشت نگهبانسای ، تا اگر ماريرو به رو
 باشه یی گوی رو به من مدیای که به ذهنت می جوابنی پرسم و تو اولیمن چند تا سوال ساده ازت م...  ی خوب املـ

 ؟!!!
 :  گفتي با شاداو
 ؟!!! ئه ي بازهی نی اـ
 :  لبخند سرتکان دادمبا
 ؟!!! يخب دختر کوچولو حاضر...  ي بازهی آره ـ

 :  و گفتدی کشینفس
 !!!  بلهـ

 . مای توانست کمکم کند تا هی بهتر می نگاه کردم ، اکنون املمای پنجره اتاق هبه
 يدیفهم. .. قصه جواب بده نی منو طبق اي گم و تو خوب گوش کن و بعد سوال های قصه کوتاه مهی من ی املـ

 ؟!!!
 :  تکان داد و صاف نشست تا من شروع کنميسر

خانم ... کنن ی می قصر زندگکی ي ها تونیا...  ری شاه شهی خانم گرگ و کی داره و ری خانم شهی خب قصه ما ـ
...  ریاما شاهزاده ش...  باشه ندهی خوان اون پادشاه آیاما م...  پسر دارن که دوستش دارن هی ری شي و آقاریش

 شاهزاده نی شب اکی...  ي کودن و عقب مانده و گن تی بهش مشهی همنی هميبرا...دوست نداره آهو شکار کنه 
 جز اون ها اونجا نبودند ی گرگ خوبه همه مردن و کسی پدر و مادرش و حتنهی بی مشهی ئه که از خواب بلند مریش

 ؟!!! کار کرده نی ایپرسه که چه کس ی و از خودش مشهی مرهی به جسد اون ها خجیشاهزاده گ... 
   و گفتمدمیمن خند "تموم شد " بهم کرد و گفت ي نگاه ایامل
 !!!  بله و االن سواالتـ

 : دمی سر تکان داد و من پرسدوباره
 ؟!!! شاهزاده کودن بود ـ

 :  لبانش گذاشت و بانمک شد و من با دلشوره منتظر جواب مثبتش بودم که گفتي را روانگشتش
 ...!!!  نهـ
 : دمی نگاهش کردم و پرسجیگ
 ؟!!! رفت ی شکار نميو برا... نبود رهای شي هیاون مثل بق... چرا نه ـ
 :  گفتامدی می انگار از جوابش راضاو
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 خواست یشاهزاده نم...  هم دوستش بود ي مهربون بود و آهودیتازه شا...  خواست آهو ها رو بکشه ی نمدی شاـ
 !!!  خوار بوداهی هم گدمیشا... نواده دوستش در خطر باشن  خاای مادر و ایپدر 

 : دی زدم که او هم خنديلبخند
 ؟!!!چرا شاهزاده متوجه نشده ...  پدر و مادر و گرگ مهربون و کشت یک...  ي خوب سوال بعدیلی خـ

 به هی دارم تا بفهمم که آن قاتل شبازی تو نیلی من به تخی کرد ، املسهی شد و مقارهی فکر کرد و به اطراف خیاندک
 .  هستیمن چه کس

 هم اول دمیو شا...  آهو ها ی مخفي سربازهادیشا...  ومدی که از اون ها بدش میکی دیشا... دیشا...خب ... خب ـ
آره شاهزاده اون ها ...  هم خود شاهزاده اون ها رو کشته دمیشا...گرگ اون ها رو کشته و بعد خودش رو هم کشته 

 !!! رو کشته
 !!!  کرد نه پدر و مادر خودش رویاگه بود که آهو شکار م...  ستی نه شاهزاده قاتل نـ

 :  ام کردنگاه
بعدش ... و اون ها رو کشته ... خوب شاهزاده ناراحت شده ... کودن ...  گفتند عقب مانده ی اون ها بهش می ولـ

 !!! من کودنم خب... دونم ی نمیچیهم گفته من ه
 :  زدميدلبخن

 ؟!!! کرده و خودش نقش بده قصه است ي شاهزاده نقش بازی گی تو میعنی ـ
 :  قرمزش را نوازش کردمي را تکان داد ، بلند شدم و موهاسرش

 !!!  مادرتشی پي بری تونی می ممنون املـ
 کاش ختی کرد و رفت و من در فکر گذاشت ، درست که جواب  آخرش درست نبود اما من را به هم ریمیتعظ

 . دهیچی پنقدری راحت بود نه انقدری همزیهمه چ
 
 :  گفتي بلند شد و با خوشروی را باز کرد و داخل شد ، منشدر
 ...!!! یوانی سالم خانم سـ

 :  مخصوص خودش گفتي زد و با خوش رويلبخند
 !!! حال مادرت بهتر شد...  یخوب هست...  سالم بهارك ـ

 :  زد گفتي لبخندبهارك
 !!! خدا رو شکر... بهتره ...  ممنون ـ

 آمده بود رونی اش بیی که از مطب دای نشست و به فکر فرو رفت از وقتزشی اتاق را باز کرد و پشت مدر
 .  کردیمکالماتش در سرش نجوا م

 نه سی برگشتم پاری از وقتیول...  داشتم یتیچند شخص...  یدو قطب...  رو نداشتم ي موردنی من همچیی داـ
 !!!  با مشخصات شما مراجعه نکردهی کسنیهمچ



 

@donyayroman 188 

 :  شده بود گفترهی کرد خی کرد و به او که قهوه اش را مزه می که گوش می در حالییدا
مشکل ...  الی خی ها رو بنیا...  کردم درباره اش  قیمن تحق...  استی دني هااردیلی از میکی جناب شاون ـ
 نترنتی تا به امروزش رو از ایهمه بچگ...  ستی نی مشکل زوال حافظه اش جسمدمی فهمیوقت...  دخترم نجاستیا

...  ثبت نشده ي اسم مادرچیه... شاون و بس لین اگه بگم اون پسر دشهی باورت نمیعنی...  کردم دایو پرس و جو پ
خالصه خود .. . گن بچه نامشروعش ممکنه باشه ی عده هم مهی...  ستی نلی دنی واقعي اون بچه گنیو مردم م

 ...!!!  تونه چقدر فشار وارد کنهی مي فردي مسئله رونیا
چون اگه مشکلش حاد بود ...  مهم باشه نقدری کارن شاون انی اشونیا...  کنم یاما من فکر نم...  یی دادی ببخشـ

 روش تی که اشرافییحتما هم مشکل زوال حافظه اش بخاطر فشار ها...  گرفت ی تماس مهیالاقل ...  ومدیکه م
 هم مشکلش یلی خگهی که دنیا...  هراس داشتند ت جان که نه از فقر از ثرویی دادمی رو ديمن افراد...گذاشته 

 ...!!! ستی نيجد
 ...!!! نجای اای بالی خی رو بنیا...  کشته شدند یعی عمارتشون به شکل فجيپدر و دوتا از برده ها...  شهره  ـ

 :  را به او نشان دادی شد که مطالبرهی و به لپ تاپش خستادی ایی شد و کنار دابلند
 رو نجایا...  خوندنی لندن درس مي کالج توهی يهر دو تو...  دوست دختر کارن شاون نیاول...  ي منصوري ملودـ

 ...!!! بخون
 :  شد و زمزمه مانند خواندکی نزدتوری به مانی اندکشهره

 !!!  توانم تحمل کنمی که من نمیی ما بخاطر رفتار هاییجدا...  می هم و دوست داشتیلی من و کارن خـ
 :  کردیی به سمت دارو
 ؟!!!  خب ـ

 :  کرد و عقب رفتینی عوض شد و شهره هصفحه
ازت متنفرم برده زاده ...  نی تختش رو ببییزبونش هم برداشته و باال...  کهی تکهیت...  چکارش کرد ی دونی مـ
 به ایلیاما خوب خ...  وقت نتونستن ثابت کنن که کار کارن بوده چی ها هسی شهره درست پلنیبب...  نوشته یفارس...

 ... !!!  نشددایپ  دال بر دخالت کارنی مدرکچیکارن شک کردن اما خوب ه
 :  نشست و گفتشی در جاشهره

 رسونه که ی و منیا...  کارن توست خودتون دنیو د...  ینترنتی اي روزنامه هانی اي حساب اگه حرف هانی با اـ
 کار تی جناهی کنم اون ی من فکر میول... البته اگه واقعا خبر از اتفاقات نداره ...  هم داره گهی دتی شخصهیکارن 

به نظر ...  بزرگ شده تی اشرافي کارن تویو خودت هم گفت...  رو برده زاده خواندهيچون ملود...  عاطفه است یب
 !!! سی پلي زدی زنگ مدی باشی من بفرستشی پنکهی اییمن بجا

 !!! نشی بار ببهیبه نظرم ...  لی به چه دلی با چه مدرکـ
 :  را چرخاند و تلفن را برداشت و  به بهارك گفتیصندل

 ...!!! یقد بلند و چشم روشن و پوست جوگندم...  نجای اومدی نیپسر جوون...  رانی بهار من که رفتم اـ
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 :  زديلبخند
 !!!  به کارن شاونهی شبیکی  ـ

 :  باره ذوق زده گفتکی کرد و به سکوت
 ... !!! اون...اون ...  کارن شاون ـ
 ؟!!! نه ای نجایاومد ا... آره همون ـ

 :  گفتناراحت
 عکس هاش نبود هیساده اصال شب...  بود ي جورهی اصال یول...  من نشناختمش گفتم چهره اش آشناست ها  ـ

 !!! حالش بد شد و رفت
 :  شدندکی تازه اصالح شده شهره به هم نزديابروها

 ؟!!! یپس چرا بهم نگفت... حالش بد شد ـ
 :  برد و گفتی پشی تازه به خطابهارك

 ...!!! خب فکر کردم...  خب ـ
 :  داشت گفتی که روپوش اش را بر می در حالشهره

 !!! یی برم جادیمن با... ل کن  امروز  کنسي تمام مالقات هاـ
 .   کردی از بهارك خداحافظي بست ، سر سری را مشی که داشت دکمه های جواب بهارك نشد و در حالمنتظر
 .  را زد و منتظر پاسخ ماندی شد و بلوتوث گوشنی ماشسوار

 ): کارن(
 :  شده بودرهی خورد به من خی که سوپ را می در حالمایه
 ؟!!!داغ هنوز ...  شده ی چـ

 :  گرفتنددنی را آرام تکان داد و اشک هاش بارسرش
 !!! منو ببخش که نتونستم ازت مراقبت کنم...  یینجایا...  یتو خوب...  شده یچ...  مایه...  مای هـ
 ... !!!منو...منو ...گفت ...  گفت ـ

 :  ازش گرفتمي کند و من رولی نذاشت جمله اش را تکمبغضش
 ... !!! يبهتر با فرهاد بر...  نظرم  بهـ
 : دینال
 !!!  نهـ

 :  کردمنگاهش
 ...!!!  باشمی تونم مراقب خوبیمن نم...  یینجای فرهاد محفوظ تر از اشیپ...  تو رو خدا بچه نشو مای هـ
 ؟!!! ی باشی همسر خوبی تونیم... ی تونی مـ



 

@donyayroman 190 

 سکوت را ي ؛ خواستم جواب بدم که تلفنم جادومای شدم ، چه گفت ، همسر ، من و هرهی و مهبوت به او خمات
 :  گذاشتم و تلفن را جواب دادمزی ميشکست و من به بهانه تلفن کاسه سوپ را رو

 !!! کارن شاون هستم... بله ـ
 مشکل يزدیدر واقع دکتر ا...  دیشما به مطب من مراجعه کرد...  هستم یوانیمن شهره س...  سالم جناب شاون ـ

 !!!  من امروز خدمتون برسمدیاگه وقت دار... من گفتند شما رو به 
 .  را دکتر مغز و اعصاب دادندسنهادشی ، همان روانشناس که پیوانی کردم دکتر شهره سفکر
 :  را بستم و به سالن مخصوصم رفتم که بتوانم راحت حرف بزنممای اتاق هدر
 ؟!!! باشه ی تونه کامال خصوصی مدنی دنی تونم بپرسم ای مدی ببخشـ

 :  آمدشیصدا
 ...!!!  تونم همانجای عمارت شمام مکیمن نزد...  شه ی البته که مـ

 :  گفتمیعی و سرتند
 !!!  دهمی مامیمحلش رو به شما پ...  نه نجای نه اـ

 ی تمام تالشم را مدی خودم نبود من بای روحمی  را از گوشم جدا کردم ، حال وقت ترمی گفت و من گوشیباش
 .  خوب شودمایکردم که ه

 کردم و زمانش را هم مشخص کردم امی فضول باشد را به خانم دکتر آدرسش را پیی که دور از آدمایی جانیبهتر
 .  باشمششی بود که من پی از زمانشتری بتشی باشد امنمای هشی او پی رفتم ، وقتی فرهاد ، مدنیبعد د

 او واقعا حاضر بود که با من یعنی خواست ی چه ممایفتم ، ه نشستم و به فکر فرو رانوی کوچک پی صندليرو
 واقعا از کارن کودن و عقب مانده خوشش مای ، همی دست و پای من چقدر خنگ و بدی دی نمیعنیازدواج کند ، 

 ؟!آمده بود 
 .  کرد کم کنمی که قلبم حس مي تا بلکه از درددمی کشیقی عمي و چنگ زدم و نفس هاموهام

 
 ی و من اخبار خوبدی وا حوالم را پرسدیبا لبخند مغرورش مرا به آغوش کش.   استرس منتظر فرهاد بودم که آمدبا

 . نداشتم
 ؟!!! دیشما خوب هست...  جناب فرهاد ی مرسـ

 :  و با غرور و نفوذگرانه نگاهم کردنشست
 !!!  مالقتمادی دختم بنیری شنی اگه اشمی خوب تر مـ

 .  نشان خواهد دادی دانستم فرهاد چه واکنشی م ام افتاد و منچهره
  گرفتی در نظر ممی براي نکردم پس مجازات بدی را درست پاسبانزشی و من همه چزی همه چیعنی او ي برامایه
. 
 ؟!!! سرت آورده ي من بالي بالنینکنه ا...  ییپسرم کجا... کارن ی هـ
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 .  به سرم آورده بودینیری شیی واقعا بالمای نبود هی کرد اما آنقدر ها هم شوخی زد شوخلبخند
 ...!!! لطفا تا آخر گوش کن...  رو بهت بگم ی خواهم موضوعی فرهاد مـ

 :  شددنی داد و آماده شنهی مبل تکبه
 و زی که همه چی همون مردابنجای ای دونی گفتم و خودت خوب منجای به امای و بهت قبل از آوردن هی دونی مـ

 ...!!! گفتم که ممکن دشمن هام بهش صدمه بزنن...  ده یقورت م
 :  کندی دانستم نمی نکرد متحمل

 !!! واسه من شعر و ور نگو... کجاست مای هـ
 :  تکان دادميسر

 ... !!!االن بهتر...  متاسفانه بهش حمله کردند شبی دـ
 رفت و در را باز کرد ، ماستیص ه دانست مخصوی که می لباس فرهاد را آتش زدم که با دو به سمت اتاقانگار

 . میمنم به سمتش رفتم و با هم داخل شد
 ...!!! چرا...  دلم زیعز...  مای هـ
 گرفت و مرا به یعی ام را چنان سرقهی انداخت ، فرهاد به سمتم آمد و نیی فقط نگاهش کرد و بعد سرش را پامایه
 .  بودمری و غافلگجی از درد پشتم ، گشتری که بدی کوبوارید

 : دیغر
 !!!  کشمتیم... بنال ...  آورده مای سر هیی بالنی همچی کـ
 !!!  باباـ

 .  شدمرهی خمای فرهاد شل شدند و من هم متعجب به هي هادست
 : مایه

 :   باشددهی گشت انگار شک داشت که درست شنی ، برنمستادی کارن را آرام آرام ول کرد و کارن صاف افرهاد
خودش هم گفت من ...  زنه ی حرف می فارسهیرانی ایول... کارن ئه هی که از چهره شبیکی... ه  کار کارن نبودـ

 ...!!! من فرهادم... ستمیکارن ن
 .دندی کرد ، باری خشدارش که مو به تن راست میی صداي آورادی هام با اشک
 ی با وجود پدرم بودنش ، هنوز نمی حتنمی کردم ، دوست نداشتم او را ببی سمتم آمد و من هنوز نگاهش نمفرهاد

 . توانستم قبولش کنم
 :  را نوازش کردمی من فرهاد بود ، موهامی نداشتم انگار او همان قی کردم اما انگار حسی میسع
 !!! ارهی بمای سر هیی تونه بالی فرهاد نمـ
 !!! نیاسمش فرهاد بود هم...  ي نگفتم که تو بودـ

 :  کردین و فرهاد نگاه م به مجی کارن نگاه کردم که گبه
 ؟!!!من دوستش دارم ...  کارن باشم شی پشهی همي تونم برایم...  تونم یم...  فرهاد ـ
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 :  شددهی فرهاد به سمت کارن کشنگاه
 !!!  آخر با منمی تصمی گفتـ

 :  را نوازش کردصورتم
 !!!  که من ببرمتارهیداره پر درم...  اونم حق داره خودش انتخاب کنه ی کارن چـ

 :  را گرفتم و گفتمدستش
 !!! چندتا شرط دارم...  یول...  اونم دوستم داره ـ

 :  و گفتدیخند
 !!!  ازدواج با تو شرط دارهي برامایه...  کارن ـ

 :  گفتجی گکارن
 ؟!!!با من ...  ازدواج ـ

 :  با خنده به من نگاه کرد و گفتفرهاد
 !!!  سنگ کوب کردچارهیب... قبول نکرد ...  صاحبش شی رخی مال بد بـ

 دوست نجای او هم مثل اکثر افراد ادی متفاوت هست ، شاکمی دانستم تفکر من و کارن ی داشت اما خوب مدوستم
 .  کنمی خواستم اول ازدواج کنم و بعد با او زندگیداشت چند سال با من باشد و بعد به ازدواج فکر کند ، اما من م

 .  داشتی ناخواسته که گفتم او را تا چند هفته شارژ نگه مي باباکیانگار همان  تمام وقت باال سرم بود و فرهاد
 که  در آن ی که بسته شد ، چشم باز کردم و به اتاقي حس کردم و درمیشانی پي بستم و بوسه اش را روچشم

 .  شدمرهی نداشته باشم خياقامت داشتم و ممکن است به زود
 من و کارن ي لحظه هانی بهترقای مرگم شده بود ، دقهی سالی رحم و خشن ، او به چه دلی کردم به آن مرد بفکر
 .  دادی منفور و زشت مانیرا پا

 .  کردم و چشم بستم و بخاطر قرص ها به خواب رفتمیاف
 : فرکان 

 .  دغدغهی بود ، معصوم ، بدهی شدم ، چه راحت و آرام خوابرهی چهره خوابش خبه
 .  نصف شب بود2 شدم ساعت رهی خمی زدم و به ساعت مچيپوزخند

 . دهی ذاشت جناب فرهاد پوسی و تنها مماری آدم  ، بآخر
 .  ها را خاموش کرده بودمنی خنده بلندش کردم همه دورببا

 .  کردندی و پا افتاده را امتحان مشی پيزهای و باز همان چستمی عقل نی بنقدری دانستند که من ای مهمه
 .  رفت به محل آرامشمی مدی باگهی گذاشتمش حال دنیماش داخل
 : هیرگی ، وحشت ، تی سختهی کوچولو ماي توي براالبته

 !!! رهی البته من دکورش و شاد کردم که دلت نگـ
 . دمی و پچدمیخند
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 چند نی من همی گشنه بودند مثل من ولمی وحشي سگ هایی در شب حس قدرت داشت قدرت از صداالی وينما
 .  صبر کنددی بای اندکمای هي خوشمزه دادم ، برایلی به آنها غذا خشیشب پ
 .  هم قرار بود به من برسدی سرم در سالن و بستم و به سمت اتاقش رفتم مدتپشت
 ختهی صورتش ري بستم ،  موهاش آشفته روشی تخت گذاشتمش و دستبند ها را به دست هاي زدم و رويلبخند
 .  بودند
 شدم ، لبخندم زنده تر شد ، رهی سرخش خي شدم و موهاش را از صورتش کنار زدم و به گونه هاکی نزد بهشآرام

 .  بسته بودمهی را باال زدم و به سمت کمدم رفتم و درش نمی هانیعقب رفتم و آست
ست داشت  چه دونی خورد ، اخمام جمع شد ببی نگاه کردم که داشت تکان ممای را باز کردم و برگشتم و به هدرش

 . که همان لحظه شروع کنم
 متوجه نشد دستهاش یعنی دی شود ، اما نشد و دوباره راحت گرفت خوابداری دادم که بهی کمد را بستم و بهش تکدر

 . بسته شدند
 :  خسرو به سمتم آمد و گفترونی زدم و رفتم بيپوزخند

 ...!!! امشب...  ارباب ـ
 :  را قطع کردم و به شانه اش زدمحرفش

 ؟!!! شد رفهمیش...  ي دی گوش مادشی داخل نه به داد و فري ری نه مالی برده آوردم وهی من نی خسرو ببـ
 !!! نوکرتون کور و کر بوده و هست...  بله ارباب ـ

 :  رفتمنمی زدم و به سمت ماشی کجلبخند
 !!! ی نکنی بزنم بشکنمت که من زخمي خوام طوری مي خوب چشم بلورـ

 را پارك کردم و داخل عمارت شدم نی به سمت عمارت رفتم و ماشیلندتر کردم و با خوشحال پخش را بییصدا
  قدرتیعنی نی شدم و ای داخل و خارج مهی آن همه نگهبان درست مثل ساانی دست و پا نبودم از می وقت بچیه
. 

 که ی به دست آوردن دلي برانی کارن ، نگاه کردم ، ببی به کتاب زبان فارسدمی تخت دراز کشي گرفتم روحمام
 دهد ، ی متی فقط دارد بازمای  هي عقب مانده ی دانی کرد ، تو که می نزند چکار نمگری چند روز دشتری بدیشا

 . کودن احمق
 : مایه
 .  که در دستانم حس کردم چشم باز کردمي پارس سگ و درد بدیی صدابا

 .  را تکان دادم انگار بسته به تخت بودند ، هرچه تقال کردم باز نشدنددستانم
 از خون ، خوف ی از شکنجه و اثراتیبی عجلی شکنجه بود وساي به اتاقک هاهی انداختم درست شبی اتاق نگاهبه

 . کرده بودم
 .  گفتی که چه مدمی شنی اگر چه نامفهوم مزدی حرف می فارسیی آمد که گورونی از بییصدا
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 :  ترس و لرزم باعث شد داد بزنماما
 ؟!!!من کجام ... کمکم کنه یکی...  کمک ـ

 آن مرد که یعنی ای شدم ، خدارهی لختش خي شدم و به سقف با چوبه هادی ناامشتری کمک خواستم بشتری چه بهر
 .  بوددهیاسمش فرهاد  بود مرا دزد

 .   باشدی که  منطقی جرمچی آن هم به هرمی خواهم بمی کمکم کن من نمایخدا
 .  شومی کردم که دارم قبض روح می شکنجه تصور ملی تک تک آن وساي و خود را روختمی ری صدا اشک میب

 که ممکن است االن فرهاد و کارن از نبودم نی فکر کردم به اي بهتريزهای هم فشردم و به چي بستم و روچشم
 کرد ، ی بر قلبم اثابت ميدی از ناامی نازکری تي خوش بارنیا انی کردنم هستند ، اما مدایباخبر شدند و در حال پ

 . می و در چه حالکجا  دانستم کجام آن از کجا قرار بود بفهمند منی خودم نمیحت
 : کارن

 داد فرهاد از جا جستم و بلند شدم باال تنم برهنه بود و مغرم از داد فرهاد خشک شده بود ، در کمد را باز کردم و با
 .  موجود مخوف را بدانمنی ايدادهای داد و بلی دلدی برداشتم مهم نبود چه بود اما بایراهنیپ

 :  زدی که آشفته سر خدمه و نگهبان ها داد مدمی را باز کردم و به سمت سالن رفتم و فرهاد را ددر
 ؟!!! چه شده ـ
دانست که من چقدر از او  ی بود قبض روح شوم و او هم می نگاه کافنی به سمتم برگشت همی چشمان برزخبا

 . وحشت دارم
 ؟!!!کجاست ...  االن کجاست مایه...  ی لعنتیستی خراب شده ننیتو مگه ارباب ا...  شده ی چـ
 :  خبر جواب دادمیب
 !!! اتاقش...  خوب معلومه ـ
 :  زد و گفتی عصبشخندین
 ... !!!  نه واقعاـ

 حق دارد من به ضم او من دی او هر چه بگوراینخوردم ز اما تکان دهی شد و من ترسکی به قدم به من نزدقدم
 .  من بودندي مهمان هامایارباب عمارتم و او وه

 ...!!!  فرهادنی ببـ
 :  زدداد

 !!! می که من کی فهمی اون وقت تازه می نکندای رو پمایاگه تا ظهر ه...  نی نه تو ببـ
 .  که حوالم کردي افهی داد و رفت همراهانش هم رفتند و من مانده ام و وظی کتش را تکانو

 :  کردم و او قبل سوالم گفتلی به آنرو
 !!!  نگرفتنديزی ها چنی دوربـ
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 هی آن سایی افتادند ، گوی ، مدی رسی   که فرهاد می موقعقای اتفاقات دقنی دانستم چرا ای من سر خم کردم ، نمو
 .  خواست فرهاد مرا بکشد نه خودشیم  میگمشده در زندگ

 : دمی کشینفس
 !!!  آلبرت رو صدا بزنـ

 بود کمد و اتاق مرتب بودند انگار ختهی رفتم که تختش به هم رمای گفت و رفت ومنم به سمت اتاق هیچشم
 .  بردی با خود  مزهای به فرار نداشته وگرنه چلی مچیخودش ه

 .  نکردمدای پیچی رفتم و کشو ها را گشتم اما هشی آرازی سمت مبه
 " ي عمارت کنارایب" بود که نوشته شده بود یپی تاادداشتی دمی که ديزی چتنها

. 
 .  باشددهی رسمای به دست هشبی ددی با خود گفتم شای دانستم چه وقت نوشته شده بود ولینم

 بود داری درنگاه ام استوار و پامایغرق در خون ه به سمت عمارت رفتم ، هنوز هم چهره ي تفکرنی کوچک تربدون
 .  کنمدایو همکنون قرار بود او را چگونه پ

 انی آخر نشستم وسرم را مۀ پلي و دلشکسته رودی و هر قدم از آن عمارت را گشتم اما در آخر ناامدمی کشینفس
 که داشت مرا با ی دانم آن روانی نشانم بده نه بخاطر ترس از فرهاد بلکه من می تو راهایدستهانم گرفتم ، خدا

 . نتوانم خود را بخشم  آورد که منی ممای سر هیی داد بالی شکنجه ممینطقه ضعفه ها
 .  نشانم بدهی حال کجا و در چه حال هست پس خودت کمکش کن و راهی دانی متو

 نیردم ، شکست خورده بودم با وجود آن همه خدمه با وجود آن همه دورب کمی دستانم قاانی بستم و سرم را مچشم
 .  آماتور طرف نبودمکی را از اتاقش برده بود من با مایه

 :    در گوشم زنگ خورددیوی دیی صداناخواسته
 ... !!!   مجازات بشهي همون طوردی فرهاد بای ولـ

 .   فتم شدم با عجله بلند شدم و به سمت عمارتم ررهی در خبه
 دانستم متوجه اضطراب و ی زد برگشت سمتم ، می با تلفنش حرف متی که با زبان خودش با عصبانی در حالفرهاد

 :  شده بود تلفن و قطع کرد و به سمتم آمدشمیتشو
 ؟!!! حرف بزن یلعنت... خوبه ...  ي کردداشیپ...  شده کارن ی چـ

 ترسناك تی نهای بی و آراسته درونکی مرد شنی کردم ، ای مانی زد را چطور بی آنچه در ذهن من شکوفه ماما
 گذاشت و بنگ و من ی ممیشانی پي روی رحمچی را آوردم ، اسلحه اش را بدون همای گفتم چرا هیداشت ، اگر م
 .  نداشتمهیفرصت دفاع

 ...!!! دیوید...  دیوی دـ
 ی مدیوی شد و کشتنه دی سند و مهر و موم مدشوی فرهاد مي که او را مقصر بدانم اما آن لحظه فقط همان برانه

 . شد تنها آرامشش
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 ؟!!!حرف بزن ...  ستمیمگه با تو ن... چطور ...  نجایاون ا...  خواست ی رو مماینکنه همان که ه...  دیوی دـ
 اون چه ی دونی نمیتو حت...  ده ی از دست مزشوی همه چمای نپرس فقط عجله کن وگرنه هیچیاالن ه...  فرهاد ـ

 !!! میفرصت ندار...  یلطفا شانه به شانه من باش نه که من رو بازخواستم کن...  هیعوض
 :  هاشت گفتگاردی به بادي تکان داد و با عجله رويسر

 !!! دی آماده کننی ماشـ
 :  طور و من ماندم و فرهاد ، رو بهم کردنی همه آماده به خدمت شدند و افراد منم همآنها

 ...!!!  وگرنهاوردی سرش نیی بالدیویکارن فقط دعا کن د. .. دعا کن ـ
 . می شدنی و سوار ماشمی آمدرونی تکان دادم و با هم از عمارت بيسر

 توانستم ی نه ، مای افتی دخترش خواهد افتنی به دی اممی روی که مي دانست جای واقعا آشفته بود و نمفرهاد
 بود و رفتهی که مرا همانگونه که هستم پذي منم مهم بود تنها دختري برامای هرای و دردش را درك کنم زینگران

 . ادی به نظر ميای مهم و رویلی خمی برانیا
 ؟!!! یتو از رابطه اون دوتا خبر داشت...  شیتو آورد...  کنه ی چکار منجای ادیوی دـ

 قصه دی نبود شامی فکرشیشو داشت و اگر زمان و تي بود که پوستم را شکافت و درد بدي فرهاد مثل کاردسوالت
 .  ساختمی میخوب

 بار نی اماینگران نباش ه...  خودش نرفته مایمن مطمئنم فرهاد ه...  دربارش بهم گفته بود مایه...  دانم ی مـ
 !!! دورت نزده

 : دی اش فرو کرد و نالاهی پر پشت و سي را داخل موهاپنچش
 که ی همه درسنیهر بار با ا... من بودم که اصرار کردم که باتو باشه ...  ذاشتم ی منگنش مي تودینبا...  دی نباـ

 ذارم یم...  بکشه ی ذارم سختی بار نمنیا...  تونم اون داشته باشم ینم...  کنم ی ده باز کار خودم میبهم م
 !!!  کنهی که دوست داره زندگياونطور

 . م شد و من نگاه ام را از او گرفترهی چشمانم خبه
 نشسته شی فرهاد او را نگه داشته بودند و فرهاد رو به روي هاگاردی شده بود و دوتا از بادجی فرهاد گدنی با ددیوید 

 :  از افراد فرهاد خارج شد و گفتیکی بود ، جی و گدهی ترسدیویبود ، د
 ...!!!  مردهیفقط ...  ستی ننجای اچکسی هـ

 : م و استوار گفت برگشت ، محکدیوی نگاهش به سمت دفرهاد
 ؟!!! کجاست مای بگو هی نفس بکشياگه دوست دار...  کجاست مای هـ
 :  زدي به من نگاه کرد و پوزخنددیوید
 ؟!!! کجاست مای هدی دونی جناب شاون شما نمـ
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 کردم ، ی کرد فرهاد مثل من هست ، در مقابل فرهاد مضحک رفتار می کرد او واقعا فکر می داشت چکار مدیوید
 شناختم ی داشت ، مسلما آن طور که من فرهاد را از سر صدق پدرم ماجی بکس احتسهی ککیآن هم االن که به 

 .  شناختیاون نم
 ي مکالمه رای زد زی خورد و فرهاد می مدیوی بعد از آن چرا ددمی و من نفهمستادی او اي بلند شد و رو به روفرهاد

 .  بودمی سوادتر از هر کسی زبان بنیر اآن ها به زبان خودشان بود و من د
 

 :  و به چنگ گرفت و سرش را باال آورددیوی دي موهافرهاد
 ؟!!!! کجاست مایه...  بنال ومدی من باال نيتا اون رو.... توله نی ببـ
 :  دوباره پوزخند زد گفتدیوید
 !!!  بهش بپرسي که دادی از اونشیمگه به من سپرد...  گفتم من از کجا بدونم ـ

 :  افتاددیوی سرخ شده بود و به جان دتی از عصبانفرهاد
 !!! یعوض...  نه ای ی چشماتو بازکنی تونی منمیاالن بب...  ی کنیمن و مسخره م...  حرومزاده ی عوضـ
 زنان  آورد اما فرهاد فقط با لقد به جون او افتاده بود ، در آخر نفسی شده بود و خون باال منی پخش زمدیوید

 . ماندرهی عقب رفت و به آن دو خی قدمدهی گذاشت ، کارن ترسدیوی دیشانی پياسحله اش را در آورد و رو
 :  زدی خوني کرد و لبخندی هنوز جسوارنه نگاهش مدیوید
اما تو ...  رو واقعا دوست داشتم مایمن ه...  بگم يزی چهیاما بزار قبلش بهت ...  ترسم یمن از مرگ نم...  بزن ـ

 که به زن ی عوضلیدن...  باشه بی پاك و نجي تونه اون طوری نملی پسر دنیبد کس...  ي سپردیاون به بد کس
 فکر کن فرهاد من چرا کمی...  به جاش بنشونه ینی بی که می تونه پسر به پاکیم...  کرد ی متاهل رحم نميها
 ؟!!!چرا ...  رو بدزدم مای هدیبا

 :  زد و گفتيشخندی نفرهاد
 ...!!!  شناسمتی من نملتی اسم و فامریی با تغيفکر کرد...  به تو قبل مرگت بگم يزی چهی پس بزار منم ـ
 بی که نگاهش با ترس فرهاد و تعقی در حالدیوی که آن مرد مهجول قرار داشت دی بلند شد و رفت سمت اتاقو
 : دی کرد نالیم
 !!!  نهـ

 ساکت و نی همي گفتند برای کند و چه می دانست آن چه می شد و نمرهی و فرهاد خدیوی متعجب به دکارن
 هنوز زنده بو ای را کجا برده و آمای هدیوی که ددی بود که فرهاد بگونی ماند و فقط منتظر اشیمسکوت شده در جا

 !!!  نهایسالم هست 
 ي براگری دقی فرهاد مسلما فاش شده بود و تا دقايبرا پاکت ها گذاشت بود اکنون رازش ي سرش را رودیوید

 توانست آب دهانش را ی نمی بود و معلوم بود که آن مرد حتلچری وي که رو50تا 48 نیهمه فرهاد همراه با مرد ب
 .  کرد عصب چشمانش بودند و تمامیباال بکشد و آنچه او درك م
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 از دهانش خارج شد ، فرهاد جلوش ی نامفهومیی صدا بودرهی پسر غرق در خون و اشک که به پدرش خدنی دبا
 : نشست و گفت

 دمتی دیاز وقت...  ی شرف تر از پدرتیشرف داشت تو ب...  کرد ی مياون رو باز...  یستی مثل پدرت باهوش نـ
 ...!!! یکلیپس بگو تو پسر ما...  زنه ی چهره چه آشنا منیگفتم ا
 :   رفتکلی زد و به سمت مايپوزخند

 يای بهتر از بودن در اهرم مافيای من خوشحال گفتم من دنی گفتنی ای وقتی دونیم...  ی کوچکاری بسيای دنـ
اون با ...  ي من کردهیپس تو پسرت و بر عل...  رقابت من تو ادامه داره ی کنیاشتباه م...  ی گفتی کردم چدایشما پ

 انتظار يزی چنی وقت از تو همچچی من هیلعنت...  می خانواده بودهی ما از کلیما...  ممکن زی چنی شرف تریب
 ...!!! نداشتم
 : دیوی برگشت سمت دی فرو افتاد و فرهاد عصبکلی مایی از چشمای اشکقطره

پس ...  خودت بودهي و کوتاه فکریاقتی لی بخاطر بنیا...  نخواسته يزی چنی اون از تو همچنیبب...  نگاه اش کن ـ
 ...!!!! ی شیخودت مجازات م

 :  و گفتدی خنددیوید
 !!!   اونهشی پمایه...  ی کنی و نگاه نمیاما چشمات تو بست...  بود و بس مای منم اگه کمکت کردم بخاطر هـ
 تا کارن بداند دی چرخیسی انگلدیوی شد و آن لحظه زبان درهی خورد و به هر دو خکهی به کارن اشاره کرد ، کارن  و

 .  بلد نباشدی ، البته شک داشت که فارسدی گویچه م
 : کارن

 در مقابل فرهاد دی گذاشته بودم و اکنون بای گفت آنچه که من در قصه ام مخفدمی که بهم کرد ، فهمي اشاره با
 : می را بگومی راز هاچهیدر
 !!! رهی گیگفت بجاش  خواهرش رو ازت م...  اون خواست بدزدمش ـ

 :  خواهر من هستش ، به سمتش رفتمزای داند لی دانستم نمی فرهاد گره خورد مي هاابرو
 به من پس مای هي رو به جازای که لي دادشنهادی تو پیوقت...  کن تشینگفتم اذ...  اما من نگفتم که ببرش حراج ـ
ن تو به م.. ادی سرش نیی رو نگه داشتم که بالمای جواب ندادند و من هشونیاما ا... نظرم برگشت ...  ی دهیم

 تی نهای کار بنیمن نگفتم ا...  رمیفرهاد پسش بگ  توانم با نقطه ضعفی فقط مزای پس گرفتن لي که براینگفت
 ... !!! ستی انسانریزشت و غ

 :  شدمرهی ام توسط فرهاد گرفته شد و به چشمانش خقهی
 من ي چقدر برامای هی دونیتو م...  کجاست مایبگو ه... کارن لطفا ...  يتو دستور داد...  ی گفتیتو چ...  ی چـ

 !!!   پدرتشی پیبنال تا نرفت...  بگو کجاست زیعز
 : دمینال
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 مایه... مای هدی کنه خودش گفت بایفقط داره گمراهو م...  دونم کجاست ی خورم نمیفرهاد قسم م...  دونم ی نمـ
 ... !!!  توشی ها برگرده پیمثل برده جنس

 نبود پس دیوی را از دستش نجات دهد اگر کار ددیوی توانست من و دی نمیته شده بود و کس پرتم کرد و آشفمحکم
 .  بودیک
 :  از افرادش که دستور داد بهش گرفت و همراه هم خارج شدند قبل از بلند شدنم گفتیکی را دیوی دقهی
 !!! ی ماجرا نداشته باشنی اي توی کارن دعا کن دستـ

 خواست باور کند که من دستور ی ، انگار هنوز نمارمی بمای سر هیی با آن همه قدرت دوست نداشت من بالفرهاد
 . دادم

 :       فرکان
 .  تر شدقی کرد ، لبخندم عمی نگاه کردم که داشت به من نگاه می با لبخند کجکلیبه ما 

 کار کی نیادم منتظر من بودند ، کارن کودن ا  رفتم ، افرنیبه سمت ماش) فرکان ( فرهاد ي بود که وقت بازوقتش
 .  کنمي بازمای کردم که با هی را به فرهاد نشان داد ، و من فرصت مدیویرا خوب انجام داد که د

 :  توسط راننده باز شد و من جا راننده نشستمنی ماشدر
 !!! ي برم جادی عمارت من بادی همه برگردـ

 .  برسممی ها شدند و دور شدند و منم فرصت کردم به کارنی چشم گفتند و سوار ماشهمه
 رفتم در الی سوار شد ، به سمت وانی توسط خسرو باز شد و من گفتم که ماشن را پارك کند و او چشم گودر

 .  خواب بودالی خی که پوزخندم زنده تر شد  ، به سمت اتاقش رفتم که بیصورت
 و به چهره جمع شدش دمیارد ، شالق را برداشتم و کنارش دراز کش دفی هم مهمان تشرنجای کند ای فکر منکند

 :  شدم و با شالق صورت و بدنش را نوازش کردم که چشم باز کردرهیخ
 !!!  خفتهيبای سالم زـ

 رندی بهش زدم و مغزش به کار افتاد و خواست دور شود که متوجه شد دست هاش اسی نگاه ام کرد و چشمکمات
 : مثل خودش با بغض گفت

 !!! بزار برم...  من چکارت کردم ـ
 :  لباسش را گرفته و به سمت خودم آوردم و رخ به رخم شدجلو

...  که به من خوش بگذره ی کني کارنجاینه قرار ا...  بهت خوش بگذره نجایقرار ا... نه خوشگله ...  ي زودنی به اـ
 !!! دیالبته شا...  شد بتی مرگ راحت نصهی...  بهت رحم کردم دیشا
 :  به من دوخته شدنددهی خندم چشماش ترسیی صدابا
 ؟!!!گفتم نه ...  بهت گفتم من فرشته مرگتم ـ
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 زدم و در کمد را باز يشخندی خودش را جمع کرد ، ندهی را باز کردم ترسراهنمی هلش دادم و بلند شدم و دکمه پو
 لباسم نگاهش کردم که چشم بسته خودش را جمع ریی تخت در حال تغي خودم را انداختم رويکردم و لباس ها

 . زهی پاستوریکرده بود ، مغز فندق
 که چشم باز کرد و به من نگاه کرد نگاهش پر از سوال نهی کارن را پرت کردم داخل شومي زدم و لباس هايلبخند

 . بود
 : دی هام بودم که نالنی حال تا کردن آستدر
 !!! ي دارین دشمنم... با ...  تو ـ

 ي و من با لبخند نگاهش کردم چه دل خجسته دی تکان دادم و با لبخند لبه تخت نشستم که خود را کنار کشيسر
 .  کارش به ضرر خود اوستنی دانست ای کرد ، نمیداشت ، داشت از دخترانه اش دفاع م

 ؟!!! شناسمت ی نمیمن حت...  من چکارت کردم ـ
 : د سمتش رفتم که داد زبه
 ... !!!  نشوکینزد...  ی نشو عوضکی به من نزدـ
 :  گذاشتممینی بي و متعجب نگاه ام کرد دستم را روجی دهانش خورد گي که تویلی سبا
 !!!  کنیبرده ها اعتراض نم...  سی هـ

 :  تر گفتگستاخ
 !!!  منحرفیعوض...  ستمی من برده تو نـ

 . ارمی مادشی رفته بود ، ادشی ، انگار ستی تکان دادم ، که برده من نيسر
 ی به من و شالق بودند و من فقط با لبخند کجم نگاهش مدهی شدم و شالق را برداشتم که چشمانش ترسبلند

 : کردم
 !!! سگ فرهادم...  کلمه امن ـ
 و  ، داد و ناله اش به هوا رفتدی شکمش خوابي بکند شالق را باال بردم و رويگری دی وراجای خواست اعتراض تا

 که سگ من هست تا دی بگودی و باستی جا چرتکه ننجای بود که بفهمد که ای تر شدم احمق تر از اونيمن جر
 . تمامش کنم

 !!! بگو نکشتمت... بگو ...  یبگو سگ من...  بنال ـ
 : دی بود نالی زخم ها خونیی که لباس نازکش را پاره کرده بودند و جای که از شدت زخمی حالدر
 .!!!..  فرهادـ

 :  و به چنگ گرفتمموهاش
 ؟...!!! فرهاد یتو چ...  ی فرهاد چـ

 :  شدرهی گستاخش را باز کرد و به نگاه ام خچشمان
 !!! ییوالی ههیتو ...  تو ـ



 

@donyayroman 201 

 :  و بلند شدمدمی از حال رفت سرش را به بالش کوبو
 !!! شیاونم از نوع عال...  والمی که من هـ

 که ی ، به سمت خسرو رفتم در حالی بزنسی کنم که پاهام و لی کنم وادارت می انداختم ، رامت منی زمشالق
 : عرق کرده بودم گفتم

 !!!ببندش...  ی اتاق مخفي هوش ببرش تویدختر ب...  خسرو ـ
 کدام از آن هرزه پا در انجا چی من ست و تا به حال هيادگارهای ي دانست آن جا فقط جای نگاه ام کرد ممات

 . نگذاشته بودند
 .  من خاص ستي در او برايزی آخرش مرگ هست و چه چنجای الزم بود بداند امای هاما
 :  برد گفتمی را ممای که هی مبل لم دادم و خسرو در حاليرو
 !!!  خسرو مهاربندش کنـ

 شدم و جواب رهی تکان خورد به اسم مخاطب خبمی در جی ، که گوشدمی گفت و رفت و منم قهوه ام را نوشیچشم
 : دادم

 ؟!!! بله ـ
 :  آمد و گفتي زنانه اصدا

 !!!  داشته باشمیبا شما قرار بود امروز مالقات...  هستم یروانی سالم جناب شاون من دکتر سـ
 :  که قرار بود به کارن کودن کمک کند و من را کشف کندی بودند آن کسشونی اپس

 ؟!!! دیی شما االن کجاـ
 :  زده گفتذوق

 مینی هم رو ببی عمومری غیی جاهی بهتر دی شما اگه دوست دارطیاما بخاطر شرا...  االن در مطب خودم هستم  منـ
!!! 
 . ی صف باشي تودی؟ اصال تو با!!! ی عمومری غيجا
 !!! امی دارم به محض پروازش حتما می مهماریاما من االن مهمان بس... گم ی رو منی ادی ببخشـ

 :  کور شد و گفتذوقش
 !!! دیلی هر طور ماـ
 رفت نگاه ی مرونی زدم و به خسرو که داشت از در بيشخندی چه وقت پروازکند نمای قطع کردم االن قرار بود هو

 : کردم
 !!!  به هوش اومدـ
 ...!!! دی خواهیاگه م...  نه ارباب ـ
 . ارمی دستم گفتم برود و بگذارد من به هوشش ببا



 

@donyayroman 202 

 که دست و پاهاش دمی را دمای نگاه کردم که هنیریتم و به آن همه آرامش ش رفی شدم و به سمت اتاق مخفبلند
 .  با مهاربند باز شده بودندشی بود و پاهازانیبسته بودند و وسط اتاق آو

 گذاشت ی داد و نمی خوام او کامل انجام می داند چه کار از او می دانست چرا انجاست و می همه بهتر خسرو ماز
 .  کنمتیشکا
 ي هارهی که داشتم گلی ، لبخندم زنده تر شد و با وسادی چکی زخم ها نگاه کردم که خونش ميتم و به جا رفجلو

 .  شدی شروع مشیشوکر را به بدنش دوختم و اکنون نما
 گفت من سگ فرهادم ی مدی گفت بای در آورد معلوم نبود به چه زبانی نامفهومیی و صدادی زدن دکمه بدنش لرزبا

 .  دمی شکنجه ات مشتری من همانقدر بی کني خوب هر چه تو لجبازیکه امروز تموم شود ول
 :  آشفته اش را چنگ زدمي به سمتش رفتم و موهای شانه اش و کجا رفت اون گستاخي خم شد بود روسرش

 ...!!! ی گرفتادی رو خوب يتو خودآزار...  مای هـ
...  ی دوباره تجربه اش کنيدوست دار...  چطوره می با هم مذاکره کنکمی ایب...  رو يمنم برده آزار:  زدم يلبخند

 کدوم از اون به چی هیول...  دارم يادی زي بازلیباور کن من وسا...  گهی نوع دهی سراغ می برای...  نداره یحس خوب
 !!! ستی ننی اینیریش
 قبول کرده بود که در یی نداشت گوشی عالقه به زنانگچی نگاهش رنگ ترس گرفت ، اکنون هی جراحغی تدنی دبا

 .  و من مالک جسم و روح او هستمستی نشی بیمقابل من ناتوان
 :  را به هم دوخت و با خنده نگاهش کردمشی اشکییچشما

اون کار ...  بود کیچه رمانت...  ي کردی اون بار که همه فکر کردند خودکشادتهیهان ...  نیری چقدر شی دونی مـ
 ی دونی مي من شدیدروغ چرا اون شب تو سوگل...  خون خودت غرق شده بود يتو... من رگ تو زدم ... من بود 

 اما باور ی دونی باهوش میلی تو خودت رو خدونم یم... کودن ي برده هی...  یچون توهم مثل همه کودن... چرا 
 پاکت ی و حتيدی اونجا دیغی نه تی کنی خودکشدی بایلی تو به چه دلیآخه مغز فندق...  یستیکن که باهوش ن

 !!!  نه منوي بدبی که از خودت هم کودن ترئه  رو فریکی فقط ی تونیتو م...  یقرص
  حس يداری خواستم درد و زخم تو بی بوسمش ناله کنه ، می می خواستم وقتی به سمت صورتش بردم مدست

 .  نالدی میلذت ببرم وقتکند و من 
 با چشمان مای شد هشمی مزاحم علی بود که زنگ موباانی را بسته بود و ترس از نقطه نقطه چهره اش نماچشمانش

 .  نگاه ام کردانی و گردهیترس
 در موزه لذت من قرار داشتند نجای که اي کرد ، همه آن های ميگری حتما فکر دمای شدم هرهی اسم فرهاد خبه

  خاص کنممای هي را هم برانجای امی های اما دوست داشتم مثل تمام قانون شکنستمی بودند که من کارن ندهیفهم
. 

 :  را صاف کردم و تماس را  برقرار کردممی زدم و با سرفه صدای  را با دهان بند بستم و با چشمکدهانش
 !!!  سالم فرهادـ
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 بلندگو گذاشتم ، با تعجب و اشک به ي بردم و تماس را رو بود و با لبخند چاقو را به سمت چشماشمای ام هنگاه
 .  خواستی دلش باباش و مرمی شده بود بمرهی خیگوش

 ... !!!  شکنجه اعتراف کردری زدیوید...  کارن ي کجاـ
 :  زدميپوزخند

 !!!  گردمی ممایباور کن منم دارم دنبال ه...  کجاست مای گفت هیعنی خب ـ
 پرد پرواز ی دانست از دستم زنده نمی کرد ، می نگاه میکردم که با حسرت و اشک به گوش نگاه مای تمسخر به هبا

 . ینیری شانیاو ختم به مرگ است ، چه پا
 !!! ای اونجا تو هم بمی ری ممیخارج شهر ما دار...  اون برده الی وهی گفت ـ

 :  کردمیاخم
 !!!  رسهی فکرت بهش نمی که حتي رو برده جامای فرهاد من مطمئنم هستی اونقدر کودن ندیوید...  الی وـ
 که من نی کشمش افرادم فقط منتظر ایاگه دورغ باشه م...  گه ی اسلحه پر به سمتش باشه دروغ نمهی ی وقتـ

 ؟!!! ییتو االن کجا...  نه ایبگم بکشنش 
 :  گفتمي لبخندبا
 !!! خارج شهر...  المی وـ
 !!! م فرستی که برات می به آدرسای پس زود بـ
 !!!  باشه حتماـ
 :  نگاه کردممای قطع کردم و به هو
 ی که تو توش هستییالی ومی برای گه بیباز م...  خودم يالی وي گم من تویبهش م...  گفتم همه احمقن يدی دـ

 ی کی ولیی دونه تو کجای مدیوی دونستم که دی خوشحال نباش من مادیز...  دهی مغزش هم پوسدهیفرهاد پوس... 
درسته  ...  دارهاجی احتنجای کارن به اومدن به اباشه برم تا فرهاد دست تنها ندیمن با... کنه هوم یحرف اون قبول م

  ؟!!!
 :  برمخواستم

البته اون ...  می نفرکی بهت بگم من و کارن دیبا...  زارم ی من چرا خودم جا کارن اسکول می بگدی شای راستـ
 !!! تنمی بیشب م...  دونه یخنگ نم

 .  رفتم به خسرو گفتم چکار کندرونی در باز کردم و بو
 الی رفتم و به آدرس ونی دادم و با عجله به سمت ماشریی شدم با عجله خود را به عمارت رساندم و لباسم و تغسوار

 ی شد که دوست نداشتم استراحت کنم ، می لذت بخش مي داشت به قدري زدم ، بازينگاه کردم و پوزخند
 . نمی و خودم با دو چشم سرم ببری گرگ پنیخواستم شکست ا

 .  کردی و خجالت زده مدی مرواری فرهاد حتنی ااهی واقعا طلسم شده بود ، کجا رفته بود فرهاد سنگ سفرهاد
 :  شدم فرهاد نگاه ام کردادهی شدم و پرهی پارك شده اش خنی ماشبه
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 ؟!!! ی شناسی رو منجایا...  ي اومدـ
 :  کردمالی  به وي نگاه

     ؟!!! بشناسم دی نه باـ
 :  گفت زنگ و فشار دهد و امرش اطاعت شدیکی تکان داد و به ي سرفرهاد

 ؟!!! فرهاد ي دادی خبر مسی به پلستی بهتر نـ
 ؟!!! گرفت ؛ مسخره نبود ی دانست دخترش اونجاست اما داشت اجازه می کردم می مسخره اش مداشتم

 :  زديشخندین
 !!!  نداشته باشماجی احتسی هنوز اونقدر قدرت دارم که به پلـ

 .  شده بوددهی تکان دادم معلوم بود پوسيسر
 . نمی سوراخ شده فرهاد را در حال غرق شدن ببی منتظر بودم که کشتبی به جدست
 : ه خسرو گفت ، لبخندم پررنگ تر شد و فرهاد رو بمی کار داری به سمتمان آمد و زبان اشا ره گفت با کخسرو

 ؟!!! ستی شاون نییالی ونجای ادی ببخشـ
 .  دادی به من کرد و با سر جواب منفي؟ خسرو نگاه ا!!! شاون يالی اش کردم ونگاه

 :  از افرادش کردیکی رو به فرهاد
 !!!  در و باز کنـ

 نییر تر شد و پا اما مردك مصسی زند پلی گفت نه و زنگ می باال رفت خسرو با دست مواری گفت و از دیچشم
 :  خسرو را گرفت و گفتقهی شد و منم پشت سرش فرهاد الی  واطی و در را باز کرد و فرهاد داخل حدیپر
 ؟!!! مردك ي دی مي من بازـ
 :  افتادنی زمي نگاهش کرد و فرهاد او را هل داد که روي خبری خسرو با ترس و بیول
 !!! ستی من نییالی ونجایا... ؟!!! کرده ي چه گناه چارهی؟ب... !!! هی چه کارنی اـ

 :  گفتی با همان نگاه برزخفرهاد
 !!! پس صداتو ببر...  کنم ی دونم دارم چکار می من مـ

 :  شدمکی درشت تر شد و دو قدم به او نزداخمام
نه ...  یش که ازش دور تر نی بهتر درست رفتار کنییمایتو اگه دنبال ه...  ی زنی حرف می با کي داری فهمی مـ
 !!!  رفتارت کنترل داشته باشيپس رو...  کن میتی رو مای تونه هی دستور من مهی ي به من بپرنکهیا
 شد نگاه کردم ی رفت و افرادش هم دنبالش ، به خسرو که داشت بلند مالی زد و به سمت ساختمان ويشخندین

 :  زد و سرش را تکان داديلبخند
 !!!  برو رد کارتـ
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 دی و من نبادی دی کرد ، البته او  مرا کارن می پروا رفتار می بنقدری گفت و دور شد ، فرهاد چطور داشت ایچشم
  دانستم به فرهاد گفته استی فرا تر از آنچه من ميزی چدیوی کرد ، هنوز زود بود ، اما مطمئنم دیکارن را خراب م

. 
  گشتندی را مالی ويا نگاه کردم که افرادش گوشه گوشه  بود رستادهی رفتم و فرهاد که وسط سالن االی سمت وبه
. 

 . دندی دی خواب مي تودی گشتند را بای مدی که باي آنجااما
 : ستادمی فرهاد اکنار

 ؟!!! گفته یاصال چ...  دروغ گفته دیوید...  نجاستی امای به تو گفته هی اخه کـ
 :  گوشه چشم نگاهم کرد و گفتاز
...  ي ندارادی رو به نجایموندم چرا تو ا...  پدرت بوده يالی ونجای دونم ایمن خودم م...  اشاره کرده هی اون دی شاـ

 !!! خنده داره
 !!! نجای ااری رو بمای هدی حرف بزنم چرا بادیوی خوام با دی مـ

 :  پاش گذاشت و گفتي را روشی مبل نشست و پاکی آن ي روخونسرد
 !!!  باشهنجای امایکن هپس دعا ...  شینی بی نترس مـ
 !!! ستی ننجای امای فرهاد هـ

 :  کردنگاهم
 ؟!!! ی مطئننقدری از کجا اـ

 : دمی کشینفس
 ... !!! ئهکلی نره اون پسر ماادتی...  شده وبیبا فرهاد تو مغزت مع...  الی وشیاوردی مي بوددیوی دیی تو جاـ

 ایتو ...  ی آرومنقدری زدم چرا ای حدس مدیبا...  گرفتم ی دست کمت مدینبا...  لیو تو پسر دن:  گفت خونسرد
 !!!  مثل پدرتيالشخور

 :  زدمشخندی بهم کرد و من نینگاه
 ...!!!  دونه چند نفریخدا م...  رحمه ی باهی سنگ سهی ممکنه اونم ریغ... ی قربانهی...  هی اون چی چمای پس هـ

 :  ام و گرفتقهی شد و بلند
 !!! نکنه حرومزاده ات بهتر از تو ئه...  هی چـ

 :  بکوبه به گونه ام که مشتش را گرفتمی خواست مشتی زدم که عصبيلبخند
 !!!  برده ستهی اونم مثل مادرش دی پریالبته که م...  بغلم دی پری ممای خواستم هیمن م...  فرهاد ي شدری پـ

 :  را لرزاندالی کل وصداش
 !!! نه مادرش برده بوده...ه حروم زاده ست  نمایه...  صدات تو ببرـ

 :  ام درست کردمقهی زدم و يلبخند
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 !!! گرمی دي خونه هایهمه جا رو بگرد حت...  ستی منم نشی پس پستیاگه برده ن... پس نگران نباش ـ
 :  نکردند ، فرهاد نگاهم کرد و گفتدای پیچی از افرادش اومد و گفت هیکی
 !!!  افتی راه بـ

 :  گفتمی شدم و با نگاه عصببلند
 رانی انجایا...  یی پرواز نکرده فکر کن کجادارتیتا آرزو د...  رم ی که دلم بخواد ميمن جا...  به من دستور نده ـ
 !!!  مني جلويستادی من اي تو جلوستین

 . شی سر جاندی تعجب کرده بود ، اما الزم بود بششی قطعا از رفتار کارن رو به روفرهاد
 و همان طور هم شد دیوی کند سمت دمی شدم و منتظر شدم او راهنمانمی از فرهاد خارج شدم و سوار ماشزودتر

 .  اکشن دوست نداشتملمی فنقدری متروکه قرار داشت ، من اي های لباس فروشي از انبار هایکی در دیوید
 .  از بدنش سالم نمانده بودي بسته شده بودند و جادیوی که هر دو دست ددمی شدم و دنبالش رفتم و اونجا دادهیپ

 که از شدت شکنجه باد کرده یی کرد و با چشماینی هدیوی آب به صورت ددنی رو به نگهبانش کرد و با پاشفرهاد
 .  بهش زدميشخندیبودند را به سمتم کشاند و من ن

 :  را به چنگ گرفتشی موهافرهاد
 ... !!! ی عوضي ذاری منو سر کار مـ
 :  زد و گفتيشخندی ندیوید
...  الشیمن گفتم و...من ...  ینی بی رو نمقتیخودت حق...  یخودت چشم بست... خودت ...  من سرکارت نذاشتم ـ

 ...!!! بعد کجا بردش... دونم ی نمگهید...  الشیاون برده و
...  مایچرا ه...  پس چرا لین و دن تو از منهی کی گی مگه نميچرا کمکش نکرد...چرا ...  اونجا نبود ی نبود لعنتـ

 ؟!!! کجاست مایفقط بگو ه...  کنم ی من کمکت مدیوید...  داره ياون چه گناه 
 :  دهانش را تف کرد و گفتخون

 ی کنی که فکر ميگفتم که کارن اون طور...  بهت گفتم زیمن همه چ...  دروغ بگم دیمن چرا االن با...  فرهاد ـ
 !!!  االن کشتهدی کرد و شادی رو اون ناپدمایگفتم که ه...  ستین

 .  کشتمی را نممای هي زودنی نه پسرك به اي زودنی کج تر شد به البخندم
 ی شد و من نگاهش کردم و او فقط نگاه کرد و نگاه کرد ، داشت التماسم مدهی نگاهش به سمتم کشدی ناامفرهاد

 . کرد
 کی...  نامزد من قرار بود بشه مایتازه ه... دست تو نجات دادم من اون از ...  منه شی پمای هی کنی چرا فکر مـ

 ؟!!!چرا االن بخوام بهش صدمه بزنم ...  کرده بود يماه با من سپر
 : دی با صدا خنددیوید
 ...!!! نه منو...  ي بدبی فری تونی رو مهی بقـ

 . ی دونی می پس بگو چواقعا
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 ؟!!! هی منظورت چـ
 .  خواستمی که من مي پدر بود ، اما متاسفانه پدر برده چارهی بود سر درگم بود ، برهی ما خي به هر دوفرهاد

مادرمو نابود ...  داد بیپدرم فر... کرد يپدرت هم باز...  مثل پدرت ی هستی خوبگریتو باز... واضح ...  منظورم ـ
 ...!!! کرد

 !!! ادی پدرم بشی خواست پی مادرت مدی شاـ
 :  کرد و داد زد تری او را عصبشخندمین
من قسم خوردم که شما رو ...  پدرم رو نابود کردند نیاون ا...  بود که نمونه نداشت ی پدر تو عوضفی رذل کثـ

 مای کردم به هی بار ها سعیفرهاد من حت...  کنم ی که دارم اشتباه مدمی فهمدمی رو دمای هیاما وقت... نابود کنم 
 نیخواستم بفهمه که چقدر بدبخته که به ا...  شد ی منعم هر بار مای عوضنیاما ا... بگم کجاست و مواظب باشه 

 ي دختر روهی که دمید...  الی که رفت اون ودمید...  دادم کیاما نشد اون شب که رفت و من کش... اعتماد کرده 
 !!! کولش بود

 :  تکان دادميسر
...  فرهاد شی نابود شده برگرده پدی بامایگفتم هاون من بودم که ...  هی خوبهیتوج... ی توپي پردازالی عجب خـ

 نی باش و اعتراف کن همه ایپسر خوب...  هی تو با فرهاد چیاما دشمن... قبول پدر من باعث مرگ مادرت شده 
 ؟!!!مگه نه ...  شده تی من دوست داشت حسودامی هنکهیتو از ا...  کار خودت هی بخاطر توجی که گفتيزهایچ

 شد و من رهی با ترس به فرهاد خدیوی تر شدند ، فرهاد بلند شد و اسلحه را به سمتم گرفت و دکی نزدابروهاش
 : مانع فرهاد شدم

 ؟!!! هی تو با فرهاد چیدشمن... نه صبر کن ـ
 .  شدمرهی ساکت شد و من به او خشهی همي برادیوی کرد و دکی فرهاد به مغز او شلاما
 ؟!!!ه تا بوده  شما سنی بي رازی بگه چيدی ترسی چـ

 :  از کنارم رد شد و من دنبالش رفتمفرهاد
 ؟!!! ی رو کشتدیوی دي اشتباه کردی کنیفکر نم...  ي شددی ناامـ
 :  برگشتتی و با عصبانستادیا
 ؟!!! ی لعنتی بدونی خواهیم... هان...  ی بدونی خواهی مـ

 :  آشفته اش را مرتب کردي ام جوابم بود و موهانگاه
 !!! ای پس دنبالم بـ

 داد و ی حرکت کرد و به راننده آدرسنی شدم و کنارش نشستم ، ماشنشی رفت و منم سوار ماشنشی سمت ماشبه
 :   شدرهی خرونیساکت به ب

 ؟!!! ی جور کنینیری شي که قصه ی کنی فکر مي دارـ
 :  مانند گفتزمزمه
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 !!!  صبر کنـ
 .  بودکیه بود و من وقت استراحتم نزد ساعت به غروب ماندکی ساعتم نگاه کردم به
 !!!  برم عمارت قبل از غروبدی باـ
 :  نگفت و چشم بستيزیچ
 !!! ي طورنیاونم ا... اوج پاك شدنم نابودم کند ي گذشته االن توي کردم خطای وقت فکر نمچی هـ
 !!!  فهممی نمـ

 :  ام کردنگاه
 !!! ي به زودی فهمی مـ
 
  داشتمنجای با اي نداشتم کجاست ، انگار خاطرات دورادی شناختم ، اما به ی را منجای ، من امیدی رسي محل دلبازبه
. 

 شودم ی تر مکی بود هر چه نزددی آنجا بود که به رنگ سفیمی ساختمان قدمی رفت رفتی که فرهاد می سمتبه
 .  انگار آشنا بودشتریب
 بود یی جانجایا...  شد ی در نظر گرفت می داشته باشن مکانشیقرار بود ارباب ها ع...  اون موقع ها که قرار بود ـ

اما بخاطر رفتار و ... گذشته بود  تمی سال ازعضوکیمن پسر جوون بودم تازه ...  رو نابود کرده بود هایلی خلیکه دن
 تازه برده خاصم هی که عاليبا وجود... کردم ی درك نمی خوببه  رویچی وجود هنی زود مشهور شدم  با ای رحمیب

 ...!!! سی برگشتم پارلیشده بود و من به خواست دن
 .  نشده بودزی سال تمانهی و پر از خرت و پرت بود ، معلوم بود که سالختهی به هم رمیدی سالن اونجا رسبه

 .  دادی کهنه می به من حس قدرتنجای به همه جا نگاه کرد ، نگاهش رنگ غم گرفته بود ، برعکس من افرهاد
 !!! نجایا... راه انداخته بود یی حمام طالهی لی دنـ

 .  به هم رخته و حال به هم زنی شدم بزرگ  بود ولرهی آن حمام خبه
جوون و مغرور بودم ...  دعوتم کرد داخل لیدن...  ياون طور...رو داشتم اال bdsm شی انتظار هر عدمی رسی وقتـ

 رو شی جوون جاهی اش دچار تزلزل شده بود و گاهی جانکهی از اکلیما... خواستم رفتارم باعث تمسخرم بشه ینم... 
 دلم دای شدنکهی ام نشستم با اگاهیلباسم و در آورد و در جا....   به دل گرفته بودنهی ناراحت بود و کیلیگرفته بود خ

 ی میسع... به اون دست بزنه ی خواستم جز خودم کسی وجه ممکن نمچی به هی بود ولشمی پهی خواست عالیم
 متوجه رفتارم شد و مسخره ام کرد و به کلیما...  آوردم ی شد ، داشتم باال می نمیکردم نفرتم رو نشون ندم ول

 یی از رفتار حمام طالیکی...  هستم گامی اما مطمئن بود که من برازنده جالیدن...  ستمی نتی اربابقی گفت اللیدن
 کس خبر نداشت چیاما ه...  کردند ی اومدند و همه از اون برده ها استفاده می خودشون م بود که همه با بردهنیا

 و ي پنهان کارنی اي برالیدن...  دونستم ی رو نملشی دلتم خواسیتا اون روز نم...  دارم رانی در ایمن برده خاص
 دونستم ی که من نميزیاما چ...  ما وارد شد شی داد و اونم به عهی از برده هاش و بهم هدیکی اقتمیثابت کردن ل
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اما ...   اعتراض کردکلیما...  گرو گذاشته بود یلی بود که به دالکلیکه اون برده نبود بلکه همسر ما... بود نیا
 ...!!! قانون قانون بود و منم از لجش

 : دی کشیقی بست و نفس عمچشم
 ي کارچی هکلی شد و مای کرد اما داشت دست به دست میم و التماسم و هی گریحت...  دونست ی نمیچی اون هـ

 !!!  تونست بکنهینم
 :  سمتم و نگاهم کردبرگشت

 حرف اون زن دیبا...  گناهم ی گم بینم...  می بودلی مادرش من و دنی گفته بود که علت خودکشدیوی به دکلی ماـ
اما من فقط به خودم ...  برو يچون مادر...  از اونجا برو ی گفتم باش چون متاهلی کردم و میبدبخت و قبول م

 دونم ی نمیحت...  دونم ی نمهی چه حاليکجاست تو...   دهیاالن دخترم داره بخاطر من تاوان پس م... فکر کردم 
 ...!!! ایزنده ست 

 :  بغض کرده بود و نگاهش نم داشتصداش
 ؟!!! شکل گرفت لی از تو و دندیوی که نفرت دیی بود اونجانجای پس اـ

 :  زدميشخندی تکان داد و من نيسر
 !!!  اومدم سراغ شمایبعد م...  کشتم ی و مکلی من جاش بودم اول ماـ

 :  تکان دادي ام کرد و سرنگاه
 !!!  از دشمنان منهگری دیکی شی پمای واقعا هدی شانمی ببدیبا...  می بهتر برـ

 .  بودرهی خرونی ، تمام طول راه در فکر بود و به بمی تکان دادم و خارج شديسر
 !!!  هنوز زنده ستمای هدیشا...  نگران نباش ـ

 :  نگاهم کنهنکهی ابدون
 !!!  تنها دعامهـ
 
 :  شدم و به سمت عمارت رفتم مارگارت گفتادهیپ
 ؟!!! پسرم ـ

 : و برگشتم ابروهام گره خوردندستادمی جام ادر
 !!! رخرفتی پی کنیارباب صدام م... گفتم مگه من ن...  ی گفتی چـ
 : دی دادم دستپاچه شد و نالبا
 !!!  خوامی عذر مدیاز دهنم پر...  ارباب دی ببخشـ
 ؟!!! ی بگی خواستی می خوب چیلی خـ

 :  را به سمتم گرفتدستمالش
 ؟!!! هی چنی اـ
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 !!!  خانم هستشمایگوشواره ه...  یکنار در پشت...  کردم دای رو امروز از پشت عمارت پنی من اـ
 :  شدمرهی خمی و چاق جلو روری شدم و لبخندم کج شد و به زن پرهی و گرفتم و به گوشوارش خدستمال

...  بفهمه ی برم اگه کسیزبون تو م...  موضوع فراموش کن نیا...  یستی باهوش نیلیتو خ...  مارگارت ی دونی مـ
 ؟!!! يدیفهم

 و به مای تخت هری و من به سمت پله ها رفتم و در اتاق را باز کردم و گوشواره را انداختم ز تکان دادي ترس سربا
 .  تخت افتادمياتاقم برگشتم و لباس را کندم و رو

 
 : مایه
 دامی فرهاد بود چرا پیی بدبختم ، صدانقدری چرا اای ، خدادندی و اشک هام باردی هم پر کشدمی بسته شدن در امبا

 . دی، من مگر کجا بودم که مرا ندنکرد و رفت 
 .  بدن انسان چندشم شد و چشم بستمیی آن اجزادنی شدم با درهی به آن اتاق وحشت خدیناام

  اتاق بود که مرا به خواب بردي سردای شالق ها یی دانم درد جای بست نمی مخی سرد سرد بود و بدنم داشت اتاق
. 

 .  رمق بودمی حس و بی پارس سگ ها باعث شد چشمانم را باز کنم ، بییصدا
 کنم ، کاش ی مرا به باد داده بود ، حال تنها به مرگم فکر مي بهتر بگم کارن بدجنس ، تمام ارزش هاای فرهاد

 .  مرد ظالم نشومنی ایی کامجوهی مای توانستم خود را خالص کنم ولیدستانم باز بود و م
 سرنوشت افتادم ، انگار قصد نداشت ي و من مظلومانه دوباره به دست بازدندی چکمی گونه هايو اشکم رقطرات

 . سدی من آرامش بنويبرا
 که در دلم ي شد ، دوباره ترس و دردی مکی داشت نزدیکی در تاري در باعث شد به در نگاه کنم ، چهره اییصدا

 نی جانم را تکان بدم و علت ای بي توانستم لب های نمیحت حال بودم که ی شد ، آنقدر بانیلونه گذاشته بود نما
 . همه تنفر را از او بپرسم

 .  مردم هم واهمه داشتمنی شد اگر چه کارن نبود اما من از اکی نزدمردك
 که به تارج رفته بود دفاع ی توانستم از زنانگی نمی  ، حتگرشی در دست دي ابری در دست داشت و اسکاچیسطل

 . کنم ، دهان بندم را برداشت
 یی به من نداشته باشد ، صداي ساکت و سرد به پشتم رفت و من چشم بستم و از ته دلم دعا کردم که کارمرد

 : دمی خارج شد و نالمی از گلوینامفهم
 ...!!! رو خدا...تو ... تو ـ

 حس بدنم ی و بالی خی را بلند کرد ، اما آن مرد بغمی سر خورد و ج بدنمي ام نقطه نخورده بود که آن ابر روجمله
 را قبل از آمدن آن می به من بدهد که زندگيزی چای کند ، می شست و من با اشک و ناله خواستار شدم رهایرا م

 .  حس خالص کنمیموجود ب
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 .  کرد و همان طور که آمد ، رفتزی و مرا تمدی او به کارش رساما
 گری رسانده بود که بدنم دجهی نتنی کرد مرا به ای می که کمرم را مشت مالي کردم فقط دردیحس نم را میپاها

 .  دادی متی جهنم سرا که به حرف من اهمنی شدن ندارد ، اما در ازانیتحمل آو
 . دمی دی نميدی امچی و از خدا کمک خواستم ، اما ته دلم هدمی را به سمت سقف گرفتم از ته دل نالسرم
 چی به هی وقت ظلمچی هگری پاك ماندم را به من بخشد تا من دمی کردم که آزادی کردم و با خدا معامله می مهق

 .  کنمی را وقف خوبمی گفتم در خدمت مخلوقش خواهم شد و زندگی می گاهایکس نکنم و 
 .  روندی از آن خانه باال تر ممی کردم دعای وجود حس نمنی ابا

 من تا چه ای از رفتن فرهاد گذشته بود و آی دانستم که چه زمانی مثبوت بود که نميقدر در آن اتاقک به زمان
 .  هوش بودمیوقت ب

 را می زدم با چنگ دندان پلک های می رسانده بود و هر لحظه که چرتمی اتاق جانم را به دندان هاي سرد و سردآب
 .  داشتم ، که با دست بسته مراقبت کنم از آنچه که تئاتر کرده بود و رفته بودیباال نگه م

 .  نداشتندي توان اشک سازگری چشمانم دی کرد حتی شده بود و لب و صورتم را خشک مخی از ي غبارنفسم
 از یاز ترس و دلزدگ ي ، ناله دمی شدم و نالرهی خاهی سهی شد به آن سای که به زور باز مي اتاق باز شد و با نگاه در

 ی چهره اش چه مخوف و بدمی شد و چراغ را روشن کرد و اتاق رنگ خون گرفت و من دکیاو ، قدم به قدم نزد
 . حس و ترسناك شده بود

 ؟!!! يخوب استراحت کرد...  مای سالم هـ
ن ، من که با کارن  چرا می خواست شکنجم دهد ، اما به چه جرمی مگری ، بار ددی جمع شدند و چانم لرزمی هالب

 .  او را دوست داشتمشهیبد رفتار نکردم ، بلکه هم
 :  کردی و نچ نچستادی من ای قدمکی
 !!! ی کنی ات دفاع نمهی از سرماگهی که دفی چه حـ

 .  بچکندنیی از چشمانم پانی انگشتش باعث شد چشم ببندم و قطرات بلوراشاره
 :  دادي خشکم را درد بدي که گلوی نالدمینال
 ...!!! من...  من ـ

 :  نشست و گفتشی را برعکس کرد و روی کرد و صندلی نچنچ
 !!! ي که فکر کردم رام شديزی زود تر از چیول...  اومد ی شد تازه داشت ازت خوشم مفی حیلی خـ

 :  شدرهی من خي شدم و اون هم به چشمارهی حس و ترسناکش خی چشمان ببه
تو هم مثل بابات ...  کنم ی مچارهیفکر نکرد دخترش و ب...  داد ی  به من دستور  مدی که نبای هستی تو دختر کسـ

 !!!    نی اشغال چشم بلورهی یاشغال
 در نینچنی  اي وقت روزچی هی حتدی رحم و محکم خواهم دی بنقدری کارن را اي کردم روزی وقت فکر نمچیه

 : فکرم با او تصور نکرده بودم
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 ؟!!! ی خواهی از جونم می چـ
 :  تکان داديسر

 !!! احمق...  ي به من بدی خاصزی چی تونیبه نظرت تو م...  خوام ی نمی خاصزی چـ
 : دمی سمتم آمد و من با ترس چشمانم گشاد شدند و نالبه
 ...!!!  باهام نداشت باشيتو رو خدا کار...  تو رو خدا ـ

 :  گوشم حس کردمي هاش را رولب
 !!! نیهم...  میکن حال کمی نترس فقط قرار ـ

 .  شد افتادمینی بشی واکنش پچی هی را باز کرد و من بدستانم
 دانستم قصدتش ممکن تعرض به ی دانستم قرار بود چه کار کند اما می را هم باز کرد ، نممی زانو زد و پاهاجلوم

 :  و او با خنده گفتدمی خزنی زمي باشد ، رومیپاک
آخرش که من به ...  ادی سمج خوشم نمياز برده ها...  باش یدختر خوب...  مگه نه ي باز شالق بخوری خواهی مـ

 ؟!!! ی کنیچرا به خود رحم نم...  رسم یهدفم م
 کرد اما دوباره ی رفت که حاضر بودم مرا ناپاك میلی خودم و جمع کرده بودم و او بلند شد و به سمت وسادهیترس
 . نه
 خبر باشم ، من درست مثل پرنده شکار شده بودم ی از عاقبت کارش بنکهید نه ا بویعی مقاومت من از خودم طباما

 .  کردمی زنده بودم را استفاده مدی باور را دور بندازم ، تا زنده ام بانی کردم ای میاما سع
و  را گرفتم ری به سمت در رفتم ، دستگیعی فکر منفجر شده سرکی کردم و در ی بلند شدم و به در نگاهی سختبه

 ی رنگ و بی و بدهی به صورت درد کشمیدی ناامي دادم ، اشک هاهی سرم را به آن تکدیتکان دادم قفل بود و ناام
 . حسم فرود آمدند

 :  شدمرهی داده بود خهی تکزی زد و من برگشتم و به او که به میبشکن
 ...!!! هی دلبازي چه جانیبب...  ي رو دوست ندارنجای اـ

 .  شودی دانستم باز نمی که می تالش کردم در را باز کنم در صورتشتری طرفم آمد و من ببه
 : دمی را به چنگ گرفت ، از درد کشش موهام نالمیموها

 ...!!! ولم کن اشغال...  ی عوضی ولم کن روانـ
 .  کمکم نکردی ولدی بود که نالم تا عرشش رسي خورد و دردش به قدريزی کرد که کمرم به چپرتم
 در دست و بدنم ي که شکستم تازه متوجه سوزش های شد و سپس به شرهیم رفتند و به من خ هاش تو هاخم

 نفر را شکستم و او نگاه مخوفش را به سمتم چرخاند و کی از جسم شهی نگاهش نگاه کردم که شریشدم و به مس
 را می که موهاي دهی فای منم تالش بو  بلندم کردمی ها از موهاشهی و با خورده شمی خوني توجه به دست و بازویب

 . رها کند
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 گذاشت و برگشت سمتم شهی جا آن شي او روی گذاشت و به سمت دست زناله رفت و همراه با پچ پچزی مي رومرا
 :  به دست کردی پالستکيو دست کش ها

 !!! یهرزه عوض...  ی بشمونی اومدند پشای کنم از به دنی مي کارـ
 ادی کرد فرقمی گوش نکرد بلکه داشت تشوادمی بست و به داد و فرزیمرا به م اما او متوجه شد و دمی گرد خزعقب

 .  فرهاد کمکم کنددیبکشم شا
 چشم بستم ادی از داد و فردی و ناامدمی آورد مرگم را در دستش دی جراحي شکنجه رفت و چاقو هالی سمت وسابه
 . يگری دزی فقط قصد کشتنم را داشته باشد نه چی رواننی وار شدم ادیام

 :  بهم کرد و گفتینگاه
 !!!  به زخم دارهاجی کجات احتنمی بزار ببـ

 ی که ميری زنجی روانهی بود ی برد و چرا نبرد او روانی از ته دل داشت لذت میی داشت گویبی حس عجنگاهش
 .  که داشت قطعه قطعه کندینی لذت ببرد و بدنم را مثل گنجدنمیخواست از درد کش

 شد و من ماندم ی مرور مدگانمی دي تومی تمام زندگختمی زنده ماندم اشک ری و حتمی از آزاددی بستم و ناامچشم
 .  امکان نداشتنی بودند ، ایکیچطور او و کارن 

 .  شکمم متوقف شد ، ترس باعث لرزم شده بودي بدنم حرکت کرد و روي روچاقو
 خواست مرا بکشد ی نداشت منی جز اي آمدم ،انگار مرگم را پذرفته بودم و او هم قصدی ازم نمي صدایچی هاما

 سوخت ؟ قطعا ی مای من آي شکم متوقف شده بود دلش براي که روي کردم چاقوی فکر ميگری دزی به چنیجز ا
 .  خواستیم  رانی که به دامش افتاده بودم ، همی خواست مرد روانیاگر آن چاقو م

 خواست مرا ی داشت ؟ نمدی شده بودند نگاه کردم ، تردرهیشم باز کردم و به چشمانش که به شکمم خ چناخواسته
 بکشد ؟

 :  کردم که زمزمه ماند گفتیفی دست آزادش را حس کردم و ناله خففشار
 ؟!!! ی هستی  کـ

 :  شدمرهی نگاه کرد و من مظلوم از ترس به نگاهش خبهم
 ؟!!!ه من چکارت کردم مگ...  ی من بکشی خواهی چرا مـ

 برد و در تعجبم رونی که داشتم تقال نکردم و من را بيزی حال از ترس و شکنجه و خونری کرد و بلندم کرد ببازم
 . نمی  ببگری دیی کرد جز در خانه فرهاد جای وقت باور نمچی که هیبه  اتاق

 مفهوم کرد و من با تعجب ی بي تخت گذاشت و سرش را با دستش گرفت و لبه تخت نشست و ناله هاي را رومن
 از اتاق ی مو به مو همان بودند انگار کپای تمام اشدمی شده بودند را دی مادرم که همه نقاشي که عکس هایبه اتاق

 . مخصوص فرهاد بود
 : دی کشادیر را گرفت و فمی تعجب نگاهش کردم برگشت و شانه هابا
 ؟!!! یستی ندهی مگه تو حرامزاده فرهاد پوسـ
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 را در راهنشی شدم و آب دهانم را قورت دادم ، با خشونت ولم کرد و بلند شد ، پرهی حسش خی به نگاه بمبهوت
 ، ستادی مادرم انی قاب بزرگ و نگاه غمگي مادرم رفت و جلوي های بود به سمت نقاشیآورد و پرت کرد ، عصب

 .  به او بود من مات و مهبوت بودمرهی خقیند دق چيبرا
 .  بودییای رومگاهی به خهی که مرا ببندد نبود بلکه شبیلی از وساي اثرچی شدم هرهی تخت خبه

 شدم و به در نگاه کردم اگر فرار زی خمی شدم ، خود را جمع کردم و نرهی را باال آوردم و به باالتنه مردانش خسرم
 .  نجات دهمی مرد رواننی توانستم الاقل جانم را از چنگال ایکنم م

 : دی به سمت در رفتم تا خواستم در را باز کنم نالآرام
 !!! هی تنهام نزار عالـ
 :  و زمزمه کردمستادمی اجیگ
 ؟!!! هی عالـ
 ؟!!! را بخواد هیو چرا عال اای دی دی مهی مرا عالدی مادرم مرا از مرگ نجات داده بود ، اما چرا بادی دهی مرا عالاو

 .  که آخم بلند شدي و نگاهش کردم به سمتم آمد و صورتم را قاب گرفت طوربرگشتم
 !!! ی کنی مي نقش بازيفقط دار... ي دونم داریم...  ي تو هم دوستم دارـ

 :  جمع شداخماش
 ؟!!! ي دارـ

 ام خفه شد ، به نهی که نفسم در سستمی نهی که من عالمی شد خواستم بگودهی ام به سمت عکس مادرم کشنگاه
 .  دادی بودم و با خشونت داشت مرا عذاب مدهی شدم به در چسبرهیچشمان بسته شده اش خ

 را گرفت و می زخمي از آن حرکت بودم که دوباره خشن شد و بازوجی را به چشمان من دوخت ، هنوز گنگاهش
 .  نبود مهمشی من برازی چچی از درد ، اما او هدمی نالدیکش

 :  التماسش کردمي غرورچی قصد بعد از آن بوسه چه خواهد بود بدون هدمی تخت پرت کرد و من فهمي مرا روو
 !!!  کار نکننیا...  نه تو رو خدا ـ

 "يتو هم دوستم دار " کرد ی انگار من انجا نبودم ، او هم مکان و زمان را گم کرده بود و مدام تکرار ماما
 .  را پس زدمی شدم اما او با خشونت دست هاشیکی مانع نزد حالمی بي دست هابا
 

 ي که نابودي کردم و همراه اش اشک های زانوهانم بود و داشتم به آنچه که اتفاق افتاده بود فکر مي روسرم
 . دخترانم را جشن گرفته بودند

 .  ندارم چون از حال رفته بودمادی از آن رابطه  به يادی زي هازیچ
 دمی و من فهمشی بود که مرا برگداند به دفتر مادرم خشونت فرهاد در رابطه هايزی دارم چادی که به يزی تنها چاما

 .  به اسم کارن بوديدی که به من تجاوز کرد فرهاد جدیآن کس
 .  زدی که از پرده به داخل اتاق  مي قاب مادرم نگاه کردم و نوربه
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 .  و نالم را در دهانم خفه کردمدی کشری کرد ، کمرم تی کشت اما نابودم نمی مرا مکاش
  رفته بودگری که به تاراج رفته بود ديزی جسمم مهم نبود چی دادم ، حتی نمتی اهميزی چچی به هگری باز شد ددر
. 

 .  رفترونی حرف بی گذاشت و بزی مي غذا را کنار تخت روینی مرد مرموز و ساکت داخل شد و سآن
 .  خوردمی زد ها می تر از آن بودم که وسوسه نشوم و نخورم ، مثل قطعگشنه
 کردم تا گرمم شود همزمان کی بودم ، پتو رو به خود نزدشی تازه گرفته بودم و آماده شکنجه های انگار جاناکنون

 .   ذهنم زد دری هق هقم بلند شد و چشم بستم و باز کردم و به مادرم نگاه کردم ، جرقمی تخت و تباهدنیبا د
 : کارن

 و سردرگم جی گیی داد تا بودنش متوجه زمان و مکان  نبودم ، گوی عذابم مشتری نبودش بگری سر درد بلند شدم دبا
 . بودم

 .  کجا بود ، بلند شدم به اطراف نگاه کردمنجاینشستم و به اطراف نگاه کردم ، کجا بودم ا 
 .  خراب آمده باشمنیه ا ندارم چطور بادی را نگاه کردم ، من به خراب

 .  شده بودمدهی دزدای و مای به دنبال هدی سمت در رفتم ، به خود قبوالندم که شابه
 بودمش سوار شدم و به سمت عمارت فرهاد دهی پدرم دنکی من نبود اما در پارکنی جلو در پارك بود ، ماشنیماش

 .  نهای کرده هست دای پي ردمای از های آدمی پرسی از  او مدیرفتم با
 شدم شکست و جی فرهاد گدنی آن همه افراد مسلح فرهاد شوکه شدم ، به سمت عمارت رفتم و با ددنی دبا

 .  کرد ، هنوز به من مشکوك بودی اخمدنمی در حال دستور دادن بود ، با دنیغمگ
 !!! ي خبری که هنوز بدمی فهمدنتیبا د...  سالم فرهاد ـ

 :  شدرهی به من خ مبل نشست وي روفرهاد
 ؟!!! ي کرددای که پی چه سر وضعنی اي کجا بودـ

 .  پر از خاك و خار بودی لباس داده بودم ولریی به لباسم کردم و متوجه شدم که تغینگاه
 :  و تمام ماجرا را شرح دادمدمی کشینفس

 ؟!!! ادی نمادتی به یچی و هي شدداری خراب بي که توی چنیعی ـ
 :  باال انداختم و گفتمي شانه

و ممکن هست به ...  خبر  داره مای هي که من رو انجا رها کرده بود مطمئنم از جای هر کسای دانم هرچه ی نمـ
 !!!  فقط مرا انجا انداخته بود و رفتهای بودم ری دونم که واقعا آنجا اسیالبته نم... من و تو هم صدمه بزنه 

 :  تکان داديسر
 !!! ي نکرددای رو اونجا پی کسدیشا...  اونجا یفت خودت ردی و شاـ

 :  تکان دادم و گفتميسر
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  دارم در اتاقم چشم بستمادی به یبه خوب...  شدم داری و اونجا بدمیمن در عمارت خودم خواب...  ممکن ست ری نه غـ
!!! 

 :  تکان داد و به من قهوه تعارف کردي و سردی کشینفس
 !!!  گردندی ممایاون ها بهتر از من و تو دنبال ه...  می خبر بدسی به پلدی فرهاد به نظرم باـ
 :  گفتی نگاه مشکوکبا
 ؟!!! شاون ییالی وي ری که میاز ک... خوب بگو بدونم ...  کنم ی و با خبر مسی نترس به موقعش پلـ

 :  خشک شدمی و گلودی پررنگم
 ...!!!  ي...يا...ل..ي وـ

 :  زديپوزخند
 تو یراست...  سابقه از تو ی بي با غروري بودستادهی با من اونجا اروزی و ديسمش وحشت دار جالب هنوز از اـ
 ؟!!!  ي دارادی رو به کلیما

 :  و فکر کردمدمی کشینفس
 هی و کوته فکرچارهیپدرم گفته بود چه فرد ب...  با اون بد تا کرد یزندگ...  بود لچری وي که روي همان مردکلی ماـ
!!! 
 :  شدلی سمتم متمابه
 ؟!!! به تو گفته کلی درباره همسر مالی دنـ

 .  گفتی پدرم دربارش به من مدی در کسب و کار آن ها نداشت ، چرا بای گونه دخالتچی هکلی کردم ، زن مافکر
  درباره کسب کارشهیپدرم هم...  در کسب و کار شوهرش نداشت ی دخلکلیهمسر ما...  دانم ی که من میی تا جاـ

 !!!  گفتی کردند می کار مشیو افراد که پ
 :  پررنگ تر شدلبخندش

 !!! ی فرصت نکنگهی ددیشا...  ی و به خودت برسيخب کارن به نظرم بهتره به عمارتت برگرد...  طور نی که اـ
 ؟! فرصت نکنم چه بود نکهی بلند شد و رفت ، منظورش از او

 و ناآرام ی به شدت عصبمای فرو رفته بود ، از نبود هیبیو غم عج شدم و به سمت عمارتم رفتم انجا در ترس بلند
 .  به کمک دارداجی و احتستی خوب نمای که هدمی شنی مییبودم ، در درونم صدا

 .  نهای را کجا برده مای چه کرد او اعتراف کرد که هدیوی دانستم فرهاد با دی نمی دانستم کجاست ، حتی من نماما
  آشنااری بسي در ذهنم پخش شد ، جای کجا بود و جوابمای و به فکر فرو رفتم ، هی صندلي حوله حمام نشستم روبا
. 

 :  صدا داد و من برگشتم سمت دردر
 !!! ای بـ

 .  غذا به اتاق آمد و من نگاه ام را از او گرفتم و به پنجره دوختمینی با سسایمار
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 ؟!!!ارباب ...  دی نداري با من امرـ
 .  محافظت کنمای کنم از هی کار را نکن ، خواهش منی با من اای رفت ، خدارونی را تکان دادم او بسرم
 مرد چند شب هست که نی بود ، ابشی در تعقاهی سنی که در ماشي خبر از مردی راند بالی جوان به سمت ومرد

 .  اوست و گذارش دادن به فرهادبیمامور تعق
 آماده کند خسرو ی داغي را باز کرد و به سمت خسرو در اتاقکش رفت و به او دستور داد که زغال هاالی در وکارن

 :  پوش تلفنش را آماده کرد و گفتاهیچشم گفت و داخل شد ، مرد جوان س
 ؟!!! چکار کنم نجایباز اومده ا...  قربان ـ

 :  جواب دادفرهاد
 !!! يشتری افراد بای اونجا فقط اون دوتان ی خوام بهم بگیم...  ی کن که داخل بشدای پي راه ـ
 !!!  چشم قربانـ

 . دی زن دکی  از هی از اتاق شد که سایکی گشت و متوجه پرده الی دور ومرد
 
 : مایه
 :  آمدی چشمان سرخ و ترسناکش جلو مبا
 ؟!!! کوك بود نبودم هان فتیک...  يدیی ترسی چـ

 .  تر رفتم و امشب واقعا دوباره همان مرد مخوف بود که قصد کشتنم را داشتعقب
 .  هر دوای و ششی عی قربانای به قتل برسم ای آوردم که قرار هست ادی و دوباره به دندی لرزلبانم

 آهن  که در دست هانشی بود ، در اتاق باز شد و آن مرد دوم داخل شد در حالینی بشی پرقابلی مرد واقعا غنیا
 .  سرخ و داغ داشتيها

 .   مردمستادهی ایی ست اما من زنده و پا دوپای کردم مردن کلمه کموحشت
 :  گفتمناالن

 !!! تو رو خدا بزار برم...  نه ـ
 :  زد و گفتيخشندین
 ؟!! گذره ی گذره به تو نمی تازه داره بهمون خوش می داشتفی تشرـ

 داغ و آهن ي رفت و من ماندم و زغال هارونی آن مرد با دستور او ب رفتند وی از چشمانم نمي اقهی هام دقاشک
 .  داغ کرده و سرخ و اويها

 به من ی گونه رحمچی انتخاب کرد و به سمتم آمد ، اگرچه آن شب هی سر شدند و لبه تخت افتادم و او آهنمیپاها
 .  کردی نمتی را اذمای که فرهاد شده بود ، و فرهاد هدمی دینکرده بود ول

 ؟!!! ي دوستم داریمگه نگفت...  تو رو خدا ـ
 :  زانو زد و گفتجلوم
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 ی فهمند تو مال منی همه منی بارکد با انی اینی بی و منیا...  کنه یمن حافظم خوب کار م...  معلومه که گفتم ـ
 !!!  مهر محضر ماستنی اي جورهاهی...برده خاصم ... 
 توانست ی کارن من نمای را گرفت بود ، خدامی به او که بازوگرمی بود و نگاه د زد نگاه ام به آن آهن داغي لبخندو
 .  رحم و برده دار باشدیب

 .  شده بودشتری انگشت شده بود که ترس و وحشتم هزار بار بکی به می آهن و بازوفاصله
 ... !!! کارن تو رو خدا... کارن ...  نه ـ
  شودی طور نمنی هم ایشی در ذهنم بود کارن من نمازی چکی دستم نبود صدام وحشتم و ترسم فقط یچی هگرید
. 
 برد ، با تمام وجود داد ی شنود اما از التماس و وحشتم لذت می را نممی زد و به من فهمند که صدای او لبخند کجو

 : زدم
 !!!  کـــــــــــــــــــــارنـ
 از او به خودم شتری را که بی زدم اسمی بود و من چشم بسته داد مرهی مهبوت به من خ شده بود نگاه ام مات وخیم

 .  دادی میدلگرم
 بود نگاه رهی خوب نگاه کردم ، با تعجب به من خشهی با صدا افتاد و چشم باز کردم و به اون نگاه آرام و هملیم

 : دمیاش را از صورتم به بدن کشاند نال
 !!! میما هم دوست داشت...  ی کنینم کار نیتو ا...  کارن ـ

 فقط نکهی کردم ، با اهی چطور مرا در آغوش گرفت و من متعجب در آغوش او فشرده شدم و با صدا گردمینفهم
 . خودم از آنچه در سرم بود خبر داشتم نه او

 :  حس کردم ، بلندم کردمی اشکي گونه هاي را رودستانش
 ؟!!! هی چه حالنی اایخدا...  من يمایه...  مای هـ
 :دی به آغوشم کشگری را در آورد و به تنم داد بار دراهنشی عجله پبا
 ... !!! میبر...  می برـ
 ی شدم که به سالن نگاه مرهی و به او خدندی شدم دستان کارن لرزرهی و برد به آن مرد خدی مرا دنبال خودش کشو

 . ریبگ بودم کنار آدهی طور دنی بود حالش را ادهیکرد رنگش پر
 ی من و کارن را به هم چسباند در واقع داشت از من محافظت مکی شلیی سگ ها باال گرفت و بعد صداییصدا

 ؟! ی از چیکرد ، از ک
 فرهاد و آن همه مرد مسلحه ، دست کارن را کنار زدم و به دنی سالن باز شد و آن مرد به سمت در رفت با ددر

 .  شدمیخفسمت فرهاد پرواز کردم و در آغوش او م
 .  زدمی را محکم گرفته بود و من در آغوش هق ممی شانه هافرهاد
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 بهت دی بانیآفر...  ی کنی مي قشنگ بازنقدری دونستم ایاما نم...  ی هستی خوبگری گفت که بازدیوید...  ی عوضـ
 !!! اسکار بدم

 :  ام شدت گرفت ، کارن به سمتمان آمدهی فرهاد را چنگ زدم و گرراهنیپ
 ... !!!  فرهادـ

 : دی کشادی فرفرهاد
 !!! ارمی زبون تو در می بگگهی کلمه دهی...  پست ی خفه شو عوضـ
 : دمینال
 !!!  ببرنجایتو رو خدا من از ا...  ببر نجای من و از اـ
 !!! لطفا... گوش کن ...  مای هـ

 :  اسلحه اش را در آورد و به سمت کارن گرفتفرهاد
 !!! ی کنی کار نمنی فرهاد تو اـ

 :  زدي پوزخندفرهاد
 !!!  رحممی رفته بهت بگه من چقدر بادشی لی دندی پس شاـ
 !!!  بابامیبر...  کشور خودمون میبر...  میفقط بر...  کار نکن نیتو رو خدا ا...  نه ـ

 :  شده بود و سپس به کارن نگاه کردرهی خمی به نگاه اشکفرهاد
 !!! یعوض...  ییمای هونی جون تو مدـ
 ی بی که دوباره به دست آن رواندمی ترسی وجود هنوز منی ، با امی وحشت خارج شدییالی همراه فرهاد از آن وو

 . افتم و دوباره شکنجه شوم
 . می هر دو ساکت و سرد بودختمی ری صدا اشک می کرد و من بی بغلم کرده بود و نوازشم مفرهاد

   هفته  بعدکی
 : کارن

 توانستم به ی او هنوز در عمارت فرهاد بود و من نمنکهی کردم ، به ای فکر ممایودم و به ه کاناپه نشسته بيرو
 .  برومدنشید

 کردم ، چطور جرعت کردم پا در آن وحشت دای پالی را در ومای که چطور هاورمی بادی کردم به ی و سعدمی کشینفس
 . سرا بگذارم

 .  کردمی نمافتی دری جوابدمی پرسیهربار که م.  و پوچ بودن بود ی داد خالی که مغزم می تنها جواباما
 سخت بود ؛ هر روز به سمت عمارت می برامای آن حال هدنی هفته را به خود سخت گرفتم دنی وجود تمام انی ابا

 که به شدت افسرده شده دمی دی را پشت پنجره اتاقش ممای شودم و هی مرهی رفتم و به ساختمانش خیفرهاد م
 . بود
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 ی به عذاب وجدانهی شبشتری که به او دلبسته بودم بي ترحم حال دختریی دانستم چرا آنچه که در دلم بود بجاینم
 را عذاب مای که هی آن کسنکهی بخاطر ادی گفتم شای می ، گاهردی گی دانستم از کجا سر چشمه میبود که نم

 .  وحشت خانه برده بودآن  گفتم چون او را بهی میداده بود ماسک چهره ام را داشت و گاه
 دی پرسنی همي نه براای دهی کرد که درست شنی شد ، هنوز باور نمرهی خشی جوان سرش را باال آورد و به منشدختر

: 
 ؟!!! خود کارن شاون زنگ زد ـ

 :  ذوق زده گفتیمنش
 نیع...  وفا دار قولش باشه واقعا متاسفه  که نتونستهی مدتنیگفت که بخاطر ا...  نجاستیگفت عصر ا...  آره ـ

 !!!  رو گفتنیهم
 :  امد و به شانه بهارك زد گفترونی بزی از پشت مشهره

 یدر ضمن اون صندل...  به شخص دومش ندارم ی دونم چرا حس خوبینم...  کن دای دار پهی پانی دوربهی یعی سرـ
 ...!!! اریکه دست بند داره رو ب

 تکان داد و رفت امر شهره را جامه دی با تردي خواسته شده سرلی را درك نکرده بود جز وسایچی انگار هبهارك
 . عمل بپوشاند

 از آن ها نبود ، ي اثرچی شد و بعد از آن چند دختر که هرهی خي نشست و به عکس کارن و ملودزشی پشت مشهره
 انی در مدشی مهجول و کمتر دتی آن شخصای کارن یی باور رسانده بود که پانی که او را به ایلیفقط تنها دل

 .  بودنده بود که تمام آن دختر ها به شدت به کارن عالقه نشان دادنیهست ا
 شد و ی مي بردارلمی کارن باعث شروع فتی دور شد ، فقط رضانی و از دوربدی کشی آماده بود و او نفسزی چهمه

 .  کردی کار را نمنی گفت ایاگر او نه م
 داشت ي بدی امروز حسمارانی و کنسل کردن تمام بی تابی با بافتی کرد که زمان را در ی نگاهشی ساعت مچبه

 شهره دلچسب و رمز ي براي او به قدری به درمانش گرفته بود کارن شاون بود ، زندگمی که تصمياما خوب ، فرد
 پسر جوان و ساکت نی ایاخته زندگ ناشنییایدن  صبرانه منتظرش بود که دریآلود بود که او را مشتاق تر کرده و ب

 .  و مودب قدم بگذارد
 رفتارش ی اندکندی را ببمای بار که هنی آخري خواست برای شد ، دلش پر از غم و درد بود مادهی پنی از ماشکارن

 .  شودمای حرف بزند و خواستار هي خواست با فرهاد بدون ترس و واهمه یمعقول تر باشد ، م
 بگذار می روشی پی بزدل و ترسو هست ، پس راهنگونهی کارن شاون انی من ادی جوان بگو خواست به آن دکتریم

 کند که ي را همان دخترمای اش برسد و تمام تالشش را بکند که دوباره هنهی تازه جوانه زده در سيتا به آرزو
 .  کرده بودیقلبش را ماالمال از زندگ

 :  رفتزشی شده بود کارن به سمت مرهی شوك شده به مرد جوان خستادی مطب را باز کرد و بهارك ادر
 !!!  وقت مشاوره داشتمیروانی سالم من با خانم دکتر سـ
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 :  جوان خود را جمع کرد و گفتدختر
 !!! دی منتظر بماندقهیچند دق...  بله ـ
 بودند اما واری به دنشی نشست چشمان غمگی صندلي انتظار اشاره کرد ، کارن آرام روي های با دستش به صندلو

 .  کرد ، از کجا شروع کندی مشتری گذشت که ترسش را بیحواسش هنوز گرد آنچه م
 ی زد که شهره سوالی داشت حرف مي به در زد و داخل اتاق شد ، شهره به او نگاه کرد چهره اش طوری تقبهارك

 : نکرد و گفت
 !!! ادیبگو ب...  اومد ـ
 صاف و بلوند رنگ ي که موهایداخل شود کارن در را باز کرد و به شهره خانم جوان بلند شد و منتظر شد کارن و

 او که با ي ي در رو به روي بانونی ادی توانست بگوی شک می ، بی شرقی و صورترهی تیشده داشت چشمان اب
 . دی دورگه ست شاي ست ، بانورهی سرخ به او خيلبخند
 را برداشت ،  شهره نکشی مبل تک نفر نشست و کاله و عي ، کارن روندی با دستش خواهش کرد که بنششهره

 .  نشستشیهم رو به رو
 !!! می رو مالقت کردگریخوشحالم که باالخره همد...  خب جناب شاون ـ

 :  نشستشی لب هاي بر روی محزونلبخند
 !!!  ندارمیرست دطیچون واقعا االن شرا...  داده باشن حی دکتر مشکلم رو توضدوارمیام...  منم ـ

 :  زد و چهره بشاش گفتي لبخندشهره
 !!!  کنهی من و دکترتون فرق مدیاما د...  بله ـ

 :  تکان داديسر
 !!!  شما محرمانه خواهد بودي مثل حرف هالمی فنیالبته ا... رمی بگلمی خوام ازتون فی من مدی شی اگه ناراحت نمـ

 : دی نگاهش کرد و پرسکارن
 ؟!!! در خدمتون هستم يمن که خودم حضور...  چرا ـ

 : زدي لبخندشهره
 !!!  تا گوش دادن منشنی مدهی بهتر دلمی فيتو... باشن ی اصلشهی و ردی آوری مادی که به يزی چدی شاـ

 :  تکان داددی با تردي سرکارن
 ؟!!! ماند ی می در باقنی پشت انجای پس مطمئن باشم که اـ

 :  خاطر جمعش کردشودیلند م که بی در حالشهره
 !!! دینی بشنجای اانیلطفا ب... من روانشناسم راز نگه دار شما ...  ماند ی البته که مـ

 :  آن شد و سوال کردي نشست و متوجه دست بنده های صندلي بلند شد و روکارن
 ؟!!! میما قرار فقط حرف بزن...  الزمه نی اـ

 :  زدي لبخندشهره
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 خالف ي کارچی من هدیتا اجازه ند...  دی صدمه نزدن به خود شماست مطمئن باشي ها برانکاری جناب شاون اـ
 !!!  دمیخواسته شما انجام نم

 .  زد ، چقدر قابل اعتماد و مثبت بودی کرد و لبخند می ممی را تنظنی که دوربی به آن زن نگاه کرد که در حالکارن
 بزرگ رفت و ی کنار صندلیبه سمت صندل " نی از انمیا "  ، شهره با گفتندی کشیقی بست و نفس عمچشم

 که به شدت بسته شده شی شد و بعد به مچ دست هارهی مظلوم کارن خییدستبند را آرام و شل بست و به چشما
 .  بودند ، آرامش و اما خشونت

 :  را حفظ کرد و گفتلبخندش
 ... !!! می از کجا شروع کنيدوست دار...  خب ـ

 :  به پنجره کرد و به گذشته رفتي نگاه کارن
 رو فراموش يزی دونم چه چی نمقای اما دقارمی مادی رو به می من مشکل فراموشی دونم از هر جا شروع کنی نمـ
 !!!  کنمیم

 :  و حس گناهش شروع شده بود که شهره دستش را فشرد و گفتاضطراب
 !!!  کـــارنـ

 .  به او شدرهی خاص خینی اسمش با طندنی به نگاهش نگاه کرد و با شنکارن
 ؟!!! ی و من هرچه گفتم رو در ذهنت تصور کني چشمات تو ببندقهی چند دقشهی مـ

 و شهره گفت سبز و دی چشمانش دي در پرده هایدرشت10و کارن  ... 10 چشم بست و شهره آرام شمرد کارن
 . دی سبز دیکارن در پشت پلکانش  بوم

 مچ دستش دی سه رسي عدد رونکهی کارن آرام و آرام تر شد تا اشانی گفت ذهن پریره م که شهی هر عدد و رنگبا
 خوردند و مردمکش به شدت چپ و راست شد شهره به آنچه که نوشته ی و تاب مچیفشرده تر شود و ابروهانش پ

 .  بودی او به سه چاکنش نبود ويزی چچی شد اما هرهی که به دست آورد بود خیبود از اطالعات
 !!!  بگو چندسالت هستي شنویاگه صدام و م... ي شنوی کارن صدام و مـ

 :  کودکانه گفتبی عجییصدا
 !!! ادی ازش بدم مـ

 :  تکرار کردشهره
 !!!  و چند ساله تییاالن کجا...  یی شنویصدام و م...  کارن ـ

 نی ازی واهمه داشت ، اما چه چيزی پناه بود که از چی بی و چهره اش درست مثل کودکدندی کارن چکي هااشک
 :  شهره هنوز هم راز بود که کارن کودك جواب داديبرا
فکر ...  زنه یداره غر م...  نامیخونه خاله سادر... گرده ی زود بر مرهیاما مامان گفت م...) ج( هی مامان من گهی مـ
 !!!  دوستم دارهیالک ... دوستم داره یالک...  دوستم داره ی دونم الکی فهمم من می کنه نمیم

 :   کم بلند تر گفتیی و با صدادی کشی نفسشهره
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 )!!!9(  نُــــــــــــهـ
 کرد و چرم را ی دستشی تنومند و مردانه کارن منقبض شد و تالش کرد که دستانش را آزاد کند اما شهره پبدن

 : محکم تر کرد
 !!! ینی بی میچ...  ییاالن کجا...  یی شنوی کارن صدام و مـ

 :  کردهی را به دو طرف تکان داد و با صدا گرسرش
  رو دوست ندارمنجایمامان من ا...  ترسم ی مییمن تنها... مامان در رو باز کن ...  باشم مامان نجای دوست ندارم اـ
!!! 
لکه تا  نداشت بی خوبای ی نسبی کرد و شهره بازم اطالعاتش غلط بود و هرگز کودکهی کودکانه اش گریی با صداو

 :  با مادرش بودینه سالگ
 ؟!!! کنه ی مادرت کجا وچکار می بگشهیم...  کارن جانـ

 داد شهره ی انجام نمی واکنشچی هوش شده باشد هی که بیی حس شد و سکوت کرد گوی بار چهره اش بکی به
 : دی پرسيگری ديمحتاطانه سوال را طور

 ؟!!!مامانت خونه هست ...  شتهیاالن مامان پ...  کارن ـ
 : حالتش مانده ستي که هنوز تودی کشی سر تکان داد ، و شهره نفسی از مکثبعد

 ؟!!! ینی بی می چي بدحی شه توضیم...  کارن ـ
 :  پلکاش جمع شدندکارن

 نجای اادیم... بامه اون مرده اونکه بهم گفت با... دوستش ندارم ...  ادی خوشم نمنجایاز ا...  نجای مامان من و آورده اـ
 یمن و زندان...  بده یلیاون خ... مینجای خانم اهیاالن هم فقط من و ... ره ی ذاره و باهاش میمامان تنهام م... 

بازش ...  کنه یاما در باز نم... مامانم شی خوام برم پیم... امی برونی ذاره بینم...  اتاق پشت کمده هی يتو... کرده 
 !!!  کنهینم

 :  و گفتدی کشی نفسشهره
 ؟!!! ی بگی تونیم... هیاون اتاق چه شکل...  اونجا ـ

 :  کرد و گفتی هق هقکارن
 ...!!!  که حاضر باشمارهی مرونمی بی وقتگهی مایمار...  ترسم یمن م...  وونهیپر از سر ح... وحشتناکه ...  کهی تارـ

 : دی د رفته اش راغمای شد رنگ ی کرد مسکوت و ساکت ، اما مسکوت
 ؟!!! خواست ی ازت میچ...  ای مارـ
 :  کردینی فنیف
مامان ...  ادی کار بدم منیمن دوست ندارم از ا...  خوام یاما من نم... گفت که اونجاش و دست بزنم ...  اون گفت ـ

 !!!! ادینم... ادینم) داد زد ...(  ادیاما من خوشم نم... که پدرم اون کار باهاش بکنه ادیهم خوشش م



 

@donyayroman 224 

 برود و بعد دوباره نی کرد اما ساکت بود که واکنش کارن نه ساله از بی نگاه مدشی شدي به تکان ها هاشهره
 . سوال کند

 ؟!!! ده ی آزارت مای که ماری کارن چرا به مامان نگفتـ
 :  آرام شد و گفتکارن

 اهی لباس سهی کنه یاالن هم داره خودش و خوشگل م... بعدا ... گه بعدا یهمش م...  شهی مامان وقتش نمـ
 خواهم ی من میول...  نشم برم اتاق خودم کشی گه نزدی کنم می بغلش میوقت...خوشگل شده ...  تن شه بیعج

 ی نمتمی اذای مارادی مالی به ویوقت... دارم  مامان و دوستشیفقط پ... رو دوست دارم نجای اتاقش اياونجا باشم تو
 ... ولم کن... ولم کن ...  گردنم و از پشت گرفته درد داره یکیاما ...  کنه ی مرونمیمامان داره ب...کنه 

!!! 
 ؟!!! هی کارن اون فرد کی کـ

 :  گفتهی با گرکارن
 گهی که مامان مهیهمون مرد... اما مامان دوستش داره ... کنه ی متشی که اذیهمون... زنه ی که مامان و می همونـ

 ...!!! رمی بگادی و نمی بزار من ببگهیبه مامان م...  بنده یداره در اتاق و م... بده یلیخ...  بده یلی اون خیبابام ول
 کودکانه ری شد و بدنش رعشه رفت ، آنچه که خاطرات ضمرهی به چهره مچاله شده کارن خرهی با تعجب خشهره

 .    کردی وارد مي هر شنونده  به قلبيدی داد ، درد شدیکارن پس م
...  ئه لی سگ دنگهیم... که گهیداره م...  گه ی نميزیمامان اما چ... مامان  سگ شده ...  مامان و بسته ي چشماـ

مامان داره ... کنه یپرتم م...آخ ...  زارم مامانم و بزنه ی کنم نمیکمکش م...  زنه یداره مامان و با شالقش  م
اون ...مامانم ...  تونم کمکش کنم ی بره و من نمی مامان و مر و کمارهی چاقوش و در ملیدن...  بازم بزندش گهیم

 یم...  کنم ی سمتم و من بهش عمله مادی  ملیدن...  کنه یمامان چشم بسته ناله م(...)...  ي رولیدن...  لیمرده دن
 که کنم ی خنده و من به مادرم نگاه میم...  رهی گیم ذاره و دست هام و ی خنده نمیم... کشمت یم... کشمت 

...  خوره ی رنگ حالم به هم منیاز ا...  داره ي کنم چه رنگ بدی به خون مینگاه...  بنده یداره زخمش رو م
بهار ... گه ی کنه و میرو به مامان م... من برگه شانسشم گهیم...  می من پسر شجاعگهیم...  رهی گی چانم را ملیدن

 نی من بچه ننه ام اگهیبه سمت مادرم اون م...مامان جدا بشم   خوام ازیاما من نم... بره عمارت خودش ی و ممن
 ی مدیبا...  زخمش بد بود شمی مرهی خنده و من پشت مامان و خی  هم ملیدن...  خنده یمامان م...؟ !!! ی چیعنی

 !!!  رفت و با او مشغول شدلی رفت و به سمت دنی دکتر اما نمشی رفت پی مدیبا... رفت دکتر 
 :  شدرهی حسش خی کرد شهره به چهره بسکوت

 ؟!!! کرد تیدوباره زندان...  کرد تتی دوباره اذایمار...  کارن ـ
 رهی خواستم بمیمن نم... گذاشت یتنهام م...  دی رفت بای مدیبا... اونجاست پر خون  ... اونجاست ... مرده ای مارـ

اما ...  گفتم ی به مامان نميزیمن چشم بستم و چ...  گم ی نميزی چیمن که گفتم  به کس...خواستم ولم کند  ... 
...  شم یدارم خفه م...  ادینفسم باال نم... آب من شنا بلد نبودم يمن رو انداخت تو... ساکتم کند دی گفت که باایمار
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 به يزیاما من چ...  رهی مای به سمت مارلیدن...  سرده یلیسرده خ...  ارهی و من باال مادیاون م...  شمیدارم غرق م
 به اون مرد لیدن...  من غرق در خوني پاي رو کشت و االن جلوایاما مار...  رهی خواستم بمیمن نم... نگفتم لیدن

...  یه عوضگفت که هرز...  نهی اون هماقتیگفت که ل...  به سگ ها دی و بددیگفت قطعه قطعه اش کن...گفت 
 !!!  سگ ها بشنیی نافرمان حقشونه که غذايگفت همه برده ها ...  خواست بکشه یگفت که من و م

 ؟!!! ی که مثل پدرت بشی تو دوست نداشتـ
 نهی شده بود و حرکت سسی خسی خشی هاهی روشنش با عرق و گری آبراهنی ساکت ماند حال پي لحظه اکارن
 .  شدی مدهی دشتریاش ب

 یمعلم م...  کنم تی رو اذیدوست ندارم که کس...  برده باشه یدوست ندارم کس... من دو ست ندارم آدم بکشم ـ
 !!!  و من رو دوست نخواهد داشتشهی ناراحت محی مسیسیگه اون وقت ع

 ؟!!! ي دور شدییالیاز اون و...  خودش شی تو رو برد پلیدن...  جلوتر می خوب برـ
 کنارش حس دنی کشینقاش...  گل زشت کرده  یکنارش کل... هم داره ریآبگ...  سرسبزه  بزرگ ویلی خنجای اـ

 !!!  شهی بهشت منجای با من باشه ازای لیمخصوصا وقت...  ده ی میخوب
 :  شدندکی ابروهاش نزدشهره

 ؟!!! هی کزای لـ
 :  زدي لبخندکارن

س ، ا، ر،ا، ...  ره قالده اش خوندم اسمش بود سارا ی چاردست و پا راه مشهیاون زن که هم...  دختر ساراست زای لـ
ما چهره جمع ...  شه ی می عصبزای اما لرهی گی کنم خنده ام می می اسمش رو هجیمن وقت...  ستی نییبایاسم ز

 آشپزخونه يتو...  من صدا بزنه ي بابا اون و هاپ هاپوام خویمن نم... شده اش و دوست دارم اما قالده اش رو نه 
 ستهی ای بنده و سر و پا می اونجا و در رو مادیم... که پاهاش مشکل دارن ی خورم و سارا همون خانمیم نهار مدار

 را مهمه اما بابا گفت که سایلی خزی لباس چی هم باشه ولری فقیلیاون پاهاش سالم بود تازه خ... و من متعجبم 
سارا کنارم نشسته ...  مهم ئه زی لباس چی دونم ولینم. .. زده واری که به دیدرست مثل نقاش... لباس دوست نداره 

 زدم ی با او درباره لباس حرف مدیبا... گه بهش گوش بدم و من گفتم چرا که نه ی و بهم مرهی گیو دست هام و م
 تولد ي بابا اون و برایوقت... دوستم هم بود نی البته تنها ترنیبهتر زایبله ل...  رو دوست دارم زایاما اون گفت ل... 

البته من گفتم بهش ...  ره ی مشمی وقت قالده اش رو باز نکنم وگرنه از پچی هم به من داد و گفت هی سالگازدهی
 به دیبگه که نبا  به من قراريزی چگهیسارا م...  منه ي هاپ هاپوزایاما اون گفت ل... دوست کادو گرفتم هیکه چرا 

اما بابا گفت اون توله ...  خواهر منه زای که لگهیسارا م...  میو من راز داره خوب...  راز بزرگ کی...  می بگویکس
 ...!!! میلی دنيهر دو بچه ها...  می خواهرزای که من و لگهی کنه و می مهیاما سارا داره گر... ساراست 
 .  موضوع بگذرد و صبر کرد تا خودش حرف بزندنی نکرد که کارن از ای شهره را به شک برد اما سعسکوتش

 !!!  مرد بشمدیبا...  کنم ي کارهی باهاش دیبا...  باهاش دیبابام گفته با...  گهی سارا مـ
 .  مرد جوان پر درد و آزار هستنی چشمانش گرد شدند و در وجودش گفت که چقدر درون اشهره
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سارا ... می بودیمی با هم خوب و صمیلی خزایتازه من و ل... دارد  زای به لی فهمم مرد بودن من چه ربطی اما من نمـ
 خدا من و تو نمشی طور ببنیاگه ا... نمیبب...) س( اون و سگ دینبا...  باهاش درست رفتار کنم دی خواهرم و باگهیم

 !!! خوام آبپز بشم یمنم نم...  اهی سگی دهیدر  ...  پزه یجهنم م
 ؟!!! يهر قبول کرد رو به عنوان خوازایـ کارن ل

 :  لبخند اما آهسته گفتبا
...  رو غسل دادم چون اون غسل نشده بود زایمن ل...  می زدی هم خواهر و بردار صدامیواشکی زایمن و ل... آره ـ

 یلیتازه من خ...  می خواهر و برادر باشمی تونیو ما نم...  مونه ی کتاب خوندم که تا غسل نشه نجس مهی يتو
 می اتاق داري توزای من و لینیریچه اسم ش... ا ...ز...ي...ل... تونست اسمش رو بخونه زایامروز ل...  کنم یکمکش م

 رقصه درست مثل ی مبای زیلیخ...  دوست داره یلی رقص رقص خی مزای زنم و لی مانوی البته من پمی زنی مانویپ
 گفتم بازش کنه... اون بدون قالده خوشگل ترئه ... شه یاما هر بار قالده اش مزاحمش م...  رقصه ی الهه مهی

 داره یحس خوب...  زنه ی داره به گلوش دست مزایقالده رو بازکردم ل... اما من از اون قالده متنفرم ... دهی ترسزایل...
 ممنونم برادر خوبم گهی بوسه و می گونه ام و مزایل... خوشحالم ادی زیلیخ... خوشحالم یلیمن خ... حس پرواز 

 دور سرش پرواز ی خوشگلي هاي خنده انگار پری می خنده وقتیداره م...منم گفتم دوستت دارم خواهر خوشگلم ...
 !!!  شمی خوشحال مزای لیمن با خوشحال...خوشحال باشه ...  بخند ه و چرخ بزنه شهی خوام همیم... کنن یم

 :  و گرفته شدنی باره غمگکی شادش به چهره
اما بابا گوش ... خواستم بابا کتکش بزنه ی بشه نمتی اذزای خواستم باعث بشم لیمن نم...  دی اما بابا راز ما رو فهمـ

 رامش کنم دی بزنمش بادیگفت با... دونه ی رو دخترش نمزایاما بابا ل... زنه یگفتم که دختر خودش و م... ده ینم
 ي زدم برای رو نمزایاما چاره نداشتم اگه ل... خواهر منه زای لستیمن ن  بردهزای خواستم لیاما نم... کنم رشی اسدیبا

 درست مثل ستمی نییمن قو... گه دستام درست مثل زنهاست یم... نبود یاما بابا راض... دادم ی از دستش مشهیهم
 ي جاهی  بردی گرفت و می دست من و مدی هست بادمیشا... ستی عرضه نی عرضه ام اما مامان من بیمادرم ب

 دیبابا غر...  شد ی وابسته اش مشتری دادش بی عذاب مشتریهر چه ب... دی رسی ملی به دنشتریدور اما مامان ب
 گردم و نگاهشون یبرم... می شی از شالق دور می که بدنش به شدت زخمزایهمراه ل...  عرضه کودن یگمشو ب

 کنه و من ی هق هق مزایل... بندهی داره طناب مهاش مبل و سارا دور  پايبابا مامانم بغل کرده برو... کنم یم
 خوام باهاشون باشم ی باشم نمنجای خوام اینم... فرار کنم زای خوام با لیم...  کنم ی مکشی به خودم نزدشتریب

زا یگفتم بابا ل...  سوخت و من ناچار به سمت اتاق بابا رفتم ی در تب مزایل... کردم دارشی خوابه و من آروم بزایل...
مرد برگشت خوف ...پسر من ... کارن نی زد و گفت فرهاد ايبابا رو به اون مرد که پشتش بهم لبخند...تب داره 

 رم سمتش ی و من دارم مششی برم پگهیبابا م... کرد یاز بابا وحشتناك تر نگاه م... بود ي طورهیکردم چهره اش 
 شم ی منشی من جانشگهیبابا رو به اون مرد فرهاد کرد و م...  رو درمان کنهزایمنتظرم که به دکتر خبر بده که ل...
فقط خون ... دمی اتو کشي به بچه هاهی گه من شبی زد و به بابا ميفرهاد پوزخند... دمی فهمی رو نمنی جانشنیا...

 ... يگری دزیبابا تو رگ هامه نه چ
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...  شده ی اشرافییای سن من وارده دنيمگه تو...  زد يفرهاد پوزخند...البته هنوز بچه ام ... قمی نه من الگهی ملیدن
 ادیو من به ... رونی گه برم بی به من ملیدن... رحم ی محکم و بیلی باشه بلکه خينطورینه مثل من پسرك که ا

 لیم دن آروگهیاون مرده فرهاد م... رهی بمایداشته باشه ...  کشه ی مددا... تب داره زای بابا لگمی تب داره مزایآوردم ل
...  ندازه ی مرونی زنه و نگاه سرخ بابا من بی میلبخند کج... هاپ هاپوش شو ... گه دوستش داره یبرده اش رو م

تمام ... ه رو دوست داره چون مادر خوندشزای لیلی خوام مارگارت خی رم و از اون کمک میبه سمت مارگارت م
مامان دوست بابا ... نداشتم زای جز لیمن دوست... خوبم بود اری دوست بسزایل... رهی خوام بمی نمزامیشب باال سر ل

 !!! دی کشیبابا دوست آن مرد بود و به سرم داد م...بود و من فراموش کرده بود 
 :  جلو ببرد که خودش شروع کردی کارن را کمی و خواست فضا روحدی کشی کرد و شهره نفسهی گرآرام

 ناراحته مثل من اما بابا یلی خزایل...  بره ی مرونی خوب نشده  از اتاق ب هنوز خوبی رو وقتزای رحمم لی بابا بـ
 داره که به شدت دوست داره من ی خوبیمرب... رمیادبگی کمی بهتر بزرگ شم بهتر گهیم... کنه ی به من نميتوجه 

 گهی ندازه و می رو به سمت اون مرده فرهاد مزایخورم بابا ل ی جا مشی همان مرد دو روز پدنیبا د... اون بشم هیشب
 زای دونم که قرار که لی رو منی حرفاشونه اما اي تویی دونستم چه معناینم... برده خاصش ي برازی ناچي هیکه هد

 ی بنه توی پست فطرته چطور منقدریچطور ا... زنه ی من و خواهر من و مزایاون مرده فرهاد داره ل...شکنجه بشه 
 گفت که من چقدر ی شده داشت با نگاهش مرهیبابا نگه ام داشته و اون مرده به نگاه من خ... کنه لیکم رو تیرحم
 فرهاد واقعا برازنده و قابل گهیبابا م...شکستم داد ... شکستم ... اعتراف کرد که مال اونه برده اونه زایاما ل... فمیضع

 رو زایمن کاش مثل فرهاد بودم تا ل... کاش نبودم ستین من عقب مانده لمث... ستیمثل من بچه ننه ن... نیتحس
اما من ... داشت ی مامان هم من رو دوست می حتای دونست یتا بابا من رو کودن نم... موند ی مشمی پشهی هميبرا

 !!!  کدامشون نبودمچیمثل ه
 ؟!!! یفرهاد و دوست داشت... کارن ـ

 : دی کشیقی جمع شدند و نفس عمشیابروها
 ی مي شبانه روزرستانی دبکیمن رو به ... گهی کنه و می به سر و پام میبابا نگاه...  ئه سمسی امشب شب کرـ

 دونم چطور ی من مستی الزم نگهی به بابا ممای شهیدا... الزمه ی سختکمی...  کنم دایفرسته تا مثل فرهاد خودم و پ
 درباره شهیهم... بهش اعتماد داره یلیفرهاد بوده و بابا خ هی من داهیدا...  کنم که باعث افتخار شما باشه تشیترب

 مخوف تر بود از طرز حرف زدنش تا یلی خمای شهی داي قصه هاي ترسوند توی که من رو مي گه فرهادیفرهاد م
 ...!!!    فرهاد خاصه... راه رفتنش 

 : شهره آرام گفت  
 ؟!!! ینی فرهاد و خاص ببشهی باعث می کارن چـ

 : دی کشی نفسکارن
 دیبا...  رحم باشم ی بدی فرهاد شدن باي گه برای  ممای  شهیدا... کاش من بزرگ بشم مثل فرهاد بشم گهی بابا مـ
 فرهاد مثل آب خوردنه ي کشتن براگهیبابا م...  باشم که فقط نظر خودم مهمه نه برده ها ی واقعی ارباب اشرافهی
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فرهاد ... باشه ادی خواد بکشه زی که میتنفرش به اون کس  کهکشهیم ی وقتکشهی نمی فرهاد الکگهی ممای شهیدا...
 ای... شالق بزنم ي طورنیا... اخم کنم ي طورنی تونم مثل فرهاد باشم ایمن م... هی شکلنی استادهی وانهیجلو آ
 !!! بکشم
 :  باال گفتی ات شد پس با نوسانریی متوجه تغشهره

 ؟!!! سمسی کـــارن شب کرـ
 :  تکان دادي منگ شده سرکارن

 کنم که به من افتخار کنه ي کاردی که امشب باگهیو م... کنه ی؟ بابا موهام داره درست م... !!! سمسی شب کرـ
 یمن م...؟! خواد ی میواقعا بابا چ... بهش بگم چشم بابا ای ستمی مودب بادی بادیشا... چکار کنم دی دونم بایاما نم...

 یول... بزنم خی تا از سرما رونی ندازه بی بکنم من و ميکار بد  ترسم که اگه منیمن م...  بشهیترسم که باز عصب
 شی باشم نه سرافکندگشیمن باعث سربلند... خوام بابا بهم افتخار کنه ی بشه من مي طورنی خوام ایمن نم

 ز شه اگه ای نمی دوستي قدم براشی پی پسر اشرافهی... اخم کنم مغرور باشم دی باگهی دستم رو گرفته و مهیدا...
 ینم... گه دوستش داره ی به عشقش نمیاون حت... خشک باش رفتار کنم مثل فرهاد یلی خدی خوشم اومد بایکس

 تونم مثل پدرم راه یم... اشراف زاده باشم هی تونم ی سال دارم م13 ترسم من فقط یمن م... چکار کنم دیدونم با
 در فرهنگ نی؟ ا! رحم یب... رحم بزنم ی و بحکم مدی گه که بای ده و می بهم م شالق وهیبرم و شالق بزنم دا

 نمی بی نمي خطاکاری بزنم وقتدیچرا با...؟ !!! ستمکار باشم ، چرا دیمن با... داده شده حیلغت واقعا ستمکار توض
 ی اجبار و من مجبورم چون بابا از من راضیعنی دیبا... بزنم دی گه بای مهیدا... بزنم که خودم آروم بشم دیبا...؟!

 !!! باشه
 : دی از چشماش باری اشکقطره

 کی لباس شهی مخصوصش نشسته و مامان هم با ی صندليبابا رو... بزنم دی زنم که بای ظالمم چون مهی من ـ
م لباس نداره من  خوام نگاهش کنم اون هنوز هینم... بد اری بسي جاقایسارا هم اونجاست دق... پاهاشه ي رواهیس

(  رونی بمی ها رفتهی هدي براهی با دای مثل مال مامان وقتدمی لباس خوشگل خرهی سمسی کرهی هديبراش برا
 !!!  کشهی بابا بفهمه ما رو ممی نگفتیبه کس) آرام و زمزمه مانند گفت 

 :  زد و گفتي لبخندشهره
 ؟!!!خب بعد چه شد  ...  کارن می من راز داره خوبـ

 :  زد و گفتيکارن لبخند   
 همشون ستی نی کنم اما کسدای پی گرده تا دوستی کنه و من نگاه ام دور همه می می بابا من و به همه معرفـ
 زنه یاما فرهاد صدام م... رم یبه سمتش م... توانم دوست اون دختر کوچو لو باشم یمن م... از من بزرگترن یلیخ

 به ی خاصيکه مثل مامان لباس ها... ئه اهش خانم خوشگل همرهی دم یم م رم و بهش سالیمن به سمتش م... 
 اون خانمه برده گهیم...  زنه ی میفرهاد لبخند کج... فرهاد خاصه يحتما اونم هم مثل مادرم برا...تن داره 
 هی  خنده و گونه اون دختر که اصالی فرهاد می چیعنی هی پرسم عالیم... ست هیاسمش عال)  یسوگل(خاصشه 
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 هی شونی ایعنی گمیم... مقام ی عالیعنی هی عالگهیفرهاد م...  کنه ی نوازش معروسکه هی زنه مثل یلبخند نم
 یلی گم خیمنم م... گه آره ملکه قلب منه یزمزمه مانند م...  کنه یفرهاد نگاهش م...  ملکه  هستن ایشاهزاده 
 کنم با اون دوست بشم یم ی که سعیمن به سمت دوست...  ره همراه ملکه یفرهاد به سمت پدرم م... هیقیملکه ال

 ای کنم نوشته الی به قالده اش می نگاهنمی شی رم و جلوش می نشسته منم سمتش ميدختره گوشه ... رم یم
ست  من کارنم با من دوگمیم... کنه یاما اون فقط نگاه ام م...  دمی من دوستش دارم بهش سالم مهیاسم خوب...
 کنم دستم فشار بده تا ی من درکت مای خوب الگمیم... الل باشه نکنه...  ارهی منییاون سرش رو پا...؟! ی شیم

 ندازم و ی می تنشه نگاهی گوزنیشمی شد و من به اون مرد که کت شلوار ابردهیقالدش کش...منظورت تو بفهمم 
 یکس اونجا...  فهمم که اون هم سگ شده ی ره و من می مثل سارا راه مایال... رو نجات بدم ای کنم الی میسع

 نیرو به من مگه که ا... به دستشه ای رم که قالده الی کنه به طرفش میبابا صدام م... که با من دوست بشه ستین
لبخند و ذوق من رو ... دوست بشم ای خواستم با الیمن م...البته که دوستش داشتم ...هاپ هاپو و رو دوست دارم 

 گه ی داره می فهمم چیمن نم...  ی ارباب شدنقی چقدر الکه  ها ثابت کننیبه ا... رامش کن ایگفت پس ب... دید
اما ... رو اجبار کنم ی روشی خوام به کسیمن نم... هستش ی وحشوانی حکی ای که الیعنی نیا... ؟ !رامش کنم... 

ش رو ی خرماي و موهانمیشی ده می و به من مای رم  و بابا الیبه سمت بابا م... شده بودن رهی به من خایبابا و ال
 خوام ینم... خندند یمگه من چکار کردم که دارن م... خند یهمه دارن م... زنم ی لبخند مای کنم و به الینوازش م
 با ایال...رفته  ام گهیگر... کنه ی و پرتش مرهی گی رو مایبابا ناراحت قالده ال...  خندند یاما همه دارن م...بخندند 

 ...!!! بابا... با رم که بای کنه به طرفش میدرد ناله م
 :  کنه آرامش کنهی می شه سعی مرهی و عرق کردش خبی به چهره عجشهره

 ؟...!!! ستی نيزیچ... کارن ـ
 :  کشهی داد مکارن

 تون به یچطور م... صفت باشن وانی حنقدری تونن ایچطور م... چارهی بيایال...  چارهی بيایال... هست يزی چرا چـ
 خوام مثل یمن نم... خوام ارباب باشم یمن نم... پست باشن نقدری تون ایچطور م...تجاوز کنن ... دختر بچه هی

 ...!!!  خوام مثل فرهاد باشمیمن م...بابا باشم 
 :  باره آرام شد و لبخند زدکی و ناآرامش به ی اشکچهره

فرهاد داره ... کنه مثل من ی مهیملکه داره گر... کنه یست و داره نوازشش م ملکه شی باغ پي اون  تونی ببـ
 التماسه و انکار ملکه هی گه شبیاما هرچه که داره م... گه ی می فهمم چی زنه به زبان خودش نمیباهاش حرف م

ملکه هم ... ملکه رو دوست داره یلی خفرهاد  دونمیمن م... ی بوسه طوالنهی بوسه یفرهاد ملکه رو م...ست 
مثل ... واقعا دوستش داره ای خوام ازش بپرسم اونم مثل مامان من فرهاد رو دوست داره یم...؟ !دوستش داره 

 قدرت نکهیگفت که بابا رو واسه ا...  بار به سارا گفتهیمامانم ... مقام و شکنجه ي نه فقط مثل مامانم براای تیژول
 دنی رسياونها هر دو برا... ی رو داشته باشلی عشقه دنی تونی هم نمی که تو بخواهفی حی ولواهد خیداره م
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 نداشت بیاما ملکه فرهاد خوشانس بود که رق... یاهیچه رقابت س... کردند ی ملکه پدرم داشتن رقابت مگاهیجا
 !!!   خوبهیلی خنیا...
 ؟!!! يدی کارن از ملکه فرهاد پرسـ

 :  تکان دادي سرکارن
مامان هم با من ...بابا با من قهر کرده ... رفتن نیواسه هم... حال ملکه فرهاد خوب نبود گهیم اون ها رفتن بابا ـ

 رو فرستاده گورستان ایبابا گفت که ال... ام رهی خرونیمنم تنها تو اتاقم به ب... هم با فرهاد برگشته هیدا...قهرکرده 
 یچیه) کرد و خشن شد رییچهره اش تغ(کردم هام و همه رو پاره  کادو... ختمی فقط اشک ردنشیمنم باشن...

 یحت... که کردن جواب پس بدن ی خوام همشون به گناهیم... خوام مامان و بابام باشن ینم... خوام یازشون نم
 ایلمن انتقام هر قطر اشک ا...  جواب پس بدن دیتک به تکشون با... کشم یتک تکشون رو م... امیلی ولایارباب ال

 !!!  خورمی قسم مرمی گیرو م
 ؟!!! ي بعد اون روز بابات چرا تو رو فرستاد مدرسه شبانه روزی بگشهیم... کارن ـ

 :  باره آروم شدکی اش به چهره
 یمن م... ی معمولي مدرسه شبانه روزهی فرسته به ی من و مای... ارباب باشم دی باای گهی بابا من و صدا کرده و مـ

بابا رو به ... خوام از خونه فرار کنم یمن م... بشم که دوست ندارم لی تبديزی مجبور نشم به چیخوام برم اونجا ول
سرم و ... ؟ ! ی مثل من بشی خواهی نمی به اون مدرسه ولي ری که می بگی خواهی میعنی گهی و مستادهیروم ا

 نداشت اقتی بکشه تا بفهمه لی حقش بره سختگهیمامان م... افتم ی زنه که می بهم میلیاونم س... دهم یتکون م
 شمی وقت مرد نمچیمن ه...به درد نخورم ... عقب ماندهی کودن عوضهی من گهیم... ده یبابا داره بهم فحش م...
 ي ترسم برایم... ترسم ی میلی خی خودم خواستم ولنکهیبا ا... ي رم به مدرسه شبانه روزیدارم م... قطارم يتو...

 نجای اطیو من امروز وقت دارم برم با مح... شهیکالس ها فردا شروع م...کودن وعقب مانده ...مونم  بنی همشهیهم
 باشم که يکه اون طور...  دارهی حس خوبنیا... تن خبر نداشتیری من جز مدتی از اصلی کسنجایا...آشنا بشم 

چشماش ... شن ی خاص میلی زنه خی مدی خورشیموهاش وقت... نهیشی دختر مو قرمز مهیکنار من ...دوست دارم 
 ي طورنی خوام ایمن نم... ای که عاقبتش بشه عاقبت الدمی ترسیم... ترسم باش دوست بشم یم... سبز روشنن 

و ... مزرعه دار و داره کیسانتا همان دختر مو قرمز نقش ... نگرفتم ی نقشچی من همیتئاتر دار امروز کالس...بشه 
 توانستم یخوب هر چه باشد من م... کنم ی نگرفتم حساس حماقت می نقشنکهیاز ا...  کنمیمن دارم تماشاش م

 ینم... کنه می خوام تعظینم...  کنهی ممیداره به ما تعظ... شده هم کالم بشم نیی تعي هاالوگی با دیباش حت
 ...!!! نفس... ادینفسم باال نم... خوام 
 .  شده بودرهی خدنی نفس کشي کارن برایی آرام سرجاش نشسته بود و به تقالیلی اما خشهره

 است به ختهی پسر جوان تحمل کرده و در خود رنی ، آنچه ادی کشی باره خشک شد و شهره بلند شد و نفسکی به
 ي نه دلسوزشی تواند برای نمی بار خود را بکشد و کسکی توانست سال ها هر سال  ی دردناك بود که ميقدر

 ! کند نه اعتراض
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 ؟!!! ي با سانتا دوست شدیک... خب کارن ـ
 :  گفتی طوالنی ساکت ماند و بعد از مکثقهی چند دقي براکارن

و ... چترم بهش دادم از من ممنون ئه نکهی اي  براگهیم...اون خودش بخاطر پس دادن چترم اومد ... سال دوم ـ
 یبابا رو به من م...؟!مگه نه  میشی می خوبيما دوست ها...  دم یدستش و به طرفم گرفته و منم دستش و فشار م

سانتا ... و بور یی پسر موطالهیاونجاست با ... گردم ی منتامنم با دو دارم دنبال سا... نهی خواد دوستم رو ببیم...گه 
جورج ... خوام سانتا فقط با من دوست باشه ی من دوستشم و جورج هم دوستش اما من مگهی به جورج مدنمیبا د

 و با دو رمی گی ندارم دست سانتا رو میحس خوب... ستمی ندنشی خوشبخت هست اما من خوشبخت از دگهیم
...  ادیاونم خوشحال داره دنبالم م... نهی خواد تو رو ببی گم بابام می برمش و من می پرسه کجا می مدایهمراه ام م

 کنه ی مدیسانتا داره خر... شده یبا از من راضمنم خوشحالم که با... طور نیبابا از سانتا خوشش آمده سانتا هم هم
 یحس خوب... رهی رو بگنیو منم کمک کردم که بهتر... رهی بگهی نفر خاص هدیکی ي خواد برایم...منم باهاشم ...

 خوشگله گهیم... رهی گی به سمت من مدی خری سنگمی قدابی  آسکیسانتا خوشحال ... سانتا دارم شیبا بودن پ
اونم بدون ...؟ ! روز عشقياونم تو...؟ ! ادی خوشش مزهای چنی که از ای چه کسي پرسم برای زنم و میلبخند م...
 هی ي توشونی چون پدرجورج و خونه قبلگهیسانتا م... دمیهمان پسر بور که د... گهی جورج دگهیم ی واکنشچیه

 از من دوست شتریون پسر چاق زشت رو بسانتا چطور ا...عقب رفتم ... باشه بای زیسی تونه تقدی منیمزرعه بوده ا
سانتا با هام قهر ...شکستمش ...  گرفتم ازش ابیآس...؟ ! از من بخوادشتری رو بیی تونه اون روستایچطور م...؟ !داره

 کدومشون منو دوست ندارن چیه...از همه سانتا ها متنفرم من از همه زن ها متنفرم ...منم ازش متنفرم ...کرده 
 یمنم دوست دارم که اونجا برم م... نمی رو ببهی که من دامیالم اومده تا زمستان رو به عمارت فرهاد بربابا دنب...

 ترسم یم... دونم چرا ی نمستی هم خوشحال نیلیبابا خ...  هست هی باشم اون باهم مهربون تر از بقزای لاخوام ب
 زایل "قصه مورد عالقه ...  خونم یمنم دارم کتاب م... کنه که آروم باشه یمامان داره نوازشش م...ازش بپرسم 

 که من خوبم گهیاما مامان م... من نگرانه ندهی درباره آبابا...  اما حواسم به مکالمه بابا با مامانه..."شاهزاده کوچولو 
 ای دنزی برام از هر چنی انمی بیرو م زای خوشحالم که دوباره بعد از مدت ها لشتری من بیول... ندارم ی مشکلچیه...
فرهاد ... بود  که قباليهمون طور... ممکنه موهاش بلند شده... فرق کرده باشه یلی خزایاگر چه ممکنه ل... تره بایز

مامان به خدمتکار دستور ... شمی میبی عجيزهای که متوجه چمی شدادهی پمایاز هواپ...؟!!!بازم موهاش و کوتاه کرده 
 به هی شبنجایا...؟ !ساله ممکنه گم بشه 14 پسر هی ستمیمن بچه ن... که گم نشم رهی ده  که دستم رو محکم بگیم

 ي به گل هاهیشب...رنگ و رنگ و رنگ ... طورن نی مرد ها هم همیبعض دندیصومعه هست همه از سرتا پا پوش
 طرف به نی از ای رنگيراهب ها در لباس ها رو تصورم کنم که ی تونم نقاشیم... خنده دار و نمونه ست ...دشت 

 ده یم بابا دستور... زنم یمنم بهشون لبخند م...  کن ی ها دارن به ما نگاه میبعض... رن یاون طرف صومعه م
 لباس هاش رو در آورده نیمامان با حرکت ماش... و منم کنار مامان نشستم مینی بشضی عراری بسنیدرون اون ماش

 ییصدا... کنه ی نمتمی کار هاشون اذگهی رم دیدر آغوش هم هستند و منم به سمت پنجره م...  ره ی بابا مشیو پ
 ی متفاوتایچه دن... در حال کرد ه نی ماشرونی به بممن حواس... کنه ی به من منتقل نمی حسچی هگهیمامان د



 

@donyayroman 232 

 به صومعه بود هی شبشتریالبته مدرسه ما ب... بودم ری گوشه گشهی رو تجربه نکردم مدرسه که بودم همیمن شلوغ...
 متفاوت با قصر بابا متفاوت با مدرسه و... شلوغ و دلچسبه گهی دي طورنجایا... بود يهودی ییسایچون وابسته به کل

 دروغ دی دونم شاینم... گه اون سرطان گرفته مرده ی مامان میچقدر دلتنگشم ول... نای متفاوت با خونه سادریحت
 گه کارن یبابا خطاب به من م... گفت یپس راست م... رهیگی گفت لکنت می دروغ میالبته مامان وقت... گه یم

اگر بگم ...  بود برام ی خوباری دوست بسزایل... نم کی نگاهش مجیگ...؟!!!طمع ... ی رو بچشزایدوست دارم طمع ل
...) ج( گفت که اون یم...  کرد ی گرفت و بعد خودش نوازشم می هم هست  من رو به باد کتک میخواهر خوب
 تکان داد و گفت هاپ يبابا سر... دوست خوب من بود  زای گفتم لنی هميتجربه داشتم برا... ستیخواهرم ن

 پسرم ی طعمه اربابنی اولی به سالمتگهیم...  دی زرد رو نوشعی و اون مادیو با مامان خند...  هم هستی خوبيهاپو
انتظارم به ...  می شم که برسیمنتظر م) ...   دی کشیپوف...( دنیچی پی و دوباره به هم مدی رو بوسی همزمان جولو

 گه تو برو ی و رو به بابا مستهیا ی جلوم می خوام به سمت عمارت برم که جولیبا شوق و ذوق م... رسه یسر م
 يبرا...  رو قراره بهم بگه ی مامان  چنمی منتظرم بب ره و منی ده و می تکون ميبابا سر... کنم یمن آماده ش م

 نی اشهیچرا هم... کنه یکتم رو درست م...  ارهی کنه و پالتوم در میموهام و مرتب م... شم ی آماده مدی بايزیچه چ
 با لی مثل دنزای با لدی گه من بای میبعد از مکث... و من منتظرم که حرف بزنه ... زنه کارن یلب م... ؟! کنهیکار نم

 دونه یم... خواهرمه زای دونه لی بخواهد اون ميزی چنی تونه از من همچیخشکم زده چطور م...اون رفتار کنم 
 نه گهی میجول...اون خواهرمه ... رمیم  عقبی رابطه داشتن باخواهرم قدمیعنیمنظورش از رفتار پدرم با اون 

درکش سخته که ... فهمن یچرا نم... خواهرمه ی دونیتو هم م...اون خواهر منه ... زنم چرا هست یداد م... ستین
 ره ی کنه و به سمت عمارت داره می می افیجول...درکش سخته ... رفتار کنم ي طورنی که اادیمن خوشم نم

فرهاد خونه ... اما مجبورم تحملش کنم دهی بهم ميدی سردردم شدکی موزییگرما و صدا....   رمیمنم دنبالش م...
 ی منیی کنه سرم و پای که داره بهم نگاه منمی ببی ملکه رو می بزرگ وقتیول...اش بزرگ نه مثل عمارت بابا 

 بنی ام مست و عجهیبق  زنهیفرهاد همراه پدرم داره حرف م... نمیشی مبل ميرو... رم ی ميو به گوشه ... رمیگ
من ... نهیدوست نداره من و بب... ادی نمزای لی نشستم ولنجای وقت ایلیخ... نمشی بی که نم گردمی مزایدنبال ل...

کنارم ... کنم ی به فرهاد مي شونه ام نشسته نگاه ي رویدست... نتونستم ازش مراقبت کنم حق داره منو نبخشه 
 ی که مگهیفرهاد م...  اون من و مجبور کنه که خواستش رو انجام بدم قیطر  خواد ازی پدرم مدیشا...  نهیشیم

 یلی دونه بابا گفته فرهاد خی کنم چطور میمنم مهبوت دارم نگاهش م... گردم ی می چه کسای یدونه دنبال چ
 یم... رونی بی که دنبالشی اونگهیم...  کنم ی براقش نگاه مي گرفتم و دارم به کفش هانییسرم و پا...باهوشه 

 گهی منهی بینگاه ام که م... منه ي اوج آرزونیا... و ازش معذرت بخوام نمشی تونستم ببیواقعا م...  شینی ببیتون
 !!!  فهمه که چقدر خوشحالمیبا لبخندم م... رمی بگمی تونم تصمی خواهش خودم مهی نه هینه شوخ

 ؟!!! يدی رو دزایل... کارن ـ
 : دی کشی نفسکارن
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 زنم یصداش م... لهی در حال مرتب کردن وسای ولنیغمگ... رم یبه سمتش م...  آشپزخونه ي اونجا ست توـ
به سمتش ... کنه ی ممی شه و بهم تعظی زنه و بعد لبخندش محو می ميلبخند... گرده یو برم... شه یخشک م

 ی راضنی از ای حت منیول... اره به تن دي شم که قالده نداره لباس خدمتکاری ره متوجه می رم که عقب میم
دوست دارم ... باشه نجای خواستم اون ایاما خدا قسم من نم... و ناراحت ی مچش رو مشت کرده از من عصبستمین

 کنه ی مهی صدا گری داره بزایل... دور بشم از همه از همه کس فقط من باشم اون شهی هميبرا...باهاش فرار کنم 
 یمنم دنبالش م... کنه یبا دو از کنارم فرار م...  گوشم پخش بشه يو خوام صداش تی اما من مادیصداش در نم...

من ... زای لگمیم... کنه ی مهی پشت به من داره گرزای کنم لی رم در باز می ره و منم دنبالش می می اتاقيرم تو
 نی تونه ای نمزایبعضم گرفته ل... رم کنه که  بیالتماس م... برو نجای از ادینال... من نتونستم مراقبت باشم ...ببخش 

 شم ی مکیبهش نزد...برو ... برو نجایازا...؟! من ي زنه برایداد م... تو اومدم ي برازای نالم لی رفتار کنه ميطور
 هی طورنی پرسم ازش چطور چرا ایم... رمی گی من دست هاش دست هاش و ميخدا... شهیاون با دستش مانعم م

 از عکس بی اون اتاق عجيمن تو... ره یو از اتاق م... ستی گه به من مربوط نی و منه زیدستهامو و پس م...
 !!!  کنمیو به اتاق نگاه م... ملکه نشستم يها
 ؟!!! يدی رو ندزایبعدش ل... کارن ـ

 :  را به عالمت نه تکان داد و لب زدسرش
 من مرد هی گیبابا م... رم ی شد و من امسال به کالج میبابا هم از دستم عصب... نهی خواد من و ببی نمگهی هرگز دـ
 يادی زی دوستشنهادی پشهی و هممی من کدنی زود همه فهمیلی به کالج لندن خدنی با رسیول... ندارم لی تماستمین

 !!!  کردی باهام برخورد می دوست داشتنی و آشفتگیچلفت شدم که با دست وپاياما من عاشق دختر... شودیبهم م
 کارن ی حال به خوبادی دومش باال بتی کرد ، اما وقت داشت وقت بود که شخصي به عکس ملودی نگاهشهره

 .  مهم تر از حس کارن دوم بودي را شناخته اما حس کارن به ملودیواقع
  ؟!! یدوستش داشت...  کارنـ

 :  زديلبخند
 ی حس مینیری شیی نواارمی اسمش رو میوقت...  ده ی بهم ميایحس رو... اسمش قشنگه ...  واقعا خوبه ي ملودـ

 به ارث یلی تماچی اون ههیبرخالف بق...با من مهربونه ... هی دوست داشتنشیچهره شرق...  باهوشه  بایز... کنم 
 گفت خودش اونقدر یوقت... دمی فهممی رفتی هم به اسکبا ی وقتنویا... ده ی متی به من اهمشتری نداره بلکه بمیپدر

 تی نهانیا... کنه ی ناشناخته زندگي جاهی ي که با من تونهی به ثروت من نداره بلکه تنها آرزوش اجایداره که احت
 !!!  کنهیدرکم م... با من مهربونه نقدری خوشحالم که اادیساله بود و منم خوشحال بودم ز19 پسر هی یخوشبخت

 
 ؟!!! شما شد یی باعث جدای کارن چـ

 :  چهره اش را گرفتی پاك شد و ناراحتلبخندش
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 یچیاما من ه... کشه ی کودن و عقب مانده ام داره داد منقدریخسته شده که ا... ازم خسته شده گهی مي ملودـ
 باشه در گهی پسر دهیاشتباه که اون با ... بشه یمی اونقدر صمگهی دینگفتم فقط گفتم دوست ندارم جز من با کس

 کشه که من یاما بازم داد م... رسونه ی منو مهی حرفم کودنيکجا... کنه ی می که من دوست پسرش معرفیصورت
 نبوده انتیقصدش خ... جنس مخالفش نداره ي با دوست هاتشیمی از صمياون قصد... نمیعقب مانده و غار نش

 !!!  گه نکرده و من توهم زدمی مي ملودیول... کرد ی مانتی که داشت خدمیاما من د...
 :  گفتنی همي دوم کارن بود براتی شخصدنی دي شهره آماده براـ
 !!!  کارن آرام چشماتو باز کنـ

 داد و با عکس اتاق ریی شهره عکس را تغی روبه رو شد بعد از مکثي آرام چشمانش را باز کرد و با عکس ملودکارن
 .   برخورد کرد ، کارن ماتش برده بوديو جسم قطعه قطعه بدن ملود

 :  و گفتدی کشی نفسشهره
 ؟!!! ي کار کردنیتو ا... ي سرش آوردیی چه بالدتهای ـ

 نداشت ی حسچی شدند انگار هی حس و عروسکی کارن بتی شهره باال رفت و چشمانش از مظلومي لب هاگوشه
 :  داد به شهره نگاه کردهی تکیبه صندل

 !!! یعوض... آره حقش بود ـ
 دوم دارد و کارن از تی داد که واقعا شخصی نشان منی خورد اکهی کارن سی سلی از لحن و کلمات فارسشهره

 .  خبر ستیوجودش ب
 ؟!!! کار رو نکرده درسته نی کارن اـ
 :  و آرام گفتدی صدا خندبا
 اون ی دونیتو م...  نی عرضه ست همی کودن بهیاون ... تونه مثل من بشه یاون بخواد هم نم... بامزه بود یلی خـ
 !!!  نکنسهیمن و با اون مقا... گرفته نشده ری از شی نی نهی... بچه کوچولو هی بچه ست یلی خیلیخ

 :  رفتگهی دي بلند شد و به سمت عکس هاشهره
 ؟!!! داشتن  يچه گناه ... یچرا کشت...ي رو چکار کردنی اـ

 :  زد و گفتيلبخند
 رفتنیاونم پذ...؟!!! می حال کنکمی) زمزمه کرد ...( دادم شنهادیخودشون خواستن من فقط پ... غذا بودن شی پنی اـ
 !!!  خوب هم نبودنادی خوب زیول... بودند ی خوبيالبته برده ها...منم باهشون حال کردم هم حال دادم ...

 :  بودندی همه آن ها را چک کرده بود همه پول دار و اشرافی خانواده و زندگشهره
 !!! خانواده داشتند... پول دار بودند ي همه دخترهانی اـ
 !!! خودشون عاشق لذت بودن... خودشون گفتند برده منن یول...اشن  داشته بـ

 : دی پرسی ميگری طور ددی پس بایچی نداشت هی واکنشچی که هدی دشهره
 ؟!!! داشت يادی که لذت زی رو کشتایک... ی بعد چـ
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 :   شدلکسی را عقب برد و رسرش
 !!!  ازشون متنفر بودمشتری که از همه بي اون سه نفرـ

 :  آوردادی شاون با دوتا از خدمتکاران خانه اش را به لی قتل دنادی باره کیمنتظر اسم شد به  شهره
 !!!  و سارای شاون جوللی سه نفر دنـ

 :  باز کرد و به چشمان مشتاق شهره نگاه کردچشم
 !!! ادی باهوش خوشم مي از زن هاـ
 ؟!!!چطور ... یجرم... به چه ... چرا ـ

 :  زديپوزخند
اون دوتا هرزه ... من بود ي شاون جالیدن... که با منه نی که با من باشه  ایجرم هر کس...بزار بهت بگم ... جرم ـ

 رو ی عوضکهیسارا اون زن... راحت یلیخ...اما چطور کشتمشون ... بهم دستور بده ی کسادی طور خوشم نمنیهم هم
بعد ...و پرواز کرد ... حکم داده بود ی اما خوب قاضکشمشن  کردی دارم چقدر التماس مادی کردم هنوز به زیحلق آو

 خواد ملکه باشه ی گفت دلش می مشهی همچارهیبدبخت ب... آروم خواب بود یلیخ(...) از اون رفتم سراغ اون فاح
 از نقدری وقت اچیه...  کنهی خس خسش هنوز آرومم مدمی خود داشت گلوش بريملکه جا... شه یپا دو هم نم...

 ی قبرم قبول نمی جسم نجس رو حتنیا...  بود رهی چشماش و باز کرده بود و بهم خی که وقتومدی نموشمخون خ
 دی رسياونقدر خردش کردم که به آرامش ابد... اش کردم دست هاش ، پاهاش ، بدنش ، سرش کهی تکهیکرد ت

؟ !!!مسخره نبود...جان شاه قصر   سوء قصدت بههی... دی ترسی کشتم که ازش می مي طوردیاون با... شاون لیدن...

...  نهی فرصت نکرد سوءقصدت کننده رو ببیحت... کردم تو بدنش ی تفنگ و خاليهمه گلوله ها... سوء قصد ...
 !!! اما من بودم... ستی باهوش نی کسچی کرد جز خودش هی شاون فکر مچارهیب

 : دی پرسشهره
 ؟!!! ی هستی و تو کـ

 :  شهره دوختییو به چشما گرفت نی را از کف زمنگاهش
 !!! یستی کردم اصال باهوش نی اشتباه مـ

 :  زدي هم پوزخندشهره
 !!!  خوام از دهن خودت بشنومی مدی شاـ

 :  کردي را نگاه شی زد و به شهره از سر تا پايلبخند
 !!! می من کيدیتو تا االن فهم... می من کی دونی می نه باهوشـ
 !!!  فرهادـ

 :  تکان دادي زد ، شهره سري لبخندکارن
 ؟!!! بعد ي قتل هایخوب بعد از اون چ... فرهاد ـ
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 رحم را به ی قاتل بنی دانست چطور ای گفت و شهره می داشت درباره افتخاراتش مي پررنگ تر شد گولبخندش
 : دیحرف کش

 برده هی شیپ...ت داشتم اما خوب تنوع دوس... برده داشتم یکل...من شدم ارباب ... فرق کرد طی بعدش خوب شراـ
 شناسه نه اون اسکول خان رو ی که فقط من و منهی نکته که االن زنده ست انیبهتر...  هیفروش رفتم پسر خوب

 !!! یسل و چشم عي کنه مو خرمای هر ماه من رو جدا ميصومد برده ها...
 ؟!!! تو خوشگل تر نبودن يبرده ها... نوع نی چرا اـ

 :  را کج کرد و گفتلبانش
بعد هم که برده هام ...  بودن ي خاص ترياون برده ها... دوست داشتم ي طورنیالبته ا...  تنوع ی خوب بودن ولـ
 !!!  اومدنی دختر چشم بلورهی نکهیتا ا... کشتم یم

 ید که م بويزی ، شهره نگران از چدی باری و خوشحال شد لذت از هر نطقه از صورتش می اش واقعا راضچهره
 : دیخواست بگو

 !!! دختر فرهاد بود...جالبترش ... کرد داشیاون پ... هم نبود یالبته مال... مشاور بود دیوی اون پسر دـ
 :  شهره گرد شدندي چشماناخواسته

 ؟!!! خواست به اون صدمه بزنه درسته ی و فرهاد نمـ
 :  به جواب نه تکان داديسر

 یم... ومدی من به حساب مبی بود که تنها رقی چرا چون دختر کسین دویم... داشت يادی کشتنش لذت زـ
 مثل زایمثل ل... يمثل ملود... نمی اون نگاه گستاخش ببي خواستم ترس رو تویم... افته یخواستم فرهاد به پام ب

 !!!                     مثل همشون... ها یتمام اون عوض
 دانست دستانش بستند ، اما شهره نگران بود اگر خودش را آزاد کند ی منکهی شدند ، با اکی به هم نزدابروهاش

 . ردی را بگشی توانست جلوی نمیکس
 ؟!!! خواست برده تو باشه یاون م... به دختر فرهاد صدمه بزنه دیفرهاد چرا با...  خب ـ

 :  زدي شد ، سرش را خم کرد و پوزخندرهی حس و سرخش باال آمدند و به شهره خی بنگاه
هر چه باشه حرومزاده فرهاده  ...نابود شد ... شکست ... بود تی که تو اوج اشرافیوقت...خودم برده اش کردم  ـ
 ی وقتی دونینم... بود فی خون کثهیخودش نمونه ... به تن داشت تیاون فقط لباس ارباب... نبود مثل من لیاص...
اما به دلم نشست ... داشت ی زندگي برايترشیاون شانس ب... رفتم سراغش چقدر قدرت تحملش باال بود یم

 !!!  نداشتاقتی لیاما اون عوض...خواستم برده خاصم باشه 
 :  نگاهش را گرفت و خود را آرام نشان دادشهره

 ؟!!! پس اونم پرواز کرد ـ
 :  گذاشتگرشی دي پاي داد و پاهاش روهیتک
 !!! تنها هدفه من االن کشتن حرومزاده فرهاده...برگه مرگش رو امضا کرده .. با انکارش یول... خوب نه ـ
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 نی اسم ای و تلخینیری فرکان که به شای از کارن ی دانست که رد نگاهی رفت و مزشی بلند شد و به سمت مشهره
 .  کردی بود ـ  دنبالش مدی از کارن و فرهاد جدیقیمرد بود ـ که تلف

 ؟!!! تونه سد راهت بشه یاون م... ی چکار کنی خواهی با اون میکارن چ... خب فرهاد ـ
 کرد ی و سوال شهره را به باد تمسخره گرفته بود شهره آرامبخش را آماده مدی خندی که فرکان با صدا می حالدر

 :  به شهره برخورد کرد شهره هم منتظر نگاهش کردخشی نگاه ی کرد وقتیبه فرکان نگاه م
 ؟!!! تونه کنترلت کنه یاون م... ی که تو بدن کارنی دونی تو مـ

 :  و اخمو گفتی عصبفرکان
 !!! ستی در حدش نـ

 ...!!! يتو براش اصال وجود ندار... به تو نداره اجیاحت...اون االن خودش رو شناخته ... نداره اجی به تو احتکارن
 :  آمپول را آماده کردزی مری تالش دستبند ها باز شدند و شهره از زنی اولبا
وگرنه تا االن ... کشه یکارن بخاطر من هنوز داره نفس م... ها ی اون عوضشی پي که بري انگار دوست دارـ

 !!! ي سوال ببرری من و زی تونیتو نم... فرستاد ی می فاناریخودش به د
 :  محکم نگاهش کردشهره

 یتو نم...کارن مادر و پدرش رو دوست داشت ... خواد ی اصال نمگهیاالن د... وقت تو رو نخواسته چی کارن هـ
 !!! ینی اون شاد ببیتونست

 :  شهره را گرفت و بلندش کردقهی
من اگه باهات ... ي بندازری که من و گي دونم نقشه داری نمی کنیفکر م... ی کنی امتحان مي جوجه من و دارـ

 ...!!! وستی پخیاون به سطل آشغال تار... ندارم اجی عرضه احتی به کارن بگهیخودم خواستم چون د...حرف زدم 
 :  که حس کرد نگاهش از شهره به سمت بازوش رفت و چشماش تار شدندی سوزشبا
 !!!  ندارهاجی کارن به تو احتـ
 ی شد ، شهره نفسنی حال کارن هم نقش زمی دور نگاه فرکان را گرفت و شهره افتاد و با او جسم بیکی تارو

 .  شدرهیه معصوم پسر جوان خ و به چهردیکش
 
 : مایه

 در باعث شد نگاه ام به سمت در برود ، فرهاد در را باز کرد و داخل شد به سمتم آمد ، اما من هنوز چشم ییصدا
 از آن يری شناختمش ، اما هر بار تی نمی که حتی ، کسدمی کشی را می که انتظار کسییدوخته بودم به جاده گو

 .  شدی ام مهیاتاق باعث لرز و گر
 کی تا حال ی کردم ، از آن شب لعنتی را درك نمیچی نداشتم هی و جلوم نشست ، حسدی به سرم کشی دستفرهاد

 ی می بود که اگه سعمی در گلويزی کنم ، اما چی را منتقل ممی دانستم که ناراحتیکلمه هم حرف نزده بودم ، م
 .  نه زبانمامدندیکردم بشکنمش بجاش اشک هام به حرف در م
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 در بدن نداشتم تک تک ی حسچی هیی که زانوانم را با آن ها بسته بودم را به دست گرفت گوي دست هافرهاد
 دارم ادی به ی به خوبی ماه از آن شب لعنتکی نی خواست در ای دانستم چه می فرهاد را حفظ بودم ، ميحرف ها

 .  سرم بود کرده بود و جواب من فقط سکوت و تکانيکه چه خواهش ها
نابود شده در آن ) مایه( خواست ، اما من ی شد ، به قول خودش پدر بود ، صالح مرا می فرهاد خسته نمکنیول
 خواستم ی ،نمارمی اون شکنجه ها باال بادی توانستم باز هم به ی دادم ، نمی مصی تشخدی چطور صالح را باالیو

 صالح دخترش را خاص و ي و پدر تکرار برابود  او پدری شرح بدهم ؛ ولی با کسمی زندگزی چنی مقدس ترينابود
 .  دانستینو م

 ی بدبختی بابا من با کلمایه... ی کشی من و مي نکن داري طورنیتو رو خدا ا... بار گوش کن هی... زمیعز... مای هـ
 !!! نیهم... خانم مشاور شیپ يبعد هم بر... ساده ست نهی معاهی فقط شهی درست مزیهمه چ...برات وقت گرفتم 

 سر لطافتم آمده ، فرهاد سرم را به آغوش یی آوردم که چه بالادی را تر کردند و من باز به می هام آرام گونه هااشک
 : گرفت و بغض کرده گفت

 !!!  نکنهیگر... دلم زیفدات بشم عز... رمی اشک هاتو ازش بگنی تاوان اي ذاری پس چرا نمـ
 .  بارندشتری داد که بی به چشمانم دستور میی نکنم گوهی گفت گری هر بار که ماما
 

 فرهاد ي و به سمت در اتاقم بروم ، صداامی برونی بودم  بدهیچی مالفه که محکم به خود پری باعث شد از زییصدا
 :  کردخکوبمیم
 ؟!!! دن ی میحکمش رو ک... خب بعد ـ
 ... ـ
 !!! نمی خوام جنازه شو ببیم...اهکار اونجا باشم  بگن کارن شاون گنی خوام وقتیم...  خوبهـ
 ...ـ
 ؟!!! هی خوباری بود اون شاهده بسالی تو ویکی شد اونیاون مرده چ... اعتماد و کسب کن نی پس اـ
 ... ـ
 ...!!! کجا ممکن باشه... ی لعنتـ
 !!! منتظر خبر آخرتم... دارم مانیالبته من به تو هم ا...  ادی بر مي هر کاري کارن موذنی درسته از دست اـ
 ...ـ
 !!! ی موفق باشـ

 :  زد و تلفن را تکان دادي لبخنددمی اتاق را باز کردم فرهاد با ددر
 !!!  دادگاه دارهگهی ماه  دهی...  گرفتنش ـ
 : دمینال
 ؟...! دی بدنقدریچرا ا...  چرا ـ
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 :  را قاب گرفتمی به سمتم آمد و صورت اشکفرهاد
 ...!  اعمالش باشهي جواب گودیبا... حق شه ـ

 که رقابت و شکست تنها ي آدم هاانی خوام زنده باشم ، می اتاقم و پشت در نشستم ، خسته شدم ، نمبرگشتم
 . دغدغه شان باشد

 
   ماه قبلکی

 :  و به شهره نگاه کرد ، اخماش جمع شده بودنددی کشی نفسی صالحدکتر
 !!!  دهی نشون مکشنی چطور رنمیخواستم بب یم... من مجبور شدم دی استاد باور کنـ
 ؟!!!دختر ... دن ی مشاوره میتی دوشخصماری بهیتو مطب مگه با ... اما ممکن بود تو رو هم بکشه ـ
 بلکه ستیکارن به فرکان وابسته ن... الی خی رو بنیا...تنها چاره م بود ... ی عمومي جاادی خوب حاضر نبود بـ

تنفرات ...البته ناخواسته ...  ده ی کارن داره دستور کشتن میعنی ی چیعنی ی دونیم... فرکان به کارن وابسته ست 
اون ... دمی به هوش اومد درباره دختر فرهاد پرسیوقت...  زدهرونی بي به شکل واقعا بدی بزرگ سالي تویبچگ

 به قول کارن نکهی که شده با وجود ايبا وجود شکنجه ها که ی زننی اولمایهمون طور که ه... ست  مایعاشق ه
 ...!!!  تونه قدرت کارن باشهی خودش منیا... دوستش داره شیعقب ماندگ

 :  حرفش را قطع کرد و گفتی صالحدکتر
 چیه...ممکن به مرور فرکان اون بکشه ...برده کرده .. دختر و شکنجه کرده نیکارن ا...  باش نی شهره واقع ببـ

به نظرم ...  ارهی تونه اونچه که از دست داده رو به دست بی ممای که کارن با هی کننی به چند حرف تضمدی نباوقت
 !!!  نهی ببدی رو کارن بالمی فنی ادیبا

 :  ناراحت گفتشهره
 ...!!!  اما استادـ
و بتونه ... ادی در بی که از افسردگي بدی به وجود دومش آگاه بشه و براش مشاور درماندیکارن با... اما نداره ـ

 يتو هم تو... هم خبر بده سی راه در ضمن فورا به پلنی بهتري طورنیا... نکنه هیخودمختار باشه و به درونش تک
 !!! ی فرکانستیل

 .  زد و ذوق شهره را کور کردي چشم گفت که استادش لبخندیلی می شد و با بری ناراحت سر به زشهره
 گناه هم مجرم ی طور کارن بنی ارای خبر داد زسی نخواست  به پلی دستور استادش شد ول به اطاعتمجبور

 .  شدیشناخته م
 عمارت کارن منتظر اوست ی مبل سلطنتي ، و حال رودی خواست به کارن درباره درون مخوفش بگولی دلنی همبه

 .  شده بودی بود و انتظار شهره طوالنرونیاما کارن هنوز ب
 : دی خواست بلند شود که فرکان را پشت سرش دکالفه

 !!!  یچه جرات... ریآهو در قلمرو ش...  سالم خانم دکتر ـ
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 .  نگران تصرف کامل کارن توسط فرکان بود تا خودششتری دانست چه کند ، در واقع بی بود و نمرهی به او خشهره
 ...!!! سیکه پل... اومدم بهت بگم ـ

 :  مبل نشستي روفرکان
دلتم ...  نجای اي دفاع اومدیب... ي هم در دست نداریتازه مدرک... یستی احمق ننقدریتو ا... خانم دکتر الی خی بـ

 !!! شهیمدرك نم...  خوش نکن تیزنی دلمیبه اون ف
 .  شده بودرهی حس اما خونسرد فرکان خی به چهره بشهره

 زد و ي او واقعا ناتوان هست ، لبخندشی دانست در پی بود ، مدهی که از فرکان تا به حال دیبا شناخت و قدرت  
 :  تکان داديسر

 ؟!!! روانشناس هی ای قاتل قابل قبول تر هی حرف ی کنی فکر مـ
 :  بلند شد و گفتفرکان

 !!!  و صد البته به نفس اون روانشناس... به قاتل داره ی بستگـ
 :  تر شدقی لبخندش عمشهره

 ؟!!!  ی ترسو باشنقدری کردم ایفکر نم...  ی من و بکشي پس قصد دارـ
 زد و به طرف مارگارت رفت ، شهره به او ي آمد لبخندی مینی رو به طرف مارگارت کرد که داشت با سفرکان

 .  شدرهی ، به اسم استاد خدی لرزشی داد ، گوشی زد و دستور می شده بود که داشت با مارگارت حرف مرهیخ
 ...!!!  سالم استادـ

 : دی پرسینگران با استاد
 ؟!!! یی کجاـ

 :  گفتلی دلنی کجاست به همدی را درك کرد و حاضر نبود بگوی ترس و نگرانشهره
 ...!!!  زنمی حرف مشیماریدارم درباره ب... عمارت جناب شاون ـ

 :  داد زداستاد
 خونه اش ی بعد رفتینگفت... خبر بده سی مگه نگفتم به پلششی پی خودت رفتيبا پا... یشی عاقل می دختر تو کـ

 ؟!!!
 .  کرد و رفتیمی گذاشت و تعظشی و فنجان قهوه شهره را  روبه روزی مي را روینی سمارگارت

 !!!  االنرونی بای شهره از اونجا بـ
 یمن کارن م... رفتار کنم ي دونم چطوریتازه من م... همه آدم منو بکشه نی اونیمگه خله که م...  بابای هـ

 !!! نرسوندميمن به کارن صدمه ... رهی گیز اون دستور مفرکان ا...شناسم 
 :  شهره گوش دادیی جلوش نشست و به چهره و لرزش صدافرکان

 !!! فعال... باشه ـ
 :  پوزخند گفتبا
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 !!!  کنلیم...  راحت باش ـ
 فرکان نگاه کرد ، لبخندش پهن ي دودنکی و به چشمان قاب شده در عدی نوشي فنجان را برداشت و جرعه اشهره
 : تر شد

 !!!    ندارهی کشم حالی نترس من با سم نمـ
 :  گذاشت و گفتزی مي فنجان را روشهره

 ؟!!! می حرف بزنکمی ي دوست دارـ
 :  تکان داد و گفتي سرفرکان

 ؟!!! ی بدونی چيدوست درا... البته ـ
 و مغز که داشت او را در شکنجه گاهش تصور یمشک نکی پشت قاب عی خبر از نگاه سرخی جابه جا شد بشهره

 :  زدی کرد و لبخند میم
 ؟!!! ي کردی موند باهاشون چکار می خوب اون همه جنازه رو دستت مـ

 :  شد و گفتلی به سمتش متمافرکان
 اون چشم ای... روشم چطوره ... کشم ی چطور ميدی پرسی مدیمثال با... ها ي داریسوال پرش... ي چه عجله ـ

 ؟!!! ستنی ني بهتري ها سوال هانیا... و چطور بردم به آرامشگام نیبلور
 کرد که ی شد به فرکان نگاهی را رفع کند سرش داشت سبک مشی گلوی آب دهنش را قورت داد تا خشکشهره

 :  زدیداشت لبخند م
 ؟... !!!تو ... تو ـ

 :  با لبخند و تمسخر گفتفرکان
 ...!!!  قهوه فرهادهتیخاص... بره ی ره بعدم خوابت می مجی سرت گمکیفقط ... ستی نيزی چـ

 .  نشدچی متوجه هگری چشماش بسته شد و دشهره
 بود ، اخماش جمع شدند و به اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد و شهره را به رهی هوشش خی به چهره بفرکان

 .  ود کامال جواب داده بود مزاحمش نشی کسنکهی خارج شد ، دستور ایکول گرفت و از در پشت
 .  راندالی را راه انداخت و به سمت ونی را باز کرد و شهره را پشت گذاشت و در جلو را باز کرد ، ماشنی ماشدر
 
 خواست ی بود و مکان و زمان را درك نکرد ، وقتجی مانند واق واق سگ  با ترس  چشم باز کرد ، گیی صدابا

 . اوردی کرد که باال بی مکی بد داشت بدنش را تحريدستانش را تکان دهد متوجه بسته شدن دست هاش شد ، بو
 پلک زد متوجه ی گذراه که وقتي ، جز نور هادی دی نشسته بود و دستهانش بسته بودند چشم چشم را نمنی زميرو

  دادی پشتش خبر از برهنگي هالی ، بدنش با لمس م عقب رفتدهیچشمان براق شد  که به او زل زده بودند ، ترس
. 
 .  شهره در دهانش خفه شدغی از آن ها پارس کرد که جیکی
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 : شدرهی دخترك خدهی ترسیی قفس باز شد و فرکان به چشمادر
 ؟!!! گربه کوچولوي چطورـ

 :  شدرهی شهره خ نگاهری زد ، پارس سگ ها باالتررفت فرکان به مسي فقط نگاهش کرد و فرکان لبخندشهره
 !!! می کار داری غذات تو بخور که کلایب...  نترس اون از تو جدان ـ

 به هی شبشتری دهانش بیی گربه نگاه کرد و حس تهوع بهش دست داد ، در قفس بسته شد ، صدایی به غذاشهره
 . هن هن بود اما فرکان رفته بود

 نی حال و روزش ادی کرد شای کاش به حرف استادش گوش مي کرد که ای نشست بود و فکر می و عصبناراحت
 .  تواند او را از افکارش پاك کندی نداشت و فرکان فقط با کشتن او مي سودیمانی شد ، اما اکنون پشینم

 .  و خود را به خدا سپرددندی هاش باراشک
 
 رفت و بعد از گزارش دادن سیپل گذاشت و بلند شد و به سمت مرکز زی مي را رولی موبای با نگرانی صالحییآقا

 .  از دخترش مانديمنتظر رد
 صبر کند شتری دانست هر چه بی منکهی صبر کند و صبر کند ، با ادی بود که بانی که به او گفته شد ايزی تنها چاما

 .  شدی تر مکی نزدی قدم به مرگش توسط آن روانکیشهره اش 
 ششی ترسش مانع از کنجکاونکهی جلو تر رفت با ای داد و او قدم شده بود فرکان هلشرهی با ترس به اتاق خشهره

 .  ها  خواهد شدنی به اهی شبي به اثري دانست به زودی او هم مینشده بود ، ول
 :  گفتفرکان

 !!! نی بشـ
 به تن اهی کرد نگاه کرد ، شالقش دستش بود و لباس سراسر سی اشاره می برگشت و به او که به صندلشهره

 . کندی نگاه ممارگونهی نداشت بلکه معلوم بود که بی گونه حسچی حسش مثل عروسک ها هیداشت ، نگاه ب
 : دی کشادی ، فردی شالق را باال برد و به تن و بدن شهره خوابفرکان

 !!! نی بشـ
 کرد ي نشاند و دست هانش را به پشت برد و خفت بندی صندلي را بلند کرد و رودی پچی که از درد به خود مشهره
 :  کردی بسته شده نگاهش می طور ، شهره با اشک و دهاننی را همشیو پاها

 !!! نیهم... می با هم حال کنکمی نترس قرار فقط ـ
 .  وصل کردیکی الکتري رفت و به بدن شهره نگاه کرد و به او سنجاق هالشی و به سمت وسادی با صدا خندو
 ؟!!! کنن ی مدای پی چه حالمارهاتی بی حس کنی خواهیم...  ي چطوری شوك برقهی با ـ
 و شتری سرخ شدند لذت نگاهش بشتری شهره به حرکت در آمد و چشمان سرخ فرکان بفی فشار دکمه  بدن نحبا
 .  بدتر و بدترچارهی شد ، اما حال دخترك بی مشتریب

 :  کنددای مرد نجات پنی ا کرد که زودتر از دستی دل فقط دعا مدر
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 با گمی بهت منی هميبرا...  ی شی که خبر دار نمی به اون مرحله برسیخب وقت... رفت بهت بگم ادمی ی راستـ
 ی دونیم... بودند هی فرو ماای باز مغرور ی بود که داشتند ولییبای ها تنها زنی انی ها رو ببنیا...جنازه ها چه کردم 

  سگ هام ي خورد و انداختم جلوی که به درد نميزهایاون چ... ادیاز دو بدم م... ادی دو صفت بدم منیچقدر از ا
 !!!  کم عقلي هایمثل اون عوض... افتادن ی گوشت به جون هم مکهی تهی چطور سر ینی ببی اونجا باشدیبا...

 شد و کی سمتش رفت و بهش نزد شهره نگاه کرد ، بهدهی تکان داد و فرکان به چهره خسته و دردکشي سرشهره
 .  شهره را  به راه انداختي که در سر شانه اش ، اشک هایبعد سوزش

 :  نگاه کردامدی منیی شهره پاي که از سر شانه ای عقب رفت و به خونفرکان
 !!!  سوزهیداره م...  درد داره ـ

 :  کردیزخم شد و سر شانه دوم او را هم ی سرش را به نه تکان داد ، فرکان عصبشهره
 ؟!!! يبگو که گو خورد...بگو ولت کنم ...  التماسم کن ـ

 بود که نی دانست تنها راه نجات او ای تر کرد ، او می باز هم سرش را به نه حرکت داد و فرکان را عصبشهره
 .  شود ، نه ارضاری و درگیفرکان عصب

 :  شد ، گفتی منیی باال و پاتی که از زور عصباني انهی با سفرکان
 ؟!!! چطور ه نیا...  نمی کی رو امتحان مگری دزی چهی...باشه ...  ي که درد ند ارـ

 تر ي رفتند خود را قوی میاهی چشمانش سيزی که از خون ری شد و چشم بست  در حالرهی به شالق خشهره
 .  دادینشان م

 .  شدندیر م به بدنش خورد و لب اش را گاز گرفت ، ضربه ها هر بار بدتي اضربه
 :  چانه اش را گرفتفرکان

 ...!!! داد بزن...داد بزن ولت کنم ... ي نمردیداد بزن آدم... يتو برده ... ي خود آزارهی تو ـ
 :  دهان بند را برداشتو
 !!! داد بزن... داد بزن ـ

 گرفت ی رنگ واقعدشی ، باالخره امدی کشی بلند شد و شهره نفسسی پلری آژیی صدادی بگويزی تا خواست چشهره
 .  رفترونی گذاشت و بنی، فرکان شالق را زم

 :  به سمت افسر رفت و گفتیدکتر صالح   
 !!!  رکردهی اسنجایمن مطمئنم که دخترم رو ا... نجاستی جناب افسر همـ

 .   تکان و به مامورانش دستور محاصره دادي سرافسر
 که آمده است، او را یلی خانه به هر دلنی که به ای هر کس رفت منتظر بود کهی که داشت از هوش می در حالشهره

 .  کنددایپ
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 سگ ها باال گرفته بود ، ي شدند صداالی بعد از اخطار دستور دخول به ماموران داد و ماموران مسلح داخل وافسر
شدند ساکت و  که وارد خانه ارواح یی نه از شهره بود و نه از فرکان گويماموران گوشه گوشه را گشتند اما خبر

 . صامت
 :  کرد و گفتی رو به دکتر صالحافسر

 ؟!!! دیممکن است اشتباه کرد...  ستی نالی وي توی کسـ
 یی نبود صدانجای شد ، پس چطور ای به فکر فرو رفته بود ، تنفر و وحشت کارن آرامش فرکان می صالحییآقا

 :   از ماموران گفتیکیافسر او را از فکر خارج کرد که به 
 !!! دی  بگردیروانی به بعد دنبال جسد خانم شهره سنجایاز ا... رو وارهای دیحت... دی رو بگردییالی اطراف وـ

 خوبش کند دی کشی که داشت زحمت می تواند باور کند دخترش توسط کسی در بدن پدر پرواز کرد ، چطور مجان
 .  گرفته شده ست

 در مغزش منفجر شد ، با دو يزی بار چکی که به دندی چانه رس و بهدندی غلتشی گونه هاي پدرانه بر روي هااشک
 ی و کودکانه کارن را منی غمگیی او فقط صداي زد اما گوش های مشی افسر صدانکهی رفت ، با االیبه سمت و

 !!!  و بسدیشن
 گشتند به سمت اتاق ها رفت ی سمت ساختمان رفت و بدون توجه به آن همه مامور که وجب به وجب خانه را مبه

 .  به اتاق خدمه بودهی شبشتری کرد که بدای پله ها پری را زیو در آخر اتاق
 .  دادی را هل ماهی هم دنبالش بود مرد با تمام توان کمد سافسر
 ، مات و دی دی گفت به مرد مسن کمک کند با کمک مرد کمد کنار رفت و پشتش در کوچکي رو به مامورافسر

 بعد ی باز کرد ، مامور مانعش شد و خود با اسلحه داخل شد و اندکی مواجيدی و امدیمانده بود در را با تردمبهوت 
 :  باال گرفتشیصدا

 !!!  زنده ست...  قربان نجاستی اـ
 شب مخوف که گفته بودند هرگز نی تکان خوردند ، انگار در پس اشی سر شدند و زانو زد ، شانه های صالحيپاها

 . بودی و آشفتگشی بعد از آن همه تشويبای و چه طلوع زدی دی را در حال طلوع مدی شود اکنون خورشیصبح نم
 چشمانش باز شدند و به نگاه پدر خوردند ي لحظه ي اورژانس قرار گرفت و براي هانیسی برانکارد تکني روشهره

 :  گفتنی خش دار و غمگیی داشتند ، با صدابای زي بودند اما لب هانش لبخندیکه اشک
 !!! گناهستیکارن ب... کمکش کن ـ

 به خواب رفت و نشی و غمگی نگاه آبي توان باز نگه داشتن چشمانش را نداشت به زودگری بدن له شده اش داما
 .  بعد از آن را درك نکردچیه

 ، بدنش را فتور و افتی ناشناخته یی که به شدت سر درد داشت چشم باز کرد و خود را باز در جای در حالکارن
 .  تکرار شدشی کابوس براکی مثل دی کرد و از آن طرف آنچه بعد از آن دیسست حس م
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 ی بود که چشمش به سمتش رفت از ترس قدمجی نداشت نگاهش گی زخمچی اما بدن او هی خونی و لباسدست
 .  ماندرهی که شارگش زده شده بود ، خیعقب رفت و به آن زن روسپ

 " شیتو کشت...کار تو بوده  " در درونش به پاسخ سوالش گفت یی صدای شد وقتشتری ب و لرزشترس
 اشک صورتش ي شد ، قطره هارهی خی سر خورد و نشست و به آن زن با چشمان عسلواری دي خاطر از روشانیپر

 نبود جز ی که به او گفت وجدان محکم تر از انکارش بود آنجا کسیی کار ساز نبود ، صدایرا پر کردند ، انکار درون
 .  شدی داد و انکار هم نمی نمیوب خدی و بعد از آن خون لباس و دستانش نوگناهی بکیاو و جنازه 

 دهی زن را دنی ای به آن خرابه چطور  آمده ،اصال کاوردی نادی کرد ، اما هر چه کرد به می دستانش قاانی را مسرش
 . ردی مورچه را بگکی توانست جان ی نمی او را بکشد ، او حتدیرا باو چ
   گفتی کرد به آن زن نگاه نکند ، اما وجدان مدام می می سعنکهی شد با ابلند

  "!!! ی کشتی رحمیتو اون رو با ب...نگاهش کن ... یتو گشت" ـ
 .  دنبالشدیای گفت بلی را خارج کرد و به آنتلفنش

 به او لی متعجب آنیی دستور داد و صدالی گرفت و به آنمی چکار کند و در آخر تصمدی فقط فکر کرد بالی آمدن آنتا
 .  گفت چشم

 :  گفتي مقدمه چی رفت و بدون هیکی کردند ، به سمت ی با تعجب به او نگاه مزهایداخل شد همه پشت م 
 !!! به قتل رساندم(...)  زن رو در هی... قاتلم هی من ـ

 .  تعجب نگاهش کرد و بعد هم به سرعت بازداشت شد باافسر
 : کارن

 بودم پس رفتهی داد کارآگاه هست من جرمم را پذی داخل شد که نشان مي نشسته بودم که مردی اتاق باز پرسدر
 .  چه بودفاتی تشرنیا

 :  به روم نشست و با نگاه که به من کرد گفترو
 !!! می ما به آدرس داده شده شما رفتـ
 ؟!!! دی کنی چرا من رو محکوم نمنجامی پس چرا هنوز اـ

 :  زد و گفتيلبخند
 شما رو می تونی شما کامل نشود و دادگاه نرود که ما نمی و پرونده بازپرسی جناب شاون تا جواب پزشک قانونـ

 !!! میمحکوم کن
 :  که او شروع کرددمی کشینفس

 ؟!!! ی اون دختر رو کشتلیبه چه دل...  بوده ی قتل چي شما برالی دلـ
 .  مغزم قفل شده بودشهی آوردم مثل همی نمادی به یچی دانستم من هینم
 !!!  دونمی نمـ

 :  کرد و گفتیاخم
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 ؟!!! نیکجا بود2:34 سه شنبه شب راس ساعت ـ
 .  نداشتمادی روز منحوس کجا بودم اما من به نی آوردم که در اادی به
 ...!!! من... دینیبب... ندارم ادی به ـ

 که هنوز آشفته و به هم نهی زد و او هم رفت و من ماندم آن  اتاق و چهره خودم در آشی باز شد و همکارش صدادر
 . ی و خوناهی سراهنی بود ، با همان پختهیر

 يزی چنی نداشتم ، آخرادی هفته را اصال به نی گذاشتم ، خسته بودم ناتوان بودم ، من سه شنبه ازی مي را روسرم
 می ندارم تا صبح امروز که تقوادی به یچی و آنجا به بعد هدمی بوده که من شب دوشنبه خوابنی دارم اادیکه به 

 .  کرده بودداری بيگری منحوس دمان و در زگری دیبرعکس آنچه که انتظار داشتم مرا در مکان
 زی اگر بپرسند با چه چایاو را بکشم ،  دی را چطور به قتل رسانده بودم ، اصال چرا باچارهی دانست آن زن بی مخدا

 ؟!!! ستی نادمی به یچی هی وقتمی چه بگودی انجام دادم من بایعی جرم فجنیهمچ
 .  به دکتر ها بودهی که شبي کت و شلواري دوباره داخل شد و بعد از او مردکارگاه

 :  کردی نشست و کارگاه او را به من معرفمیجلو
 !!!  خوان با شما حرف بزننیم...  روانشناس هستند ی جناب دکتر صالحشانی اـ

 :  رو به من گفتی رفت ، دکتر صالحرونی تکان دادم و کارآگاه بيسر
 !!! یوانیمن پدر و استاد دکترت هستم شهره س... سالم کارن ـ
 ... !!! اما... دختر شماست شونی اـ

 :  زديلبخند
 ؟!!! شمیاالن من پدرش نم...م بزرگش کردم دختر خوانده ام هست خود...  ستی دختر خودم نـ

 :  زدم و سرم را به مثبت تکان دادميلبخند
 !!! شهره حالش خوب نبود و ازمن  خواست با تو حرف بزنم...  ي داری دونم تو چه مشکلی خب کارن من مـ

 به من يفتند وقت بهتر بردند و گمارستانی پا گوش شدم تا جواب آن روز که از حال رفتم و خانم دکتر مرا به بسر
 . جواب خواهند داد را بشنوم

 ؟!!! ي اعتراف کردي که نکردیچرا به جرم... اول تو جواب من رو بده ... کارن ـ
 :  انداختمنیی را پاسرم

 هم انجا یو کس... بود ی من خونراهنی خون خودش دست و پي غوطه ور توچارهی اما اونجا من بودم اون زن بـ
 !!!  که من اون زن رو کشتمگهیوجدانم م... پس مسلما کار من بوده ...نبود 

 بخاطر رنگ نگاهش شتری تنفرت بای...  يدی اومد تو اون زن رو قبال دیازش بدت م... ی باهاش داشتی چرا دشمنـ
 ؟!!! ي که با وجود نسبش ازش متنفریکی... انداخته یکی ادیچون تو رو به ...بود 
 .  ندارمادی آن زن را به یی صدای باشم ، من حتدهی قبال او را دای که از آن زن متنفرم اوردمی نادی کردم اما به فکر
 :  تکان دادميسر
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من چرا اونجا بودم ... دونم اون زن چرا اونجا بود ی نمیحت...  ندارم ادی زن به نی از ایچیمن ه... ندارم ادی به ـ
 !!! یچیه... یچیه... ادی نمادمی به چیه...
 ؟!!! بود ی رنگ چشماش چه رنگي دارادیمادرت رو به ...کارن ...  ی کنتی خودتو اذستی باشه آرام باش الزم نـ

 . ی به عسلکی نگاهش رنگ نگاه من بود نزدی به عقب رفت ، جولمغزم
   شدمرهی خنهی آبه
 !!!  نگاهش روشن تر بودیاما جول...  ی رنگنی اـ

 : دمی زد و من پرسي لبخندی صالحدکتر
 !!! به چه گناه...چرا ... بوده من کشتمش ی چون اون زن رنگ چشمانش عسلـ
  

 که جرم نبود بکشم ، من مادرم را دوست داشتم ی را به جرمی زندی بازداشتگاه نشسته بودم ، چرا باي هالی  مپشت
 . رمی جانش را بگ علت که نگاه مادرم را دارد ،نی آنقدر احمق نبودم که به ایول

  دانمی دانم ، نمی در گذشته غرق شده بودم ، نمیلی خدی مست بودم ، شادی کمکم کن من چه کار کردم ، شاایخدا
. 

 مشکل من به مراتب ای شده می من حسودای آدی خواستم به من بگوی ، اما من مدی مرا خواهد دي گفت به زوددکتر
 . بدتر است ، اما آن مرد فقط گفت صبر کنم

 باز کرد که ي از آن ها پروندیکی بار دوتا کارآگاه بودند و نی رفتم ای سلول باز شد و من بازم به اتاق بازپرسدر
 .  گفتند من آنها را کشتمی آن مرای زدی سوت کشی آن ها سرم به معنا واقعدنی داشت با ديادی زيعکس ها

 :  کدام از آن ها را نکشتمچی باشم در قبال آن زن در خرابه اما من هی گناهی خواستم بی نمنکهی ابا
 من بودند اما ی پنج نفر هم دانشگاهنیا... دمی ها رو تا به حال ندنیا...جناب کارآگاه ...  ها رو نکشتم نی نه من اـ

 ...!!!  نداشتمیباط ارتچی بار گفتم که من بعداز دانشگاه باهاشون هکیمن 
 ...!!! ی شناسی که منوی اـ

 :  عکس آن مرد نگاه کردمبه
 !!! دمشیاونجا د... پدرم هستند ییالی وداری مرد فکر کنم سرانیا... مرد نی آره اـ
 ؟!!! االن کجاست ـ
 !!!  پدرم هستيالی وداریگفتم که سرا... باشه الی ودیبا... دونم ی نمـ

 :  تر شدي آرام مرد جدلحن
 ...!!! یتو اونوکشت... ی مرد رو کشتنی اـ
 !!!  رو نکشتمنهای کدوم اچیه... نه من اون رو نکشتم ـ

 نه کرد ، کی ی حتانی بود که زبانم را قاصر از بيزی گفتند که من کشتم و مدرك دارن و مدرکشان چی انان ماما
 .  هم اکنون به اسم من بودالی ونی آنان بود و متاسفانه ایی که پر از اعضایعکس اتاقک
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 ی کردند و می می جرم نکرده بازپرسي شد ، هر روز مرا برای محسوب ممی لحظات زندگنی ماه من بدترکی آن
 .  کردندی آنان قبول نمی گفتم ولی را مقتیگفتند که خدمه من اعتراف کردند ، اما من هر بار حق

 رو به او بسپارم و خودم الم تا کام زی همه چدی گوی که ملمی دانم به وکی روز دادگاه من هست و من نمامروز
 دانستم آن همه قتل که از شمارش ی را فقط خودم مدمی ماه چه کشکی نی ، من در امیحرف نزنم چه بگو

 ی کار را هرگز نمنی من جرات اتم وحشت چطور پا گذاشییالی گذشته بود چطور انجام دادم و در آن ویانگشت
 . ابمیودم بتوانستم در وج

 ی به من هست او قاتل هست را باور نمهی که شبی حرفم را که کسی؟ آن ها حت! کارها را کرده نی ای چه کسپس
 .  را به دادگاه خواستندمای و هرفتندی را  پذمای شدن هتیکردند ، فقط قسمت اذ

 بار که پرواز پرنده ها نی آخري خواستم برای ، چقدر منمی را آنجا ببمای سخت بود که هکمی من ي باورش برادیشا
 و اعتراف خودم تا ي روز پرواز من هست و بعد با آن همه پرونده سازنی آخردی با او باشم ، اما امروز شانمی بیرا م

 .  شودیشه از من متنفر می همي برامای مانم و هی می باقلهیعمر دارم پشت م
 او انجاست ای کردم آی فکر مزی چکی بود و به نیی پوشم هم کنارم نشست ، سرم پاکی شلی نشستم و وکمی جادر
 ؟!!! ندی فرهاد او را آورده که خفت مرا ببایآ
 : مایه
 ی گفت او بی همان دل می النه کرده بود، ولدی هنوز در دلم تردنکهی حبس شده بود ، با انهی نفسم در سدنشی دبا

 . گناهست
 دانم چرا ی دادگاه شرکت نداشته باشم اما نمنی اصرار کرد که من در انکهی دستانم را به دست گرفته بود ، با افرهاد

 .  آورده بود که چه را تماشا کنمنجای سرکش مرا به ایلیم
 قرار گرفت و شرح پرونده خوانده شد ، نگاه م به چهره سخت شده فرهاد خورد شی در سر جاي جدی قاضخانم
 :   به دستم وارد کرد  و نگران گفتيام را حس کرد و فشارنگاه 

 !!!  دخترمی باشنجای که استی نياجبار... می برمی تونی اگه حالت بده مـ
 . دی را به دو طرف تکان دادم فرق سرم را بوسسرم

ر شد او تنها  طونی گفتند انجام دهد ، چرا ای که مي کارنی توانست ای پر از اشک شده بودند ، کارن نمچشمانم
 ی که به او داشتم را باور کنم ، اکنون حس حماقتی که باعث شد حسی شناختم ، تنها کسی بود که میمرد خوب

 . دوباره دارم
 دانست ی رم چه می نمی دانست که چرا به پزشک قانونی و به فرهاد نگاه کردم ، چه مدمی به شکمم کشیدست

 او را ی را که داشتم دوستش داشتم ، اگر چه حتيزی؟ من چ!!! رم ی ام کند نمنهی که معایی  ماماشی به پیکه حت
 گفت حق ندارم او را ی به من می ، اما حسبودم  او را با شکنجه به دست آوردهیناخواسته به دست آورده بودم حت

 .  از من گرفته بودقتی که جور حقاورمی به دست بی را مصنوعيزیبکشم حق ندارم که چ
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 دی پرسی می کرد و از خدمه و راننده مخصوص کارن سواالتی کارن را به صف ميدافع مدام داشت گناه ها ملیوک
 منحوس ي شد تمام آن شب های نگاه ام باعث مکی دانستم ی کارن نگاه کنم مزی خواستم هنوز به میو من نم

 . اورمی بادیرا به 
 ؟!!! دی کنی کارن شاون کار ميقا آيشما چند سال هست که برا... خب خانم مارگارت ملز ـ

 :  به کارن نگاه کرد و گفتمارگارت
 !!!  به عمارت ارباب شاون آمده بودند من انجا بودمشونی که مادرش ای از وقتـ
 ؟!!! دی شناسی می رو به خوبشونی پس اـ
 !!!  بله قربانـ
 ؟!!! رفتارش با زنان چگونه بود شونی توانم بپرسم ای مـ

 :  زدی کارن نگاه کرد که داشت به مارگارت لبخند مزی بازم به ممارگارت
...  با هم بودند شهی بودند و همیاون ها دوستان خوب... کرد ی مودب و دوستانه رفتار ماری بسزای با دختر خوانده ام لـ

 دمی دی وجود من منیبا ا... شدند ری افسرده و گوشه گیمدت... جناب فرهاد صدر ي خدمتکاري برازایبعد از رفتن ل
 ...!!!  کردرییرفتارشون تغ... بزرگ تر شدند یوقت...  سوختی کرد و در تب میشب ها در تختش ناله م

 ؟!!! خانم ملز ریی چه تغـ
 کتاب و ای رو بشکنه زی شد همه چی باعث ميزی چنی ترکی کوچیگاه... به شدت آرام و مهربان بودند ی گاهـ

 گشت ی که بر مالتی تعطامیا...  فرستاد ي رو به مدرسه شبانه روزشونیپدرشون ا... رو پاره کنه شیدفترها
 کرد چقدر ناله ی شب ها که تب مدمی دی مود وجنیبا ا...  مادرشون یرفتارش متفاوت بود افسرده و وابسته با جول

 !!!  و پدرش متنفر هستی کرد که از جولیم
 ؟!!! دیر و مادرش گوش زد کرد وقت رفتارش رو به پدچی هـ
 پدر کارن گفتم لی بار به دنکی دارم ادیاما به ... می ارباب مان رو نداشتيما خدمه اجازه دخالت در کار ها... نه آقا ـ

 گهیمنم د.... شود ی خوب مستی نيزیاما جناب شاون گفت چ...  دی گوی مانی کند و هزیکه کارن شب ها تب م
اونجا با ... به لندن رفت لی ادامه تحصي برانی هميبرا... دوست داشت از خونه دور باشهکارن ...دخالت نکردم 

 به عمارت ي با ملودسمسی جشن کري برای کرد وقترییکارن واقعا رفتارش تغ...  آشنا شد ي منصوريخانم ملود
 ی مي نگاه ملودي رو توای دنزی چنی تونم بگم آنقدر خوشحال  بودند که انگار بهتریم... شاد بودند یلیاومدند خ

 کارن یبا وجود ناراحت...  دی به قتل رسي بود که ملوددهی نرسانیهفته به پا... به هم زدند ي با ملودیوقت... دنیب
 !!!  هرزه حقش بودی گفت عوضی که در اتاقش مدمی شنیشب ها م

 :  شاهد اومدگاهی به سمت جالیوک
 !!! دیعد از مرگ کارن شاون گوش دادشما به مصاحبه قبل و ب... خانم ملز ـ
 :  کارن در اتاق پخش شدییو آنگاه صدا 
 !!!  هاستنی بهترقی او الرایز... رمی خوام به اون سخت بگی نمی رو دوست دارم ولي من ملودـ
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 :  قطع و دوباره پخش شدییصدا
 !!!  برسدی سرنوشتنی همچنی خواستم ای وقت نمچی من هیول... واقعا متاسفم ي باعث مرگ ملودـ

 ي او ل  برایی به غم صدایاندک... رابطه داشته ي منصوريسال با خانم ملود3 کارن شاون به مدت ی قاضجناب
 !!! دی دقت کنشونی ای و تاسف کامال رسمییجدا

 :  صدا ها دوباره پخش شدندو
 ؟!!! دی جناب شاون چند ماه طول کشي توانم بپرسم عزای خانم ملز مـ
 :  مارگارت گفتـ
 زود برگشت عمارت و ي گناه اما به زودی بعد از آزاد شدن کارن کارن به پدرش گفت که اون کار رو نکرده و بـ

 !!!  کنمانی دونم چطور بی شد که نميزی به چلیبعد تبد
 ؟!!! باز افسرده ای چطور خانم ملز رفتارشون خشن شده بود ـ

 :  کردی مي بازشی بود و با ناخن هاریز به کارن نگاه کرد که سر به مارگارت
 ی گفت و می میاما هر بار کارن چشم... شده بودند یپدرش عاص... ماند ی در عمارت نميادی زی راستش وقتـ

 ندازد ی رفتار کند و اون رو از عمارت منگونهی بار گفتند اگر انی آخري شاون براییآقا... نبود يرفت و باز هم اجرا
 !!! و روز بعد جناب شاون کشته شدند...  رونیب
 :  سکوت برپا شدی خانم قاضیی به پا شد و با صدااهویه
 ؟!!! برساند انهی وحشي قتل هانی از متهم کارن شاون که شما رو به باور ايدی نشنای دیدی نديزی خانم ملز شما چـ
ت اومدند تا درباره قتل دوست دختر کارن و بعد  به عماري خبرنگاري مارچ که براسای که خانم الدمی بار دهی فقط ـ

 آرام و تی که اصال با شخصدمی ديزیدر نگاه چ... قهوه رو بردم یوقت... ماه بعد خانواده اش پرس و جو کند کیدر 
 ....!!!  خواند و بعد همیوابسته اش نم

  که به دنبال خانم ي به محله سی زن در اداره پلهیو بعد از اعتراف به قتل ... شدند دی و بعد هم خانم مارچ ناپدـ
 اون ها پنج ونی شن که می رو برو می بدنیی رن و با اعضای مشونی اییالی به وشونی روانشناس ایروانیشهره س

 !!! ی ندارم جناب قاضيگری دیسوال...  ند بود که مفقود شده بودينفر از دوستان کالج و خبرنگار
 نشست تا حرف گاهشی نشان داد و در جایتی جوان هم رضالی تکان داد وکيد و سر زي به سمتش لبخندفرهاد

 .  همکارش را گوش دهديها
 خود را صادر ي بود و هیئت منصفه دادگاه رادهی رسی به دست قاضجهی کارن اکنون نتي از دو هفته پر تنش برابعد

 . کرده بودند
 :  هم شروع کردی بود تا حکمش خوانده شود و قاضستادهی اگاهشی در جاکارن

 طبق قانون متهم... که به دادگاه عرضه شد کارن شاون گناهکار هستند ي منصفه و تمام شواهدئتی هي طبق راـ
!!!... 

 ؟...!!! ی جناب قاضـ
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 :  به دست داشت همه پچ پچ کردندی افتاد که پاکتی به دختر جوانی خانم قاضنگاه
 !!! دینی رو ببلمی فنی نداشتم لطفا قبل از گفتن حکم اي هم زدم اما چاره اهینظم  که دی ببخشـ
 در حال پخش بود و هی به ثانهی داده شد و بعد پخش دادگاه ، آنچه در مطب شهره اتفاق افتاده بود ثانی به قاضلمیف
 ي شناخت و فردیکه اصال نم دی دی می که خود را در حالتي از همه فقط سه نفر تعجب کرده بودند ، فردشتریب

 دانست ی زد که می به کشفش برچسب میی  که گوي ته و دلخسدی دی ملمی مهارانه از رفتار خود در فيدیکه تقل
 .  تواند بد باشدیکه کارن نم

 را نیا... روانشناس جناب کارن شاون هستم یروانیمن دکتر شهره س... بدم حی براتون توضدی بادروی دی آنچه که دـ
 ای ي گونه دلسوزچی همیپس در آنچه که قرار بگو...  شکنجه شدم شونیهم اضافه کنم که من خودم به دست ا

 که پدر ي هانیتحس...  دارند یتی هوهی تجزای یشی پرتی هويماری بشونیا...  نجات کارن شاون ندارم ي برایتقلب
 به ری تاثنیا...  گذاشته ری سر خورده اش تاثشهی و همفی ضعتی شخصي کردند روی از فرهاد صدر مشانی اهیو دا

 نیا... کند ی مدی تقلي بازي از رفتار بزرگتران برای که کودکي کودکانه شده همون طوردی به تقللیمرور زمان تبد
 که مورد قبول يو کم کم فرهاد... رو فراموش کرده ی نفوذ کرده که خود واقعشانی اتی در شخصي قدر ه بدیتقل

 نخواهد رانگری ونقدری اگهی ديمارهای بي رفتار کودکانه در واقع برانیا...  که دوستشون داشت شود یپدر و تمام آنان
کارن کودك ...  شده  بود ی معرفیسمی سادی رحم ،خون خار و البته اربابی شد بی منی که تحسيشد اما فرد

 که یدر صورت...  يفت که من ارباب تو هم و تو به من تعلق دار گی کرد و می اخم منهی آيشالق به دست جلو
 نیو ا... داده بود ادی ی شکنجه رو به اون بچه از سه سالگشونی پدر ارای گونه عالقه به شکنجه نداشت زچیکارن ه

 نیا...  او قدرتش در کشتن بود ری پذری شکنجه بشه  تا دوستش بدار و از آن طرف الگو تاثدیبا رفتار که عشق اون
 فرکان فرهاد خون خوار و دی سوق داد که بهتر به اون بگیتیتناقض ها ذهن کودکانه کارن رو به تولد شخص

 ستی دستورات کارن آگاهانه ناز  کدامچیاما ه...  کشد ی دهد و فرکان میکارن دستور م...  کارن گونه یتیمعصوم
 ستی کرده هوا به شدت بارانری گکی ترافکی کارن در دیتصور کن...  ستی و لحظه  ناخودآگاهریبلکه همه از ضم...

کارن در ...  توپد ی پاشد و مرد به او می رو بفرد می آب گلي کارن مقدارنی و ماشستادهی اابانی کنار خيفرد... 
 ی مکان عمومکی فحش نده آن هم در نگونهی آموخت تا ای فرد ادب منی تا به ابود ی کاش کسدی گویذهنش م

 رو نی ادیفقط با... رمیوقت دادگاه رو نگ...  کند ی و به شخص گفته شده رحم نمرهی گی دستور رو منیفرکان ا... 
 در يهمانگونه که فرد  آوردی نمادی از رفتارش رو به يزی چچی خورد کارن هی مچی فرکان سوی و تمام وقتمیبگو

 دادگاه رو هم مو به ي حرف هانی ایاما فرکان حت... ارهی نمادی رو به شهیرفتار که با اون م کدام از چی هی هوشیب
 !!!  شنودیمو م

 لمی و کارن که با تعجب به فمای شد و سپس به فرهاد و هرهی منصفه خئتی و هی زد و به خانم قاضيلبخند
 .  بوددهی شهره را نشني از حرف هايزی چچی کرد و انگار هیخودش نگاه م

 :  لب باز کند گفتی قاضنکهی بود و قبل از استادهی ساعت کارن اکی تنفس داد و بعد از یقاض
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 در آنجا ي و فردی گونه راهچی که هدی منتقل کنی لطفا مرا به زندانوالمی ههیمن ... من گناهکارم ی جناب قاضـ
 !!! لطفا...  ندی بببی توسط من آسيگری دی خوام کسینم...نباشد 

 .  دادنست و ختم دادگاه را اعالم کردمارستانی شده اش تتی تثبيماری حکم او را به علت بی قاضنمخا
 

 وخبرنگاران داشتن خود را ربودی و سر به زنی نشست و غمگی منی نگاه کرد که به کارن که در ماشمای به هفرهاد
 .  شده بودرهی بزند ، خی کشتند که حرفیم

 :  فرهاد گذاشت و زمزمه مانند گفتنهی سي حلقه شد ، سرش را روشی دور شانه هایدست
 !!! کارن نبوده... داد ی که منو شکنجه می اونـ

 :  گفتفرهاد
 ...!!!  که موقع شکنجهی گفتی بهش مدیبا... روانشناس کارن شی پمی بری خواهی مـ

 :  بسته شدنمای هچشمان
اما ... بده حیگفت بزار توض... بهم دست نزد یحت... کارن شد کمکم کرد یاون وقت... نه کارن به من صدمه  نزده ـ

 !!! یتو نذاشت
 کرد  که رنگ از رخش رفته بود و مانگاهی شوند ، فرهاد  به هی ، تار مدی دی از فشار و اضطراب آنچه مچشمانش
 : دندی تازی شده اش مدی سفي گونه هاي  بر رودشی مروارياشک ها

 ؟...!!!دخترم ... مای هی خوبـ
 :  نشستندنی زمي در آغوش فرهاد از حال رفت و هر دو همزمان رومای سوال دوم عالمت نخورده بود که ههنوز

 !!!  چشماتو باز کنمایه...چت شد ... مای هـ
 .  منتقل شدمارستانی به بمای  هعای به راننده کرد و سررو

 نه ای خوب است شی جواب دهد تمام زندگمایظر بود که پزشک ه بود ، منترهی با استرس به دختر دلبندش خفرهاد
 ؟!!!

 انداخت و رو به پرستار کرد و دستور داد که  چند تا ی به سمت فرهاد برگشت و به چهره مرد نگران نگاهدکتر
 :  و بعد به سمت مرد نگران کرد و گفترندی بگمای از هشیآزما

 !!!  نهای بخاطر اون فشار زی همه چنمی نوشتم براش که ببشیزمامن چندتا آ... فشار امروز براش سخت بوده ـ
 گذشت ، انگار که ی هر چه تمام تر مي به کندیی شد ، زمان گورهی خزشی عزییمای تکان داد و به هي سرفرهاد

 وجود فرهاد را با گری را بار دي بود تا روشن هامای هییبایروزگار فرهاد همچون شب شده بود ، منتظر طلوع نگاه ز
 . تاللو خاصش منور کند

 .   فرهاد قرار داشتندیی در دستان گرم و پر تمنامای حال و سرد هی بيدست ها 
*** 
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 فرهاد سخت تر از باور آنچه در ي برانی باردار بود و امای بود ، هری آنچه دکتر گفته بود سخت و اما باور پذباور
 . دادگاه اتفاق افتاد ، بود

 : مایه
 يزی دانستم داشت به چی شدم ، نمرهی کرد خی را نگاه مرونی را آرام آرام باز کردم  و به فرهاد که داشت بچشمانم

 .   به افکارش نداشتمی حس خوبی کرد، ولیفکر م
 .  کردم نداشتمی به آنچه در درونم حس می حس خوبی ، حتدی کشی مری سوخت و کمرم تی ممیگلو

 : دی فوت وقت پرسید ، فرهاد شتابزده به سمتم آمد و ب سرفه خشکم به خود آمبا
 ؟!!! ی خوبزمیعز... مای هـ

 حس گناه ، اما هر چه دی شاای دمی دی ، در نگاهش غم منمی و او هم کمکم کرد راحت تر بنشنمی کردم بنشیسع
 :  دادی به من نمیکه بود حس خوب

 ؟!!! ده ی بهم مينگاهت حس بد... شده ی چـ
 شناختم ، ی می خوردم ، من او را به خوبی  نمبی زد و سرش را به دو طرف تکان داد ، اما من فري پژمرده لبخند

 . دی توانست به من دروغ بگوینم
 !!!  از ترسرمی میبگو دارم م... شده تیزی چهی ـ

 :  را فوت کرد و گفتنفسش
 ...!!! شیمن وقت گرفتم که بنداز...  ي دکتر گفت باردارـ

 خواستم ، من ظالم به فرزند ی گناه را می رحم باشد ، من آن طفل بی بنقدری توانست ایسرد شد ، چطور م بدنم
 .  خواستم باشمی نبودم و نمشیخو

 :  نادر را به من منتقل کردی ضعفیی و گودی به لکنت گردزبانم
 !!! خوام داشته باشمشیم... خوام یمن م...چطور..چ... چـ

 :  کردیاخم
 !!!  خوام مثل خودت بشهینم... تجاوز به وجود اومده هیاز ) اشاره به شکمم کرد (اون ... ي شدونهی دـ

 وقت چی که هدمی را شنی کرده بود و من اعترافانی را ناخواسته بنی فرهاد امی دو خشک شده به هم بودهر
 . انتظارش را نداشتم

 گفت ی در من ميزی ، اما چي که سرانجام اعتراف کردمی به او بگودی کشی مادی ذهنم فرنکهی قفل بودند با البانم
 .  سکوت کنم

 .  کردی سکوت دعوت مدی حکومت  لبانم را به تمدی درونییغوغا
 :  خودش آنچه گفته بود را جمع کردسرانجام

 !!! ی خوام عذاب بکشیمن نم...  ی افتی اون اتفاقات مادی شینی ببی بود که وقتنی منظورم اـ
 :  لرزان گفتمی لبانبا
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 !!! يری بگمی براش تصمی تونینم... فرزنده من نیا... خوامش ی من مـ
 دی بود ، اما باز هم پرده را کشکی رفت ، حس کردم که تمام درونش آماده شلرونی و از اتاق بدی کشیقی عمینفس

 . رونیو مرا از مجلس ذهنش پرت کرد ب
 .  که نبودي دهیچی پاری بسزی خواستم چی را منی کند ، هم اعترافنکهی خواستم ای از او نميادی ززی چمن

 دانه جو که در شکم من کی به اندازه ي را بستم و به اتفاقات فکر کردم ، اکنون من فکر و ذکرم موجودچشمانم
 . در حال رشد  است ، بود

  درونم را رنگ و ی و ناوصفنیری شی آورد ؛ خوشحالي من رنگ شادي بعد از مدت ها بر لب هانیری باور شنیا
 .  مادرمکی من می توانستم بگوی بود ، اکنون من مدهیجال بخش

 
 گرفتم تا از حالش را با خبر ی شد ، هر روز با دکتر خاصش تماس می مي درد آور سپراری بسی تند و گاهروزگارم

 :  گفتمی و مدمی کشی به شکم برآمدم می دستدمی شنی خوب ميباشم هر وقت که خبر
 !!!  مالقاتش من و تومی ری مي روزهی...  حال بابا خوبه ـ
 خود شکسته ام بود ، من کارن را دوست داشتم اما ي براي فکرهی توجی گفتم نوعی دانستم آنچه به کودکم میم

 .  گردمی بر مشی توانستم به خود بقبوالنم که پینم
 .  هر سه ما شودي خود درمان زخم هاندی گوی آن طور که مدی شازمان
 خواند نگاه ی اش قصه مامدهی نای کودك به دني با شکم باال آمده نشسته بود و براقی که در آالچمای به هفرهاد

 دنی آمد ، نگران بود که دی و دل پدرانش درد مدی دی و تنها منی از پشت پنچره اتاق دخترش را غمگیکرد ، حت
 دخترش برود ، برخواهد ي کرد از حافظه ی تالش مکه تواند تمام آنچه ی مکی نزداری بسي ندهیرخ آن نوزاد در آ

 . گشت
 .  مثبت به او نسبت به طفل بدهدی توانست به او حسی نمنی بود ، ادهی پرسی را از روانشناسنیا

 .  آن لحظه وحشت داشت ، در صدا داد و افکار فرهاد را شکستاز
 !!!  توای بـ

 :  کرد و خواست در را ببند و برود که فرهاد گفتیمی فرهاد تعظدنی در را باز کرد و با دمهسا
 !!!  به کارت برسـ

 .  ببردرونی را بفی کثي او را در کمد بزار و لباس هاي رفت تا لباس هامای به سمت کمد هدهی رنگ پرمهسا
جا با تمام سکوت  آنيزی ، اما چدی رسی صدا داشت به کارش می به او نداشت مهسا ساکت و بي توجه چی هفرهاد

 .  زدیپا برجا داشت همچون طبل م
 گهواره چرا آنجا نی توانست در اتاق دخترش باشد ، ای پرده را رها کرد و به سمت گهواره رفت اکنون که مفرهاد

 ي ماند که با دفتررهی گهواره را به چنگ گرفت و به داخل آن خي فرهاد جمع شده بودند ، لبهايبود ، اخم ها



 

@donyayroman 255 

 ی گرد شده دفتر را نگاه کرد تمام لباس ها بیی چشمابا  زد ، مهسای میمی ، آرام آن را برداشت ، دفتر قدمواجه شد
 .  از او افتادند و نگاه فرهاد سمت او رفتاریاخت

 ؟!!! هی دفتر مال کنی اـ
 : دی من من کرد ، فرهاد دادکشمهسا

 ؟!!! هی مال کگمی مي کر شدـ
 :  را که وحشت او بود را به زبان آوردندی و اسمدندی لرزان دخترك لرزلبان

 !!!  خانمهی عالـ
 .  بستخی مهسا ي دهی و منگ به چهره رنگ و رو رفته و ترسجی گفرهاد
 :  کردستی خش دار و لرزان فرهاد ایی انداخت و نشست تا لباس ها را بردارد که با صدانیی سرش را پامهسا

 ؟!!! اتاق من اری رو بهی عاللیمگه نگفتم تمام وسا. ..مگه ...  کنه ی چکار ممای هشی پـ
 :  با لکنت گفتمهسا

 ...!!!  دونم چطوریمن نم...من ... ارباب ـ
 قلبش را نمک بزند ، اشک هاش نیری توانست  زخم دی خارج شد و مهسا اکنون می که گفت از اتاق عصبی لعنتبا

 :  و به زبان خودش گفتدندیبار
 !!! بازم اومد... بازم ـ

 ي خود اوست و برادهی او نوشته است فقط از دهی دانست آنچه عالی لبه تختش نشست و دفتر را باز کرد ، مفرهاد
 .  خاطرات از متنفر شده بود پس حق داشتنی او باخواندن اییمای اگر هنیهم
 .  شدرهی خهی و به عکس عالدی کشینفس

 شد ،ترسش ی تر مکی کرد ، هر چه زمان به تولد طفلش نزدی نگاه ممی بود و به تقودهی تختش دراز کشي رومایه
 .  شدی مشتریهم ب

 شی نه ، طفل دلبندش درك خواهد کرد که چرا او پای تواند فرزندش او را به عنوان مادر مجرد قبل کند ی منکهیا
 . پدرش نخواهد رفت

 ساکت شهیش آورد و مثل هم ، مهسا شامش را به اتاقدندی چکنیی بست و اشک هاش از گوشه چشمش پاچشم
 . دی دی فرهاد را همان فرهاد سابق نمگری دی کرد ، حتی به مهسا هم فکر نمگری دمای هنیبود و غمگ

 را در بر گرفته بود ، مای هی کل زندگی کرد ، خط سبز صافی و افکارش رخنه نمی به قدر در زندگمای هیافسردگ
 ییای ورود به دندی و به امدی کشی مازهی طفل درونش بود که خمری دلپذي خط سبز تکان هانی ایتنها خط موج

 . دی کشی را مشی داد و پاهای متکان  کوچکش راي دست های چمباتمه زده بود و گاهمایمتفاوت در شکم ه
 .  خبر هم نداردینیری شنی شده که عشقش از اتفاق به اي که عاشق شد و اکنون مادری نوجواني براینیری شلذت

 .  شودهی منتظر بود که تنبری بود و مهسا سر به زرهیبا اخم به مهسا خ فرهاد
 ؟!!! دختر ی خنگنقدری چرا تو اـ
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 : دنی لرزدشی ترسلبان
 ...!!!  خواستمیم...  حرف من رو گوش نکردند ارباب ـ
 !!! فقط خفه شو.. خفه شو ـ

 ، دی که بدنش را از سرما بغل گرفته بود دی رو در حالادهی را در پمای لحظه هنی سمت راننده رفت و در کمتربه
 . دی شدییعرق کرده ، آن هم در آن سرما

 . نی که راننده آرام رود تا مواظبش باشد همخواست
 نی زد ، ای کرد و لبخند می ، نگاه مدی سفي با چادردهی و شاخ و برگ لخت از برگ و پوشي به درخت هامایه

 .  کنديادروی پادی زدیروزها با
 کرد ی نگاه مزشی به اخالق جنون آمهی و عالمای هدی داد و به آنچه که از دهی تکنی ماشی سرش را به صندلفرهاد

 .  حق دارند ازش متنفر باشندندی گوی گفت آنان راست می داد ، با خود می نمهیبه خود اجازه دفاع
 تواند با داشتن ی و منی گفت که وابسته است همی می مخالف بود ، دکتر صالحی که دکتر صالحيزیچ

 .  خود را آرام کندشیوابستگ
 دنی و به خانه برگرد ، با دردی استراحت کند و همان آرام بگقهی چند دقي پارك نشست ، تا برای صندلي رومایه
 .  و آرامش برف  لذت برد ، لبخند زديدی آورده تا از سفرونی که در پارك با آن سرما سخت کودکش را بیزن

 ی از زندگنیری شي آن زن باشد چشم بست و تصور کرد ، تصوري جاي و آرزو کرد که روزدیمش کش به شکیدست
 ؟! امکان داشت نی اای توانست آی خانواده کامل ، اما مکی ی معمولنیریش

 .  کودك بودي به بازرهی کرد که خی به چهره و لبخند محزون دخترش نگاه مفرهاد
 همگون با گذشته ساخته ي تولدییای اکنون سرنوشت به زبنکهی ابی عجی بود ، مفهمومدهی کشبی عجي ردزمان

 .  خبر ماندهستی از آن بمایبود و ه
 . سدی را ننونی سهمگي تکرارگری دي و از خدا خواست باردی کشی نفسفرهاد

 
 هنکی ، با ادی پچی دلش مری زی ساعتي که دردی طفلش را در ساك نوزادش گذاشت ، در حالي لباس هامایه

 دانست ی و خوانده بود ، مقی تحقي و دوران باردارمانیتجربه اول او از مادر شدن بود ، اما انقدر که درباره زا
 مادر نوجوان را نی کند و ای مي آخر را سپري آمدنست ، از آن طرف دکترش گفت بود هفته هاایطفلش آماده به دن

 یمانی زامای خانم دکتر به فرهاد گوش زد کرده بود که بخاطر سن کم هنکهی اندازه خوشحال کرده بود ، با ایب
 خواهد بود و او کودکش را به آغوش بای زشی اتفاق زندگنیباتری مطمئن بود که زمایسخت خواهد داشت ، اما ه

 .  وجودش به او خواهد دادرهیش   و ازدیخواهد کش
 و ناراحت و نگران بود نی شده بود ، غمگرهیه وسواس او خ خبر از پدرش که بی پر از اشک شده بودند ، بچشمانش

 ، او دوست نداشت دخترش را از دی کشی مدكی کرد ، ی مانی از گذشته را نماي را که ردیبی، فرهاد ترس عج
 . رود  آن طفل ذهن دخترش دوباره به گذشتهدنی با دنکهی اایدست دهد ، 
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 ي بود که به او لبخندرهی خهی و تاب خورد ، به عکس عال نشستی صندلي را بست و به اتاقش رفت و رودر
 .  زدیمحزون م

 مای و ترس از دست دادن هدی نبود ، تردی انداخت ، کار آسانی گرفته بود اما زمان آن را به عقب می بزرگمیتصم
 .  فرهاد درست مثل سقوط از ارتفاع بوديبرا
 
 را شی اش کرد ، لب هانهی مخصوص نشست و خانم دکتر معای صندلي که به شدت درد داشت روی در حالمایه

 .  نشودغشیبه دندان  گرفته بود تا باعث ج
 .  او از اشک پر بودند ، اما نه از درد از آنچه که ذهنش به پرواز در آورده بودي اشهی شچشمان

 چند ماه آخر به نیا ا رمشی نامعلوم ، ترس از رفتار و واکنش پدر خودش و پدر طفلش ، تصمي ندهی از آترس
 .  شدن زدی و مهر عملتی کرد ، و در آخر با تولد درد آور کودکش تثبی میشدت کنترل و بررس

 با جان و دل پسرش را بغل کرد و مای از نور خدا بود ، هي اشهی پشت شی ناز فرزندش درست مثل ترنم بارانيصدا
 ی خوشحال و راضدنشیخ شده مادرش چقدر از د که صورت سردی دیبه خود فشرد چشمانش بسته بودند و نم

 . ست
 مادرانه در صورتش سور برگزار ي کردند ، شادي و شاددندی همراه با لبخندش در چهرش رقصمای هي هااشک

 . کرده بود
 .  پسرش نواختي ابروانی به مي را پاك کرد و صورت پسرش را نوازش کرد و بعد هم بوسه شی هااشک

 .  دادهی را هدای حس دننی و به مادرش بهتردی درونش را طفلش نوشرهی بار شنی اولي کمک پرستار برابا
 

 داشت که در ی بار کودکنی به خانه اش آمده بود که اگری بود که اکنون بار درهی به چهره آرام دخترش خفرهاد
 . کنارش در گهواره اش خواب بود

 بود و به او خاطر نشان کرد که پسرش درست مثل تهرفی آغوشش را پذی با خوشحالشیمای هنکهی هم از اهنوز
 .  بوددهی خودش طراوت بخشی فرهاد را به رحمت باراني دوباره وجود صحرامایاوست مثل پدربزرگش ، ه

 مای توانست رخ خوب هی آنچه که مدی ، باز هم زمان را عقب برد تا بگودی دی که او را از همه خوشحال تر ماکنون
 . را دوباره بد کند

 و اشک ی با خوشحالدهی کودکش را به مهسا نشان داد و گفت که عمه پسرش  ست ، دختر درد دي با شادیوقت
 .  دادهی فرهاد تکنهی سي سرش را رومای را بغل گرفت و همایپسر ه

 طفل چند روزه ، شکوه و رنگ و نی محض بود خانه فرهاد با آمدن قدوم اقتی گفتند حقیدروغ نبود آنچه خدمه م 
 .  گرفته بودنیری شيبو
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 گرفت ی مهسا طفل را از او مهی زد به گری رفت و می که از کور در می خوش اخالق تر شده بود ، گاهاری بسمایه
 ی بي کرد که گونه های را چنان خوشحال ممای هغی دری کمک بنی استراحت کند ،  ای گفت کمی ممایو به ه

 .  ممنون استاری گفت که ازش بسی و مدی بوسیمرنگ او را 
 

 .  شدی آور تر مي کوچک خانه روز به روز بزرگ تر و شادماهان
 او مهم ي و رشد کودکش برای کرده بود ، اکنون تنها سالمتلی پخته تبدي را به مادرمای هی و اتفاقات نوجوانایدن

 .  دوم گذاشته بودتی خودش را در الویبود حت
 رفت و ساعت ها با او ی اش به طرفش می ناز صورتي ماهان با آن گونه هادنی آمد با دی به خانه می وقتفرهاد

 .  کردی ميباز
 .  شودانی خدمه نماي براگرشی شد رخ دی کند ، باعث می آنچه منکهی خبر از ایب

 شد آنجا در ی متوقف مای ، دننندی بی شود و خدمه او را چطور می شد و مهم نبود چه می با ماهان هم سن مفرهاد
 .  داشتی خاصیی لبخند ماهان نور و نوای ، حتدی خندی زد و میکنار ماهان که چنگش م

 مبل ي رفت متوجه فرهاد شد که با ماهان  روی خشک را آماده کرده و به سمت کودکش مری که شی در حالمایه
 .  دادینشسته بود و او را تکان م

 .  کرد ماهان را بخواباندی می اش گرفته بود ، او داشت سعخنده
 :  فرهاد با لبخند گفتمای هدنی ته مانده جنازه خنده اش به سمتش رفت ، با دبا
 !!! ادی خوابش مـ

 شده بود ، هر دو رهی را به او داد ، فرهاد با لبخند به ماهان خرشی فرهاد نشست و ماهان را از او گرفت و شکنار
 .  آمدن ماهان را خراب کندای ماه از به دن3 نی آنچه که ممکن است تمام آرامش اندیداشتند بگودوست 

 :  و گفتدی کشی نفسمایه
 به ماهان شتریب...اما بهم حق بده ... یممکن مخالفت کن.... دنشی دونم که با شنیم...  گرفتم می تصمهی بابا من ـ

 !!! حق بده
 :  شدرهی و به نگاه معصوم دخترش خدی کشیس دستانش را گره کرد و نففرهاد

 ...!!!  دونم که ماهان حق دارهیم... ی گرفتیمی دونم چه تصمی مـ
 ، اما بازم مثل آن بار مجبور بود که اورندی کلمه منحوس را به زبان بنی او اجازه نداشتند اي لب های وقت حتچیه
 به شدت مای موضوع باعث شده بود که هنی همدی ، شاردی بگمی تصممای هي را آزاد بگذارد ، او حق نداشت برامایه

 . با او خوب شود
 :  زد و گفتيلبخند

 !!!  تو باشه دخترمی هستم که باعث خوشحالمی با هر تصمیمن راض... ی دونی خودت بهتر مشهی مثل همـ
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 فرهاد باعث شد در نیگ غمیی زد و خواست ماهان که به خواب رفته است را به اتاقش ببرد که صداي لبخندمایه
 .  خشک شودشیجا
 !!!  خوام درباره مادرت حرف بزنمیم... تو اتاقم ای بعدش بـ
 .  مانده بودرهی فرهاد به اتاق خۀ خشک شده  ، به  راه رفتمای را گفت و به سمت اتاقش رفت ، هنیا

 و ی ، به چهره دوست داشتن تا گردن باال آوردشی کمرنگ را روی را در گهواره اش گذاشت و مالفه آبماهان
 . دنی ماند ، اشک هانش در  چشمانش جوشرهی فرشته گونه اش ختیمعصوم

 .  پسرش را نوازش کرد ، و آرام از اتاق خارج شد ، تا بشنود آنچه که مادرش ناقص گذاشته بوداهی سيموها
 یی اکنون جاي قوي ننوشته بود ، اما باوری   مادرش هم دروغنی ، همچندی گوی دانست فرهاد به او دروغ نمیم

 .  گذشته نام گرفته بودگری آن دو گذشت ، دنی بود و آنچه برفتهینفرتش را مالک شده ست ، او فرهاد را پذ
 : دی بود زل زد ، نالرهی شب زده خاطی اتاق را باز کرد و به فرهاد که به حدر
 ؟...!!! بابا فرهاد ـ

 : دی به چهره ملول و محزون فرهاد پاشيلبخند  مای آرام برگشت ، هفرهاد
 !!! زمی عزنی بشـ
 نگاهش به دفتر مادرش در دست مای نزده بودند که هی هنوز حرفشی مبل نشست و فرهاد هم رو در روي رومایه

 : فرهاد افتاد ، فرهاد دفتر را سمتش گرفت
 نقدری باعث شده انی که ای گفتی بار مکیکاش ...دختر خوشگلم ...  مامیاما ه...  حتما خواسته به دست تو برسه ـ

اون حس و ...  که نوشته نشوده يزهای کردم  چی تو باز گو ميتا من برا... ی گفتیکاش م...  یاز من متنفر بش
 من دوباره و ي حرف هادنی دونم با شنیمن م... رمدخت...  که کردم ياون حماقت ها...  که من داشتم یاحساس

 !!!  ی بدوندیبا... بگم دیاما با... یشیدوباره از من متنفر م
 : دی بود که بگونی توانست که بکند فقط همی آنچه ممای تمام چهره مرد را فرا گرفت ، هغم

 !!! لطفا خودتو ناراحت نکن...  کنم قضاوت نکنم ی میسع...  بابا ـ
 ي نهفته بود بازگو کردنش آسان نبود آن هم برانهیفتن آنچه که در س شد ، گرهی و به دور دست خدی آه کشفرهاد

 .  که به دست آورده بودی که تمام کس او ست و امکان دارد نابود شود آرامشیکس
 .  باعث شد که فرهاد لب باز کندمای نگاه مشتاق هاما

 : فرهاد
 بود ، مهربان ودلسوز نسبت من ، من تا آن موقع ی ، مادرم زن زحمت کشمی و مادرم خوشحال و شاد بودمن

 ی تصادف مرده ست و او به خاطر مسائل زندگکی گفت که در ی دانستم ، مادرم می و پدرم نمتمی از اصلیچیه
 .  بهتر شودمانی آورده ، تا زندگرازیبعد مرگ پدرم مرا به ش

 .  کمک مادرم باشم مراقب ودی را درك کرده بودم که بانی امی با تمام کم سالگمنم
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 کردم که ی کردم ، فقط داشتم تالش می مي و پر از حسرت را سپری تکرار نشدنییای کالس دوم بودم ، دنتازه
 .  من در درس بود را برآورده کنمتی مادرم را که موفقيآرزو
 یبه سمت خانه م به دست گرفته و ی که کارنامه ام را با خوشحالي دارم ، همان روزادی به ی روز را به خوبآن
 به چشم دارد و چهره اش ینکی که عی در حالنمی ببشیاطی و چرخ خدی سفي لباس هاانی که مادرم را در مدمیدو

 . ماه را هم شرمنده کند و برود
 . و او مرا به آغوش بکشد و افتخار کند که من پسر او هستم "قبول شدم ...مامان  " من داد بزنم و

 کردند وارد ی می و خانم و دخترش هم زندگبی بدترکي که آن روزها جز من و مادرم مرداطی با باز کردن در حاما
 . شدم

 شده ضی کرد و من نگران بودم که مری دم در خانه ما بودند ، مادرم صبح داشت سرفه مهی دو مرد و زن همساهر
 .  مانع شد که داخل بشمهیست ، باعجله خود را به در رساندم که مرد همسا

 :  گفتدی اصرار و لجاجت مرا دیوقت
 !!!  کني بازيتو برو با ناز...  زنه یداره با مامانت حرف م...  بابات اومده ـ

 امکان داشت ، خود را آزاد کردم و به در نی؟ ا!!! فقط نگاهش کردم ، پدر من از مرگ برگشته بود قهی چند دقيبرا
 .  شدمرهیفتاده بود خ اشی که به پامی مرد و مادر اشکدنی رفتم با دورشی

 .  شدی درك کردم که مادرم داشت خورد می را به خوبنی دانستم کم سن بودم اما اینم
  زد و بلند شد و سمتم آمدی اش وحشت آور بود لبخند کجاهی پوش و مغرور بود نگاه سکی به من نگاه کرد ، شمرد

. 
 :  مرا به خود فشرد و التماس کردمادرم

 ...!!! پسرم...لطفا ... نی فردـ
 ، انگار که از فحش و زدن من لذت دی خندی بردم  او مورشی کرد ، به سمتش ی به مادرم زد که من را عصبیلیس
 :  شدمرهی ام را گرفت و بلندم کرد و با تمام نفرتم به نگاه اش خقهی برد ، یم
 !!!  دهیهر جا بشه خودش و نشون م... گهیخون د... شجاع و نترسه نقدریپسرم ا... دونستم ی نممای هـ
 : دمی دندانم غرانی ماز
 !!! ولم کن تا نشونت بدم... ی ولم کن عوضـ

 :  کرد و رو به مادرم گفتپرتم
 گذرم ی بار هم از خونت منیبخاطر پسرم ا...  ی کنم اگه دور بزنی بار بهت رحم نمنیا...  دنبالش انی فردا مـ
 !!!  بارهنی آخریول...

 . ي زد محکم و قوی حرف می مهربانچی هی بی کنم ، وقتی را حس مشی صدازهنو
 ی را از من مخفيزی دانستم چه چی نشسته بود و من نمنی زمي رونی رفتن او من به سمتم مادرم رفتم ، او غمگبا
 .  کندیم
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 . دی درد کششتری کرد بهی گرشتری دادم که من هستم ، با جمله ام بشی کردم و دلداربغلش
 :  و گفتدی به لباسم کشی بعد مرا مرتبه کرد دستروز

 ...!!! ببخش که خودخوام ببخش که ترسم...منو ببخش ... زمیعز... پسرم ـ
 . دمی براق و خوشحال را ندشهی وقت آن نگاه همچی هگری شکستند و دباشی زیی لحظه بود که چشمااون
 .  بوددهیسب به در چنی برد و مادرم غمگنی مرا به سمت ماشيمرد

 .  تواندی گفت نه نمدیای التماس کردم که او هم بی وقتی توان برگردم ، حتی بود که اگر دوست نداشتم مگفته
 که بهم وارد يری و من داشتم به جبروت آن باغ و حس تحقدی کشی بود ، مرد مرا با خود ميباغ بزرگ  و سرسبز 
 .  کجامانی اتاقکی کجا و آن خانه نجای کرد که من ایم

 و زی هم کنار می بود و سگ بزرگستادهی ما اي کرد رو در روی که تفنگش دستش بود داشت شکار می در حاليمرد
 .   بوددهی دراز کشرونشی بیصندل
 :  کرد گفتیمی که دستم را راه کرده بود تعظيمرد

 !!!!  هستندنجایا...  قربان ـ
 هست که مادرم را روزی همان مرد ددمی اسم را نگفت ، مرد برگشت و من ددمی جمله اش که دقت کردم فهمبه
 .  بود که به مادرم روا داشتيری تنفر از تحقنی زد ، از او متنفر بودم ایلیس

 :  زد و گفتي لبخنددی نگاه گستاخم را دیوقت
 !!!  شاهزاده مني باآلخره اومدـ

 :  و گفتدی کشمی به موهایم ، دست خواستی را نمنی آنم شاهزاده او ، من اشاهزاده
 !!! خوبه...نه سوال ... کنه ینه تشکر م...  پسرم من مثل من ـ

 :   کرد و گفتی به آن مرد کت و شلوار مشکرو
 !!!  اسمش فرهادهیراست... بشه ی خوام معرفی آماده اش کن مـ

 :  کردم و گفتمی دانستم پدرم هست نگاهی آن مرد که مبه
 !!!  خوام برم خونه امی من مـ

 :  زديلبخند
 !!!  منتظرتهی و خاصیبرو آماده شو که شب طوالن... خونته نجای خوب اـ

  شدم که کی و پکی شي به پسرلی تبدری و من از فرهاد فقدی دانم چرا آماده شدم دستورش جامه عمل پوشینم
 .  دادی نمریی را تغنی ايزی چچیفرهادم و ه نکرده بود ، من هنوز هم همان ریی او جز لباس بر تنش تغزی چچیه

 من نوع بود ، از غذا تا پوشاك از رفتار تا احترام که من در کنار ي برازی برگزار شده بود ، همه چی بزرگجشن
 .  با آنچه که در کنار مادرم تجربه کردم فرق داشتدمی دی منیفرد
 روز قرار است کی نی زرق و برق را فقط واسه همنی کرد که من همه ای فکر منی مغز کوچکم داشت به ااما

 . تجربه و فردا نزد مادرم برگردم
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 فردا در آغوش زی بزرگ برد که در آنجا بخوام و اسرار آمی که پرستار من بود مرا به اتاقی از اتمام جشن زنبعد
 .  شومداریمادرم ب

 توانستم ی بود و من نمی به متاسفانه واقعزی در همان اتاقم و همه چدمی نشد ، صبح که از خواب پا شدم داما
 .  مادرمشیبرگردم پ

 .  برومششی و گفت که پدی خواند که من را دی مبل نشسته بود و داشت روزنامه مي روپدرم
 مادرم را فراموش و به دی باشهی همي ، پدرم گفت که من براستمی مادرم نشی خواستم بپرسم ، بدانم که چرا پیم

 . او خو کنم
 .  خواستمی و آرامش را نمشی تجمل و عنی ای مادرم حتی بود ، من بهی  شبي درست مثل بندبازنی ااام
 .  کردمی مادرم فکر مشی به او نگفتم اما در ذهنم داشتم به رفتن پيزیچ
 . ردی توانست از فکر من بگی کس نمچی را هنی شده به نزدش برگردم و اي خواستم هر طوریم

 ی مادی کردن را کی برد و به من شلی صبح من در آن عمارت بود ، پدرم من را هر روز به شکار می صبح سومآن
 پدرانه ، اما دی که عشق مادرم را فراموش کنم ، او مهربان بود اما مغرور و شايداد ، با من مهربان بود نه آنقدر

 ی که پدر من آن را ضعف ميزی کرد ، چی ثابت مکردن  را با نوازشنی دوست داشت و به من اغی دریمادرم مرا ب
 .  کندیدانست که مرا از مرد بودن دور م

 را هرگز در من نی قصر اکی داد ، ارباب بودن حکومت در ی نشانم ميدتری شد ، پدر درس جدی که تمام مشکار
 .  آمده بودمای خصلت به دننی من با ارای توانست بدهد زی نمرییتغ

 .  باعث مباهات پدرم بودنی نبود و امشی به تعلاجیاحت
 کند ، مرا ترساند پس قرار نبود که من و مادرم به هم ی شب که پدرم گفت که به قصرش در تهران فردا کوچ مآن

 .  کردمی مدای پي تالش و چاره دی خودم بامیبرس
 سر ی بي فراريم و داشتم برا کرده بودی چند روز بررسنی تعداد سگ ها را در ای تمام نگهبان ها و در ها و حتمن

 . دمی کشیو صدا نقشه م
 

 .  شودندی بعدش سگ ها آزاد مقهی دق10 نگهبان ها بود همان زمان فقط ي که وقت جابه جایساعت
 

 . زمی بگری پشتواری مثال جت به سمت دی با سرعتقهی دق10 امشب بود که در نی چاره آخر همپس
 .  شده بوددهی کشواری عمارت و دي پنجره هاانی قسمت باغ بود و با درخت ها سد منی ترکی قسمت تارآن

 بود که با پنجه پا خود را به نی بود تنها چاره اادی دادم و پنجره را باز کردم ، ارتفاع زریی تغاهی را با لباس سلباسم
 .  رفتمنیی ، با مشقت تمام پانیی آن سر بخورم پاي به پنجره ام  بود برسانم و از روکی که نزديلوله ا
 به وجود من در باغ و ی آن سگ ها با پرای نکنم ، زدنمی را هم مانع دويزی چچی هدمی دوی فقط مدی بااکنون

 .  کردندی مکهی تکهی مرا تکشیقسمت تار
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 . دمی دوی فقط مدمی کشی نفسم نمی حتدمی دوی ضرب مکی
 .  آمدی عرق کرده و نفسم خرناس وار مدمی رسواری به دیوقت

 . وقت نفس آسوده نبودهنوز
 نداشتند ، تمام آن ي دردچی هدندی بری حفاظ ها هم که دست هانم را می باال رفتم حتي آجرواری از دیبه سخت 

 .  تر نبودنیری و شبای زيزی چچی هنی شد که من به آغوش مادرم باز کردم ، جز ایدرد ها باعث م
 مادرم داری من بودند که از شوق دي به پا نداشتم فقط لب هايزی چی حتدمی دوابانی به سمت خواری از دندی پربا
 . لبخندم را به تن کرده بودندنی تربایز
 

 در خانه نشسته بود ، حالم درست مثل یی جلوي پله هاي مادرم که رودنی ، با ددمی به خانه خودمان رسیوقت
 .  تشنه به آب بوددنیرس

 نی بهترشی تمام شد ، من اکنون پمی  وجودم بکشم و بگوي هاای درنی از اعماق تری زمان آن بود که نفساکنون
 .  کردی برگشته بودم و تمام تن و وجودم حس آرامش ممیکس زندگ

 : دمی و نالدمی سمتش دوبه
 !!! شتیبرگشتم پ... برگشتم ...  مامان من ـ
 ، صورتم را قاب گرفت و غرق در بوسه ام کرد و من به دی دیشت خواب م کرد انگار که دای تعجب نگاهم مبا

 . آغوشش پناه آوردم
 . می از هم جدا شومی آن شب در آغوشش بودم انگار که نه من و نه مادرم اصال دوست نداشتتمام

 .  و دروغ اونی فردی اشرافی از زندگدنمی آنچه که با رفتنم و ددی خواهد بگوی صبح بود که گفت مي دمه هادم
 :  که آغوشش گرم بود لب باز کردی حالدر
 میکردی بود ما فکر ميپدرم مرد پول دار...   بود ای مهشموی آساي برازی اومدم همه چای به دني خانواده ي من توـ

 بر طالق می مشاجره ها تصنیا... ستی نلی دلی مامان و بابام بي دونستم مشاجره شب های تاجر اما مهیکه اون 
اما ... به پدرم بودهی از برادرم که اونم شبیکی و دمی رسدرم و من به پمیشد و من و خواهر و دوتا برادرهام تقسم شد

 شب چندتا از کی نکهیتا ا... کرد اال خودش ی ما فراهم مي رو برازی خواستم خالصه پدرم همه چیمن هر دو رو م
 ی درس ممتو بالکن داشت...منم قبول کردم ... بود که از اتاقم خارج نشوم بابا بهم گفته ...همکارش اومدن خونه ما 

طرز حرف زدنشون مشخص کرد ... زد ی حرف مگری دي داشت با مرداطی حي شدم که تويخوندم که متوجه مرد
...  می لحظه هر دو متوجه هم شدي برگشت برایوقت....که کدومشون دستور دهنده و کدوم اطاعت کننده ست 

خنده دار بود ... خواهد من رو شوهر بده ی متچند روز بعد بابا گف...وغ چرا از اون فاصله هم جذاب و خاص بود در
 وجود بابا طبق نی با ایول...  شوهر من بشه ی دونستم قرار چه کسی من نممی هم بگذرنیاز ا...  نداشتم یمن سن

 حرف نی و ایرتی به قول خودشون غيمنم دربرابر پدر و برادر... داره يادی زییای تو سود و مزاي برانیعادت گفت ا
 يزی چدیاونجا شا...  که پدرم بهم داده ی کردم هر چه باشه بهتر از خونه خالی و خودم رو راضکردم ها سکوت



 

@donyayroman 264 

ان هم...  که کنارم نشسته ي که مرددمی عروس باشکوه اون جشن شدم فهمیوقت... بهتر به اسم خانواده است 
 که یاهیغافل از رخت س...  کردمیدر دلم احساس خوشبخت و خوشحال...  هست دمشی بود که از بالکن ديمرد

 بودم که شوهرم دهی فهمدشیهنوز چند روز هم نشده بود که من رو برد عمارت جد...  دمشی ددیبه تن کردم و سف
 اون از اون به دو علت ي های دستری زشتری بدمی نبود که فهمچی افراد شهر اون هنی از پولدارتریکی صدر نیفرد

 دیمن زن بودم تو کارش نبا...  کرد ی غصبش مادیاگه خوش ب... کشتش یاد می بدش بیاگه از کس... دندی ترسیم
 زد که حس ی حرف ميطور... بود ی موضوع ناراضنی بد جور از انیدوسال مادر نشدم و فرد... کردم یدخالت م

اما خوب ...  خواستم بهش بگم طالقم بده و دوباره ازدواج کنهی وقت ها میگاه... گناه و نقص بهم دست داده بود 
 گفتم اون شوهرم همه کس من ی کرد اما به خودم می متمی رفتارش اذنکهیباا...  دوست داشتم نیزن بودم فرد

 اون موقع رفتار دیشا... من و مادر کن ...  دامنم رو گلگون کن  کردم کهیسر جا نماز فقط دعا م... بعد از خداست 
...  کرد ریی رفتارش با من تغنی چقدر فردی دونینم...  حامل شدم وخدا دعام قبول کرد و تو ر...  عوض بشه نیفرد

 یدرك نم...  داشت ینیری و شجانیحرفاش ه... کنه ی گفت که پسرش رو وراث تمامش میو م...خوشحال بود 
  بهدی هم نداره بایلی فامچیفکر کردم اون همه مال و منال که داره و ه... هیکردم منظور اون از وارث کردن چ

 کرد ی فکر دخل خرجت می بابات بي اومدای به دنیوقت... بود میاما نه سادگ... نهی برسه منظورش همپسرش
...  زدم ی گفتم شوق و شرور و خودم و گول میاون روزها فقط م...  گونه ماری بی خوشحالهی...خوشحال بود ...
 که رونی رفت بیم... خودش ي برایحت...  جان همهیی شد بالی تو خونه بود منی اتفاقا فردي کردی که مهیگر

 در بسته يرای پذي خاص داشت توي شب ها که مهمان هایاون شب مثل بعض... دوسالت بود ...صدات تو نشنوه 
چون اون ...  قدم بزنم کمی خواستم یمنم تازه تو رو خوابونده بودم و م...  دندی رسین منشسته بودند و خدمه بهشو

 شوهر من اسلحه داشته دیچرا با... اومد ی رفتار و اون همه پول از کجا منکهیا... نداشتم یروز ها اصال حس خوب
و بعد ... گفت تجارتش صادرات لباس زنانه است ی خواستم درباره تجارتش حرف بزنه اون می میچرا وقت...باشه 

 یی اون همه طالییجامن دوست داشتم القل ب... بود نی ما وضع همی اتاق خصوصي تویحت...  کرد یسکوت م
 اون بلد نبود همش رفتارش مثل اسب یول...  گفت ی بهم مزی جمله محبت آمهی گرفت یکه واسه سالگرد ها م

پول بشه ... ی تو هم مثل پدرت بشدمی ترسی از همه مشتریتنگ اومده بودم و ب...   کردی مریی تغختهیافسار گر
 نی فردهی بر علیهر ک " بابات گفت دمیباز بود و اون موقع فهم مهی درش ندمی که رسییرای پذکینزد... زیهمه چ

 " کن که قبول کنه لنج مواد مال اونه دای رو پیکی...  زی منی همي زارم روی برم میسرش رو م...شهادت بده 
  تونستم خودمی کردم نميهر کار... جمله و دستورش فکر کردم و فکر کردم نیساعت ها به ا... خشکم زده بود 

دستور به ... گرد ی و جمعه بر مهی ره ترکی قرار داد مهی امضا ي اومد و بهم گفت که فردا برای قانع کنم وقترو
 ذاره که از دستت بده ینم...  کرده دایاالن ما رو پ... کار کردم نیو هم...ر صالح تو فرار کنم  بخاطدیخودم دادم با

 !!!  شتی پي زارم فرهاد ببری کنار مي تو بزارفتیث کي و همه کارهایگفتم اگه رفتارت و خوب کن... 
 :  مادرم و پاك کردم و گفتمي هااشک

 !!!  با تو باشممن دوست دارم... اون شی گردم پی من بر نمـ
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 .  بوسه مادرم خواهد شدنی آخرنی دانستم ای نمدی را بوسمیشانی زد و پي لبخندمادرم
 آن گله پدرم داخل شد مادرم مرا انی و از مدندی که دار و دسته پدرم سر رسمیدی کشی نقشه فرار مجدد را مهنوز

 .  بودنیمحکم بغل گرفته بود اما نگاه گستاخ فرهاد به فرد
 . دی پسندی را در من منی ترسم ، او همی از او نمي دانست ذره یم

 .  خواهد نه او رای جواب داد که پسرش را منی که دست از سرمان بردار و فرددی نالمادرم
 :  کردی مادرم با اشک و التماس از او خواهش مدی را گرفت و کشمیبازو

 !!! تو رو خدا...فرهاد و نبر ...  نی نه فردـ
 :  ، تقال کردمدی در عوض پدرم محکم تر مرا کشاما
 ...!!! مامان... ولم کن ـ

 : دی نالمادرم
 !!!   کنمیالتماس تو م...  ظلم و نکن تو رو به خدا نی تو رو خدا  اریفرهاد و ازم نگ...  نی فردـ

 خود نگه داشته و من يقو ي زد ، از مادرم جدا شدم و اکنون پدرم مرا در بازوهای فقط به او پوزخند منی فرداما
 .  زدم که ولم کند تا به آغوش  مادرم برومیدست و پا م

 :  را پاك کرد و با نفرت گفتشی اشک هامادرم
پس فرهاد بهم بده تا من ... دم ی تمام خالفات هم شهادت ميبرا...  کردم تیمن ازت شکا...   فرهاد و ول کن ـ

 !!! مینی رنگ هم نببگهی و دمی شهر برنیو پسرم از ا
 : دمی مادرم نشست و من به سمتش رفتم و بغلش پري جلوپدرم

 که ی شاکنکهی اای... ؟ چون مال منه ... ! رمی گی پسرم ازت منکهیا... ی هستی چیشاک...  ي کردتی که ازم شکاـ
 ؟!!! ي و فرار کردانتی تو هم بهم خدمیبهت نرس

 :  مادرم جواب نداده بو د که گفتهنوز
 !!! ی و دور بزننی ده که دوبار فردیعمرت قد نم...  ي دی شهادت مـ
 در ی باز در آغوشم بود که سوراخی ، مادرم با چشمانامدی مرونی برگشتم سمتش که دود از اسلحه اش بیی صدابا
 .  کردمی رنگ خون  گرفت و من مات و مهبوت نگاهش مدشی  قرار داشت ، صورت سفشیشانیپ
 کابوس تلخ در روح من شکل گرفت ، کی درست مثل دمی که ديزی بودم ، چدنی نفس کشی و حتانیقاصر از ب 

 .  نکرد ، بلکه ترسم مرا متهور و معزز کردفیمرا ناتوان و ضع
 من اجازه سوال دوم را نداشتم ، پدرم ی بود حتیکی بود ، حرفش یسمی سرسخت و سادي از آن ارباب هاپدرم
 . کت دربرابر مرگ مادرم کرد بهم داد که مرا ساحیتوض

 با  مرگش دی هر زن را باانتی جواب خنکهی ، اختهی کرده و گرانتی از مردان عمارتش به او خیکی مادرم با نکهیا
 . داد
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 ي رفتار های را حتنی که قبال  بود و تا ابد ماند ؛ ای پاك سرشتسهی حرف ها را قبول نکردم و مادرم قدنی امن
 .  دوباره به عمارت پاکش نفوذ کندی خواهد خائنی نمرای ، زردی گی بخاطر من زن نمنکهی ، ا دادی نمرییپدرم تغ

 ي خواندم و کاری ممکن درس مطی شرانی خودم داشتم با بهتري ، من در انزوا و دوری رنگاهی سدِی عمارت سفچه
 . به کار پدرم نداشتم

 از پدرم به ي دوري توانم برای بود که منی کرد ای از درون آشفته ام راحت می که مرا آن زمان اندکيزی چتنها
 .  برومي شبانه روزيمدرسه 

 هی فرستد تا من خود را سرتر از بقی  مرا می از مدارس شبانه معمولیکی خود نشاند و گفت که در ي مرا جلوپدرم
 .  خواستمی را نمنی وقت اچیندانم ، منم ه

 .  شدی من معمولی و دوباره زندگدی پدرم رستی و اشرافشیز آغوش مادر زحمت کشم به ع شب اکی در میزندگ
 .  بودلشی بود اسم و فاممی پدرم روتی که هنوز از اشرافيزی چتنها
 رفتار ممکن رفتار نی که او با من با بدترری خبر بودند ، جز مدی موضوع بنی خوشبختانه دوستان و معلمانم از االبته

 .  پوشاندی مکی که داشته به اوامر پدرم جامه شدمی کرد که بعد ها فهمیم
 . امدی بدم مدمی فهمی بچه ها مهی که زودتر از بقيزهای واقعا از چی خوب بود گاهدرسم

 دوست من ی من کسدی او من دوستش بودم از ددی را متوجه شد ، دوستم بود البته از دنی که ای خب تنها کسیول
 . نبود
 کرد ، من مجبور بودم خودم به فکر خودم باشم ، ی و خوراکم  نمي مدرسه اجاتی جز احتی گونه کمکچی هپدرم

 بود که تا به حال بار يزی را تجربه کردم آنم چیکی کرد و من فقط ی برگزار مي وقت ها مسابقه هایلیمدارس خ
 .  نامهشی نماکی آزاد بود از ی من نداشته آن هم نوشتني برایدوم

 با تیری که مديزی داشتم ، چادی به ی نداشت ، آنچه نوشتم را به خوبي تنها تجربه نوشتن من بود و قبل و بعدنیا
 . خواندنش پدرم را خواست و بعد هم مرا

 بود و رهی بهم خظی غلی با اخمشی و کاله قزاقیشمی  و به پدرم که با کت و شلوار ابرستادمی و محکم اچموشانه
 . دمی پاششی به روزیم مسخر آيمن لبخند

 :  چابلوسانه شروع کردیلی خرمانیمد
 اهی هوش خوبش رو سي طورنی باعث شده اطی شرادیاما متاسفانه شا...  هستش ی جناب صدر فرهاد پسر باهوشـ

 ...!!!  رفتار ناهنجار رو دارننی سن انی اي بگم پسر ها تودیالبته با... نشون بده 
 :  اما آرام گفتی نوشته من را تکان داد و عصبي برگ هاپدرم

 ...!!!ای ی درس بخونيتو اومد...  ی نوشتی ها چنی اـ
 .  کردی داشت خودش را کنترل مادی بست و باز کرد ، زچشم

 !!!!  بودهدمی دي توشتری بیاز دروغ و چابلوس...  کنم ی نوشتم که فکر ميزی چـ
 :  گفتریمد
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 نی که ایستی سن نيتو تو...  پسر بچه است هی ي نوشته ات مخالف هنجارهاتیار شخص رفتنیا...  فرهاد پسرم ـ
 !!! یسی رو بنوزی راحت همه چيطور

 :  زدم و گفتمی کجلبخند
 !!! ی چرا جناب صدر رو به زحمت انداختي کردیخوب رد ش م...  جالبه ـ

 : دی داد کشپدرم
 !!! درست حرف بزن...  فرهاد ـ

 : ستادمی اشی طرفش رفتم و رو در روبه
 حرفات تو نی من ايفکر نکرد...  کرد انتیکه به من نگه مادرم به پدرم  خ...  بگه درست حرف بزن دی بای کسـ

 نی اي تونجایمن باور دارم که ا...  دی از زور و تهدینیریجامعه ش... و سرباز منم ...  ي تونی انیرام... باور نکردم 
رنگ ...  رو اجبار یبردگ...  ی که اجبار رو بردگي همون جانجایا...   وجود ندارهی روبا و شغال خرگوشجامعه گرگ و

 نندی بیهوس رو سراب م... سراب رو هوس ... آرامش رو لذت ... لذت رو آرامش ...  رو رنگ ي اهیس... اهیرو س
 دم همون جاست که  آنجایا...  گناه ي بلندش نوشته اند سرسراي مناره هاي که در باالستی همون جانجایا...
 و استی درشی همونجاست که مرداب برانجایا...  کنه ی خوره و حوا رو گناهکار می قاپه و با لذت می رو مبیس
 !!!  مرابشی براایدر

ا از دست دادم و  رزی فهمد که من چه چی فهمد منظورم چه بود ه و می دانستم می آمدم ، مرونی و ببرگشتم
 .  در من اثر کرده ستيزیاکنون چه چ

  گفتمکی زدم و به او تبري از شاگردان از شاه برنده شد و من پوزخندیکی ی زدم ، چابلوسی طور که حدس مهمان
. 

 .  گونهای به مرداب دري گفتم که خوش آمدی که در دل می حالدر
 

 مانده ام و در تمام آن دوران ییایخولیداشتم ، من در آن غار مال نیالتی از ان تابستان و بهار و نوروز و تعطبعد
 .  کاذبی حرف بزنم ، قدرتای به چند زبان زنده دندی خواندم به خواست پدرم من بایدرس م
 .  توانستم به دانشگاه برومی کند ، البته درسم هم تمام شده بود و من مرونی گرفت که مرا از آنجا بمی تصمبالخره

 .  رفتم که اتاقم بودی به اتاقزی همه چالی خی عمارتش برگشتم و ببه
 ی مانی نماشتری بود که روز به روز  در من بی کردم تنها حسم حسی در را در وجودم حس نمی گونه حسچی همن

 .  کنمیی ناهنجار دوست داشتم ماجراجويشد ، حس خطر حس ها
 . تمام کنک تا به من افتخار کند دانشگاه ام را دی مرا خواست و گفت که باپدرم

 :  او پوزخند زدم و او گفتبه
 ؟...!!! کایآمر... اروپا ...  ي ادامه بدی خواهی پسرم بگو کجا مـ
 ؟!!! برم ي زاری هر جا که من بگم میعنی ـ
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 :  کرد و گفتي اسرفه
 ... !!!  فرستمتی دانشگاهش منیبهتر...  آره پسرم ـ

 :  زدم و بلند شدملبخند
 !!!  ای کلمبي خوام برم  شهر بوگوتای مـ

 :  کشد ، خواستم بلند شوم که گفتی حس کردم نفس نمقهی چند دقيبرا
 ؟...!!!مواد ...  ناامن و کشت و کشتار یی جاهی يبر...  شرفتهی همه کشور پنیا...  ای چرا کلمبـ

 :  پهن تر شدلبخندم
 !!!  جاچی های بوگوتا ای که گفتم نی همـ
 
 .  کند که بگذارد تا برومی که خود را راضدی هفته طول کشکی

  بوديگری دزی امدن به آنجا چي را دروغ نگفتم ، اما قصدم برانی رفتم ، دانشگاه هم رفتم اای به کلمباقی با اشتمنم
. 

وم ، تنها  شی نبود که وارد گروهی سختزی که پسر بچه ها اسلحه به دست بودند ، چي شروع کنم ، در کشورهی پااز
 تونم وارده گروه بشم چون ی گفتند که من هر چقدر زور بزنم نمی زدم و می حرف میسی بودم که انگلیکس

 . میخارج
 شده بود را نیی تعیگاهی که گرفتن مواد و حملش به جاتمی مامورنی کردم ، با اولری من فرهاد بودم ، گروه متحاما

 .  انجام دادمیبه قول خودشان عال
 خواندم هم ی کرد ، دو سال هم درس می می مرا واقعا عصبنی و اگری دي از گروهک هاي شده بود دزدکارم

 .  دنبالم بودند که کارم را تمام کننديادی زيگروهک ها
 يری و چند درگي بهتر نبود اما خوب من دنبال غارت مواد جزطمی شرانکهی خسته شدم ، بااي از آن گروه بازگرید 
 .  بزرگ تر بوداری هدفم بس بودم ،امدهین

 از چند یکی دانستم که کجا بزنم که صدا کند ، ی مقای ، حال وقت منفجر شدن بود ، منم دقستی کافتجربه
 ی کرد ، غارت موادش حکمش می حس میی قواری گذاشتم که خود را بسیکی ي ،  دست رویمی قديخانواده ها

 .  خواستمی را منی من همیشد مرگ ، ول
 میابانی خی شدم و زندگی مبی خواندم و به موقع غی به موادش نداشتم ، مثل پسر خوب ها درس میاجی احتچیه

 .  شدیشروع م
 ی نمدندی دی همان گونه اگر آنها مرا در دانشگاه مشناختی نمدندی دی ها مابانی  مرا در خی دوستان دانشگاهاگر

 . شناختند
 :  گروه گفتي از دختر هایکی  لورا

 !!!  و در به در دنبال غاصب موادش ئه مارچلـ
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 :  کردم گفتمی را مزه مزه ممی که آبجویدر حال 
 !!!  غاصبچارهی بـ
 .  کردندمانی بهش زدم ، پسر ها هم با خنده همراهی زد و من چشمکي لبخندونایف
 کار من بود ، و به دی دانست فهمی گروه مسی از پسر ها که خود را رئیکیاکنون حساب کار دستشان آماده بود ،   

 .  را بلند کرد و گفت که با دست خود برگ مرگم را امضا کردمشیکافه آمد و صدا
 .  مهم نبود ، لورا نگران بود ، اما گفتم که نگران نباشد من کارم را بلدممی من اصال برااما
 ییای که به اسپاندمی شنی نکره اش را میی بردند ، صداسی روز نشده بود که چشم و دست بسته مرا به نزد رئدو

 .  گذاشتم اما تنها جوابم به او پوزخندم بودری دم شي به قول خودمان پا روای گفت که من حماقت کردم یداشت م
 :  دهنم را تف کردم و گفتمي به صورتم خورد ، خون توی مشتکه
 یول...ست مراقب محموله باشن  که دريتو به سربازات نشون نداد...  بندند یترسوها دست م...  زن ی ترسوها مـ

 !!! کی و شزیتم...  نشم ی چطور لقمه بکشم که زخمری گرفتم که از دهن شادیمن 
 و لورا و وی لیی سرم ، هنوز هم سر پا بودم که صداختنی که مسخره اش کردم که با دستورش چند نفر ردیفهم

 .  کردندی که التماس مدمیجان و شن
 :   را برداشت و سرم به طرف آن برگرداندی موهام و به چنگ گرفت و پارچه مشکسیرئ
 ... !!! یستیواسه من گربه هم ن...  ی االن چـ

 :  زدميپوزخند
 !!! ی تو گربه صفتی ولـ

 :  و گفتدیخند
 ؟!!!حال اگر جون دوستات بر ات مهم بگو مواد من کجاست... پسر جوان ... ژی پرستـ

 :  لورا گذاشتیشانی پي سمت آنها رفت و تفنگش را روبه
 !!! ی کشی چه بگم چه نگنم که در آخر همه رو مـ

 :  شد و به سمتم آمدیعصب
 !!!  کشمتی مای ی گی مای...  نکن ي با من بازـ
ب  جوادی بایمن بکش...  کردم وی مغزم  سي چرا چون جاش و فقط توی دونیم...  رهی می بکوش موادت هم مـ
 !!! ي باالتر تو هم بدسیرئ
 .  تماشش کردمی واکنشچی کرد که بدون هکی جلوم شلیبا لبخند عصب 
 ؟!!! ی خواهی می چـ

 :  به دستهام  کردم ، با اشاره دستش دستم و باز کرداشاره
 !!!  بخششِ منهنی و آخرنی اولنیا...  بخشم در عوض موادم و پس بده ی من جون تو دوستات رو بهت مـ

 .  که همه منتظر دستور بودند که سوراخ سوراخم کننددمی از افرادش قاپیکی شدم و اسلحه را از بلند
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 :  نکنکی با دست اشاره کرد که شلمارچلو
 !!! ي برنجای زنده از ای تونی تو نمـ
 :  لبخند گفتمبا
 !!!  رمی زنده مـ
 : ند شود بود، به طرفش رفتم و با تکان اسلحه گفتم که بلدهی و ترسجیگ
 !!! دی ئه بلند شي بازشی دوستان وقت آتـ

 .  و محتاط بلند شدند و با دستور من افراد مارچلو رو خل سالح کردنددهی ها ترسبچه
 :  اش را گرفتم و در گوش گفتمقهی سمتش رفتم و به
 !!! ادی من از دشمنان باهوش و دوستان نادان هر دو بدم مـ

 :  سرخ شدش باد کرده بود و گفتصورت
 !!!  کنی ات مکهی تکهیافراد من ت... ي ری نمرونی زنده بنجای از اـ
 !!! لورا مراقبش باش... ي چطوری بدونی خواهیم...  بشن کمی تون نزدی نمی رم حتی مونشونی من از مـ
ساله عقب مانده مارچلو 14سر  رفتم که پی اش گذاشت و من به سمت اتاققهی شقيلورا گرفتش و اسلحه را رو 

 رونی بی مثل ماهدنمی آمدم مارچلو با درونی مارك را گرفتم بقهی اش نشسته بودند و من دهیمارك با پرستار ترس
 : آب ناآرام شد اما لورا با خشونت مانعه شد که به ما برسد

 ...!!! زود تر...  بچه ها میبر... ای بـ
 و من به سمتم برگشتم و با ترس داشت نگاهم دی نکنکی زد شلی مارچلو داد مامدندی و جان پشت سرم موی و للورا

 :  کردیم
 !!! ادی بده مغامی پلی به عزراي که افتادادمی به ـ
 :  گفتدهی ترسوی و لمی خنده لورا سوار شدبا
 !!! ي پسر تو عقل ندارـ

 .  آمدی مارچلو به سمتش مدمی انداختم که درونی پسرك را از ون بمی زدرونی که از در عمارتش بنیهم
 کامل سوق ی خوبای مرا به بد کامل ی ذاشت حسی مرحله نمکی مرا در يزی چچی که مرده ، او زمان هدمی فهمبعدا

 .  بودمری در خودم درگشهی داد همیم
 ی فکر را منی الاقل لورا اای می دوست داریلی خگری کردند من و لورا همدی کردم همه فکر می هم میخوشگذرنون

 .  داشتمیکرد ، اما من هدف بد بزرگ
 ، اما آن فراربزرگ توجه ها را به سمت من  جلب کرده ردی در به در دنبالم بود که به قول خودش انتقام بگمارچلو

 . ندی بزرگ مرا خواست ببسیبود و رئ
 .  شدمای رفتم ستاره مافمی مستقابانی ها خوشحال بودند ، که من از خبچه
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 کردند ی ممی  دوتا مرد همراهمی شدم رفتی که برده می زدم ؛ به سمت باغیبه آن ساده لوح ها فقط لبخند م من و
 .  پوش بودند مثل تمام محافظ هااهی و سکی شاریکه بس
 .  زدمي زد و منم پوزخندي لبخندنکشی نشستم و او از پشت عشی اجازه اش جلوبدون

 : دی کشی کشم ، و او بازم لبخند زد انگار داشت قدرش را به رخم مینم برگ به سمتم رفت و من گفتم که گاریس
 !!!  آبری مارچلو در به در دنبالته که سرتو بکنه زـ
 !!! ی با قاتل پسرش گفتمان کنی و خواستي رکب زدقتیمن موندم چرا به رف...  البته اگه دستش برسه ـ

 :  ها را پر کرد و به من تعارف کردوانی لیدنی نوشانی شد و از مبلند
 ی میتو بخواه...  ینی بیاما م...  خراب تر از تو بودم دی شای دونیم...  یابونی خهی...  مثل تو بودم ي منم روزـ

که ... نهی آزمون ها انی از مهم تریکی...  تاوان و البته آزمون داره یتیاما هر موفق...  ای به دری از برکه برسیتون
 ...!!! وفا دار به خانواده و...  یر مرحله اول به فکر خودت باش هيتو
 ...!!!  چون به فکر خودممنجامیمن ا...  بگو که ندونم يزی چـ

 :  گفت و رفت ، رو به من گفتی کرد و آن مرد باال سرش چشمي وبا دستش اشاره دیخند
 !!! می کنیحی تفرکمی ای دوست جوان بایب...  ي دوست داري بازـ

 .  که او خواست البته آنقدر دور از ذهنم نبود ، عالقه او هم شکار بودمی رفتی شدم و دنبالش به سمتبلند
 :  شدم همه بسته شده زانو زدندجی دوستانم گدنیباد
 ؟!!! چه خبره نجای اـ

 :  از پشت سرم گفتمارچلو
 ...!!!  تلههی ـ
 :  گفتسی رئو
 !!!  فرصتهی و ـ

 :  کرد و گفت را به سمتم درازدستش
 !!!  که ضعف تو باشنستندی نقی النیا...  ببر نی ضعف هات تو از اول راه از بـ

 بود ، چشم رهی کرد و به من خی مهی صدا گری شد و در آخر به لورا که داشت بدهی به سمت آن سه  کشنگاهم
 آن همه انی ، اما بعد مسی آن رئای کنم ، کی توانستم برگردم و مارچلو شلیبستم ، بازم انتخاب از بد و خوب ، م

 . می شودیافراد مسلحه ، سوراخ سوراخ م
 مهم تر از جان خودش ، به هر يزی نه چی ندارد ، نه زن ، نه بچه و حتی نقطه ضعفچی ، هسی دانستم رئی ممن

 .  گذشتم ، اکنون زمان حس و احساسات نبودی فرصت منی از ادی جهت نبای خود و بیحال من ب
 .  بگذرم و به جلو حرکت کنممی هاي از همقطاردی شده بودم ، حال  باکی به مقصد نزدمن

 :  گرفتم که لورا داد زدوی را به سمت لاسلحه
 !!!  کنمیخواهش م...  برادر منه وی کار و نکن لنی نه فرانک اـ
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 :  هم نکردمنگاهش
 !!! متاسفم دوست من...  وی متاسفم لـ
 من و لورا که با نفرت نگاهم نی زبان را کشتم ، اسلحه بی اش ، بعد هم جان بهی و گردمی لورا را شنغی جکمیبا شل 
 .  کرد ، قرار داشتیم

 :  به سمتم آمد گفتمارچلو
 !!! باشه واسه استراحت من...)  ه... ( نی نه اـ

 را لمس کرد ، چشم بستم هر چه خدا بشی به لورا کردم که سرش را به نه تکان داد و چشم بست و صلینگاه
 . بخواهد

 عذاب کی نداشتم ، فقط ی حسچی افتاده بود ، دست هانم خشک شده بودند ، هنی زمي که باز کردم لورا روچشم
 .  کردمی خاموشش مدیکه با

 به ي کرد روی نگاهم منی که با تحسسی کرد را نگاه کردم و رئی متی که از کشتن لورا شکای در حالمارچلو
 : مارچلو کردم

 !!! ریپسش بگ...  برو ـ
 .  کردمکی شلوبشی به مغز معو

 کرد ، من ی رحم تر می که وجودم را بی کردم ، با درونشی دو روز را تمام در بار ماندم و مشروب خوردم و عآن
 .  کرده بودميزیهمه آن را برنامه ر

 .  بودمای کلمبيای باند مافسی رئنیاست ، بزرگ تر رفته بود ، من معاون و دست رشی درست پزی اکنون همه چو
 و سی از دور زدن پلی خوباری بسي شد و تجربه های مشتری و بشتری تازه شروع ماجرا بود ،  نفوذ و قدرتم بنی ااما
 .  به دست آورده بودمیی فرمان روایحت
  معروف  شده بودم بهرای دستانم قبول داشتند ، زری را همه زنی باشم ، ارمردی آن پیی بودم جاقی اکنون المن

cruel ... دادی فراون می صفت کنار اسمم حس قدرتنیا  . 
 .  او مثل پلک زدن عام شده بودي کشتن برارای زوفتدی کرد با کرول در بی هوس نمیکس

 . ه بود باالتر گذاشتي رهبر هادهی در معرض دشتری که به خانواده داده بودم مرا بی و قدرتترس
 صدا سی  بود که اسمش تام بود اما به شهرت او را رئي تبارییکای دانستم او مرد آمری که اکنون اسمش را مسیرئ
 .  داشتم که اسم او تام هستادی به ندرت به یلی من خی زدند ، حتیم

 از خانواده منتشر شود و رونی خبر بنی ترسد که ای و مستی شب مرا خواست و گفت که حالش خوب نکی تام
 . دشمنان هار شوند

 تا مغز آن دندی دی ابرو مشتری بودند و بخرتی که بیی کند از آنجاي فکردی هم بای از اختالف درونيری جلوگيبرا
 نی توانستم در راس باشم ، به همی من نملی دلنی ، به هممی آلمانییکای پسر دورگه آمرکی کردند من یها فکر م

 : علت گفت
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االن دشمنان چشم به ...  موفق عمل کرده اریخانواده ما بس...  ي که تو به خانواده آمدیپسرم در مدت...  فرانک ـ
 تونم تو رو یمن متاسفانه نم... خطرناك تر هست اری از درون بسيری درگنیالبته ا...  پدر خوانده دارند يجا

هوش ...  ی بمانی ولگرد و آدمکش باقشهی ندارم همدوست اما...  کار خالف قانون هست نیا...  خودم کنم نیجانش
االن ...  کردم ی معرفلیمن تو رو به دن...  ندی نشی خوب به هم ماری بسلی دنی اشرافیرکی تو ثروت و زاستیو س

 زیبه قول خودش اون ها تم...  نجاستی اییای متفاوت تر از دناری بسلی خانواده دنییایپسرم دن...  اومده کایبه آمر
اما شرط داخل شدن در ...  گفتم استیاز هوش و س...  کردم یمن تو رو بهش معرف...   صدا یب...  کشند یم

که اون رو من ...  ی از خودت داشته باشیونیلی می ثروتدی که تو بانی داره اون هم ای شرط مهمیخانواده اشراف
 ادی خوام به ی که ميزیتنها چ...  کردم ی معرفلین خودم در خانواده دنی و جانشندهیمن تو رو نما... جور کردم 
 !!!  مواظب باشاریپس بس...  خانواده ست نی اکی تنها ظاهره شی که لباس اشرافنهی ایداشته باش

 .  که به من داده بودي صدقه ي را گذاشت پانی ، تام ارمی را بگمی لبخند و خوشحالي توانستم جلوینم
  !!!...  دونم چطور تشکر کنمی نمـ

 :  زد و گفتيلبخند
خوب پسرم من کار ها ...  خانواده اش شده دیاون ولع...  درست رفتار کن لیبا دن...  تشکر بزرگه هی ی موفق باشـ

...  مرگت ادامه داشته باشه یی تا پادیسکوت با...  ی زنی نمی با کسی حرفچی باره هنی در ایراست... تو کردم 
 !!! پس ساکت اطاعت کن...  هی خوباریسکوت حسن بس

 بود که به دانشگاه بروم و مدرکم را گرفته نی کارم انی برسم ، اولمی تکان دادم و او اجازه داد بروم و به کارهايسر
 . رانی به اکای آمريو بعد هم سفر کنم به جا

 کرد که به ی التماس ماری روز ها بسنی پدرم بروم که ادنی بدهم اکنون الزم بود به دی دانستم چه پاسخیبعدا م 
 . ادی بای را ندارد که به کلمبنی توان ارای بروم، زدنشید
 : دمی و من خوشحال پرسدی مرا به آغوش کشهی دادنمی رسبا
 ؟!!! پدرم کجاست مای شـ
 :  شدری ناراحت سر به زمایش
 ؟!!! شده ی چـ

 : دمی داد کشی را پاك کرد و من با تلخشی هااشک
 ؟!!!جواب بده ...  ستمی مگه با تو نـ

 :  من کنان گفتمن
 ...!!! پسرم چشم به در چشم بست...  پسرم ـ

 رهی کوتاه فقط به در اتاقش خي هاهی ثاني تر کرد برابی که درون مرا عجی کردم حسی بود که حس مي بارتنها
 . شدم

 ؟... !!! ی سادگنی به همـ
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چون خودش گفت با ...  گرفت درمان متوقف کنن می شما تصمبعد رفتن...   داشتند هی چند سال بود که سرطان رـ
 ی نکشه ولگاری گفتم که سی بهشون منکهیبا ا...  کرد ی نميزی پرهچیه...  داره ي تو حس بهترتیوجود موفق

هر بار که تو خواهشش ...  شده بود ری گنیزم  تو رو گرفتیپ...  کردند دشی دکتر ها ناامیوقت...  کرد یگوش نم
 ...!!!   تر شد وکی قدم به مرگ نزدکی ي کردی مرو رد

 مادرم مرد در آغوش من ، ی سرم افتاده ، من وقتي دانستم چه بالی تخت نشستم نمي سمت اتاقم رفتم و روبه
 ی پدرم بود ، باز من حسی که مرده ولشی هاي شدم ، حال که پدرم با تمام بدی کردم ناآرام می و داد مغی جدیبا

 .  بودده شی عاماری بسزی من چي کردم ، انگار مرگ برایدر درونم حس نم
 .   آن ها تنگ هستي کردم که درونم برای شدم نه حس می دلتنگشان منه

*** 
 لی به عمارت دنی رفتم و بعد از آن با هماهنگکای را رها کرده به آمرزی بر عرف تا چهلم ماندم و بعد از آن همه چبنا
 فاصله شمی سال پ4 قدم با نقشه کیاکنون ،   bdsm  همان رواج دهنده انحرافای شیده  اشراف خانواعهدیول

 . داشتم
 .  را تفحص کردمشی شناختم ، نقطه ضعف و قدرت های را هم به لطف مخبر و مجله ها ملی دنمن

 .  و قدرت خانواده قدرتمند اروپا فاصله نداشتمعهدی من با ولاکنون
 تفاوت کلی بود ، من و ماستادهی باال سرش اکلی من نشست ، ماي آمد و رو در روکلی با دست راستش مالیدن
 بودم دهی که از او دي سال از  من بزرگ تر بود  ، مثل حدس و عکس هاکی فقط لی دنی ولمی  داشتيادی زیسن

 .  بودی پوشکیپسر خوش چهره و ش
 : یوقار خاص کرد ، آرام و با ی لفظ قلم صحبت میلیخ
 ؟!!! انتظار داشتم يگری دزیچ...  ی پس تو فرانک هستـ

 :  کردمکلی زدم و اشاره به مايپوزخند
 !!!! شونی به اهی شبيزی چـ

 :  کردیاخم
 !!!  تواند عضو خانواده ما باشدی نمییای ولگرد کلمبهی زدم ی حدس مدیبا...  مودب باش ـ

 :  شدملی سمتش متمابه
 و نی پسر مارلنیدوم...  مورد عالقه  کالوادوس یدنینوش...  و تجمل حیعاشق تفر...   ساله 25 شاون لی دنـ
 خانواده بعد از سیتاس...  فرانسه ي از نوادگان درباریکیپدرت ...  پرستار پاره وقت بوده هی نیمارل...  شاون سونیج

 تی شما به رعلیتما...  در اومده يون به شکل امروزو اکن  بوده شروع شدهایمرگ برادر پدربزرگ شما که عضو ماف
 هیوانانسانیاما در اصل همون روش ح...  باشه یتی که بشه درکش کرد و رضاي بديباتری باعث شده شکل زيدار

 زشت ي کارهاي نازبی صلنیکنار ا...  و انسان صرفا خودتون دی سازی مای دی کنی منیی رو شما تعنجای اوانیکه ح
 3... پدر شما االن بر تخت خانواده نشسته ...  ادی خانواده به شمار می که منبع اصلدی دی هم انجام ميگری ددو ب
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 مدل هیمثل رابطه با ...  ي تو بهم زديو از اون سه سال تو تمام رابطه ها... کرده ی معرفنیساله که تو رو جانش
 ... !!! ییفرانسو

 :   و گفتدیخند
 ... !!!  نوشتنيهر مجله  ها رو که در فی توصنی اـ

 :  زدميپوزخند
 و فشار پدرش  پدرت تن ی جا ننوشتن که  پدرت به مادرت تجاوز کرده و بخاطر آبروه خانوادگچی رو هنی ای ولـ

 !!!  ازدواج دادهنیبه ا
 :  در گوشش گفت ، با اشاره دست او را دورکرديزی چکلی شد ، ماتشی باعث عصبانلبخندم

...  ی شیتو جز خانواده م... باشد با سهم و اجازه تام ... چون به تو گفتم ولگرد ...  چه بود ي براي شجره بازنی اـ
 !!! يای تا از صفر باال بی رقابت کنگری دي با ارباب هادیبا...  ی شیالبته ارباب نم

 منو از تمام پله ها نیا...  لمی ارباب اصهیمن االن جلوت ...  ینیچه جانش...  ي خبری قانونت هم بي به بند بندـ
 !!!  برهیباال م

 .  خنده دار شده بودشانی کردند ، نگاه کردم ؛ واقعا چهره های لبخند به هر دو که مات نگاهم مبا
آن هم بخاطره خواسته آخر ...  ی هستی اربابي پدرخوانده ت جز گروه هاطی بدم که تو فقط بخاطر شراحی توضـ

 ؟!!!تام 
 : و گفتم تکان دادم يسر

اگه قرار باشه خودم و سهم تام ...  تو شمیبا سهم و قدرت خودم تازه م... من اگر خودم باشم ...  شاون لی دننی ببـ
 رفتن به ای و دنیقبل از د...  خوره ی رو بدون بعدا به دردت مزی چهیدر ضمن ...  شاه ي جاشمیوارده گروه بشم م

 !!! ن کی خاکش رو بررسی رو حتزی ناشناخته همه چيجاها
 :  فرصت ندادم ، که خودش گفتي مالقات بعديبرا
.. فرانک ...  يبه خانواده ما خوش اومد...  من ازت خوشم اومده یول...  يجسور...  ی ادبیتو ب...  گوش کن ـ

 !!! ارباب فرانک
 :  سمتش و دستش را فشردمبرگشتم

 !!!! اد صدر ئهاما من اسمم فره...  شاون لی منم خوشبختم دنـ
 .  برگشتم و از عمارت خارج شدمي لبخندبا
 دانستم آن ی ، اما نمسی افسوس خوردم که قرار باشد او شود رئکمی هستش ، نی شاون انقدر ظاهر بلی دننکهی ااز
 .  خبرمی ما سه تا رقم زده و من بنی بیقی عمی و دشمنی ساده محبت و دوستدارید

 خودم به یی داد ، با کمالگرای بود به من ملی که پدر دنسی که رئي و به کاراوردمیم را اصال به حساب نکلی مامن
 بودم و صادر می و فروشنده دختران هم وطنداری بودم که خری خودم کسی دادم ، من حتی شکل انجام منیبهتر

 .  شدی که به من دستور داد مي کردم به کشور ها یم
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 از ي کردم ، هر نفس من بعد از رفتاری بودم ، انگار که حس مرفتهی بد و خوب بد را با دوز باال پذنی زمان من بآن
 . امدی مرونی بمی و بجنسيدل بد

 درون چی رفتم ، دروغ چرا من آن زمان هدی جدسی رئي تاج گذاري مرا خواست و من برالی مرد دنلی پدر دنیوقت
 .  سخت بودي سرماای من درست مثل غرق شدن ي بهتر بگم حس براای نداشتم ، یاحساس

 رفت من خشن تر و ی باشم ، هر چقدر شهرتم باالتر منی ام بهترگاهی بود که در جانی هدف و تالش من اتنها
 ی به من حس مشی ، نه تلخاوردی می من مستي مست کنده بود نه برای شودم ، اما درست مثل تلخی تر مصیحر
 . داد
 .  کارنامه درخشان مرا رو کرد و به ارباب ها اعالم کرد که من معاون  او هستم دستور من دستور اوستلیدن
 .  بودلی گرما و گلستان دنقی رفرای را غصب کند ، زگاهی جانی ادی باکلی کردند مای که همه فکر می صورتدر
 .  راه کم نذاشته بودنی شروع کرده بود اما واقعا در اچی از هکلیما

 . ردی را بپذی ذلتنی توانست همچی خانواده گذاشته بود ، نمي که  از خود و خانواده اش برایکس
 بای تقردی من تازه به اوج رسي برانی به محموله من زده بود ، ايزی بود که با برنامه ريری درگکلی واکنش مانیاول

 .  خراب کندلی دني خواست مرا برایسقوط بود ، م
 .  دشمنانم راشتری ، صد برابر برمی گی نظر مری خبر نداشت که من همان طور که دوستانم را زاما
 .  او بردمي اسهی و دسانتی به خی گذاشته بودم پکلی که در گروه ماي توسط مخبرمن
کند ،  را محاکمه کلی خواستم او مای بود که من فقط توانستم سکوت کنم ، نمی عصبي ماجرا به قدرنی از الیدن
 .  رفتمی عقب می قدمدی خوشحال بود و من بااری گروه محموله ها را گرفته بود بسنکهی از اکلیما
 :  بعد از محاکمه من و گرفتن خسارت من را به اتاق مخصوصش برد و گفتلیدن
 ؟!!! بدر ورودت نی آن هم در همی خسارتنیچرا همچ...  يتو که باهوش بود...  فرهاد ـ

 :  کردم گفتمی نگاه موانمی سرخ لعی ما که بهی حالدر
 ؟!!! ی کنیتو دخالت نم...بهم اجازه بده که خودم جواب دزد و بدم ...  لی دنـ
 موضوع را بارها گوش زد کرده بود ، اما من نی ، ادی را فهمنی الی دادم و دنی به او دستور میداشتم با در دوست 
 .  خود را دارمگاهی کردم که منم جای مي آورادی به او شتریب
 داشته باشه که مواد من اونم ی جرعتنی تونه همچی میک...  هی کار کی دونیتو م...  نکن یمن و عصب...  فرهاد ـ

 ؟!!!در دست تو چشم سو کنه 
 :  دادی می خوبي زدم و جرعه خوردم ، مزه و بويلبخند

 ؟!!!چند ساله هست ...  داره ی طمع خوبـ
 :  جلوم نشستتی عصبانبا
 فکر کن اگر اون کمیفقط ...  کمیفرهاد ...  می بددی خسارت بایکل...  ی خونسرد باشنقدریا...  ی تونی چطور مـ

 !!! منی سی افتاد دست پلیهمه مواد م
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 :  زدمهی پاهم گذاشتم و به مبل تکي و روپاهم
 در مقابل تو یول...  ي خوری حرص منقدریچرا ا...  ارمی پولت رو برات مایمنم که گفتم مواد ...  دهی االن که نرسـ

 !!! هم هر چه من گفتم قبول کن
 .  کند که آرام باشدی دارد تمام تالشش را میعنی کارش نی دانستم ای داد و چشم بست ، حال مرونی را بنفسش

 
 نمی خواستم ببی بودند ، م کردهشی روز بعد از آن ماجرا در خانه خودم بودم ، منتظر آن خائن که پسر ها شناسادو

 .  کنندانتی باعث شده افراد فرهاد به او خزیچه چ
 دانستند ، وفا ی همه آن ها ارزش و وقت گذاشته بودم ، اما همه مي من همچون خانواده ام بودند ، من براافراد
 .  خائن را بکشمنین ا قرار نبود می پاداش داشت مرگ ؛ ولکی به او انتی به فرهاد قدرت و ثروت دارد اما خيدار

 :  کردم نگاه کردی را تماشا مرونی بود و داشت به من که بستادهی امی در روي رویمرتض
 ...!!!  قربانـ
 !!! ارشی بـ

 افرادم ی هست ، وقتی دانستم چه کسی ، هنوز نمدمی و التماس شني البه سرایی گفت و بعد صدایچشم
 .  زدميمجبورش کردن که زانو بزند به او نگاه کردم ، پوزخند

 ... !!! غلط کردم...  دیتو رو خدا رحم کن...  قربان ـ
 پی کي برگرداندن سرم افرادم شروع کردند به زدنش و داد و ناله او باال گرفت ، چانه اش را گرفتم و از دندان هابا

 : شدم گفتم
 ؟!!! چرا یلعنت...  چرا ـ
 .  در دهنش خورد شدندشی خواست دهن باز کند ، دندان هاتا

 : دمی پرسی بستم و آرام و عصبچشم
 ؟!!! بهت داد یدر قبالش چ...  ي کردانتی چرا بهم خـ
 :  که بسته التماس کردی و مچ دستانی چهره خونبا
 ...!!! لط کردمغ...گو خوردم ... تو را خدا ...  شدم صیحر...  کردم یجوان...  دی رحم کنـ

 :  فر و کردمشی گونه هاي تر کردم و انگشت شست و اشاره ام محکم تر در گودکی نزدصورتم
 ؟!!!بنال ...   ی اندازه من بود که من فروختزی بهت داد چه چیچرا چ...  پرسم ی بار آخر که مـ

 جوان را در نی دهم ، ای دانست که من به واق واق سگ گوش نمی عقب رفت ، می کردم که اندکشی رهامحکم
 .  بوددی در او مرا جذب کرد و به گروه ام وارد شد ، نامش سعزی دانم چه چی بودم ، نمدهی دابانیخ
 .  کنم او از اول با هدف به قصر من پا گذاشته بودی حال فکر ماما
 : دی نالنی زبان التبه
 ... !!! مجبور بودم...  بخاطر خواهرم ـ
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 ی گرفت ، پس درست حدس زدم ، عوضنیی سرش را پادی شدم چشمان متعجبم را که درهی و به او خبرگشتم
 . ي وارد جنگ شدی دهم که با چه کسینشانت م

 دی کرد شای مهی داشت گرری پنجه پا نشستم ، سر به زي رونی دروغدی اشاره دستم همه رفتند و من جلو آن  سعبا
 :  سال داشته باشد19 توانست یبه زور م

 ؟!!! یپسش گرفت...  خواهر تو رو داشت کلی مانکهیبخاطر ا...  يپس تو با نقشه وارد گروه من شد...  خب ـ
 :  تکان دادی صورت سرا پا گوشم سرش را به جواب منفدنی شده بود ، با درهی را بلند کرد و به من خسرش

 ؟!!! از کار من قرار نبود که خواهرت رو پس بده ی چرا مگر با جاسوسـ
 :  کردینی فنیف
 ي اون تازه به گروه هایوقت...  می ما بچه بودی وقتشیپدر من سال ها پ...  نداره بی که رقهی عوضهی کلی ماـ

 ...!!! یتمام بهره و گاه...  نفوذ کرده بود وام داد يخالفکار
 :  کردنیی را پاسرش

 !!! حرف بزن...  مرد باش ـ
 :  بودرهی خمی که به کفش های حالدر
آخرش هم اون و با ...  کنه ی که با خواهر بزرگم بد رفتار مدمی دیم...  اومد ی به قصد بهره به خونه ما مشهی همـ

 اون شوهر داد لی دلنی خواست و پدرم به همی رو مسی دونم که آلیم...  تازه عروس بود سیآل...زور تفنگ برد 
من و ...  شده دای خراب ها پي توي دخترمی که خبر دار شدمبعد ه...  اما اوضاع بدتر شد نیی پااریاونم در سن بس

که دوباره اومد و ... هنوز سوگ ما تمام نشده بود ...  مرده ی وضعنیبا بدتر... با ...  خواهرمه دمی و دمیپدرم رفت
  کردم که وارد گروهش بشميپدرم دق کرد و منم هر کار...  برد ی بهره وامش مي براکمیگفت که خواهر کوچ

 زارد که من و آنجل از آنجا یم... شما رو بهش بازگو کنم يکا رها ...  گفت که اگه هی و قسمت چمی کدی فهمیوقت
 !!! اما گفت هنوز کارم تمام نشده...  میبر
 ؟!!! ی زنی خوب حرف منقدری رو ایاز کجا فارس...  همه درست ـ

 :  زد و گفتيلبخند
 ادیمنم بخاطر خواهرم ...  داد ی به من آموزش مشی وقت پیلیاون از خ...  هیرانی اي دورگه فرانسوهی کلی ماـ

 !!!  زبانم رو بهتر کردنجایاومدن به ا... گرفتم 
 :  زدم و بلند شدميلببخند

  ؟!!! هی چتی اسم واقعـ
 :  گفتی مکثبا
 !!!  الکس قربانـ

 :  به پشتش رفتمبی به جدست
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 کلی ماشیپس برگرد پ...  ي دادبیمن و فر...  ی کنی ميچه خوب باز دونم که تو یمن خوب م...  خب الکس ـ
در عوض تو به من هر هفته ...  کنم ی کار رو منینترس ا...  کردم و کشتمش دای رو پیکیو به اون بگو که من 

 ی خواهرت همراه با تاواننیآن وقت بب...   دهم خبرم کنی مادی که بهت ي و با رمز هاي دی ملیمی بار اکی
 ي بعدانتیخ...  شهی شانس شاهرگت منی آخرنیاما ا...  زارم ی مشی رو به رو چشمات به نماکلیمنحصر بفرد ما

 ؟!!! يدیفهم...  ئه فشی توصنیمرگ کمتر
 .  شکل ممکن انجام خواهد شدنی بودم که انتظار داشتم به بهتريزی تکان داد و من با لبخند منتظر چيسر

 اضافه ی دشمننی و من ، رقابت را هم به اکلی مای سال از دشمنکی گذشت و یم سال از ارباب بودن من کی
 .  شعله قبل از روشن شدنش بودندکی ژنی و رقابت مانند گرما و اکسیکن ، دشمن

 .  کردوانهی در جمع ارباب ها گفت که مرا ديزی ، او چمی دادی راه مرونی را به بمانی کم کم دشمنمی ما داشتو
 ؟!!! تاج ئه ی برده مثل شاه بیارباب ب... ؟! يبرده ندار...  یی امسال هم تنهانمی بیم...  جناب فرهاد ـ

 من ی عصبیی توانست آنقدر مارمولک صفت باشد ، آلکس به چشمای گرفت ، زد به نقطه ضعفم ، چطور منفسم
 :  شانه ام را گرفت و گفتلی شده بود ، دنرهیخ
 !!!  به خودت برسي قدرستیکار کاف...  يازی و نیتو اوج جوان...  من  ئه دوستکلی حق با ماـ

 :  گفتکلی کردم ، خود مای زدم و اما واقعا حس کوچک شدن و تمسخر ميلبخند
 ؟!!! همه نوع دارم ی خواهی مياز چه نژاد...  دارم يادی زي من برده هاـ
 شد ، یرکت من در مجلس آن شب به ضرر خودم م ، اما هر حنیی پاارمی خواست صورتش را بی ، دلم مدی خندو
 :  گفتلیدن
 شک کوه رو جابه جا یب...  اوردی که بتواند دل فرهاد رو بدست بيبرده ا...  دارد ازی برده خاص نهی نه فرهاد به ـ

 شنهادی دستورئه  نه پهی نیا) ... در گوشم گفت ... ( می که فردا شب هستش بری کنم به حراجی مشنهادیپ... کرده 
!!! 
 .  باشمي بربري مثل تمام آن برده دارهادی سوال رود ، من باری خواست حکومتش زی دانستم او هم نمیم

 به اسم رحم نداشتم بلکه هر رفتار من هر بخشش زی ، من چاوردی توانست در کنار من دوام بی آخر کدام دختر ماما
 .  خودم داشتي صرفا برایمن منافع

 دوم آنکه دمی خری برده روسکی که من نی ایکی من رقم خورده بود که از آن متنفر بودم ، ي برازی دو چاکنون
 .  کنمشی در جمع با او عدیبا

 دی کرد بای و التماس مهی گری را بلد نبودم ، وقتیی او هم من هنوز خدایی دانست که من خدای دختر بدبخت مآن
 .  گفتندی منگونهی زدم ، ایاو را م
 .  کردمی رفتار میی و قدرت نمایی تماشاي کورکورانه و فقط براومن

 .  در پوست و گوشت من رفته استنیری چه شیی قدرت نمانی کم کم حس کردم ، ااما
 .  کردندی همه جهان را وداع مي شودند ، رو درروی آوردند و باعث تمسخر من می وقت کم مهر
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 ارباب خانواده بشن اما من نی ترنییاربابشان شوم ، حاضر بودند برده پا من دندی ترسی آن به بعد دخترها واقعا ماز
 . نه
 من شود مادر فرزند من ، ی خواستم که برده جنسی را هم نمنی ای شدم ولی تشنه مشتری بازمی من با درك و ناما

 ي براگری دزی چکی خواستم و ی کردن خشم می و خالشی عي خواستم ، من آن ها را فقط برای را هرگز نمنیا
 . نی همییقدرت نما

 دانست چه ی تفاوت که او نمنی کرده بودم ، با اشهی را در شکلی داد و من جان مای همچنان به من خط مالکس
 .  کندی دهد و ضرر می دارد به من خط میکس
 بروم یه حراج توانستم بی که نمیی بود ، از آنجاکی نزدشی برده ام گذشته بود و مجلس عنی ماه از مردن آخردو

 . سی پارادی با من بندهی هفته آي کند که برادای را پی روسپکی من باشد ، از افرادم خواستم ی اربابقیکه ال
 را انتخاب یکی ها ی آن روسپانی چند عکس آورد که ممی دست راستم ، داود برای علت مشاورم و به قولنی همبه

 . کنم
 . داشت و خاص بودیبی افتاد که مرا خشک کرد ، نگاهش غرور عجی عکس ها چشم به دختر شرقانیم

 :  داود برگرداندمي را براعکس
 ؟!!! ئه ی بچه روسپنی اـ

 :  تکان دادي  سرداود
 !!!  کردندی معرفيمنصور...  کرد ی کار مرازیش...  بله قربان ـ

 :  تکان دادميسر
 !!! نجای ااری رو بي منصورـ

 .  پشت عکس نگاه کردم که اسمش را مژگان نوشته بودند گفت و رفت و من بهیچشم
 ، ندی آمد و بعد از سالم دادنم ، با دست اشاره کردم بنشدهی شدم که ترسي را فوت کردم و منتظر منصورنفسم

 :  زديعکس را به سمتش گرفتم و او لبخند
 !!! با شوهرش...  کنه ی کار مرازی شي تونی اـ

 :  هام جمع شداخم
 ؟!!! ي دادشنهادشیخب چرا پ...  نی داره ایرتیچه غ...  شوهرش ـ

 :  با صورت پف کردش گفتيمنصور
 ...!!! شما... داشته باشه اقتیگفتم اگه ل...  بودم ی راضی خب من که حسابـ
 !!!  شوهر داری زن روسپهیمن برده خواستم نه ...  که نگفتم ی ساعتشی من واسه عـ

 :  زديلبخند
 ی ميزیخودش من رو برد خونش گفت در عوضش فقط مبلغ ناچ...  که نگو اشی عهی...  معتاده هی...  شوهرش ـ

 ...!!! اولش شک کردم اما خوب مست بودم... خواهد 
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 :  کرد من به عکسش نگاه کردمی می معرفي که منصوریدر حال 
 دیقبلش هم با... ه هر چقدر خواست به شوهرش بد...  دونم هفت جدت یبهش خش بخوره من م...  بخرش ـ

 !!! مدارکش رو هم آماده کن... طالقش بده 
 .  که نقطه خورد بلند شدم و به اتاقم رفتمدستورم

 ی خفتنی بود ، چطور همچی شرقي از الهه هاي بود ، نمادبای مثل او زی آن دو روز در فکر بودم ، دختر کم سنتمام
 :  در زدمای بود ، شدهیرا به تن خر

 !!!  توای بـ
 :   بودممای بودم منتظر گذارش شرهی بودم و به سقف خدهی شد همان طور که دراز کشداخل

 !!! تمامش کردم... دی همون طور که خواستـ
 :  تکان دادم ، خواست برود گفتميسر

 !!! اتاقش و مرتب کن...  ارنی دخترمهیفردا ...  مای شـ
 .  گفت و رفتیچشم

 چرا الکس نکهی رو بود و اشی مجلس در پشی نشسته بودم و منتظر آنان بودم ، تمام فکرم پنهی کاناپه کنار شميرو
 .  باشمی مخفدی به من نداد و من مجبورا ساکت و سرد هنوز باي خبرچی که کردم ، هيریبا آن غافلگ

 ي و موهادهی ژول بود ، لباسمی دست بسته و چشم بسته رو به روي با گفته خدمتکارم چشم باال آوردم دختریوقت
 .  لذت بردهنیشانه نزده ، منصور از ا

 :  گفتدی چهره مچاله مرا دی مرد جوان تر وقتآن
 !!!  در خدمت شماست اربابـ

 :  را فوت کردم ، و به دخترك نگاه کردمنفسم
 !!!  چشماش و باز کنـ

 تر از بایاه کرد ، نگاهش گستاختر و ز اطاعت کرد و چشمانش را باز کرد ، بعد از چند بار پلک زدند ، به من نگمرد
 :  زدم و روبه مرد گفتميعکسش بود ، لبخند

 !!! ي از عکست خوشگله تریحت...  چشماش خوشگلن ـ
 و ی را به سمت آنان  گرفت و آن ها هم با خوشحالاهی سفی زدم و با سر به داود  اشاره کردم ، داود  دو کيلبخند
 :  گرفتند ،گفتمتیرضا

 !!! دی مرخصـ
 بود ستادهی اما گستاخ انی که رو به من غمگي رفتند و من ماندم و آن دختری و چابلوسي  سه مرد با البه سراآن

 :  زدمي بود که او را فروخته بودند ، لبخندیکه نگاهش به آن مردان
 ؟!!! هیاسمت مژگان عباد... ـ خوب خانم خوشگله   
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 می حاال برانی بود ، داشت از هميزی پاستوری چه روسپگری دنی ، ادی ترسی زد ، انگار که از من می نفس منفس
 : دمی کشادی شدم و فری کرد ، عصبی مينقش باز

 ؟!!! ي بلدیفارس...  ی  کر و اللـ
 منصور افتادم ، گفت دخترك ي حرف هاادی باره کی جواب نداد ، واقعا برگ مرگ را امضا کرده بود ، به یوقت

 ، دمی پرسی علت سوالم را عربنی گفته که او عاجز از فهمش بود ، به همی به عربي هازیموقع با هم بودنشان چ
 .  انداخت در سالن سوخته مننی جدا شدند و نامش طنشیکه لب ها

 
 !!! هی عالـ

   عرب بودهی بود ، عالهی اسم او مژگان نبود اسمش عالهیعال
 ؟!!! یستی بلد نی پس فارسـ
 سن کم ارباب نی من در انکهی کرد ، به ای دانستم به چه فکر می بود ، نمرهی بود و به من خستادهی واکنش ایب

 .  هم بکنددی کرد و بای فکر منی به همدی من ، شايبودم و او در آن سن برده 
 !!! يری گی مادی ستیخوبه مهم ن...  طور نی که اـ

 :   کرد و دستور دادممای به شرو
 !!! دیاری حال و اوضاع درش بنی از اکمی نشی ببرـ
 .  بودمرهی او را گرفت به سمت پله ها ، رفت و من به پاسپورت او خي چشم گفت و بازومایش

 .  را نسبت به کارم بدانمکلی توانست واکنش مای زده بود و من مملی بود ،بالخره آلکس ای صبح عالامروز
 ي ساعت با هم پشت درهامی نبای عمارتش آمده بود و تقر بهلی نوشته بود که با آن همه ضرر و ضرر آخر دنآلکس

 . بسته بودند
 رفته و با برگشتش ، مدام مواد لی بوده و بعدم خودش به خانه دنشانی دو روز را آشفته و پرکلی مالی با رفتن دناما

 . و مشروب مصرف کرده
 .  او را اخراج کرد ه ستلی در آخر نوشته بود که فکر کند دنآلکس

 زنم و بعد از آن به آنجل ی حرف ملی خواهم آمد و با دنسی خودم به پاري به زودرای او نوشتم آنجا بماند زيبرا 
 .  رسدیم

 :   متوجه نگاه ام شدختی ری مالسی  مرا در گمیدنی که نوشی در حالمای تاپ را بستم و به باال نگاه کردم ، شلپ
 ؟!!! آماده اش کنم دی خواهیم...  ارباب ـ
 : نگاهش کردم 
 !!!  همه هم مرخصن...  نجای اارشی بـ

 خواستم بدانم چقدر آماده ی را هم مرخص کردم ، ممیگاردهای گفت و به سمت آشپز خانه رفت ، با دستم بادچشم
 . ست
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 يادی تحمل زردی بگادی دی جز ظرافت جسمش نخواهد بود ، بای ما رقصوانی خواست به او بفهمانم که در دیم
 .  را هم تحمل کندگری دياشد و ارباب هاداشت ب

 سوخت زود بود ی دختر بچه منی اي داشتند ، اما من دلم برای متفاوتی که هر کدامشان رفتار و پسند جنسیارباب
 .  و لب نزندردی مثل ما قرار بگی رحمانیکه در مجلس ب

 شانه زده شیموها. نشسته بود ییبای و دامن تنش بود که در تنش به زراهنی همراه او آمد ،  پمای فکر بودم که شدر
 . بودند

 .  اوردی باکره مانده را در مي من نقش دختر هاي دانستم چرا برای بود ، نمدهی و ترسساکت
 :  کردممای به شرو
 !!! مای شیمرخص...  برو ـ
 حلقه اشک دارد ، نگاه ام که شی اشهی که نگاه شدمی کرد ، دی او را دنبال مهی کرد و رفت ، نگاه عالیمی تعظمایش

 . ندی آنجا بنشادی کاناپه زدم ، خواستم بي زدم و با دستم که به کنارم رويکرد لبخند
 خواست ی مای سرش خراب کنم ، ي را رونجای انکهی خواست ای بود ، چه مرهی به من خزانی آوي او با لب هااما
 .   تفکرات او هستمی دانست اکنون من مالک حتی نمدی شاای کند ، نیی امشب مبلغ تعيبرا

 :  اما با تحکم گفتمآرام
 !!! نی بشایگفتم ب...  يدی نفهمـ

 : دمی کشادی رنگ تر ؛  فری تکان نخورد ، فقط نگاهش سرخ تر شد و صورتش ببازم
 !!! بتمرگ... ستمی مگه با تونـ

 یگار از خواب صد ساله بلند شده بود ، با اشاره سرم آرام و آهن  بدنش رعشه گونه تکان خورد ، اندمی که کشادیفر
 . به سمتم آمد و کنارم نشست

 .   کرد در کف دستشی دستش را فرو مي دستهانش نگاه کردم که داشت ناخن هابه
 دهی بخوانم که در حد مرگ ترسشی اشهی توانستم از نگاه شی کردم ، مکی را دور کمرش بردم و به خودم نزددستم

 .  که به آنجا آورده شده بوديزی ، نه بخاطر چدی ترسی او از من مدیست ، شا
 .  بوددهی شندی نخوان داشت و او هم شای زندگي برايادی من شانس زي دانستند که برده ها ی مهمه
 کرده می عصبادی زیلی بودم خی چنگم زد ، عقب رفتم  ، عصبشی سرم را به سمت گردنش بردم ، با ناخون هایوقت

 به اربابش صدمه نزند ،  ردی بگادی بستم تا ی او را هم مدی به من دست نزده بود ، باي دخترچیبود ، تا به امروز ه
 کی کرد ، درست مثل ی رفتار منگونهیات بود چرا ای حیی معمامیاشک ها ش صورتش را  پر کرده بودند ، برا

 .  یقربان
 و آماده انفجار ی چنگ زدنش و رفتار متناقضش عصبي بودم  برای عصبدم،ی کشنیی را با خشونت پاشی هادست

 .  گونه اش خواباندم که پخش مبل شدي محکم رویلیبودم  ،  چنان س
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 اتفاق در خلوت خودمان نی شوم  ، بدنم داغ کرده بود ، خوب شد ای چقدر مخفوف می حاالتنی دانستم در چنیم
 . اتفاق افتاد وگرنه االن زنده نبود

 ؟!!!هان ...  ی زنی گردنم و چنگ  می با چه جرعتـ
 :  گفتي بلندیی بغض اما مغرور سرکش با صدابا
 !!!  نداشتم ولم کن برمی به کار کسيمن که کار...  بزار برم ی خواهی از جونم می چـ
 ، به سمتش  گرفتی مادی دی ارزش هست ، خوشم آمد ، اما بای بمی دانست برای منکهی جرعتش آن هم بعد از ااز

 باز ماندن ، چهره اش جمع شد و اشک هاش می را به چنگ گرفتم که با ناله چشمانش نشی شدم و موهالیمتما
 :   درد دادندییغرور را به جا

 ؟!!! ی تونیم...  ی دختر پاك و معصوم بشهی و دوباره ي بری  تونیم...  يکجا بر...  ي بزارم برـ
 داشت که از دست داده بودم ، ناخواسته بهش یتیاند ، چهره اش درست معصوم مرهی زدم ، به چشمانم خيشخندین

 :  لبخند زدم
 !!!  کنم بزار برمیالتماس تو م...  بزار برم ـ

 ی دانست که اگر کسی کنم ، انگار نمشی کرد که رهای گرفت اکنون داشت التماس مشی راه دوم را در پپس
 ی ساده بود ، هنوز زندگدمی کرد ، خندی به جسم او نه به جان او رحم نمی نه کسگریبفهمد که برده من بوده ، د

 .  کردی که اکنون در آن پا گذاشته بود را درك نمي اهیس
 از التماس داشت اما همچنان ي کرد ، نگاه اش ردی بود و هق هق مدهی اش را گرفتم و بلندش کردم ، ترسقهی 

 کردند ، اما نگاه نم دار ی لب ها التماسم منی زبان نگاهش با او حرف زد ، ا بادی کرد ، انگار بایجسورانه نگاه ام م
 .  ترسدی گفتند که از من نمی مشی اشهیو ش

 بود ، بامزه و سر گرم کنده ، بلندش کردم ، نگاهش به چشمانم خورد از کارم تعجب ی و خاصنیری شي بازاسباب
 :  زدميکرد ؛ لبخند

 ؟!!!  در قبال امشب چطورهي آزادـ
 : دی مثل  درك سنش فکر کرد و پرسدرست

 ؟!!! ی کنی بعدش آزادم می گی راست مـ
 :  پله ها باال و به سمت اتاقم رفتماز
 !!!  به حالم داره و تالش توی بستگـ

 خواست بخواند در ی بود ، انگار داشت از نگاه ام مرهی به چشمانم خهی زدم و در اتاق را باز کردم ، عالی کجلبخند
 کرده ، ی بزرگیی بود که چه خطادهی گذاشت ، تازه فهمارمی را در اختفشی که جسم نحی گذرد ، وقتیسرم چه م

 .  را سرکوب کرده بودمازی شده بود و منم نریاما د
 کند ، یحمل م تی من را به سختهی شده بود ، عالجادی در من ای آرامش دوباره به اتاق برگشته بود ، اما ناآرامحال

 :  آوردرونی تحملش باال رود ، صداش مرا از فکر بهی کردم که عالی صبر مدی توانستم ، زود بود ، بایچگونه ، نه نم
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 !!!  اربابـ
 .  گرفتادی از درس اول که نی زود را افتاد انیآفر... ؟ ! ارباب

 !!!  هومـ
 ؟!!! ی کنیمن آزاد م...  دی سر حرفتون هستـ

 :  گفتمی کردم و با لبخند کجکشی ملتمس و مشتاقش کردم ؛ به خودم نزدیی به چشماینگاه
 !!! گمیپس وقتش که شد بهت م...  ی بمونی کي بری کرمی گی ممیدر ضمن من تصم...   ي چه عجله ـ
 . دندی بسته اش فرو چکي نگاه ام کرد و من لبخند زدم که چشم بست و اشک هاش از پلک هایمتعجب و عصب  

 زدم و ي که آرام و معصوم خواب بود ، لبخنددمی خورد ، بلند شدم و او را دی که به پوستم مدی با نور خورشصبح
 شتری به من بشبی من نبود ، پس چرا دي برده هانی ترمتی به کم قهی شبی صورتش را نگاه کردم ، او حتییاجزا

 .  خوش گذشتدشهیاز هم
 ساکن نگاه ام کرد و بعد نشست و با مالفه خود را از قهی چند دقدنمی نوازش انگشتم چشمانش را باز کرد و با دبا

 .  کردیمن مخف
 ي ، داشت روختی ری شدم و به سمت حمام رفتم ، بعد از حمام او هنوز با همان حال نشسته بود و اشک مبلند

 .  رفتینروم م
 کرد  ، کنارش ی ، هنوز  هق هق مدی را شانه کردم و عطر مخصوصم را زدم و  برگشتم سمتش ، عقب خزمیموها

 :  زدمي را نوازش کردم ، لبخندفشی گونه لطمینشستم و با سر انگشت ها
 !!!  باهت چطور رفتار کنميری بگمی که تصميچون  دو روز فرصت دار...  کن برده کوچولو هی گری تونی تا مـ

 .  کردیمی تعظمای آمدم  ، شرونی زدم و بلند شدم و از اتاق بیکچشم
 رفتم ، صبحانه آماده بود و من قبل ي نهار خورزی برده کوچولو به سمت منی خوردن ابی من بالبخند از فرو

 .  کندای پمی برايگرینشستنم به داود گفتم که دختر د
 بعد از من داخل اتاق شده بود و بعد مایحانه خوردم ، ش که به سر داشتم صبي گفت و منم خوشحال از نقشه اچشم

 .  که رفتدمیهم ندا را د
 او ي برده کوچولو کردم ، برانی دانستم چرا به ای کردم ، اما نمی نمی لطف را به کسنی باره بلند شدم اکی به

 . ردی شدم که بخورد و جان بگیی مقوییخواستار غذا
 :  اتاق مطالعه بودم که داود آمد و  گفتدر
 !!!  فرستاد شدهسیبه عمارت شما در پار...  شده دهیبرده خر...  قربان ـ

 :  تکان دادميسر
 !!! ي بری تونی مـ

 . امدی دانستم چرا کنار نمی حبس اتاقش بود ، نمهی گفت و منم مشغول خواندنم شدم ، دو روز بود که عالیچشم
  ؟!!! بود ی دختر احمقنی دوست داشت ، چرا همچشتریا از برده من بودن ب بودن ری روسپاو



 

@donyayroman 286 

 .   کردی انتخاب مدی هم باهی کردم ، عالی خوب و بد انتخاب مانی مدی را بستم ، وقتش بود ، باکتاب
 .  اطاعت کرد و رفتمای ، شارنشی را دنبالش فرستادم و گفتم که کجا و چطور بمایش

 نرفته بود ، رونی شانش آمدن به آنجا را نداشت بودم و اگر هم داشته زنده بیه هر کس کیی جانی در بهترمنم
 .منتظرش بودم

 دادم ی می درسکلی به مادی کند و تاوان پس بدم ، باری گمی پادمی ترسی کردم هنوز می نقشه ام را مرور منکهیبا ا 
 .  که بدنم داغ کرده بوددمی داستم چطور آنقدر مشروب را باال کشیتا فراموش نکند ، نم

 کرده بودم ، ي روادهی دانستم زی ؛ گرم بود مدیای بکی بار گذاشتم و به او اشاره کردم که نزدزی مي  را روالسیگ
 . بدم bdsm   خانم کوچولو درسنی به ادی وسط بانی بود ، اریاما واقعا ذهنم  آشفته و درگ

 : د کنی که چه کنجکاو دارد همه جا را نگاه مدمید
 ؟!!! نجای اایگفتم ب...  ي برده کوچولو کجای هـ
 زدم که به خود آمد ، تمام تالشم را کردم که ی کرد ، اخم هام جمع شدند و بشکنی دانست کجا سفر میخدا م 

 خواستم خواب ، ی داشت باشد ، مادی کوچولو به نی بماند که دوست داشتم ، اينخندم و هرچهرم همان طور
 . آرامش و کابوس او باشم

 ؟!!! گفتم ی چيدی نفهمـ
 که کم گرفته بود و ي انگار من معلم با خطش بودم و او دانش آموزقای ، دقستادی امی رو در روری و سر به زدهیترس

م با چشمان  کنده اری کردم ، با حرکت غافلگکی اش کنم  کمرش را گرفته ام و به خودم نزدهیمنتظر بود من تنب
 :  دمی شد ، پرسرهیگرد شده به من خ

 ؟!!! برده کوچولو ي فکر کردـ
 ی کرد سکوتش را نگه دارد ، می حلقه اشک داشتند  ، نگاه ام به لب هاش خورد که داشت تالش مچشمانش
  ؟!!! کرد ی تر می کارش مرا عصباننیدانست ا

 فهماندم که شانسش ی من به او چطور موانهی، دختر د وارد کردم  آخ گفت و چشم بست  شی  که پهلوي فشاربا
 ازی شودم که حس داشته باشم نه فقط نی مکی به برده ام نزدی کشتم ، وقتی متنیزده که برده من شده ، من نها

 .  با او بودن را دوست داشتممن ،  خواستمی نمیشی بوده او را نمایشی را نماهی اگر بقی حتای، 
 ؟!!!هوم ... ی  برده باشی خواهی پس نمـ
 نبود ، من ی نشان خوبنی کردم ، ای می کرد ، حس ضعف و ناتوانی سکوتش داشت تمام آرامش مرا خراب منیا 

 پاکت ي او بود ، هلش دادم که روي براي آالرم بدنی شناختم و ای ادراکم را خوب میهر چقدر هم مست باشم ول
 یی زدم  و موهامهی خشی گرفته بودم ، رودای را ی و دردناکبای زي هاي دوست داشت ، من بازيها پخش شد ، باز

 :  موج دارش را به چنگ گرفتم
دوست ...  پرسم ی ازت مگهی بار  دهیپس ...  ادی مثل تو بدم می سمجي من چقدر از برده های دونی نمی حتـ

 ؟!!! ی برده ام باشيدار
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 : دی و داد کشدندی او بود ، لبانش لرزی و اشکي اشهی من به نگاه شی عصبنگاه
 !!!  کالـ

 با ی شدند و ناله اش بلند شد ، او با چه جرعتدهی کششتری من بی از فشار عصبشی توهم تر شدند ، چنگ موهااخم
 چی که هی توانست غرور من را فرهاد کسی من باشد و رد کند ، چطور می دادم که خاصگشنهادی به او پنکهیوجود ا

 ؟! با کدام جرعت یبا چه پشتبان ،   کندی دختر حرف مرا رد منی ، استادی ایقابلش نمکس در م
 .   ادی برونی کرد که از قفس تن من بی اش بلند شد درست مثل بچه ها داشت تقال مهیگر
 .   گفت ولش کنمی دست آزادم فکش را به چنگ گرفتم و فشار دادم  ؛ اما او هنوز بدون ترس ناله وار مبا
 دست ری حقت بود همون زی منيبرو شکر کن برده ...  هان يری گیکه لطف من رو از چشمات م...  که هرگز ـ

 ...!!! ی رو بدوننجای تا قدر ایصد نفر باش
 : دی کشادی لحن ممکن ، فرنی حرفم تمام نشده بود که با تلخ ترهنوز

 ...!!! ولم کن...  ولم کن اشغال سگ صفت ـ
 ی دارد دروغ مدمی کرده که من نفهمي خوب نقش بازنقدری بلد بود ، چطور ای فارسهی عالمی بودرهی دو به هم خهر
  ، دیگو
 :  ،  با هر دو دست سرش را گرفته بوددی  کشیقی بلند شدم ؛ نفس عمشی حرکت از روهی با
 !!! یزرنگ... خوشم اومد ...  ی کنی و رو نمي بلدی پس فارسـ
 را در آوردم ، دوباره همان ترس دخترانه اش برگشت و رهنمی زدم و پي شد ، لبخندرهی خگستاخانه و با اخم به من 

 کرد و من در ی او آرامش من را خبر متی کردن را دوست داشتم اذي دانستم چرا با او بازی ، نمدیعقب گرد خز
 .   بودمازیاوج ن

 سمتش رفتم که  خواست فرار کند اما قبل از فرارش او را به چنگ آوردم ،  در آغوشم تقال کرد که رها شود اما به
 . قدرتش را نداشت

 !!!  مثل تو رو رام کنمی وحشي من خوب بلدم چطور برده هاـ
 .  دادمی را از تنش جر مشی زدم و لباس های کجلبخند

 خورد که دورم کند ، اما هر رفتارش درست مثل ی کرد و تکان می مي و زارهی شد ، گری دست مانع  از کارم مبا
 .  خنداندی سمج بود و من را ميدختر بچه ها

 در آن حال از  عماد که او را به من ی کرد ، حتی نمغی دری خواست ، از هر اسمی  و کمک مدی کشی مغیج
 .  خواستیفروخت کمک  م

 !!! نی نجات بدی رواننیو از دست امن ...  نجاتم بده ایخدا...  نه ـ
 توانستم بعد از کارم سر از ی کرد من می فکر نمی گفت ، حتی مامدی بسته بود و هر چه از دهانش در مچشم

 . بدنش جدا کنم
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 کرد که من را دور کند ، ی کرد ، همه کار می داد می نگه باز بدتر داد و باوهی زدم که ی میلی بار که به او سهر
 .    کردی مکی مرا تحرشتری و نوازش گونه اش ، اما رفتار و اعمالش بفی ضعي زد ، مشت هایچنگم م

 به سکسه شده بود لی بود که تبددهی بري امد ، هق هق های که از او میی بار نشسته بودم ، تنها صدای صندليرو
 . ختی ری بود و داشت آرام اشک مرهی، به سقف خ

 .  کردی شدم، چشم بسته بود که وجودم را درك نمرهیش خ و به چهره ادمی دراز کشکنارش
 

 کردم ی شروع می وقتشهی دانستم چرا همی است ، اما نمفی من ضعي دانستم بدنش برای را نواز کردم ، مشکمش
 .  شدی مانع من نميزی چچی هگرید

 ی مدی بادی شد ، شای برده من مدی نبادی شد ، شارهی معصوم و خاصش به من خیی باز کرد  و با چشماچشم
 :  کندمی باشد  تا ازش دل مشیگذاشتم آن شب ع

 ؟!!! دهم خب ی و من هم شکنجه ات نمی رسیتو به من م...  می درسته اش کنای بـ
 :  دینال
 ؟!!! ی خواهی از جونم می چـ

 افتاد ، چشم بستم و باز کردم  ، خون شی زدم و گونه اش را نوازش کردم ، نگاهم به خون گوشه لب هايلبخند
 :  لبش را گرفتميگوشه 

 !!! پس خوب باش...  شمیمنم بد م...  ی کنی   و نافرمانياگه باهم بد رفتار...  شم ی تو خوب باش منم خوب مـ
 حال دنی بعد دازمی من خوب را بعد نرای  لبش حرکت دادم ، انتظار داشتم قبول کند ، زي را نوازش گونه روانگشتم

 نی انتخاب کرده بودم ، اما او هنوز گستاخ و سرکش بود ، دستم را پس  زد ؛ اخمام  دوباره جمع  شدند ، و اهیعال
 ی عار  منقدری هنوز ايزی حفاظت چه چي ، برااوردمی سر در نمچی رفتار او هنی نبود ، من از اهی عالي برایخبر خوب

 :  شد
 !!!  دهنت هاي زنم تویم...  ي باز که عار شدـ

 : دی سرش را عقب کشدهیترس
 ... !!!  برات آسون بشهیتا زندگ...  خوب رفتار کن ـ

 :  شدمرهی و به سقف خدمی دراز کشدوباره
...  کنم تتیدوست ندارم اذ...  کنم تتی نزار اذهیعال... مجبورم نکن بد بشم ...  بگند چشم ارباب دی برده ها فقط باـ

 !!!!  نکنیتو رو خدا من رو عصب
 : دینال
من خانواده ... منو به زور به تو فروختن ...  منجالب نشدم نی خودم وارد ايتو رو خدا من که با پا...  پس بزار برم ـ

 !!! بزار من برم شهرم... تو رو به خدا ... دارم 
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 شناختند ، او ی م باشم که همهي او همان فرهادشی خواست پی ، چرا مدی فهمی چشم بستم ، چرا نمتی عصبانبا
 دستم يفکش را در پنجه ها.  خواست ی خواست من خوب باشم ، او بد را می خواست ، نمیهم همان فرهاد را م

 : فشردم
 ی عوضی فهمینم...  بگو چشم بگم زنده شو بگو چشم ریبگم بم... بگو چشم ...  گم ینفهم مگه نم...  هرزه ـ

 ...!!! ی فهمینم...  ی فهمینم
 مرا داشته ی نبود که خاصگقی نبود با او خوب باشم او القی الهی زد ؛ عالی مغی خورد ،  فقط جی میلی سیوقت

 : دمی کشی مادی زدم و فری کنم   ؛ میباشد ، او برده بود و من به او رحم نم
 !!!                 ي نخوريچه گور...  ي بخوریی گم چه گویمن م...  من مالکتم ـ
. 

 به خود ي من ، شکل ناگواري ، دست هانم ساکن شدند ، به چهره خوشگلش که با زدن هادمین نشیی صدایوقت
 نمی خواستم ببی خواستم نگاهش کنم ، نمی شدم ، سرم درد گرفت ، سرم را به دست گرفتم ، نمرهیگرفته بود ، خ

 . نگاه کنم ،  دادمی کرد و من به او رنج و سختی مهیکه با او که به من آرامش هد
 

 ، دندی دزدی و نگاهشان را از من مدهی از نگهبان تا مستخدم ترسدمی به عمارت رسی رفتم ، وقتسی بعد به پارروز
 :  تر شدکی خبر مانده ام ، با اشار من داود نزدی شده که من بيزی چدمیفهم

 ؟!!! خبرم یکه من ازش ب...  افتاده یاتفاق...  شده ی چـ
 : دیارشد خانه کرد و پرس به ی نگاهداود

 ؟!!! که فرستادم کجاست يدختر...  افتاده ی اتفاقـ
 :  گفتری به من و سپس به داود کرد و سر به زی نگاهرینص

 !!! رگش رو زده...  خدمتکار ها رفتند اتاقش یوقت...  روزید...  متاسفانه ـ
 : ده گفت کنترل شي باز و بسته کردم ، داود با صداتی را از عصبانچشمانم

 !!! دی دختر مراقبت کنهی از دینتونست...  کند ی چکار منجای همه خدمتکار انی پس اـ
 : بلند شدم و به سمت پله ها رفتم ، اما قبل از پاگرد رو به داود کردم 
 !!!  کنهمی کن که بتونه همراهدای برده پهی  ـ

 و درست فکر کنم امی برونی بهی عالتی توانستم از فکر چهره و معصومی گفت و منم به اتاقم رفتم ، نمی چشمداود
 .  مجلس نداشتمنی به برخورد خودم در ای، حس خوب

 .  نگه دارمی مخفي مجبور بودم بروم و تمام رفتار و باورم را گوشه ااما
 فکر مرا مشغول کرده باشد ، کاش آن هی توانستم باور کنم که برده مثل عالی و به فکر فرو رفتم ، نمدمی کشدراز

 .  و بسنی کردم که حس من فقط حس ترحم هست همیبرده خود را نکشته بود تا به خودم ثابت م
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 ، پسر دوست دمی بار کارن را دنی اولي مرا خواست و من به عمارتش رفتم ، همانجا بود که برالی بعد دنروز
 .  نخواهد داشتی خوبندهی دانستم آی بود ، اما من مي و بامزه یداشتن

 .  کردمی زد و من فقط گوش می حرف مکلی مای عرضگی داشت درباره اتفاقات و بلیدن
 :  زد گفتيلبخند

 ؟!!! ستی کنم حالت خوب نی حس مییکجا...  فرهاد ـ
 :  زدم و سرم را تکان دادمي مرده لبخنده

 ؟!!! ياری هات نمشی چرا مادر کارن رو به عـ
 :  کرد و گفتیاخم

 !!! مخصوص منه...  برده خاص منه یجول...  تو چرا ـ
 :  شدملی تکان دادم و به سمتش متمايسر

 !!!   خوام فقط مال من باشهیم...  خوام دست افرادت به اون برسه ینم...  برده خاص دارم هی منم ـ
 :  تکان دادي نگاهم کرد و بعد سرمات

 دیاول با...  ده ی ضعف تو رو نشون منیا...  ياوردی شبانه نشی رو با عي برده چیفرهاد تو ه...  ی تونی فعال نمـ
 !!!   ی برده باکره داشته باشی تونی بعد می کنی اس امي دیخودت رو ب

 :     که دستش باعث سکوتم شدمی بگويزی چخواستم
 ی خواهیم...من خبر دارم که برده عمارت تو رو کشتن ...  زن  بشه نقطه ضعفت هی ی خواهینم...  فرهاد ـ

...  تی که به عنوان خاصگی کنی می جات محکم بشه بعد اون معرفدیبا... صبر کن ...  ادی سرش بیی بالنیهمچ
 !!! قانونهنیا...   تونه همسرت بشهی برده نمهی...  تونه باشه ی نمنی از اشتریب

 :  را گرفتمی کرد ، بازوی ممیاشت عصبان شدم دبلند
نه ...  شهی نمیول...  که خواستار خانواده ست ی هستی اربابنیخودت اول...  ي فقط خودت عاشق شدی کنی فکر مـ

 !!! بسپارش به من...  ي دارکلی مثل مای پستبی رقیتا وقت
 به عمارتم آمد و کلی که داشتم با کار پر کردم ، مای حسهی از عالي گفتن خداحافظ از عمارتش دور شدم ، با دوربا

 .  کنممی ام را تحکگاهی توانم به ارباب ها جای شبانه است و من چطور مشی عگریگفت که هفته د
 :  او را گوش کردم با پوزخند نگاه ام کردي های من خونسرد وراجاما
 !!! من به جاده ی کنیتو به کفشت نگاه م...  هی فرق تو من چی دونی مکلی ماـ
 بدند و من ي چه کنم که ارباب ها به من راشی بودم که در مجلس عنی بلند شدم رفتم ، تمام آن روز در فکر او

 .  شدی دست خودم ممیارباب مطلق شوم و آنگاه زندگ
 شودم ، پسرك ی صفت چه موانی و حی رحم وحشی بي رحم لقب خوردم ، اکنون در جمع عده ای بای در کلمبمن
 .  ماندمی منتظر مدی دانستم بای؟ نم! رحم ی ارباب فرهاد بنکهی اای نگرفته ریاز ش
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 خواستم ی و منم قبول کردم ، نمندی خواهد مرا ببی داده بود که مامی قبل رفتنم به محل گفته شده الکس پاما
 .  مرا به شک برده بودکلی جسارت کالم مارای شوم ، زریغافلگ

 .  سپر داشته باشمکلی ماکی من مهم بود ، مهم بود که قبل از شلي برادی خواست بگوی چه مهر
 :  برگشت و بغلم کرد ، تعجب کردم ، در گوشم گفتدنمی بود با دستادهی ااهی و کاله سی با بارانآلکس

 !!! لطفا بخونش من وقت ندارم...  بتهی تو جادداشتی هی ـ
 به یعی سردی شد و بعد از آن داود مرا به خود  آورد که بادی ناپدیاهی بپرسم ، الکس در دل سيزی خواستم چتا

 . می برویمهمان
 شدم و بی افتادم و دست به جادداشتی  ادی باره به کی نشسته بودم و به رفتار آلکس فکر کردم و به نی ماشدر

 . دمی کشرونیتک کاغذ را ب
 .  نرسمی که به مهماندهی نقشه قتلم را کشکلی بود که مانوشته

 .  نقشه چه بودنی کاغذ و انی دانستم مقصود آلکس از ای بودم ، نمرهی به کاغذ خجیگ
 متعجب علت را یی طور هم شد ، داود با چشمانی را نگه دارد و همنی بلند دستور داد م ، ماشیی داود با صدابه

 : دیپرس
 ... !!!  رو بگردنی تمام ماشـ

 داود را گرفتم و هر دو ي ، شانه هادمی افتاد و من اسحله را دنی ماشي از شانسم بود که نور چراغ برق رودیشا
 .  خورد ، داود فورا برگشت و به راننده نگاه کردنی به در ماشری و تمیپرت شد

 .  را به دست گرفته بودم ، دوئل بود و شانس ، من در قبال جان داود هم پاسخ گو بودماسلحه
 تر کی نکرد و نزدکی را بکشد ، اما آنقدر احمق بود که همان لحظه شل خواست مای مرد که راننده من بود ، مآن

 .  که چهره ام خونسرد هستشدیشد ، داود به من نگاه کرد و فهم
 .  شد و من هنوز اسلحه ام را در دستم پشت خود نگه داشته بودمی مکی نزدشیروزی با لبخند و حس پمرد
 :  شده بودرهی مستاصل به من و به آن مردك خداود

 !!!  بلند شورشیبگ... گفت ی داود وقتـ
 . ردی توانستم بزنم بدون آنکه بترسم که بمی بود که مکی نزدي به قدرگری سر و ته گفت دی بی فقط چشمدینفهم

 : دمی کشادیفر
 !!!  االنـ
 انداخت نی را زم کردم که اسلحه افتاد و همان لحظه داود اوکی برد و من هم به دستش شلورشیداود به سمتش  

 .  ، اتفاقات با سرعت اتفاق افتاده بودند
 کرد ، داود مجبورش کرد ی به من نگاه می او را گرفته بود تا تکان نخورد ، به سمتشان رفتم ، مرد با گستاخداود
 . بشند

 :  زانو زدمشی در رورو
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 ؟!!! ی منو بکشی خواستی چرا مـ
 :  شدرهی زد و به من خلبخند

 !!! ی عوضی مرگیقی چون الـ
 :  رو به من کرد که سرم تکان دادمداود

 !!!  کنهی نمي فکرنی که خدا همچینی بی مـ
 :  حرکت کردنی بلند شدم و داود کارش را تمام کرد و سوار شد و ماشيشخندی نبا
 ...!!!  رونی ترسم ماشیمن م...  قربان ـ
 !!!  کنهیهمون بدبخت تموم مفکر کرد کارم رو ... مخ نداره نقدری اکلی ماگهی نه دـ

 ام رد گاهی دانستم که باز جای ، ممی دانستم که باز دست خالی ، ممیدی  رسشی تکان داد و ما به محل عي سرداود
 . لی گفت بود بسپارم به او و من هم گذاشتم به دست دنلیخواهد شد ، اما دن

 .  ماندرونی و داود هم مثل تمام محافظ بدمین رس ، به مکای اربابشی دلباز و پر از عي بود جاشهی مثل هممجلس
 با تعجب و بعد با پوزخند به من نگاه کرد و کلی و لذت بودم نگاه کردم ، ماشی که غوت ور در عي همه آن هابه

 . نمی مستگونه گفت کنارش بشیی و صداشی با علی باز نقشه دارد ، دندمیمن فهم
 که می دهان باز کرد و گفت که من چه اربابکلی خوب بود که مازی لباسم را در آوردم و کنارش نشستم ، همه چمنم

 . برده ندارم
 از برده یکی به لی و بعد هم دناوردی کم نمکلی و گفت که من روش خودم را دارم ، اما مادی اول مستانه خندلیدن

 جامش را باال برد لیزن قد بلند و خوش چهره برگشت ، دن گفت که از مجلس خارج شد و بعد به يزیهاش چ
 : گفت

 ... !!!  برده فرهادنمی اـ
 :  نگاه کردلی شده بود و بعد با تعجب به دنرهی به برده خدهی رنگ پرکلیما
 ...!!!  اربابـ
 !!!  جلوایب...  دهم ی مهی برده لوند رو به تو هدنی فرهاد من اـ
 به لی شدش بفهمم ، برده توسط برده دنری توانستم از تکان فکش و سر بهب زی کشت می داشت خود را مکلیما

 کلی اون برده خاص مادی هست ، اما فکر کردم شاکلی او مانی بي دانستم چه سریزور و به سمت آورد شد ، نم
 . بود
 :  در گوشم گفتلی کرد ، دنی التماسم می در بغلم انداختنش ، به فارسیوقت

 !!! رنیهمه به تو خ...  فرصت تو فرهاد نیر اخنی اـ
 .  خوردکلی به نگاه سرخ شده مانگاهم

 کی درست مثل کچارهی همه رو به رو شدم و اون زن بقی با تشوی او گوش کنم ، وقتي توانستم به التماس هاینم
 .  زدی شد و زار می ممیتولدم تقس
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 صدام زد ، کلی بودم که مادهی نرساطی زدم ، هنوز به خحونری بی از مهمامانلی دلنی بعدش مهم نبود ، به همبرام
 : برگشتم و نگاهش کردم ، درست مثل باخته ها بود

 ؟!!! ي تعجب کرددنمی واسه کشتنم و زنده دهی چـ
 : ستادی امی قدمکی
 !!!  زن شوهر دارهی مادر بود هیاون ...  ي دی جوابش رو مـ

 :  زدمی کجلبخند
...  به شما دمشیاالن هم که من ببخش...  لی بعدش شده برده دنستی که بود مهم نیهر چ...  ي سوزی تو چرا مـ
 !!!  ندارهی به من ربطگهید

 :  گفتنی سرخ و خشمگي برم که بازوم و گرفت و با چشم هاخواستم
 !!! نرهادتی و نیا...  ي دی جواب هر اشکش رو مـ

 .  و رهاش کردم و رفتمدمی را پس کشدستم
 بودند و واکنش رفتهی مرا به عمارتش دعوت کرد و منم رفتم ، او خوشحال بود که ارباب ها مرا پذلی بعد دنروز
 .  بودمهی بود و نگران عالکلی آخر ماي نسبت به من داشتن ، اما تمام حواس من به حرف هایمثبت

 .  گفت خوب هست خوب هستی زدم و او می زنگ ممای به شنکهی ابا
 کلی به چه علت گرفته ام و من گفتم که مادی هم متوجه شد و پرسلی تمام وجودم را پر کرده بود ،  دنی نگراناما

 .  امهیچه به من گفته و من نگران عال
 :  به رانم زد و گفتلیدن
 !!!  بکنهی غلطنی تونه همچی نمختهی نگران نباش پر هاش رـ

 :  کردمنگاهش
 فهمم چرا یمن نم...  دهم ی گفت تاوان پس میبعد مهمان... ن بکشه  خواست مشبی دکلیما...  هی منظورت چـ

 ؟!!! حساس شده نقدری برده اهیبخاطر 
 :  داد و گفتهی به مبل تکلیدن
 !!! زنش بود...  نبود کلینه دوست من اون برده ما...  برده هی ـ

 :  گفتی زد و به سالمتالسمی مشروبش را به گالسی مهبوت نگاهش کردم که او گهی چند ثانيبرا
 !!! جمی من گلیدن... چطور هم ارباب هم خانواده داره ...  شهیمگه م...  زنش و به تو داده ـ
 :  خونسرد به من نگاه کردلیدن
...  ي محموله رو از دست دادی وقتادتی...  ی شی کنم تو دچار ترحم می وقت فکر می فرهاد گاهی دونی مـ
گفت هر ... من پشتبان خواستم که بتونم بهش اعتماد کنم ... تو کنم نیگزی اومد و گفت که اون جاشمی پکلیما

 مغز ی دونستم که اون بی رو منیمنم ا...   تو باشهي خواست جای فقط مستیچه من بخوام مبلغ و خواستم مهم ن
اونم ...  خوام ی و مشینش با تمام دارا از تو ضرر کن من زشتری گفتم اگه بلی دلنیبه هم...  حرف هاست نیتر از ا
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 از اون زی کرد و تا آخر من همه چیبعدم که ضرر م...  دی دی چرا چون خودش رو باهوش می دونیقبول کرد م
 !!! بعدم زنش رو به تو دادم...  یارباب اال اسم... گرفتم 
 :  عاطفه باشدی تواند پست و بی تا چه اندازه ملی بردم که دنی زد و من پيلبخند

 ؟!!! خواهم ی از اون ها رو میکی برده هاش من هیبق...  ادی سر زنش میی چه بالـ
 :  تکان دادي زد و سريلبخند

 !!!  اون مردك ندارمي به تفاله های دلبچسبچیمن ه...  همش مال تو ـ
 ، همراه دمین را به هم بخش آلکس تماس گرفتم و او هم به عمارتم آمد و خواهرش را شناخت و من با لبخند آنابا

 .  که مال آلکس باشدکلیبا تمام اموال ما
 .  را آماده کنند تا من برسمهی پرواز داشتم ، تلفن کردم که عالفردا

 نی از بزرگ تریکی نکهی داشتم ای دادم ، حس خوبهی تکمای هواپی صندلي اطاعت کرد و من آرام سر را رومایش
 .  من از سر راه ام کنار رفته بوديدشمن ها

 .  مننهی دشمن من همانجا در کنار من بود ، در سنی دانستم بزرگ تری نماما
 يشخندین " خار دار اهیسنگ س" کردم ، لقب گرفته بودم ی ارباب ها که درباره من بود نگاه مي به حرف هاداشتم

 . زدم و از پنجره به خاکم نگاه کردم
 سنگ داشت حسرت آغوش گل نی وجود انی رحم اکنون سنگ  شدم ، با ای دانست من بیم نهی دانستم عالیم

 .  دارداجی سنگ به بودن او احتنی وقت نتواند درك کند ، که اچی هدی خورد که شای را میفیشکننده و لط
 خواهم و او یم امشب ي را براهی به سمتم آمد و من خوشحال رو به او گفتم که عالمای ، شدمی به عمارت رسیوقت

 :  گفتیبا نگران
 ...!!!! راستش...  هیعال...  ارباب ـ

 : دمی برم داشت ، اخم هام جمع شد و داد کشترس
 ؟!!! کجاست هیعال...  ی  گرفتیچرا اللمون...  حرف بزن ـ
 !!! ضهیمر...  ادی تونه بی امشب نمهیراستش عال...  ارباب ـ

 خواب ای خبر از دنی که معصوم و بهی ، به عالامدی هم دنبالم ممای  رفتم ، شهی ازش گرفتم و به سمت اتاق عالچشم
 .    شده بودرهی پر از خشمم خیی برداشتم ، که از جا جست و با ترس به چشماشیبود نگاه کردم  ، پتو را  از رو

 :  گفتمایش  
 ...!!!  کردم واقعانشی ارباب من معاـ

 :   خفه شدشیبا داد من صدا کرد ، ی داشت مخم را مچاله مصداش
 !!! رونیگمشو  ب...  ببر صداتو ـ
 : خودش را جمع کرده بوددهی دوباره به او نگاه کردم که ترسمای رفتن شبا
 ؟!!! چند روزه ـ
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 :  گفت ، جواب دادی را لرزش عصاب خورد کنش منی بود ادهیترس
 !!!  دو روزـ

 گری کند ، البته که بازی مي دختر دارد  نقش بازنینستم که ا دای ؛ من مدی گوی دانستم دروغ می کردم منگاهش
 :   نبودیخوب

 ؟!!! شد رفهمی شینی ببتی که رنگش تو زندگي کنم حسرت بخوری ميکار...  ی اگه دروغ گفته باشـ
 :   را تکان دادسرش

 !!! ي پنج روز فرصت دارـ
 خواست چطور از من ی ، بعد مافتی ی مانی بود، سرانجام مدتش پادهی نقشه بود که کشنمی شدم و رفتم ، آخر ابلند

  ؟!ردیفاصله بگ
 : دمی برگشت ، پرسینی کاناپه نشسته بودم که ندا با سيرو
 ؟!!! غذاش و خورد ـ

 :  کرد و گفتیمی تعظندا
 !!!  خورنیگفتن نم... نه ارباب ـ

 دنمی دادم ، به او که با دهی اتاقش رفتم ، به در تک کرد ، بلند شدم وبه سمتی مری عصبابم را خورد و خاکشداشت
 دهی علت ترسنی کنم ، به همی دانست که من قول بدم فراموش نمی نمهی عالدی شدم ، شارهی خدیبه کمدش چسب

 . بود
 : گرفتی کرد ، داشت خندم می  ترس که او را معصوم تر منی ااز
 ؟!!! ي خوری نميزیچرا چ...  يچرا غذات و نخورد...  خورمت ی نترس نمـ

 کمد ي خودش را به کمد چسباند، دستم را کنار صورتش روشتری کرده بود ، آرام به سمتش رفتم  ، بسکوت
 بود ، از خود فی گل سرخ نرم و لطي گونه اش را نوازش کردم  ، درست مثل گلبرگ هاگرمیگذاشتم و با دست د

 نبودم ، فرهاد ی من فرهاد واقعهی عالشی ، پمامدی زود کنار منقدریابل او ا دانستم چرا در مقی خود شده بودم ، نمیب
 :  رحم نبودمیب
اون ...  سازه ی بلدم که سه سوته کارتو می من دکتر خوبیواگه بش...  ی شی مضی مري غذات تو نخورهی عالـ

 !!!  شهی نمضی وقت مرچی هگهیوقت د
 ي فام کم آورده بود ، لب هاي دو ماه نقره نی کنار ادی خورشیی به نگاه من خورد ، گرماشی جذاب و وحشنگاه

 : ترك خوردش تکان خوردند
 !!!  کنهیمعده ام قبول نم...  خوره یحالم از غذا بهم م...  شم ی مضی مری وقتـ

تکان دادم   او بودم ، سرم را یی رحم بودم ، او برده من بود و من خدای ، من بدی دی مرا می خود واقعدی نباهی عالنه
 .  و عقب رفتم
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 را به تن داشت که گفت ي انداختم ، همان لباس های را نگاهشی از خارج شدن  برگشتم سمتش ، از سر تا پاقبل
 :  عادت دارد

 ؟!!! ي چند روز ئه حموم نکردـ
 شد ، رهی خمی عصبیی و به چشمادی کشغی که به کمدش خورد جی گرفت  و جوابم را نداد، با مشتنیی را پاسرش

 :  دمی کشادیفر
 ؟!!! باز ي کر شدـ

 :  من کنان گفتمن
 !!!  پنج روزـ
  گفتمی شد ،  با لبخند کجی داد ، مگر می خون نمي روز حمام نکرده و بو5 شدم  رهی گرد شده به او خیی چشمابا
: 
 ؟!!! واقعا ـ
 : مد به اتاق آدهی هم ترسمای را صدا زدم ، شمای به من بود که ششینگاه اشک 
 ؟!!! بود يارباب امر...  جانم ـ
 ؟!!! رو دست تو نسپردم هیعال...  رفتم ی مگه من وقتـ
 !!! له ارباب...ب... بـ
 ؟!!! هیختی رنی پس چرا هنوز اـ
 ... !!!  کنهی قربونت تون برم حرف گوش نمـ

 :  دی ترسی از من منقدری ایعنی افتاد ، ی نگاه کردم داشت واقعا پس مبهش
 ؟... !!! کنه ی حرف گوش نمـ
 
   کردممای به شرو
 !!!  اتاقمارشی حموم که کرد بـ
  رفتمرونی رنجور و غمزده اش کردم و بیی نگاه را به چشمانی کوتاه گفت چشم ، همان لحظه آخریمی با تعظمایش
. 

 .   درست کنندي مغذیی غذاهی عالي اتاقم منتظرش بودم به خدمتکار ها گفته بودم برادر
 .  بودندانی نماییبای و رنگ سبزه پوستش به زتشی داخل شد ، معصومی و کوتاهدی باز شد و او با لباس سفدر
 :   امر کردممایرو به ش 
 !!!  بخورهاری بيزی چهی ـ
 !!!  چشم اربابـ
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ست و  ، ساکت و سرد رو به من نشندی مبل بنشي رومی از اتاق خارج شد و من به او اشاره کردم رو در رومایش
 :  دمی تر شده بود پرسبای  اما محجوب و زدهی انداخت ، از او که چهره  اش ترسریسرش را به ز

 ؟!!! يدوسش دار...  ادی لباست بهت مـ
 خواستم آن لباس را از او ی دامن لباسش را به چنگ گرفته بود که انگار من مي ، طوراوردی را باال نمنگاهش

 . رمیبگ
 !!!  هوممی نترس فقط قرار با هم حرف بزنهی عالـ

 مرا به نی ، ادی خشکی که او داشت انگار هرگز نمی اشکي چشمه انی هاش دوباره چهره اش را پر کردند ، ااشک
 . کردی میشدت عصب

 :  گذاشتزی مي آورد و  روشی همراه با سوپ و مخلفات براینی سخدمتکار
 !!!  بخورـ

 به رفتار او بودم ، چهره اش جمع رهی باال برد  ، و قاشق را در دهان گذاشت و من خیقاشق را با  لرزش محسوس   
 هی او را از دست بدهم ، من به بودن عالي زودنی خواست به ای تواند بخورد ، نمی کردم که مقشیشد و من تشو

 که با ی آرامشازی نای ترحم هست ای کنم ، ی مس که حی کردم همه آن احساسی داشتم ، آن زمان فکر ماجیاحت
 . دی رسی به من مهی عالشیبودن پ

 من خوشحال هست ، اما او تنها فکرش ی که بخاطر نگراندی و بگوااوردی منتظر بودم که نگاه خاصش را باال بمن
 .  بود که از دست من فرار کندنیا
 ؟!راستش رو بگو  باهت ندارم فقط يبخدا کار... راستش رو بگو ...  پرسم ی سوال مهی...  هی عالـ

 : دمی ملتمسش  را به چهره ام دوخت  پرسنگاه
 ؟!!! ی که من و از سرت باز کنی گی دروغ مي دارای...  ي تو واقعا عادت دارـ

 احمق نقدری طرف هست ، من ای کرد که با چه کسی و باعث سرفه اش شد ،  او فکر مدی پرشی در گلوسوپ
 کرد ؛ دوباره به مبل ی مي دروغش پافشاري و رواوردیند ، او هم کم نم خواستم خودش اعتراف کی ، اما مستمین

 :  کردمي آورادی کردم  کی نزدمی دادم و فنجانم را به لب هاهیتک
 ؟!!! کنم ی ات مچارهی بی گفتم اگه بفهمم دروغ گفتی دونی خودت مـ

 ، اما از ترس که مرا ادی بشمی ، از او خواستم پدی گوی دانم دروغ می مدی شده زل زده بوود به من و من فهمخشک
 .  رسانده بود ، قاشق از دستش افتاد و رنگش درست مثل کج شدنیقیاز شک به 

 که او ي رهی دستش را ول کردم با همان قدرت ذخی را گرفتم و در حمام را باز  کرد و وقتشی شدم و بازوبلند
 اش با شدت باال و نهی و عرق کردش نگاه کردم سدهیچهره رنگ پر به نهیداشت مانع از افتادنش شد ، دست به س

 .  رفتی منییپا
 !!!  نهای ی گی راست منمی خوام ببی مـ

   عقب تر رفتانیگر
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 ی از چنگال من میی دانست فقط کسای دختر ك نمنی  به چپ و راست رفت ، داشت دنبال راه فرار بود ، اسرش
 .  خواستم که او را آزاد کنمیتوانستند فرار کند که من خودم بخواهم ، اکنون اصال نم

 توانست ی من فرار کند ، اما نمی کرد که از دست بازرسی و داد  تقال مغی جمع تر شد ، به سمتش رفتم  ، جاخمم
 . ، در حد آن نبود

 کرد که آن کس ی  ، انگار فکر مدی کشی مغی پرده از دروغش بردارم  ، در اتاق صدا داد ،  هنوز  جنکهی از اقبل
 .  پشت در او را از دست من نجات خواهد داد

 مرا ی بودم ، اما تلخی عصبهی از او از دست عالشتری برای توانست مرگش را زودتر بخواهد ، زی که بود می کسهر
 .  چشدیآن مزاحم م

 :  اخمام جمع تر شدمای شدنیا باز کردم  ، با د ردر
 ؟!!! ی مزاحمتت داشته باشي برای خوبلی دلدوارمی اممای شـ

 :  شد و گفتری به زسر
 !!! اما گفتند کارشون مهمه...  گفتم شونیمن به ا...  متاسفم ارباب ـ
 ؟!!! ی کـ
 !!!  جناب داودـ
 :  بلند شددنمی کنارش رد شدم و به سمت اتاق کار رفتم ، داود نشسته بود و با داز
 ؟!!! ی باشی االن دبدی مگه تو نبانجای ايچرا اومد...  شده ی چـ

 :  شدری به زسر
 ...!!!  محموله رو گرو گذاشتهوسفیجناب ...  امیاما مجبور شدم ب...  متاسفم قربان ـ

 :  زدمداد
 ؟!!! به اون ندارم  ینی من د چرا به چه علتـ

 .  کرده ستی حماقتنی خرفت چرا همچری پنی چه شد که اقای دانست دقی به هم ، و داود هم نمختی رعصبم
برده ( شی سگ هاشی خود نمايرفتم که داشت برا) پدر صومد (  وسفی رفتم و فورا به عمارت  ی شب به دبهمان

 . دی کشیرا به رخم م)
 : دمی مضحکش نشستم و فورا پرسی توجه به حوال پرسی ، اما من بدیایو خواست به طرفم ب بلند شد دنمی دبا
 ؟!!! ي شدریاز جونت س...  ی  من و نگه داشتي محموله ی چي براـ
 :  آورد و گفتیدنی ما نوشي و خدمتکار برادی هم نشست و خنداو
 ؟!!! تونه در مقابل فرهاد قد علم کنه ی میوگرنه ک...  یتیبخاطر مسائل امن...  دم ی من فقط گفتم فعال نمـ

 :  را تکان دادمسرم
 ؟!!! ي بدحی توضیتی که برام مسائل امنياوردی نرانیمن و از ا...  هی نقشه ات چـ

 :  و گفتدی خندبازم
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نفوذ و ...  برمیبه گروه ارباب... خواستم یمن م... یراستش رو بخواه...  غبطه خوردم شهی من به هوش تو همـ
 !!!  برسونهي تونه من به سمت باالتریقدرت تو م

 :  زدم و بلند شدم ، قبل رفتنم برگشتميپوزخند
حرمسرات پر ...  ده ی بهت نمی نفعی ارباب بشیدرضمن تو بخواه...  تونه ارباب بشه ی مغز کوته فکر نمهی ـ

 !!!! ي نفوذو قدرت هم داريثروت باد آورده هم دار
 :  شدبلند

قدرتم اون ... خوام خودم ارباب خودم باشم یم... خواهم فقط مواد و برده به ارباب ها بدم یمن نم...  فرهاد ـ
 رو از کلی مای تونستی اگه من نبودم می کنیفکر م...  همه لطف کردم نیمن به تو ا...  شهی می المللنی بيطور

 ؟!!! ی به در کندانیم
 :  شانه اش زدمبه
 ی وجود تو رو معرفنیمن با ا... ی خودت تالش کندی ارباب ها باگاهی به جادنتیاما رس...  دستت درد نکنه نی آفرـ
 !!!  رو به من نزنيزی وقت  منت چچی هگهی دزی چهیو ...  کنم یم

 وقت خانه چی هی ولامدمی مواد مي کار و حرف زدن با ارشد هاي براادی زنجای انکهی شب را در هتل ماندم ، با اآن
 .  شهر نداشتمنیدر ا

 .  بودافتهی انی پای ولنی دروغی حتهی خواستم فردا به تهران بروم و مدت عالیم
 توانست ی کند ، آنقدر زود نمی می دادم و موضوع را گفتم ، او هم گفت بررسامی پلی دنملی به ادنمی خوابقبل

 .  شدی به من مربوط نمگری بدهد ، دیزمون کرد چه آی امر ملی دانست تنها دنیارباب شود ، او هم م
 رابی سهی تاب بودم که از چشمه عالی وجود که بنی آمد و مرا به شام دعوت کرد ، با اوسفی از پروازم قاصد قبل

 . شوم ، اما دعوتش را قبول کردم
 شی هازكی از کنیکی کرد که با شنهادی و نوش فراوان بود، در آخر شب پشی گرفته بود ، رقص و عی مفصلبزم

 . خوش بگذرانم
 .  گرفتمی را به آغوش نمی من هر کسرای چقدر متفاوتم ، زلی او گفت که من با دنشنهادشی با رد کردن پاما

 دارم پشت حرفش داشت مرا مسخره ادی ما ضعف بود و من به ی ، اما در نظام اربابامدی مفی به نظر تعردی شانیا
 .  کردیم

 و اهی بخت سیعنی ی آور خواهم شد که اربابادی به او ي به زودرای و تنگش ، زکی باردیم به د او را هم گذاشتجواب
 .  شوداهی خواهم بختم سیمن نم

 را خواستم که مای داد ، شی به من آرامش نميزی چچی بعد به عمارتم برگشتم ، آنقدر گرفته و ناراحت بودم که هروز
 . اوردی را به اتاقم بهی ، از او خواستم که عالدیایب

 .  کنار اتاقم بودنی همهی ، اتاق عالاوردی بيدی جدهی از اندازه طولش داده بود ، مگر به او گفته بودم عالشی بمایش
 .  ستدهی دخترك سرکش باز نقشه کشنی شک ای بنمی بلند شدم که علت را خودم با چشم ببیعصب



 

@donyayroman 300 

 او و آرامش خودم خسته شده بودم ، اما او در اتاقش هم يز رفتار ها اگری اتاقش را با تمام خشمم باز کردم ، ددر
 او که دنی ، و به سمتش رفتم با ددمی دي اهی  ، کنار پنجره بالکن سادندی لرزینبود ، همه از انفجار من  با ترس م

  دمی کشادی کرد ، فریداشت فرار م
 ... !!! هی عالـ
 افتاد تنها ری که گیدارد ، با دستورم ، نگهبان سگ ها را ها کرد، دتا وقت راه فرار نجای کرد ، ای دخترك فکر منیا

 .  کنمی به او رحم نمگری بود که دنیفکرم ا
 رام شود و ای او دست من هست ، ی شوم که مرگ و زندگی آور مادی بود به او دهی را ندیسمی فرهاد ساداو

 .  و ناآرام او خواهم شداهی من خود سرنوشت سای ردیسرنوشتش را بپذ
 
 .  که از سگ داشت از من نداشتی شده بود ، با آن ترسی اتاقش زنداندر

 کردم رام کردن ی فکر مزی چکی کرده بود ، آن لحظه فقط به ی مرا به شدت عصبهی کنم ، عالی چکار مدمینفهم
 دخترك شده بودم ، نیمن وابسته ا رود ، ی نمشمی کنم که از پی خواستم با رام کردنش خود را راضی ، مهیعال

 .   کرد که نزنمشی التماسم مو دیچی پی خورد و به خود می من مي دست و پاری که زيوابسته دختر
 ی کرد ، حتی داشت فرار مهی با زور مانع رفتنش شوم ، ترس را آن لحظه حس کردم که عالی خواستم حتی ممن

 .فکر نکرد بعد از آن چه خواهم شد
 نی او با انکهی بلکه از اهی شده بودم ، نه از شالق زدن عالمانی شدن خشمم به شدت پشی از ترك اتاق و خالبعد

 .  او باشمی خواستم بی مجدد من و من نمیی تنهایعنی نی شود که برود و ای مبی ترغشتریکار ب
 .  قصد فرار نداشته باشدگری و د بودم به گفتش عمل کنددواری و گونه اش را نوازش کردم ، امدمی دراز کشکنارش

 :  زدم او چشم باز کرد و من با لبخند گفتمی مملی که به افرادم ای حالدر
 ؟!!! ي شدداری بـ

 .   شانه اش گذاشتم که آخ دردناکش بلند شدي بست  دستم را روچشم
 :  و گونه اش را نواز کردمدی دراز کشکنارش

 ؟!!! آخه ی کنی من دوست ندارم بزنمت چرا مجبورم مهی عالی کنیچرا درك نم...  نکن می گم عصبی مگه نمـ
 .  گذاشت با او خوب باشمی کرد ، نمی کردم ، اما او درد مرا درك نمی ، من دردش را درك مختی اشک ردوباره

 را یی را نابود و گدای تواند حکومتی دو چشم منی دانست ای چه مهی که  چشم باز کرد ، عالدمیگونه اش را بوس 
 .  شاه کند

 :  دادی من را به  چشمانش راه نمچرا
 ؟!!! هان ی شه اگه دوستم داشته باشی میچ... با من خوب باش ...  ی تو خوبهی عالـ
 سرم ری را زمی تر شدم ، طاق باز شدم و دست هادی و ناامدمی و من درد کشختی باز هم سکوت کرد و اشک راو

 :  برد و به سقف نگاه کردم
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 رو هیمن عال...  ستمیمن ظالم ن...  ستمیمن ارباب ن...  ستمی هم بد نیلی من خینی بی میگه باهم خوب باش تو اـ
 ...!!! من...  ستمیمن ارباب ن...  زنم ینم...  زنم یدوست دارم من اون نم

 مادرم را دوست نکهی شدم ، باای خواستم مثل پدرم باشم ولی نمنکهی توانستم فراموش کنم ، من با وجود اینم
 همچون ی سال18 با دخترك ی ، ولدی پرستی درونم را قبول و متی بود که من را همان معصوميداشتم و تنها فرد

 .  رفتار کردموانی حکی
 منت قلبش را به من داد ی ، من لورا او که بندی بی نمبی به خود قول نداده بودم که زن و بچه در نزد من آسمگر

 .  فرستادمدی جاويایرفتم ، آن همه دختر که به دنمن قلبش را نشان گ
 .  پدرم شده بودمیعنی می مرد زندگنی رحم همچون منفور تری بیسمی ارباب سادکی هم من

 خواستم با ی که می آنم جلو کسختمی بار اشک رنی اولي ام کنار رفته بود و من برااهی نشدم چطور غبار سمتوجه
 .  بماندشمیترساندنش مجبورش کنم پ

 !!!  اربابم مالک همه وجودتهیمن ...  ی اربابم و تو برده منهیمن ...  بدم یلی من خـ
 :  زدمي و متعجب بود ، لبخنددهینگاه ش کردم ترس 
 چیپس ه...  دوستت دارم یشی معصوم میوقت...  هی به بچه هاست من رنگش شون دوست دارم عالهی چشمات شبـ

 !!! نمی ببدی نبایوقت توشون تلخ
 .  دخترك کم  آوردم بلند شدم و به اتاقم رفتمنی توانستم ، من جلوه ای نمگرید
 

 حاضر شود تا من زی کرد و با گفتن من مجبوئر بود سر می نمی خود را زندانگری روز از آن شب گذشته بود ، دچند
 . دوباره شالقش نزنم

 رفتم ، اما دوست ی به شمال مدیمروز جلسه داشتم با خورد ، ای را مشی نشست و غذای و کنارم مرفتهی هم پذاو
 .   همانجا بودای شب جدا باشم ، انگار هر جا او بود دنکی ي برای حتهینداشتم از عال

 ؟!!! هی عالـ
 :  کردنگاهم

 ؟!!! بله ـ
 :  باال رفتند ، او هم بلغور کردمی فراموش کرد ، ابروهاباز
 ؟!!! بله ارباب ـ

 :   مندانه زدم و گفتمتی رضالبخند
 ...!!!  چالوسي جشن توهی من قرار برم به ـ
 .   چشمان براق و خوشحال نگاه ام کردبا
 !!! امیاونجا منتظرم باش شب م...  من ییالی بره وی راننده تو رو مـ
 .  بلند شدم  و کت را برداشت و رفتمو
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از کسب کار دومم که تجارت واردات لباس بود ،  ی خوشي بود ، مخصوصا خبرهازی در آن مجلس همه چنکهی ابا

 .  دادی آزارم منی من آنجا نبود و ایاما انگار خوشحال
 .  جواب پس بدهمی رفتم ، چون خودم ارباب همه بودم الزم نبود به کسرونی بی مهماناز
 رو به داود گفتم ، همه خدمه اخراج هستند ، او هم امر هم را قبول کرد ، در اتاق خوابم را باز دمی که رسالی وبه

 . را به دندان گرفته بودنشیی زده بودند ، لب پارونی از شالش بشی معصوم خواب بود موهاهیکردم ، عال
 .  تخت نشستم و شالش را آرام برداشتم ، اما همان او را مثل جن زده ها پراندی زدم ، لبيلبخند

 .  توانست مرا به شدت برنجاندی منی ترس عشقم بودم ، و اهی خواستم اما من مای آنکه نمبا
   ، کردمی خشمم را سر شال قرمز رنگ او خالتمام

ز درد داشتم ، انگار هم خودم زدم هم خودم خرده بودم ،  بودم ، من از آزار دادن او هنودهی سمت پنجره رفتم رنجبه
 :  دی ترسی او را گرفته بودم و از من متیمن معصوم

 ؟!!! ی ترسی تو از من مهیعال...  ی شی معصوم میلیخ...  ی خوابی می وقتـ
 دی او بودم ، بای زندگییوالی گرفته بود ، نگاهش پر از ترس بود ، من هشی پشی و به نگاهش از زبان و آوابرگشتم

 شده بود ، تمام فکرم شده بود ، نگران او زی عزمی براهی به پناه داشتم ، عالاجی ، اما خسته بودم ، احتدی ترسیهم م
 .   شودمی نمی کسي شودم ، که قبل از آن برایم
 خواستم دوستم داشته باشد ، دوست داشتم ی از من وحشت کند ، مهی وجود هرگز دوست نداشتم ، عالنی ابا

 .   نگه داشته بودمزی چنی سنگ صفت را دوست بدارد ، من او را با بدترنی توانست ای نمهیخانواده داشت باشم ، عال
 ؟!!! ی ترسی تو از من مهی عالـ

 :   اش را گرفتم  و به سمت من آوردمقهی نشستم  و کنارش
چکارت کردم که ازم ... مگه من چکارت کردم ...  ی بترسدیتو چرا ازم با... ت دارم من دوست...  ی ترسی چرا ازم مـ
 !!!  باشی عشق خوبای بستی نی خوبي تو که برده ی لعنتی ترسیم
 توانستم کنترل ی که افکار و زبانم را ممی توانستم بگوی شده بود ، کاش مرهی پر از خشمم خیی تعجب به چشمابا

 من خوشحال نبودم ، نه ی که با پوچ خوشحال بودند ولي افراددنی بودم ، از دختهیه هم رکنم ، اما آن لحظه ب
 ی دخترك که نمنی بود ، انجای من ایخوشحال ،  کرد ، نه ثروت و قدرتی تر از خودم مرا آرام مفیشکنجه ضع

 شده ، چطور او را ای رحم سنگ با عشق او رنگ دری بنی به او بفهمانم ، که اایدانستم چطور خوشحالش کنم ، 
 توانستم ی کشتم ، من نمی خود را مای تر از قبل ی وحشای شودم ، ی کردم ، اگر ترکم کند ، دو حالت میمتقاعد م

 .   معصومم نباشدهیا باشم ، که عالی در دنيروز
 :  تر شدمکی کردم و بهش نزدولش

 !!! نترس... نلرز نقدریا...  ی کنیتو حرف گوش نم... تو هی عالنی ببـ
 :  کند ، فکش را گرفتمی می عصبشتری رفتارش مرا بنی دانست که ای نمهی ، عالدی کشیفی خفغی جادمی فراز
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         ؟!!! گم خفه شو و گوش کن یمگه نم...  گم نترس ی مگه نمـ
 فکر برق کی ، در دمی شنی را هم مشی دندان هایی صدای به من بود ، حترهی ، منگ و خدی لرزی مشتری بهی عالاما

 زدم ، تکان خورد و سر دشی به صورت رنگ پريدی کششتریآسا به نظرم آمد ، دچاره شوك شده و قبل از تفکر ب
 نی داشتم با الی ، اما من دلندی بی ممیباز ی وحشیی که خورد را پایلی که سدمی شد و چشم بست ، فهمریبه ز

 :  از خودم دفاع کنم خواستمیوجود ، نم
 تنهام نزار خواهش ی من بزن ولایاصال ب...  نیمن بب...  نیبب...  خواستم بزنمت ی من ببخشش نمهیعال...  هی عالـ
 !!!  نروشمی نرو تو رو خدا از پشمی کنم از پیم

 .  خورد را نگاهم  کردی هدفش که توسطم به صورتش می بي هادست
 فکر نکنم نی توانستم به ای توانستم خود را ببخشم ، نمی ، نمدنی گونه هام باري از کف دادم و اشک هام روتوان

 : دی از من دور شود ، دستش را پس کشهیکه بخاطر رفتارم من عال
  خوبمیلی که من خینی بی تو به من محبت کن ممی درستش کنایب...  کنم ی با من خوب باش خواهش مهی عالـ
!!! 
 تواند با من خوب باشد ، سرم ی تواند  عاشق من شود ، نمی گفت که نمی ، اما نگاهش مختی ری هم اشک ماو

 ی من خواهد بود ، حتزی همه چهی مهم نبود ، اما به خودم عهد کرده بودم که عالمی کرد ، اما برایبه شدت درد م
 .  تر از جانمزیعز

 نبودم ، ی راضچی کردم ، با آن همه دبدبه و کبکبه من از هی ترس اعتراف می بود ، بدمیمحکم  به آغوشش کش 
 .  باشمهی خواستم فقط عاشق عالی خواستم آن فرد ظالم باشم ، من میمن نم

 ...!!! تو نبود پریتقص...  شه ی درسته مزی همه چـ
 ی شدنم ماهی که با ستمیمعصوم می خود کرده بود ، زندگی زد ، و مرا از خود بی درست مثل مادرم حرف مهیعال

 آمد ، انگار که درونم برگشت به آن روز منحوس ادمی باره لحظه وداع من و مادرم به کیخواستم نابودش کنم ، به 
 : راندم  به زباناوردمی چگونه آنچه که آن روز به زبان ندمیو نفهم

 خوام ارباب ینم... خوام یاون باش من نم شی خوام پیمن نم... مامان کمکم کن ...  نه نزار من ببره مامان ـ
 !!! باشم
 که چقدر با می توانم بگوی کرد ، نمی به قلبش نبود ، داشت با محبت نگاه ام مهی شبهی جدا شدم ، چهره عالازش

 گذاشت و نگاه معصومش را به می  گونه هاي را روفشی لطي محبت و ترحمش خوشحال شدم ، دست هادنید
 : چهره ام دوخت

 !!! ی منشیتو االن پ...  ستی نيزی چـ
 توانست در ی مزاحم نميدی نفسم ، اما تردنی گرفت که با من باشد تا آخرمی تصمهی عالیعنی زنده تر شد ، لبخندم

 :  ماندی با من مهیمن قبول کند عال
 ؟!!! ي ری نمشمی قسم بخور از پـ
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 :  کرد گفتی که گونه ام را نوازش می در حالهیعال
 !!!  خورمی قسم مـ

 :   دغدغه چشم بستمی گذاشتم و بشی پاهاي را روسرم
 ؟!!! يتو هم من دوس دار...  هی دوست دارم عالیلی من تو رو خـ

 بار بعد از مدت نی اولي درونم را پر کرد ؛ من براینیری شیی ام گذاشت ، آن لحظه سرمانهی سي را روشی هادست
 .ها با آرامش به خواب رفتم

 هی که دست چپش در پنجه من بود سرش را به  تاج تخت تکی مهربانم در حالهی که عالدمی شدم دداری که بصبح
 رجهی از مذاب شییای در درهی خوشحال کردن عالي شدم ، من حاضر بودم برارهی به چهره اش خیقیداده بود ، دقا

 .  محبتو  خواستم ، عشقی مزی چکی ، در مقابل از او میبزنم و آخ هم نگو
 : ، گفتمدی نشود ، حمام کردم و داخل اتاق که شدم ، از خواب پرداری بلند شدم که بمآرا
 !!!  درست کن گشنمهيزی چهی نییبرو پا...  ي شدداری بـ
 دانست من همه را اخراج کردم که با او تنها باشم ، با او ی که نمی حرف بلند شد و به طرف در رفت ، در حالیب

 . یول خانواده معمکیدرست مثل 
 زدم و آرام به سمتش ي کرد ، لبخندی  صبحانه را آماده می داشت ساکت و با اخمهی رفتم ، عالنیی ه شدم و پاآماد

 .    ، تکان نخورد اعتراض نکرد تقال نکرد ، پس هنوز هم خوب بوددمیرفتم و بغلش کردم و سر شانه اش را بوس
 !!!  هفته فقط من باشم و توهی خواهم ی می من همه رو اخراج کردم که تو برام صبحونه درست کنـ

 :  نشاندم ، قبل از آنکه لب باز کند گفتمنتی کابي گردانم  و بلندش کردم و روبرش
 بچه ییاکاش خدا رنگ چشم... چشمات چقدر نازن ... ها ی خوشگلیلیتو واقعا خ... بزار نگاهت کنم ...  ساکت ـ

 ؟!!! کنه هوم ی شکلنیامون هم هم
 .  شود و بسهی خواستم مادر بچه من عالی را گرفته بودم ، من ممی من تصمی بود ، ولرهی چهره من خبه
 :  گفتملی دلنی او زود بود ، به همي برادی ، شادهی وحشت کرد و ترسدمی داما
چطور ...  می از امشب شروع کنایب...  يکه وحشت کرد...  آرزو بود نگفتم االن بردار بده هی؟بابا ... ! شد ی چـ

 ...!!!  ماه عسلمیاسمش بزار
 :   من خوشحال بودم سبک شده بودمهی خبر از حس عالی خوشحال بودم ، بدمیخند

 ؟!!! نه هفته عسل چطور ـ
 :   کنمي سازای کرد و گذاشت من روی زد و فقط نگاه ام می او حرف نماما
 نی همی رنگ و پوست حتنی موها همنی چهره همنی دختر خوشگل با همهی...  گفت باشم من پسر دوست ندارم ـ

 ؟!!! دختر هوم ای پسر ي دوست داری اصال تو چيدوست دار...  مای همی ذاریاسمش م...  تتیمعصوم
 :  دستش نشاندم و با خنده گفتمي روی  و منم بوسدی به شکمش کشیدست

 !!! ی خواهی مـ پس تو هم 
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 کوچک که شکل ي ، من را با فرشته امی خواست که بچه دار شوی هم مهی من بود ، عالي شکل آرزونی بهترنیا
 .  و سرور کرده بوديخودش باشد ریال مملو از شاد

 نی کند ، ای می را مخفيزی دارد چهی برده بودم که عالی آن هفته که اسمش را گذاشت بودم ماه عسل من پدر
 . ستی نيزی گفت چی مدمی پرسی می من را به شک برده بود ، وقتشیجیجهش رفتار و گ

 هست ی کردم که رفتارش تصنعی وجود حس منی از آن به بعد در اتاق من اقامت داشت ، با اهی خواست من عالبه
 توانستم از ی بود که منیا خواستم ، اگر به ی و پوچ نمی کرد ، من از او محبت الکی موانهی واقعا مرا داشت دنی، ا

 .  ترحم جمع کنمابانیسر خ
 درونم نکهی ، منتظرم نباشد ، بااامی بری زنگ بزنم که ممکن هست دهیدو روز بعد به علت کار مجبور شدم به عال 

 .  خواستم باور کنم دوستم داردی که منتظرم هم نخواهد ماند ، اما مدی کشی مادیفر
 دی لزی در آغوش من نمگری دهی را شسته بودم عالمی هادی که گذشت به سمت عمارت رفتم ، تمام تردمهی از نشب

 .  خواستمی نميادی ززی کرد من چی گوش ممی ، او به حرف هامی حرف بزنمی توانستی، ما م
تم و به سمتش رفتم و  گذاشزی مي را روفی بسته بودند ، کهی عالیی بود و چشمایکی تارمهیدر را باز کردم ، اتاق ن 

 . کنارش دراز و در آغوشم گرفتمش
 .  کندی را دارم و او ترکم نمهی که من هنوز عالمی مزاحم بگویی خواستم به آن صدای مانگار

 :  دی زدم که تقال کرد و بدنش رعشه رفت ، برگشت به سابق و نالی افکار دوگانه دست و پا منی همدر
 !!! ي خوام برم دستشوی مـ

 :   کردمی آن صدا حس تنفر و کوچک شدن ميروزی گرداندم دوباره وجودم پر خشم شده بود ، از پبرش
 ؟!!! گم ازم نترس یمگه نم...  يدی باز که ترسـ
 ...!!!  خوام برمیفقط م... ترسم ینم...  زهی چـ
 :  دمی غرمی دندان هاانی زدم و فکش را به دست گرفتم و از ممهی خشیرو 
چرا ...  کنم ی می همه به تو خوبنی من ای لعنتی کنیچرا ازم فرار م...  دهیپس چرا رنگت پر... یی که دستشوـ

 ؟!!!چرا ...  ی کنی ممیدوباره عصب
 :  کردی متی سرارونی داشت به بی نبرد دروننی بزنم ، اما ابی خواستم باز به او آسی خواستم آرام شوم ، نمیم
تو ... من اربابت باشم ي تو دوست دارادی گم از برده ها بدم می مگه نمي دوباره برده شدنجای اي اومدی از وقتـ

 !!! ی دوستم داشته باشی خواهینم
 : دی نالدوباره

 !!!  آرمیدارم باال م... لطفا ـ
 . اهی فرهاد سمی شدم ، تسلمی بستم و تسلچشم
 :  رفتیبود ، انگار که داشت از حال م شده رهی زدم و به چهره و چشمان تاب  شده اش  خی نفس منفس

 ؟!!! ی خوبهیعال...  هی عالـ
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 ، زبانم هی به مرده عالهی و شبدهی شده بودم ، آن همه خون و چهره رنگ پرمانی هوش شد ، از کرده خودم پشی بو
 . مارستانی را خواستم و از آن طرف آماده شدم که ببرمش بمایرا بند کرده ، با عجله ش

 توان نداشتم ی کرده ، حتنی سقط جنهی نه ، امادکتر گفت ، عالای هست قتی شنوم خقی ، آنچه م داسنتمینم
 کردم که نتوانستم ادامه حرف ی بودم و حس گناه مجی داده بود و من انقدر گدی دهد ، وشاحی توضشتریبپرسم ب

 .  خانم دکتر را درك کنميها
 که هر چه او بخواهد همان را می خوب شود به او بگوی خواستم وقتی دانستم ، می وجود من خود را مقصر منی اا

 .  برودشمی از پشهی همي بخواهد برانکهی ای دهم ، حتیانجام م
 .  خواهد شدمی برای با خود کشي مساومی تصمنی کردن ای دانستم عملیم

 کند و يه  را در اتاقش سپر ماکی زدم ، من باعث شدم که او ی را تشر مهی داشتم درون وابسته به عشق عالاما
 . درد بکشد

 .  که چقدر افسرده و رنجور شده ستدمی دیم
 توانستم به او محبت کنم و به خود فرصت دهم ، ی رفتم ، فقط می مشی پممی کردن تصمی بار که به عملهر
 .  کردمی فقط به او مغی دری که بی در او اثر کند محبتدیشا

 .  زندی کند و لبخند می که گوش مدمی دی وقت ها میگاه
 توانم ی گفتم که بخاطر بچه مان که من مقصر مرگ او هستم نمی می ، وقتامدی از شکنجه شدن من خوشش ماو

 .  زدی مشخندی نخود را هرگز ببخشم 
 من هست ، ای دنهی را به حال خودش گذاشتم اما به همه گفته بودم که عالهی ماه من عالکی به کی هر حال نزدبه

 .  خواهد شدلی ساکنان آن خانه سي برادیای تو چشمش باشک
 .  بودرهی خرونی بلندش را نوازش کردم ، اما او هنوز به بیی اتاقش رفتم و موهابه
 ؟... !!! مسافرت می بری خواهیعشقم م...  ام هی عالـ

 :  سرد گفتشهی هممثل
 !!!  نهـ

 :  را گرفتمشی استخواني نشستم و دستهاشی در رورو
 خوام یم... تو رو خدا تمومش کن ...  ي دی منو عذاب مي نگاه خوشگلت دارنی غم ادنی با دی دونی تو مهی عالـ

 !!! ی دبمیریبرگشتم م...  سیبرم پار
 ها هی ساانی از مهی زودتر عالدی کنم ، باشی زودتر به ارباب ها معرفدی دانستم که بای شدم که اعتراض نکند مبلند

 . لکه من شود و مدیای برونیب
 :  باره گفتکی که به می زدی درباره کار حرف ممی بودم ، داشتلی که در عمارت دنی آن شبتمام

 ؟!!! ی کنی می عشقت رو معرفیک...  فرهاد ـ
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 به عنوان ی با آوردن پسرش و معرفلی دانستم که دنی ، من منمی توانستم نگاه محتاجش را ببی کردم ، منگاهش
 .  قبول ندارندعهدی دانم که ارباب ها کارن را به عنوان ولی دچاره مشکل شده هست ، معهدیول

 :  نشستمصاف
 ؟!!!! شده يزیچ...  چرا ـ

 :  شدلی سمتم متمابه
  چهیعنی که ارباب بودن ی تو هم به کارن نشان دهدیاما با...  خاص بهت بدم هی هدهی عشقت ي خواستم برای مـ
!!! 

 : م را فوت کردنفسم
 ؟!!! دستور ای خواهشِ نی اـ

 :  شدلی سمتم متمابه
 ی خودش مفی در ردیکی ایبرده اش رو به چشم دوست ...  کنهی ارباب و برده رو درك نمی راستش کارن معنـ
 نیا...  باشه هی عالمهی خوام ندیواقعا م...  ی رو بکشزای خواهم لینم...  بچه ست هی که اون ی بدوندیالبته با...  نهیب

 !!!  خواهش از دوستت بدونهی...  ستیدستور ن
 .  تکان دادم و قبول کردميسر
 

 او را هی وجود او مهم نبود اگر عالمی کرد نفسم را فوت کردم ، برای  نشسته بود و هق هق ممای کنارشدخترك
 . مهم نبود می برده ها که فروخته شدند فروخته خواهد شد و بعد از آن سرنوشت او براهینخواست مثل بق

 .  مهم نبودلشی دلمی خواهد از دستش خالص شود ، برای فقط مدمی هم شرطم را قبول کرد ، فهملیدن
 رو که الزمه یبه اون هر چ... یزشیتو مسئول همه چ...  ستیهنوز زبون ما رو بلد ن...  ست هی عالمهی ندنی امای شـ
 !!!  بدهادی

  ستمی برد که صداش باعث شد بای او را گرفت و به سمتي بازومای ، شمیدی به عمارت رسی گفت ، وقتی چشممایش
: 
 !!! دیلطفا گوش کن...  ارباب ـ

 :  نگاه ام کردنیی را رها کرد و او به سمتم آمد از پاشی بازومای سمتش و منتظر شدم ، با اشاره من شبرگشتم
 . !!!.. دیلطفا منو پس ند... لطفا ...  خوام ی مزی چهی از تون فقط ـ

 دانستم ی را هم منی ای کند ولی به سن او هم رحم نمی به دخترکی حتلی دانستم دنی باال رفت ، من مابروهام
 هی نکرده ، کارن هم که اصال شبی بود پس به او ظلمدهی او را به کارن بخشی قانون هست که وقتبندیکه آنقدر پا

 : ارد چقدر او را دوست ددمیبه پدرش نبود ، بلکه خودم فهم
 
 ؟... !!! ي بودعهدیبرده ول...  چرا جات بد بوده ـ
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 :  و زانو زد و التماسم کرددی حرفم پروسط
 !!!  با مرگهییبرگشتم مساو...  من متعلق به شمام ـ

 : برگشتم
اما اگر ...  توئه فهی وظنیا...  خندهاشو بشنوم یی صدادی بای عشق من و خوشحال کندی بای بمونی خواهی اگر مـ
 ...!!! ادی قطره اشک از چشمش بهی

 :  و فکش را گرفتمبرگشتم
 ؟!!! شد رفهمیش...  باغم ي دم به سگ هایگوشت تو هم م...  کشمت ی مـ

 من گری لباس مناسب به سمت اتاقش رفتم ، ددنی را رها کردم و به سمت اتاقم رفتم بعد از حمام و پوشفکش
 . دمی ترسی او منی ماه اما غمگي رودنیبودم که با رفتن به آن اتاق و د

 ی پنجره نشسته بود و زانوانش را بغل کرده بود ، حتی ، در را که باز کردم ، لبنمشی خواستم ببی وجود منی ابا
 .  آمدم بوددنشی که به دشی سه روز پي همان لباس هاشیلباس ها

 دهد ، ی دارد عذابش مزی گفت چه چی کرد ، کاش می نگاه ام کرد ، کاش لب باز مشی اشکي نوازش گونه هابا
 ی چشمان  افسرده و بنی دانستم چه وقت سکوتش را خواهد شکست ، چه وقت ایاما او خاموش بود و من نم

 .  گستاخ خواهند شدیفروغ دوباره حت
 :  نشستمشی در رورو
...  که شده ياما کار...  منه  تو سخت تر ازي دونم برایم...  ی کنی متی خودتو اذنقدریچرا ا...نفسم ...   هی عالـ

 ... !!!  عذاب ندهنقدریلطفا منو ا...  که افتاده یاتفاق
 :  تر شدم و چانه اش را گرفتم و مجبورش کردم نگاه ام کندکی او نزدبه
 !!! تو لب تر کن...  کنم ی مي تو هر کاری خوشحاليمن برا...  هی عالـ

 :  شده بود سرش را کج کردهی عال ام کرد و دستم را پس زد ، دوباره هماننگاه
 !!!   خانوادمشیبزار برم پ... ؟ پس بزار برم ... ! ی تونی؟ م... ! واقعا ـ

 ي ، پوزخنددی کردند  و او هم از نگاه و فک منقبض شدم  فهمی فوران مکجای شهی و نفرت و خشم من همترس
 : زد و گفت

 !!! ی نده که نتونی خود قولی بـ
 ی ماندم دوباره به او صدمه می مگری دهی کرد ، اگر ثانی می مرا آشفته و وحشای نکردم ، فکر رفتن او مثل درتحمل

 که یدنی نوشدنی کردم و نوشی اتاقم خاللی اتاق را ترك کردم و به اتاقم رفتم و خشم را سر وسانی هميزدم ، برا
 .  آرام شومدیشا
 ی همچنان با من بد بود ، و من نمهی گذشت ، عالیمهسا گذاشته بود م اسمش را مای که شزای ماه از آمدن لدو

 .  کردی ارزش می مهم بی مرا در آن مهمانرایتوانستم او را به جشن ببرم ز
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 او شی بود ، من فقط پگری دي فردهی از اتاق عالرونی اما فرهاد بي هر چه که اسمش را بزاری خودخواهای استیس
 .  آوردمیبود که کم م

 رابطه من و ي برانهی گزنی تواند بهتری برده بودم ، تکرار می خود پی و دستان خالنی چهره غمگدنی به دگرید
 .  در آن زمان باشدهیعال
 . دی به خواستش رسنکهی زد ، تا ای لبخند بزند اما نمی حتای کردم او خوشحال ی مي هر کارمن
 ی منکهی گرفتم روز و شبم را وقف کار کنم ، با امی او تصم آرامشي براهی من و عالداری دنی ماه بعد از آخرچند

 ی برده خاصم را معرفدی گفت بای مدام ملی ست ، دنهی عالنی چهره غمگشی از کار مغز و افکار من پشتریدانستم ب
 کنم تا بتوانم مثل ی را معرفیکی می برده هاانی مدیبا  ، من را داشته باشدی دوست ندارد خاصگهیکنم ، اگر عال

 . آنان باشم
 شکند که من به ی دژاش را مهی من جا دارد و نه عالشی پيگری دي نه برده لی گفتم به چه دلی بار که مهر

 کنم که عشقم ي کاردی گفت که اگر دوستش دارم بای فقط ملی مثل گذشته ها شود ، دنزیآرامش  برسم و همه چ
 . در او اثر کند

 عشق و احساس ي شد ، به خود قبوالنده بودم که من عرضه ی کرده و بد مریی تغهی کنار عال گفتی هر چه ماما
 .  را ندارميباز
 مهم نبود ، نه يزی چچی کردم دچار مشکل شده بود ، تا آن لحظه هی از مرز رد مدی که من بایی از محموله هایکی

 وسواس گری دزی از دست دادن همه چي پررنگ داشتم و برامیرا در زندگ" چیه"ثروت و قدرت و نه جانم ، من 
 .  کردمیقبل را حمل نم

 فرهاد ضربه ي برانی کند و ای را احساسم کنترل مزی گفت که من دروازه عقلم را بستم و همه چی ملی دناما
 .  خواهد شدیبزرگ

 .  توانستندی که مانهیئن  مخف نتواند به من صدمه بزنن مطمی علنگری دي ، اگر ارباب هادمی را فهممنظورش
 نی کمترنی دانستم مقصر خود من بودم و حاضر به پرداخت خسارت بودم ، اما ای که مي از آن خراب کاربعد
 دانستم عضو ی من با او دو کلمه هم کامل حرف نزده بودم ، می بود که حتییایتالی ارباب اي برگشته برانهیهز
 ترس  نبوده که انجام نداده یجرم  دانستمی ، مالی رکی گفت ی مالی رکی دانستم که به ی هست ، مدیجد
 برده بودم که ی توانستم فکر کنم ، پی نميگری ديزی وجه ممکن به چچی قابل قبول بود ، اما من به هلیدن

 . افسرده شدم
 .  عذاب نکشدشتری و بندی مرا نبهی خودم در شمال رفتم تا باز عالالی وبه

 من  و کم توجه ی عرضگی چقدر از بییایتالی ادی خواندم که جکسون همان ارباب جدی که می روز را در حالتمام
 .  ست گذراندمی عصبانلی دنيا
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 به او گفته بود نکهی ندارد ، با ای مردك حس خوبنی اي که از حرف هارای زد که مراقب باشم زملی به من الیدن
 بی انداخت و رفتار عجی من مادی را لی اول ، اما شجاعت او دنيو تازه پله  و المیکه من معاون و دست راست دن

 .  هسترفته  دانست کجای کس نمچی انداخت که هی مکلی ماادیمن او را 
 ی اساس می پوچ جکسون را پوچ و بي گذاشتم و حرف های جواب می را بلی دني هاملی هر حال من همه ابه

 .  کندی می دارند تک تک افراد مرا سالخي من افرادییالیدانستم ، غافل از آنکه در اطراف و
 .  خوردمی گذاشتم و به حال خودم افسوس مزی مي را روسرم

 : دی کمرش از تعجب زبانم باز مانده بود ، فقط توانست بگوي داود با زخم رودنی اتاق باز شد با ددر
 ...!!!  قربانـ

 چند نفر با کلت به یکی که در تاردمی دي سمتش رفتم و قبل از افتادنش گرفتمش قبل از سوال و جواب بعدبه
 . امدندیسمتم م

 کردم ، ناله داود مجبورم کرد نگاهش کنم ، با خود گفتم نه من ی لحظه هم داشتم فقط به ملکه قلبم فکر مآن
 . ستمی نفیضع

 . امدی بود که مکی شلیی فقط صداالی و سکوت ویکی در تار رو در آوردم کلتم
 را دور زخمش ي کرد ، به سمتش رفتم و پارچه ی خوردم ، نگاهم به داود افتاد که با درد ناله مری دانستم که تیم

 :بستم
 !!! یمیدوست قد...  يری می تو نمـ

تنها گذاشتن داود صالح نبود ، سرم به  لحظه نی رفتم اما در ای از اتاق مدی زد و من برگشتم به سنگرم ، بايلبخند
 .  دادمهی تکوارید
 .  واقعا همه را زده بودمدی در نگاه کردم ، همه جا ساکت بود شایی الاز
 بار هم از جنازه نی توانستم ای دانم چرا نمی گفت او را بزارم و بروم ، اما نمی منکهی سمت داود رفتم ، با ابه

 . دوستانم بگذرم
بهم اعتماد ...  هم باشن رونی خبر بدم ممکن بیکیمن به ...  دندونات یی و بزار النیا...  باش ییقو...  پسر ي اـ

 ؟!!!! يدار
 : دی درد نالبا
 !!! قربان...  دارم مانیبه شما ا... به ـ

 .  به سمت تلفن رفتم و خواستار کمک شدم زدم و به سر شانه اش زده بلند شدم يلبخند
 :  که گفتنمی رفتم پارچه را برداشتم تا زخمش را ببدی کشی سمت داود که درد مبه
 ؟...!!!  دی شدی زخمـ

 :  زدميلبخند
 !!! نی نترس گلوله فقط خراش داده همـ
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  دیچی به کمرم خورد و دردش  در تمام بدنم پی داغی آهنی گرده شده به پشتم بود تا برگشتم شچشمانش
 .  و از حال رفتمدمی دوم را شنکی شلییصدا
 .  دوباره  چشم باز کنم تنها خواستم براورده خواهد شدی کردم وقتی وقت فکر نمچی هاما
  که فرشته ام چقدر نگران حالم شده بود دمی  آنجا فهم به عمارت برده شدم مارستانی از مرخص شدنم از ببعد
 نگرانم شده هیعال" گفتم ی فقط با خودم مکردم  به اتاقم آمدم و گفت که چقدر نگرانم شده فقط نگاهش یوقت

  "؟!
 .  بودمرهی او خی اشکیی را فراموش کرده بودم و به چشمامی من اوج آرامش   بود ، تمام درد هاي برانیا

 که   ی شب به اتاقم آمد زمانکی کرد ، ی مدتریچی پریی تغهی گذشت رفتار معجزه شکل عالی که مي روزهر
 برگشتم و نگاهش کردم ، دنشی بودم ، با دراهنمی پدنیپرستارم  زخم را پاسمان  کرده بود و من در حال پوش

 کرد و بعد از بسته بی پرستار را تعقاهش تر آمد با اشاره سرم پرستار را مرخص کردم  با نگکی زد و نزديلبخند
 : شدن در برگشت سمتم و لبخند زد

 ؟!!! کنه یرد م  دیلی جاهش خی خوبـ
 :  را ببندراهنمی پي رفت  و خواست دکمه هاراهنمی پي جوابم دستش روقبل

 !!!!  تونمی خودم مـ
 :  کرداخم

 !!!  دونمی مـ
 :  ، هنوز چشم باز نکرده بودم که بغلم کرد ، زمزمه وار گفتسدمی را بوشیشانی زدم و پيلبخند

 ؟!!! می و از اول شروع کنزی همه چشهی مـ
 و آن هی عالنی وجود من انی فاصله گرفته بود ، اما با ای قبلهی با عالیلی اواخر خنی بودم اگر چه اجیاز رفتارش گ 

 بود، دستانم دورش حلقه کردم و ی که رفتار کند خاص و دوست داشتني هر طورهی من عالي شناختم برای نمهیعال
 . دمی را بوسشی موهايرو
 ، چشم رمی گذاشت آرام بگیبا آرامش در کنار او به خواب رفته بودم اما منطق من نم بعد از مدت ها من نکهی ابا

 به منطقم نشان داد و ی انگار دهن کجری تصونی که آرام خواب بود و دستش در دستم بود ، ادمیباز کردم و او را د
 . من با احساسم راحت کنار آمدم

 ی بود ، گاهرفتهی را پذتیام عمارت را به دست آورده بود ، اشراف تمهی ، عالمی خوب بود ، از کار تا زندگزی چهمه
 فرق کرده بود ، حالم خوب شده زی اما اکنون همه چدی دی را زندان منجای که استی همان دخترنی کردم ایشک م

 دمیبه اتاقش رفتم و خواستم را گفتم ، ماتش برد ، ترس ی ، وقتمی خواستم بعد از مدت ها با هم باشیبود و من م
 :  کرد و پشت را به من کرديدی رك گفتم بعد خنده بريادی من زدیشا
 !!! البته چرا که نه...  باشه ـ

 : میدی کردم و گونه اش را بوسبغلش
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 !!!  ممنونم عشقمـ
 را داشتم ، يزیر اتاقم را زد ، انتظار هر چ دمای گذشت شمهی زد و من از اتاقش خارج شدم ، شب که از نيلبخند

 رهی به چهره متعجبم خمای بودم جز خواستش شدهی را آن لحظه با خود سنجزی ، هر چامدنشیترسش ، خجالتش ، ن
 : شده بود و گفت

 ...!!!  ارباب من گفتمـ
 :  مانع حرف زدنش شددستم

 !!!  آماده اش کنـ
 فکر را نی خوب شده بود اهی خواست عذاب بکشم ، نه عالی خواست می دانستم چه می گفت و رفت ، نمیچشم

 .  دور کردم
 شباهت به آن شب نشده ی که بی من نشسته بود با لباس خوابیی که جادمی سالن استخر را باز کردم و او را ددر

 :  نشستمی صندلي زد و خواست که برم کنارش رويبود ، لبخند
 ...!!! هی عالـ

 : د را قطع کرحرفم
 !!!  قرار بهت خوش بگذره خرابش نکنـ

 :  زدميلبخند
 ؟!!! نجای ایچرا خواست...  هی چلتی خواستم بدونم دلی مـ
 :  مشروبم را گرفت  تله تله خوران ازم دور شد و گفتوانیل
 !!!  دهی عشق و نفرت مي بونجای چون اـ
 را پرت وانی بهش لدهی کرد ، بلند شدم  ، نرس را سوزاند که سرفهشی گلوشی ، تلخدی را سر کشوانی لاتی محتوو

 : دیچیکرد که صداش در سالن پ
 ؟!!! هی عالـ

 :  را برداشتشهی بشم که به سمت بار رفت و شکی سمتم برگشت نگاهش پر اشک بود خواستم بهش نزدبه
 ...!!!تو که...  هی عالـ
 :  ام زد و گفتنهی را به سشهیش
...  چاره ی بهیعال...  انجام بده ي کرد اما تو مجبورش کردی کار ها نمیلی خهیعال... ؟ ! کردی که مست نمهی عالـ

کم دوستش داشتم کم ...  نوشت ي طورنیمگه من چکار کردم که سرنوشتم ا...  بخت اهی سهیعال...  بدبخت هیعال
 من رو عقد نی همه به خاطر عرف و دیوقت... کجا بود ...   بردننی دخترانه ام رو از ببیوقت... عبادش رو کردم 

 بهم ي دوتا لب گوریوقت... کجا بود ...  من رو با تجاوز ازم گرفت ی زندگزی چنی دادن که مقدس تريهمون مرد
نه   نه خدا داره نه پدر وچارهی بهیعال....  مردم کجا بود ی دست تو داشتم مری زیوقت... کجا بود ...  شد ی ملیتحم

 ... !!!  رسوندند متنفرمنجایاز همه اون ها که من و به ا... از همشون متنفرم ... شوهر 
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 :  را گرفتمشیبازو
 !!!! ی استراحت کني بهتر برهی عالـ
 : دی صدا خندبا
 ...!!! درم درم...  شمیمن آماده نما...  کنم يای شب رو براش رودیارباب گفت که با... نچ نچ ... استراحت کنم ـ

 کند و در واقع هنوز ی اجرا مشی نمامی خواستم ، باور نداشتم که دارد برای کرد نمی ممی بستم داشت عصبانچشم
 . هم از من متنفر هست

 :  را قاب گرفتمصورتش
...  میه جنسنه به چشم برد... من تو رو دوست دارم ...  هیگذشته گذشته عال...  که قبال چه شده ستی برام مهم نـ

 دوستم داشته نکهی خوام ای مزی چهیفقط ازت ...  رمی می من مریتو بگو فرهاد بم... من تو رو قلبا دوست دارم 
 !!! یباش

 :  کردمبغلش
 ما یتو بخواه...  برم ی اگه شده اون کثافت و جلوت سر میحت...  خوام آروم آروم همه درد ها تو درون کنم ی مـ

 !!! نیهم...  بمون شمی پشهی هميتو فقط برا...  دهم ی مهی هدتیدوباره رنگ ها رو به زندگ...  می شیخوشبخت م
 :  نگاه کردمشی چهره اشکبه
 !!! ی تونینم...  ی تونینم...  ی تونی نمـ
 :  باز هم دور شدو
 !!! ی ظالم عوضهی...  ی مونی منی همشهیهم...  ی شیتو عوض نم... ی تونی نمـ
 خوام بد یمن نم... کمکم کن که با تو خوب بشم ...  کمکم کن که بتونم ری دستم و بگمیکی تاري تو منهی عالـ

 !!! می و درست کنزی همه چایب...  نمی ببیمن فقط  تو رو خوب م...  نمی ببی واسه خوب بودن نمیلیاما دل... باشم 
 :  را پرت کرد ، به سمت در رفتشهی زد و شيشخندین
 !!!  که سر پات پر از کثافتهی عشق منو بخواه نه وقتي پس هر وقت خوب خوب شدـ
   

 :  ساکت بودنکهی آورد و دوباره باهم خوب شده بود ،  باای نمادی به يزی چچی روز بعد ههی معمول و حدسم عالطبق
 ؟!!! هی عالـ
 ؟!!! بله ـ

 :  هام جمع شده بود که نگران  شداخم
 ؟!!! شده يزی چـ

 .   دوباره افسرده و خاموش شودهی خواستم عالی خواستم خرابش کنم نمی نمنه
 ...!!!  پسر دوستميعهدی جشن ولي براسی پارمی بردی فردا باـ

 :  مجبورم کرد سر بلند کنم ، مهسا با لهجه گفتآخش
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 !!!  حواسم نبود... دیبخش...  دی ببخشـ
 .  بدترش کردی دخترك دست و پاچلفتنی بودم و ایعصب
 داشت هم به مای کردم ، شدادی او و دست سوختش در گردش بود ، به سمت مهسا رفتم و سرش داد و بنی ام بنگاه

 .  خواست خودش مهسا را مجازات کندی هم مدی رسی مهیدست عال
 کرد که ی او فکر مامدی ، من از مهسا بدم مردی کار را بکند ، گفتم که انتقام بگنی اهی خواستم خود عالی من ماما

 .  مهم نبودمی گرفت برای میمی موضوع شود ، هر تصمنی متوجه اهی خواستم عالیبرده من هست اما من نم
 .  اتفاق بود نه عمدکی کند سوختن دستش فقط ی گفت که مهسا را مجازات نمهی عالاما
 ی نمگری متوجه لحن تلخش شدم ، درای دادم زی را عمدا انجام ممی بود که من کار هانی هر حال مقصدوش ابه

 ی فقط تحمل مدیتوانستم خشمم را کنترل کنم و خودم مهسا را مجازات کردم ، مهسا از سوختنش نفس هم نکش
 . کرد

 : هی عصاب خراب برگشتم سمت عالبا
 !!!  آماده شوستی بهانه قبول نگهید...  سی پارمی ری فردا مـ
 شد و ی شدم ، هر محبت من سنگ می کردم بد می مي دانستم چکار کنم ، هر کاری نمرونی از عمارت زدم بو
 .  شکستی را مهی محبت عالشهیش
 

 کنار آمده بود ، گری دهی کردم عالی ، حس مدی نگفت و پوشيزی شب در جشن لباسش را به سمتش گرفتم ، چآن
 .  کردمشی دانستم که چه در سر دارد ، آن شب به همه معرفیاما نم

 از همه آن دی برو برگشت گفت که بای ، بادی بي جشن هانی دوست ندارد به همچگری برگشتم گفت که دی وقتاما
 .  ها جدا شومیوحش
 .  گذشته بودمزهای چیلی بودم ، از خدهی زحمت کشمی فعلگاهی جاي برایلی و منگ شدم ، من خجی گواقعا

 جی گقهی چند دقي برابای خواهم کنار بکشم تقری گفتم که ملی به دنی مهم تر بود ، وقتزی از همه چمی براهی عالیول
 کند ی دوستم بدارد گفت موافقت مهی کنم که عالی گفتم که همه کار می بود وقتمی من تصممیشده بود اما تصم

 .  مهم هستمی چقدر براهی دانست که عالی مرایز
 .  کندی را قطع نممانی و رابطه دوستانای وجود گفت مزانی ابا

 که نی کنم ای بود ، گفتم که بخاطرش همه کار مرهی را خبر کردم ، او اما با تعجب به من خهی و شاد عالخوشحال
 که در يزی خبر از چی کرد بی من لبخند زد و من را آن شب غرق در خوشحالی به خوشحالهی ، عالستی نيزیچ

 .  دادیفکرش پرورش م
 خواب باشد کی اتفاق افتاده بود فقط شبی که آنچه ددمی ترسهی ثاني ، برادمی دی را خالشی جای روز بعد وقتصبح
 .  شودمی زود متوجه شدم که فرار کرد هست  ، متوجه نمیلی در اتاقش بوده ، اما خشبی دهیو عال

 .  دانستمی شدن خدمه و نگهبان ها فرار کرده کجا را دارد که برود ، او داشت اما من نمدهی بدون دچطور
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 اوردی را مي وسط دوباره کوك شده بود و برام دختر هانی امای خورد دنبالش   گشتم ، شی که به ذهنم میی جاهر
 روزها به شدت  نی کارن که اشی فرستادمش پنی همي کرد برای متمی اذشتری داشت بامی برونی بهیکه از فکر عال

 .  نگران او بودلیدن
 ي حس بددنشی آورد ، با دشمی داود عماد را پنکهی بودم ، تا اهی از عالي کردم منتظر خبری روز را که چشم باز مهر

 شهی همي بود ، او بود که هم به من فرصت عشق داد هم با کارش عشقم را برايداشتم ، او آدم فوق العاده بد
 . متنفر از جسم خودش کرد

 .   مرگ مجازات کرد کرد بهی دستورم را اجرا کرد و او را که التماس مداود
 بودم که اصال دوست يزی ، به شدت دچار استرس و دلشوره بودم ، انگار که منتظر چدمی رسهی به شهر عالیوقت

 . نمینداشتم بب
 ی هم شدم ، در خانه آن ها را زدم عصبگری دییزهای چیلی کردم متوجه خدای با پرس و جو خانواده اش را پیوقت

 .  من بگندهی را درباره عاليزی چنی تواند همچیبودم ، چطور م
  فقط نگاهش کردم و قهی چند دقي جلوم آمد که چشمان عشق من را داشت برادی سفیی مرد مسن با ردایوقت

 .  پرسدی را  از من می متداولیمتوجه نبودم که او دارد سوال
 ؟!!! عربزاده مای سالم منزل هـ

 :  کردگاردمی به داود و بادی نگاهمرد
 ؟... !!! نیش دار چکارـ
 ؟!!! نجاستی اـ
 . شمی کنم برگرد پشی آره و من بتوانم راضدی کردم که بگویدعا م 

 :  کرد و گفتیاخم
 !!! ی کنداشی پی تونیاونجا م...  آن ور تر قبرستونه ابانی خهی...  نه ـ
 شهر مرده نی مردم اي براهی گفتند که عالی بودم ، مردم راست مرهی و منگ به در بسته شده خجی در را بست ، گو

 ؟! کنم شیدای ام کجاست چطور پهی، پس عال
 بودم هم نبودم ، هی سال من هم با عالکی نی گذشته بود ، در اهی سال از رفتن عالکی برگشتم ، دی خورده و ناامسر

 کرد ی می عصبي مرا به قدرزی چنی بودم ، کوچکترنی و خشمگی شدم ، به شدت عصبی موانهیکم کم داشتم د
 .  توانستم خودم را کنترل کنمیکه نم

 .  نکنمی زندگهی بدون عالی گرفتم خود را بکشم ولی ممی واقعا تصمیگاه
 .  گرداندی مرا سمجانه برميزی رفتم ، اما چی به لبه پرتگاه منمی با ماشبارها

 .  با من نباشدهی توانستم آنجا باشم اما عالی نمگری را گرفتم دممی شب که مست کرده بودم تصمکی
 بود او آمد که فرهاد را از نی سرنوشت ما همدی کرد ، شاي ماندم ، نامردرهی خهیکلتم را برداشتم و به عکس عال 

 . مرداب نجات دهد و برود
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 .  عشق کارش شده بودنیری شیی خواهد آمد که نوای به بعد از رفتنش فکر نکرد ، چه بر سر قلباما
 زی مغزم به چي که به دستم خورد و گلوله بجای من و دستکی ام گذاشتم شلقهیشق ي بستم و اسحله را روچشم

 .   خورديگرید
 .  کنمی خودم را خالی کارش حسابنی بود ، بلند شدم که تا بخاطر ارهی بهم خدهی ترسمهسا

 ؟!!! هان نجای ايای به تو اجازه داده که بی کـ
 :  ته پته گفتبا
 !...!! من... من ...  ارباب ـ

 .  برسمنجای نداشت مقصر خود من بودم خودم باعث شدم به اری نشستم ، او که تقصدوباره
 !!! رونی برو بـ

 :  نرفته بود گفترونی کرد و رفت هنوز بمیتعظ
 !!! دی خودتون رو بکشدی پس اجازه نداردی اگه واقعا دوستش دارـ
 .  گرفتم و گذاشتم بروددهی مست بودم که حرفش را نشني در را بست ، آن لحظه به حدو

 :  تخت افتاده بودم بهش نگاه کردمي به اتاقم آمد و من رومهی بعد داود سراسروز
 ؟)!!! ياصطالح خراب کار(  گرفته شیباز کجا آت...  شده ی چـ

 :  ذوق زده گفتداود
 !!!  دونم کجاستیم...  کردم داشی پـ
 :  حوصله سرم را در بالش فرو کردمیب
 ؟!!! ي کرددای رو پی کـ

 :  تر شدکینزد
 !!!  خانمهی عالـ

 :  زد گفتي شک کردم ، داود لبخندمی جام جستم ، به گوش هادر
 !!! تهران...  نجانی همـ

 :  جمع شداخمام
 !!! نجانی همـ

 :  او هم پاك شدلبخند
 ...!!!  خانم ازدواج کردندهیعال...  راستش ـ

 ؟! با من بکند ي کارنی ، چطور توانست همچدی پر کشمیخوشحال
 :  خبر از حال من ادامه دادی بيداود

 دوستش اومده ي گفت که بجادمی علت پرسی کرده بود وقتریی عمارت تغي از باغبون هایکی ی اتفاقشی هفته پـ
 ی کار و هم کردم وقتنیهم...  نداشت گفتم برسونمش ی که حال خوبدمی دابونی خياتفاقا همون باغبون تو... 
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 از اون قسمت شهر تا دیو چرا با...  نه کی تا اون لحظه داره کار می کم کم گفت که واسه چنی ماشينشست تو
 ...!!!  اش همسرشهیبخاطر عال...  ادی بادهی ور پنیا

 :  زدم که داود ساکت نگاه ام کردواری کنار دستم را به دساعت
 ؟!!! ازدواج کرده ی با اجازه کستیمگه اون برده من ن...   المی وشیاری هر گورستون که هست مـ

 توانستم قبول کنم ی بودم که حسم در مقابل نفرتم ذره بود ، نمنی و خشمگی عصبي گفت و رفت ، به قدرچشم
 .  وجود داردشی در زندگيگری از من فرد دری بغهیکه عال

 .  کندیم تی گفت از همه شکای که مامدی مداشی داد و بیی صدادمی رسالی  به در ساختمان ویوقت
 .  داخل شدم داود برگشت به سمتم و من با اشاره گفتم که برندیوقت
 :  شده بود ، از سر تا پاهش و نگاه کردمرهی با ترس به من خهیعال
 ...!!!  من شوهري نگه دارنجای من ای تونی نمـ
 :  ساکتش کردمیلیس
 ؟!!! شد رفهمیش... ی و تا ابد هستيمال من بود... مگه دست خودته ...  ي  که شوهر داری کنی جا می تو بـ

 .  دادمی عشقم را آزار مي و به چه قصدامدی چه در من بود خشمم از کجا مدمینفهم
 منطق اما همه به رابطه و عشق من به ی که بي کرد ، از دست خودم از کار های مهی اش کردم که داشت گرنگاه
 .  دادمی را انجام م زدی صدمه مهیعال

 ازمی ناخواسته نای کردم ، من باز خواسته ی که درك نميزی بود ، چری عمارت ، او خاموش و سر به زمی برگشتدوباره
 .  گذردی دانستم در پشت آن نگاه چه می او برطرف کرده بودم ، نمتیرا بدون رضا

 ، امدی خواستمش هم می هر بار که مامدیرفتم م ی ماه آنجا در عمارتم بود هر جا که مکی به کی هر حال نزدبه
 .  که آرامش او دوباره طوفان به پا کنددمی ترسی ترساند می آرامش مرا منی کرد ، ای نمي نه و انکارچیه

 نی که من چرا امی را کنار بزارم و به او بگومی خواستم همه باور هاقهی چند دقي شب از شرکت برگشتم و براآن
 . ختی ری به هم منقدری مرا ای ترس چرا گاهنی کنم از چه واهمه دارم ایطور رفتار م

 :  را گرفتمشی کنارم نشست و من دست هاهیعال
اما تو ...  شه ی کم  نمي پات بازم تنفرت ذره ری زارمی رو بای دونم اگه دنیم...  ي دونم که ازم متنفری مهی عالـ

 يزی ری و به هم مزیتو همه چ...  کنه یر نبودن تو من رو داغون م فکیحت...  پام بزار من دوست دارم شی پیراه
...  ی بمونشمی پشهی همي برای باشی چکار کنم که تو راضگواصال ب...  ی اگه من و دوست داشته باششهی میچ... 

 ...!!!  خانواده نرمالهیمثل ...  می ازدواج کنایاصال ب
 :  گرفتنیی را پاسرش

 ...!!! من زن...  شهی نمـ
 :  را  قطع کردمحرفش

 !!! یستین...  یستی نه تو زن اون نـ
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 :  شم گونه ام را نوازش کردی می که دارم دوباره عصبدید
 ...!!! رمی طالق بگی البته نه تا وقتی با من ازدواج کنی تونیتو نم...  همسرشم ی و قانونی فرهاد من شرعـ

 :  دستشي گذاشتم رودستم
 ؟!!! کنم که طالقت بده هوم ی مي کار خب منـ

 :  را تکان دادسرش
 می تونیاون وقت م... شتی گردم پیبعد برم...  نمی و خودم ببزی خوام همه چیم...  کار رو بکنم نی نه بزار خودم اـ

 !!! می و بچه دار بشمیازدواج کن
 ، دمی دی سرم را نمي باالي تشنه به آب ، اما من کرکس هاکی دنی داشتم ، حس رسی کردم حس سبکبالبغلش

 . مال من شودشهی هميقرار نبود ، فرصت نبود که برا
 را به عنوان هی توانست عالی مچی مرد چقدر خوشبخت بود که با هنی بردمش ، به ساختمان نگاه کردم ، اخودم

 .  توانستمیهمسر داشته باشد اما من نم
 امدندی نمرونی ماندم اما بی در کوچه منتظرش می بودم گاههی از عالي عمارت و هر روز و شب منتظر خبربرگشتم

. 
 و همسرش از آنجا هی گفت که عالی باز کرد ، وقتگری دی شدم و در زدم در را زنادهی زدم و پای آخر دل را به دردر

 .  به حماقتم پوزخند  زدمقهی چند دقيرفتند ، مثل چوب خشک شدم ، برا
 .  دادبی با حس من ، مرا فرهیعال

 .  به عشق شودلی تبدي زودنی توانست به ای ، بعد از کارم ، نمالیمن باور داشتم آن تنفر در و 
 بار به نی خواستم ای داد ، می فکر کردن به او آزارم می حتزی داد همه چی مرا عذاب مزی همه چالی برگشتم ویوقت

 ی مبی زد که دارم خود را فری کردم قلبم داد می مي عشق مرا ندارد ، اما هر کاراقتی لهیبت کنم که عالخود ثا
 . دهم
 او نشدم ، رفتم دنی وجود منتظر دوباره دنی کن ، با اشانیدای رفتند پی کره خاکنی را صدا زدم گفتم هر کجا اداود
 .  کردم شرکتتمی از دوستان دوران اربابیکی و در جشن سیپار
 از او گرفته ومن ي زدم و او در تماس آخر گفت ردی افتادم به داود زنگ می مهی رفتار عالادی لحظه که به هر

 :  نهای دمیماندم که درست شن
 ؟!!! ي کردداشیچطور پ... کجاست ـ
...  بودند رازی اهل شهی ها گفت که همسر عالهی از همسایکی پرس و جو کردم ی وقتیول...  نکردم قربان داشونی پـ

 !!! رازمیاالن هم ش...  رو چک کردم که اسمشون بود رازی شيمنم مسافرها
 : دمی کشینفس

 ؟!!! شد رفهمی خوام پشت در خونه اش باشم شیتا اون روز م...  رانمی من پس فردا اـ
 !!!  بله قربانـ
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 ی کنم ، عصبی بار با او چه منی دانستم اینم نکهی گرفت ، با ادی جدي دوباره رنگ و بودمی از تلفن داود امبعد
 . بودم اما دوست داشتم با او خوب رفتار کنم

 را هی خواست شوهر عالی سخت شده بود ، نمدنمی نفس کشی که داود مرا آورده بود ، حتي در خانه دمی رسیوقت
 از من  شتری به او بهی زد که دارد و عالی در من داد ميزی خواستم باور کنم که او شوهر دارد ، اما چی ، نمنمیبب

 . حس دارد
 :  زدم و منتظر ماندم ، صداش رعشه بر پشتم وارد کرددر
 ؟!!! هی کـ
 :  اشاره من داود گفتبا
 ؟!!! دی در باز کنشهی سالم مـ

 . کرد و من با تعجبی با ترس نگاهم مهی ، عالمی هم شوکه شددنی باز شد هر دو از ددر
 :   من من کنان گفتهی به عقب رفت ، زبانم بند آمده بود ، عالیم و او قدم را کنار زددر
 !!!  خبر نکردمسیبرو تا پل...  برو نجایاز ا... از ـ

 :  شکمش اشاره کردمبه
 ؟!!! ي تو باردارـ

 :  عقب تر رفتدی از رخش پررنگ
 !!!  کنمی مدادی داد و بای برو ـ

 : دمی کشادیفر
 !!!  خفه شوـ

 : دمی کشیقی بستم و نفس عمچشم
 ؟!!! هی بچه مال کنی ای که بگیاما به شرط...  رمی مـ

 :  کرد و گفتیاخم
 !!!!  ممکن تو شکمش باشههی زن شوهر دار بچه کهیمن شوهر دارم ...  خب معلومه بچه شوهرم ـ

 :  تر شدمکینرد
 ی افتخار نکننقدری کنم که ای ميکار... اگه بفهمم بچه منه ...  ینی ترزی به جون خودت قسم که برام از عزهی عالـ

 ؟!!! نه ای بچه مال منه نی پرسم ای مگهی بار دهیپس ...  ي زن شوهر دارهیکه 
 :  من من اما محکم گفتبا
 !!!  خب معلومه که نهـ

 :  تکان دادميسر
 هی عالی که به دلم گذاشتی ذارم درست مثل داغیداغ به دلت م...  بفهم بچه منه ی زمانهی ی وقتهیاگه ... باشه ـ
 !!! لعنت به من...  ي کردم تو فرق داری و من فکر ميازت متنفرم تو هم مثل همه آدم ها بد...
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 من ي آسمان هم آن شب برای پا گذاشتم ، حتری تمام شهر را زادهی نشدم ، پنی سوار ماشی حترونی زدم باطی حاز
 ي جاکی شهی شود و من همی با شوهرش و بچه او خوشبخت مهیم باور کنم که عال توانستی ، نمختی ریاشک م

 . قلبم او را خواهم داشت
 نی دانستم چرا ای از من باردار هست ، اما نمهی گفت که عالی در من ميزی به خانه رفتم داود منتظرم بود ، چیوقت

 .  کردمیپژواك را مسخره م
. 

 . ام شب در حال سوختن بودم شب را به خود حرام کردم ، تمآن
 .  شدی داغم تازه مشتری زدم بی خوردم تا آرام شوم اما برعکس هر چه باال میم

 :  را صدا زدمداود
 ؟...!!! دی داشتي با من امرـ
 زهیمنظورم همه چ...  اون مردك خبر داشته باشم زی خوام از همه چیم...  رو استخدام کن هی برو و شوهر عالـ
 آقا فکر نکرده که نی من بود اشی اون همه مدت پی خوام بدونم وقتیم...  آشنا شده تا االن هیچطور با عال...

 ؟!!!کجابوده 
 .  گفت رفتچشم

 آورد ، ی ممی را براستی احمدادی دانستم اسم او شهی که اکنون مهی ضبط شده شوهر عالیی روز که داود صداهر
 آشنا شده و با او برگشت به تهران  هی کردن کار با عالدای پيست ، او در سفر برا همیتی پسرك نی دانستم ایمن م

 .  چطور او را طرد کردندهی که خانواده عالدهی درایز
 . ندی را حسرت به دل نبهی کند که به قول خودش عالی جا کار منی از ازدواج چندبعد
 ینی غمگیی سکوت کرد و بعد با صداي مدت کوتاه ي براادی شد ، شهی که دارد پدر مدهی شندی داود از او پرسیوقت

 : گفت
 !!!   آرهـ

 : داود
 ؟!!! ها ی شی پدر ميبابا دار...  یستی پس چرا خوشحال نـ

 : گفت
 دی ام باهی دکتر بهم گفت که عالمی ها که رفتشی آزمانی اي براشی هفته پهی معلوم که از پدر شدنم خوشحالم اما ـ

گفتم بچه مشکل داره گفت نه خود مادر مشکل ...  بود منظورش ی دونم چرا و چین که نمم...زودتر سقط کنه 
 !!!  دونم چکار کنمینم...   چرخهی زبونم نمنمی بی شوق و شورش رو میوقت... داره 
 ی مي انداخت چرا با جانش بازی بچه را مهی عالدی درست بود بانی گذاشتم ، اگر ازی مي و سرم را رودمی کشینفس
 . کرد

*** 
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 ی ، اما نممی خودخواهي گذاشت به پای دانستم حرف مرا می منکهی ، با امی خواستم به او بگوی روز بعد رفتم مدو
 . دی کشی نفس که می شد ولی را از دست بدهم ، اگرمال من نمهیخواستم عال

مرا پشت فرمان خشک  شدند ، چهره و حالتش ی زن سوار تاکسکی با کمک هی که عالدمی آنجا ددمی رسیوقت
 . کرده بود

 ی ، نمدی اگر باشد بگوی خواستم بدانم که شانسی خواستم با دکترش حرف بزنم ، می رفتم ممارستانی سمت ببه
 .  را هم  از دست بدهد چه برسد به جانششی تار موکی هیخواستم عال

 ام ، بدون فکر گفتم هستم و او گفت که خانمم وقت هی   که من همسر عالدی آمد و از من پرسرونی دکترش بیوقت
 .  شود تا جان بچه را بتواند نجات دهندنی امضا کنم که سزاردی بالی دلنی ندارد ، به هميادیز

 .  کردندی ، اکنون داشتند وفا عهد مندیای نرونی بهی که قول دادند  بدون عالي گرفت ، نفس هانفسم
 ، آن مرد را رمی را بگی چه کسقهی دانستم یتا جان آن بچه شود مرگ عشقم ، نم به اتاق رفت هی امضا من عالبا

 .  بودی دانستم مقصر چه کسی؟ نم! خدا  راای ردی من بخاطر بچه اش بمهیکه باعث شد عال
 خواستم آن مرد ی توانستم آنجا باشم نمی ، نممارستانی بدیای که بدی بگوي داود زنگ زدم و گفتم که به احمدبه
 . نمی او بود را ببریه مرگ عشقم تقصک

 .  عشقم بمانددی معجره شود شادی توانستم فکر کنم که شای نمی گذشت که حتی ها انقدر کند ملحظه
 تخت بچه از کنارم ی رفت و منتظر شد ، وقتی را که با عجله به سمت اتاق مهی شوهر عالدمی رفتم و دی سمتبه

 نبودم که قی الی ماندم من حتی آنجا مدی گفت که با عجله به اتاق رفت و من بايزیرفت ، خانم دکتر رو به او چ
 .   لحظه آخر با عشقم باشم

 محروم دنی کرده بود ، بار ها به مرگ و به کشتن آن دو که عشقم را از نفس کشاهی را سای همه دنهیمرگ عال 
 .  مردمی مدیقصر اول منم من با کردم که میکرده بودند  فکر کردم ، اما هر بار خود را قانع م

 گفت که کار ی ندارد ، اما مهسا می مگر کار و زندگدمی کشی سرش داد می شد ، گاهی دختر مانع منی هر بار ااما
 .  منمشیو زندگ
 ی کرد و من می بود ، هر بار که او گوش مدهی   مرا شني بود که اشک و ناله هاي تنها دخترهی بعد از عالمهسا

 را از دست بدهم من باعث هی گفت مقصرم ، من خودم باعث شدم که عالی مستمی مقصر ندی بگونکهی ايگفتم بجا
 بدن ي رونی را شکنجه کردم ، اهی من عالکه  نگاهش کردم و او گفتجی را گفت گنی ای ، وقتردیشدم که او بم

 از کجا مطمئن هست گفت که با  گفتمی کند ، وقتمشی اثر کرده و تولد بچه باعث شده مرگ را تقدهی عالفیضع
 با بد شدن مرا رای پرده اعتراف کرد که او بود که گفته بود با من خوب شود ، زی در تماس بوده هست  ، بهیعال
 .  پرواز کندی گذارد که گاهی خوب شود میدر قفس را محکم ببندم و وقت  کند تای تر مصیحر

 هی خواست عالی گفت که می پرده می وجود داشت بنید ، با ا کری ام موانهی شدم واقعا حرف هاش داشت دیعصب
 : را از من دور کند

 !!! يری که ازم انتقام بگي کار ها رو کردنی همه اـ
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 :  زديلبخند
 !!! ممکن همه کار ها من بخاطر خود شما بوده  باشه... به چه علت ...  ی  انتقام چـ
 :  تعجب نگاهش کردمبا
 ...!!! رمی می مهی عاليمن برا...  عاشقش بودم ...  من چقدر دوستش داشتم ی دونی منکهی  با اـ
 هر نکهی خبر از ایب...  کند ی مي آزادي که در مرداب تالش برادی بودی به کسهی شبهیشما در عشق عال...  بله ـ

 !!!  دی شی مدهی همان اندازه کشدی خوریچه شما تکان م
 . ندارد که درك کند که چه بر سر قلب من آورده ستیو سن شد و رفت ، با خود گفتم که ابلند

 .  نداشتمی برازی چچی هی کردم زندگی می به مرده ها زندگهی گذشت  و من هنوز شبی مهی سال از  فوت عالهفت
 در کنار هم و هی به  من نداد من و عالی دانم چرا حس خوبی ، نمدمی که آن خواب را دی تا وقتی آن روز لعنتتا

 .    در بغل منهی به عالهیکودك شب
 کند و او هم دای را پادی علت به داود گفتم که شهنی شد ، به همی کردم فکرش از ذهنم خارج نمی مي کارهر
 .  کار را کردنیهم
 ابانی خ بود که دري دخترهی داد داغونم کرد  ، بچه عالی که  مي را  جواب هادمی پرسی  را که مي سوال هایوقت

 .  مصرف شده ستی کرد اکنون معتاد و بی که به او افتخار مي زد و شوهریها واکس م
 به ی را به ارث برده بود ، وقتهی عالیی نفسم بند آمد ، او چشمادمی آن دخترك را دی ، وقتنمی دخترش را ببخواستم

 مملو از طراوت دی آن دخترك بادنی حسم مفهوم نداشت چرا قلبم با دمی داشتم ، برایبی شدم حس عجکیاو نزد
 .  بخش شودیزندگ

 :  داود گفتمبه
 !!!  داشته باشهی زندگنی که همچستی نقیال...  نجات بدم ی زندگنی دختر و از انی خوام ای کن مي داود کارـ

 و یخ را دارد بلکه گستاهی که نه فقط رنگ نگاه عالدمی رفت و به خانه اش رفتم دشی به نفعم پزی همه چیوقت
 .  خودم بودی به کودکهیرفتارش شب

 دخترك دختر من نی بزنم که ایلی درونم سیی خواستم به صدای شد ، می تر مي حسم قودمشی دی بار که مهر
 .  و شوهرش هستهی و فقط دختر عالستین

 .  خشک شدم ، بار ها چک کردم اما  عاطفه فرزند من بود دختر من بودهی ثانيبرا DNA شی از گرفتن آزمابعد
 حرف زدم لمی علت با وکنی دانستم چه کار کنم ، به همی و ناراحت ، نمنی شب هم خوشحال بودم هم خشمگآن

 که ی خواستم آبرو زنی خواستم ، نمی را نمنی ، اما من ارمی کرده و فرزندم را پس بگتی توانم شکایگفت م
 . اکنون مرده باشد  اگری خائن حتندی خواستم به او بگویدوستش داشتم را لک دار کنم ، نم

 شی کارم فرزندم پنی هم با استی داد که هم کارم قانونتی هم رضالمی به سرم زد و وکي علت فکر بهترنی همبه
 . من برخواهد گشت
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 افتم تا عاطفه را ی در بای عاطفه بود ، من حاضر بودم با تمام دنی خونلی گونه فامچی بند مهم آن قانون نبود هاما
 چی هي مرد معتاد براکی مردن ی تصادف ساختگکی را از سر راه ام کنار زدم ، ادی علت شهنیداشته باشم ، به هم

 .  را هم نداشتیکس مهم نبود ، مخصوصا کس
 
 : مایه

 در ی دانستم چه حسی کردم ، نمی مهی به دستانم بود ، اما چشمانش پر از اشک بودند ، منم داشتم گرنگاهش
 و گذشته و رمی او را به آغوش بگای بکشم ادی سرش فردی دانستم اکنون بایوجودم بود ، کلمات را گم کرده بودم نم

 .  کنمی او را چشم پوشییخطا
 : دی کشینفس

 خود شدم و سرت داد زدم ی از خودم بقهی چند دقي و من براي از پله ها سر خوردیر وقت باهی ي بچه بودی وقتـ
 دونستم تعادل یم...  خودم باعثش شده بودم ی ولنمی خواستم اشک تو رو ببینم...  زدم یانگار داشتم خودم رو م

اون ...  و براش گفتم زی روانشناس همه چهی شی پرفتم  خاطرنیبه هم...  گفت ی رو منی همشهی همهیعال... ندارم 
 یوقت...  دون ی نمی رو دارن ولماری بنی ایلیدکتر گفت که خ...  داد ي مرزتی اختالل شخصيماری بصیتشخ

هر چه که ...  شم ی مي کردم که پدر نمونه ی مي سازایهر روز رو...  داشتم يدرمان شروع کردم حس بهتر
 گفتم که رفتارت بخاطر ی با خودم ملی اواي تو عوض شدهویاما ...  دم یبه تو م باشم داشته  خودمينتونستم برا

 تکرار ي مجبور بودم برای از چند روز ازت دور باشم ولشتری خواستم بی من نمنکهیبا ا...  توئه  تیسن و حساس
 گرفت یارت خندم م از رفتیگاه ي شدی که بهتر نمي شدیاما تو بدتر م... نشدن اون روز درمان و متوقف نکنم 

 ی تونی منجامیبه هر حال من ا... همون قدر سرسخت و پرخاشگر ...  ی نداختی خودم می بچگادیچون تو من ... 
 !!! ي حکم بديهر طور دوست دار

 :  شد ، لبابم از هم جدا شدندرهی زد و به چشمام خيلبخند
 ؟!!! ماه بمونم کی کارن شی پیچرا گذاشت...  ازت دور باشم هی ثانی خواستی نمنکهی با اـ

 :  گرفتنیی را پاسرش
 بار اون انتخاب کنه کی يگفت که چرا که نه بزار برا...  خودم گفتم يماری مشاورت رفتم و علت و بشی پی وقتـ

 بد دمی دی فکر کردم و با خودم کلنجار رفتم ولیکل... ماست ي به نفع هر دونی ای مدت ازم دور باشهیبزارم که ... 
 !!! ي هر پدري کردم که آرزوی مماده آي روزي خودم رو برادیمن به هر حال با...  گه  ینم

 : دمی و چشم بستم ، زمزمه مانند پرسدمی کشینفس
 ؟!!!! نمتیانتظار نداشتم اونجا بب...  بود ای به روهی شبی من اونجام بار دوم برگشتت حتيدی چطور فهمـ
 :  زديشخندین
 یمن م... بعدم  درباره پدر و مادرش گفت ...  دهی گفت که کارن تو رو دزدی اون داشت ممی و گرفتدیوی دی وقتـ

 باره کیکه کارن به ...  بودند حرف بزنه چی که براش هی تونه درباره اتفاقاتی عنوان نمچی به هلیدونستم که دن
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  گفتم هی ثانيبرا...جب کردم تع...  کرده ی خود کششخود...  پدرش شی پادی خودش خواسته بدیویگفت که مادر د
 !!!  شدي کردم و آخرش اون طوربشیبعد هم تعق...  به اون مظنون نشم دی گه چرا بای راست مدیوی ددیشا

 :  شدمبلند
 ؟!!! اون بال رو کارن سرم آورده ی کنی هنوز فکر مـ

 :  نداد و فقط نگاه ام کردیجواب
 یلیاما االن خ...  خوب نبود یلی خلیاوا... من با دکترش در تماسم ...  مارئهی که اونم بيدید...  من باور ندارم ـ

 !!! ششی خوام برم پیم... خوبه 
 :  بودمری را گرفت و برم گرداند سر به زمی هاشانه

 ... !!! مای هـ
 :  کردمنگاهش

 !!!  کنمیخواهش م...  داره اجیکارن به من احت...  ی مانعم بشی تونی نه نمـ
 : نوازش کرد و بغلم کرد را میموها

 !!!  کارن خوبهشی بزار باهت باشم تا مطمئن بشم که جات پـ
 .  هقم سر تکان دادمباهق

 
 کرده يزی مدت را برنامه رنی  با کارن بعد از ادارمی را من جمله دزی بروم ، همه چسی قرار بود به پارگری روز ددو

 . بودم
 آمدم و به آشپزخانه رفتم ، نیی علت از پله ها پانی برد ، به همی خوابم نمی و ترس و نگرانجانی شب از هآن

 .  نگاه کردموانی بود به لدهی بودم ، ترسرهی بلند شد و من هم به او خدهی رنگ پردنمیمهسا با د
 ؟!!! چرا ی کنی مهی و گري مخوريدار...  ي وقت شب تنهانی اـ

 :  من کردمن
 ؟!!!!دلت واسه کارن تنگ شده ...  نی بشـ
 :  زد و نشستيشخندین
 ؟!!!من دلتنگ کارن بشم چرا ...  يچه کلمه ...  ی دلتنگـ
 :  تعجب نشستمبا
 ی نرمال داشته باشی زندگهیتا ...  خودش شی تالش کرد که تو رو برگردونه پیلیاون خ...  نباشه برادرته ی هر چـ
!!! 
 :  کرد و گفتي بازوانشی لبه لبا
 ... !!! چرا برم...  نجاستی من ای تمام زندگـ
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 تواند به او ی نمی بودم که مهسا به فرهاد  عالقه دارد ولدهی فرهاد به ذهنم آمد ، من فهمي باره حرف هاکی به
 . دیبگو

 :  زدميلبخند
 !!! ی رقصی می زنی بزم می بي دارنجای که اون باال خوابه تو چرا اتیزندگ...  عجب ـ
 :  شدملی تعجب به چشمانم نگاه کرد ، به سمتش متمابا
 ؟!!! ی تا کمکت کنم بهش برسي ذاری بابام و تنها نمي دی قول مـ

 : دی از رخش پررنگ
 ...!!! دیدیراستش شما منظورم رو اشتباه  فهم... خانم ...  نه ـ

 :  بلند شدميبا لبخند از شاد     
 زدم چرا ی حدس مدیبا...  کنه  ی مشونی زدم چرا اسم مامانم تو رو پری حدس مدیبا...  دمی وقته که فهمیلی خـ

 !!! سر قولم هستم...  ی کنی دست و پاتو گم مینی بی  فرهاد رو  میوقت
 .  که حوالش کردم از آشپزخانه خارج شدمی چشمکبا
 

 رو به امدیکه داشت به سمت مان م ی زد فرهاد در حالي شد و لبخندرهی پالتوم را به تنم داد و به چشمام خمهسا
 : مهسا گفت

 ...!!!  بمونمي  ممکن چند روزـ
 :  حرفش آمدم و رو به مهسا گفتمانیم
 !!!  فرستمش ور دلتی ها زود مینگران نباش...  آره قرار بمونه ـ

 . می کرد و ما از عمارت خارج شدی تلقی و حرفم را شوخدی را بوسمیشانی را گرفت و پمی شانه هافرهاد
 :  شانه فرهاد گذاشتمي را نگاه کردم و سرم را روماهان

 ؟!!! ی شیبعد من و ماهان تنها نم...  بابا ـ
 : دی به گونه ماهان کشیدست

 !!!  بمونشمی پس نرو پـ
 :  کردمنگاهش

 !!!  بدي؟ بابا... !!! ینی من و تو لباس عروس ببی خواهی نمیعنی ـ
 :  کردی کوتاهخنده

 ؟!!!هوم خوبه  ...  دی کنی عمارت من زندگي همه با هم تومی کنی کارن و راضایاصال ب...  خب چکار کنم ـ
 :  کردمیاخم

 !!!  خوامیمن داداش م... شما ازدواج کن ... بهتر ئه نی اصال اـ
 :  تعجب نگاهم کرد و سپس اخم کرد و صاف نشستبا
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 ؟!!! ي ناراحت شدـ
 !!!  نهـ

 :  چرخاندمماینجره  هواپ را به سمت پسرم
 !!!!  معلومهـ
 ...!!!  من جزی دونیتو که م...  خب خوشگلم ـ
 هست که واقعا با اون یکی دیشا...  ی کنی هوا زندگي تمام عمرت برای خواهیم...  گرده یبرنم...  بابا مامانم  ـ

 !!!  هست که واقعا دوست دارهی کسدیشا...  ی شیخوشبخت م
 :  زديشخندین
 ؟!!!  که بابات باباش رو در آورده  یوقت...  خواد با بابات ازدواج کنه ی کس تو منی واقعا اـ

 :  دمیخند
 هم هست  که تمام رفتار تو رو یکی...  ارباب بودن و نفرتش ي ذاشت پای مثل مامان من که رفتار تو رو میکی ـ

 !!! نهی بیبه عشق م
 :  تکان داد و چشم بستيسر

 !!!  کنمتشی خوام بازم اذینم...  کردم تشی اذیلی تونم خی نمـ
 !!! دوستت داره...  هی اونم راضگمی بابا مـ

*** 
 گفت که ی ، خبر دار شدم که کارن در خانه خودش  و مرخص شده هست  ، دکترش ممیدی رسسی به پاریوقت

 به عزت نفسش برده بودند و اجازه دادند که به ی نداشته و در مشاوره ها  هم پیشی حمله  روان پرچی اواخر هنیا
 . جامعه برگردد

 که بود مدام تکرار کرده که مرا خواهد لی آن شخص دوم کارن اوارای بود ، من ؛ زشانی آنها رو به روی نگرانتنها
 . کشد بعد خواهد رفت

 .  کارن برومشی ذارد که پی کفش گذاشت که نمکی را در شی دو روز فرهاد پايبرا
 ی بستگمانی به من و کارن و تنهازی با رفتن من بهتر شود ، همه چزی دکتر کارن  گفت ممکن هست همه چاما

 تواند ی حرفم منی که من از فرکان بچه دارم ، امی به او بگوي زودنی به ادی را هم گفت که نبانیدارد ، اما ا
 .  هوس بلند شدن کنداره خاکستر دوبری به ذهن کارن وارد کند که آن فرکان زي بديزهایچ
 ، دمی به عمارتش رسی ، وقتردی را بگمی کس نتوانست جلوچی ، آن روز هم هنمی خواستم هر چه زودتر او را ببیم

 به ي کرد و لبخندمی تعظدنمی شده بود ، مارگارت با دي قلبم بلند شده بود ، همه جا دوباره سبز و بهارییصدا
 .  ، دعوتم کرد داخل شومدیصورت نگران من پاش

 خواستم او ی رود برگشت ، نمی آنجا مشهی روزها همنی گفت ای که مارگارت میی بودم که کارن از جانشسته
 .  دکترش گوش کنمي به حرف هادی اکنون زود بود ، باندیماهان را بب
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 . می به هم شدرهی که محافظش در را باز کرد داخل شد و ما خی در حالکارن
 .  او را نشناختم ، چهره معصومش شکسته شده بودقهیند دق چيبرا
 :  را نگاه کردمی سمتم آمد و از سر تا پابه
 ؟!!! یخوب...  سالم کارن ـ

 :  کردی را تکان داد و اخمسرش
 !!!  برونجای؟ لطفا از ا... ! نجای اي چرا اومدـ
 :  ، کارن به محافظش گفتمی بگويزی خواستم چتا
 !!!  خواهند برندی کن میی خانم رو راهنماـ
 .  از پله ها باال رفتو

 .  داشتماجی احتیی کردم ، فرهاد نگران حالم بود ، اما من به تنهاهی شب تا صبح گرآن
 رشی ترحم و پذی کارن نوعی آن همه خوبدی ، با خودم گفتم شارمی بگيریرفتار کارن باعث شده بود خود درگ 

 .  به من ندارديدستور فرهاد بود و عالقه 
 نیی از پله ها پایعی کرد ، سری دعوا مبای داشت  تقرلی ، فرهاد  با آنامی برونی فرهاد باعث شد از اتاقم بییصدا

 . آمدم و به سمتشان رفتم
 .  شودنی باعث شده که فرهاد دوباره خشمگزی بودم که چه چجی زد و من گي لبخنددنمی با دلیآن
 ؟!!! دی کنی چکار منجایشما ا...  شده ی چـ

 :  گفتلی و رو به آندی کشی نفسفرهاد
 !!! برو تا کار دستت ندادم... نجای برو از اـ
 :  گرفتی او را مقهی شدم ، فرهاد دوباره ی تکان داد که اگر مانع نمي سرلیآن
 ؟!!! دیبه منم بگ...  شده ی چـ
 :  و گفتدی به سمتم چرخلیآن
 ...!!! ردی پذیاما جناب فرهاد نم...  شما آمدم دنی ندارند که من به دي خبرچیجناب کارن ه...  خانم ـ
 ...!!!  رو پاك کنهششی تو رو فرستاد که رفتار سه روز پیاون پسر روان...  کنم ی معلومه که باور نمـ
 ؟!!! حال کارن خوبه دنمی ددی شده چرا اومدیچ...  دینی بششهیم...  بابا ـ

 کرده باشد ماری دوباره من کارن را دوباره بدنی دانستم ممکن بود که دینم...  خورد ی ام تاب منهی داشت در سقلبم
   نه ؟ًای

 .  بودشتری و استرس بی من مصادف با تنگي داد برای هدر مدنی نفس کشي برالی که آنهی ثانهر
 تالش کرده بود  که شما رو یلی مدت خنیا...  و ناراحت بود ی که به شدت عصبدمیآقا رو د... دی اون روز که رفتـ

 که به شما روا داشته رو فراموش ي و آزارهاتی بهتر بگم شما رو فراموش کنه تا بتونه اون شخصای... فراموش کنه 
 یاما وقت...   نرسه شونی از شما به اي گونه خبرچیه  کردم کهی من هم تمام تالشم رو منی هميبرا... کنه 
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 کردند ی که مصرف ميزیتنها چ... آقا تمام وقت در اتاقشون بودند ی رفتیوقت...  دمی فکرم رو اشتباه ددیاومد
...   ندارندی مشکلچی گفتند هشونیا...  اومدند یمنم به دکترشون خبر دادم و وقت... خوردن قرص بود که آروم بشه 

 بهتر شما می کنیهم من و هم مارگارت فکر م...  برنگشتند میار که ما اجازه دخول ندي االن دو روزئه  که از جااما
 !!!  برمی شما رو مدیاگه بخواه...  دی حرف بزنشونیبا ا
 !!! تموم شد... فرصتش سوخت ...  نداره ي کارچیدخترم با تو و اون کارن ه...  نه ـ

 سرش آمده  باشد ، من چکار یی به ذهنم داد را گرفتم ، اگر باللی که آنيرهای دنبال تصوهی ثاني بستم و براچشم
 ؟!!! توانستم بکنم یم
 ؟!!!لطفا من ببر اونجا ...  نمشی خوام ببیم...  االن کجاست  ـ
 :  زد و بلند شدي لبخندلیآن
 !!! دینگران نباش...  افتد ی  دخترتان بي برای ذارم اتفاقیجناب فرهاد من نم...  حتما ـ

 :  دستم را گرفتفرهاد
 مامان هیماهان به ...  یدوباره چند روز خودتو حبس کن... خوام دوباره پست بزنه ینم...  فکر کن کمی...  مای هـ

 !!!  داره نه شکسته و افسردهازیشاد و خوشحال ن
 :  زدميلبخند

 !!! لطفا مانعم نشو...من دوستش دارم ...  کارن بودن شی من و ماهان پي شادـ
 . می به سمت خلوتگاه کارن رفتلی و من همراه با آندی را بوسمیشانیپ

 بر من غلبه ی دادند ، باز استرس  نگرانی می هم نگهبانشی هاگاری بود و چند نفر از بادیحی تفرقی قاکی در او
 .  شومی بار اگر مرا رد کند چه منی دانستم ای ، نمدمی لرزیکرده بود ، رنگ به رخ نداشتم و آشکار ها م

 شد ، ی شدم سرم داشت سبک مقی داخل قای حرف زد و به من گفت که همراهش بروم ، وقتگاردهای با بادلیآن
 .  بردمیتمام اضطرابم را با مشت کردن انگشتانم فرو م

 :  را باز کرد و کنار رفتي شهی در شلیآن
 !!! دی نشمشیزود تسل...  دیری بگدهی لطفا رفتارشان رو نادـ

 چشمانش گذاشته بود ،  ي را روشی و بازودهی کاناپه دراز کشي کارن که رودنیم و داخل شدم ، با د تکان داديسر
 . دمی ترسی نگاه فرکان مدنی با او ، از دیی از تنهادمی ترسی ، من هنوز مامدمی مدی حس کردم که نباهی ثانيبرا
 . ستادمی و منگ اجی جلو رفتم  دستش را آرام برداشت و من گی آمد ، قدمادمی ناگهان لبخند کارن به اما
 !!!  سالمـ
 .  شدری که نشست و سر به زمی فقط هم را نگاه کردهی چند ثانيبرا 
 ... !!! نجای اي اومدی چي براـ
 :  نشستمشیرو در رو 
 !!! ی نگاه ام کنی بشی چقدر قرار بشکنم که راضنمیـ اومدم که بب 
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 : د شد و بلندی کشینفس
 !!! تا من...  پدرت جات امن ترئه شیتو پ...  برو ـ

 :  بلند شدم و به سمتش رفتممنم
 ... !!! من دوست دارم...  کار با من نکننیتو رو خدا ا...  کارن ـ
 : داد زد 
 هی ي داشتم تویوقت...  نه منو ي؟ تو خودت رو  دوست دار...! رو به تو  گفته نی ای؟ چه کس...! ي دوسم دارـ

 ی که بپرسنی اي فقط برای حتيای بدنمی هر روز منتظر بودم که به دیوقت...  ي کردم کجا بودی میسلول زندگ
 يکجا بود...  کردم ی رو ترك مای داشتم دنی روحر که من از فشاي اون لحظه هايکجا بود...  نه ایامروز بهترم  

 که هر روز ي اون وقت هايکجا بود... مرگ سپردم  ي فراموش کردن تو خودم رو به دست هاياون موقع که برا
 ی  اون موقع که نه عمارت من رو ميکجا بود...  دمی شنی فحش و ناسزا می کرد از هر کسی مي روادهیهوس پ

 که همون یقلب...  من رو درمان  کردند  جز قلبم ي چرا چون دکتر همه جای دونیم...  یلعنت  شهرنی نه ارفتیپذ
کم بود ...  ينجای ای چيبرا...  يحاال چرا اومد...  يلحظه شکست که تو از آغوش من به سمت فرهاد پرواز کرد

 !!!  وقتچیه...  نمتی وقت ببچیه  خوامینم...  و برو نی؟ پس بب... ! ي چکار با هم کردینی ببياومد... شکستنم 
 .  کرد و اشکم را روانی گفت داشت چشمم را کور میم دای که با داد و بی تمام کلماتدمی کشی نمنفس

 : ستادمی اشی برود که رو در روخواست
 بندم اون یمتاسفم که باعث شدم هر شب که چشم م... ؟ متاسفم ...!من باعث شدم !؟...  يدی فقط تو عذاب کشـ

دم ترس و آزار به ذهنم هجوم  خواستم بخنیمتاسفم که هر وقت که م...  پروند یاتاق و رفتار اون من از خواب م
 تونستم ی نمی که حتی کسيمتاسفم برا... گرفت  یاهی رنگ سمیتنها... متاسفم که چهره ام ، تنم ...  آورد یم

باشه ...  اومدم ری دی کنیفکر م...  تو خوشحال بودم دنی من از عذاب و درد کشی کنیفکر م... مجازاتش کنم 
 که با من يدینپرس...  زنده ای مردم يدینپرس...  ی نگرفتی بار از من سوالکیچرا چرا ... پس تو به من جواب بده 

 ی زندگدی تردنیهر لحظه با ا...  ترسم  ی خودم هم مهیاز سا...  ترسم ی میی از تنهاگهیبا من که د...  يچه کرد
 من مهم نبود و هر گز ي ها برانیاما ا...  زنه  ی   تا حد مرگ شالق مهری گی دوباره من رو  میکیکنم که 

 من ياگه دوست ندار...  شه یفراموشم نم  اما کارن هرگزشهی دونستم اون فرهاد فراموش میم... نخواهد بود   
 !!! ینی تو ببيادگاری ی تونی میفقط اگه دوست داشت...  ینی بی نمگهید... باشه ...  ینیبب

 :  شد و من در آغوش او جا گرفتمدهی هام و پاك کردم و خواستم برم که دستم کشاشک
هر ...  ی کنمی زخم و غم دلم رو ترمی تونیفقط تو م... مامینابودم ه...   نابود شدم ی رفتیوقت...  ي ام کردوانهی دـ

 !!!  بخاطر تو بود بخاطر تو و پسرمدمی گی دادم بر می مدی به خودم امهیثان
 :  تعجب به لبخندش نگاه کردمبا
 ؟!!! ی دونستی مـ

 :  کردمی را تکان داد ، اخمسرش
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 ؟!!! ي پس چرا اومدم ردم کردـ
 :  را قاب گرفتصورتم

 خوام جز ینم...  خوام بهش فرصت بدم که بهت صدمه بزنه ینم... بازم به تو صدمه بزنم ...  مای ترسم هی مـ
 !!! ادی بيگری دزی تو و پسرم چي لب هايلبخند رو

 :  دادمهی اش تکنهی را به سسرم
 !!! با هم...  میای از پسش بر مـ

*** 
 .  از هم جدا بشندهی بود که دست در دست هم بودند و انگار دوست نداشتند ثانرهی به آن دو خشهره
 :  زد و گفتي لبخندکارن

 !!! می هم باششی پشهی همي برامی گرفتمی تصممایمن و ه...  خانم دکتر ـ
 .  کرد نگاه کردی که داشت به کارن نگاه ممای زد و به هي لبخندشهره

 ؟!!! تنها باهت حرف بزنم شهی ممای هـ
 .  نشستمای رفت شهره کنار هرونی کارن بی منتظرش باشد وقترونی زد و رو به کارن گفت که بي لبخندمایه
 ...!!! ي  دادی به خودت و کارن فرصت مدیبا...  سرعت نیبه ا...  ازدواج میتصم...  مای هـ
 !!!درصد ئه20برگشت اون ... تازه دکترش گفت که حالش خوبه ...  دارم مانی من به کارن اـ

 :  زد و به دختر نگران نگاه کردي لبخندشهره
 درصد 0 که برگشت فرکان ی بدوندیبا...  دی کردی می مدت با هم زندگهیاما بهتر نبود ...  نبود نی منظورم اـ
 ممکن يماری وجود باز هم بنیبا ا...  ی کنی سال زندگ5 ازشی که باهش بی بگی تونی می رو زماننیا...  ستین

 يگری دي مسئله رونیا... تو کارن رو به هم بزنم   قصد داشته باشم رابطهای خوام بترسونمت ینم... هست برگرده 
 یول...  که بهش دچار شده و افسرده ترش کرده ،  بکنه يتنهاممکنه با تو  ، کارن حالش خوب تر از ... هم داره 

 !!!  عاطفه و خطرناکهیفرکان به همان اندازه که کارن خوبه ، ب...  ی هر دو رو بسنجدیبا... هر دو حالت هست 
 
 : مایه

 کرد و ی رفتار می خانم اشرافکی مبدل شده بود ، مهسا درست مثل ی دوست داشتنیی به سرعت و تکاپوزی چهمه
 توانم انکارش کنم ، ی تابستانه بود ، خوشحال بودم و نميالی داد ، به خواست من و کارن مراسم در ویدستور م

 نی پاك نشده بود ، کارن در امانی از زندگکامل  اشهی توانستم انکار کنم که فرکان هنوز سای را هم نمنیاما ا
 .  کردی مي ماند و ماهان بازیدر اتاقم م وقت ری تا دمی کردیچند روز که مراسم را دنبال م

 گفت که فرهاد ی شود ، کارن هم هر بار می داخل اتاق مي داد و فرهاد به بهانه های وقت در تق صدا میگاه
 .  شدی ناراحت ماری بابت بسنینگران من هست و او از ا

 !!! خب من تنها دختر پدرم هستم...  بهش حق بده زمیعز...  کارن ـ
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 :  را به پشت گوشم بردمیبه چهره ام زد و موها يلبخند
 !!!  منهی که نگران اون درست مثل نگراننمیناراحت ا...  ستمی پدر زنم نی ناراحت بازرسـ
 ... !!! ی خواهیتو فرصت م...  کارن ـ

 :  ام کردنگاه
 شود یچه م...  می کنی با اون زندگیمدت...  می بود که بهتر است که به حرف فرهاد گوش کننیمنظورم ا...  ابدا ـ

 ؟!!!
 :  دست آزادم گونه اش را نوازش کردمبا
 !!!  زنهی دونم به من و ماهان صدمه نمیم...  من به عشقم اعتماد دارم ـ

 .  تر شدمکی که ماهان را به بغل داشتم نزدی و من در حالدی زد و گونه ام را بوسيلبخند
 را باز کرد و به شی جادویی ، کارن چشمادمی شدم ، سرم را عقب کشرهی بسته او خیی باز کردم و به چشماچشم

 : من نگاه کرد
 !!!   دوستت دارم تا ابدـ
 :  لبخند گفتمبا
 ؟!!!مگه نه پسر خوشگلم ... می ما هم دوستت دارـ

 یگفتنش مرا م کرد لجهه و ماهان ی که مي شد ، هر کاری گفت پسرم ماهان در دلم قند آب می بار که مهر
 .   هستاری  بسي من از شادی خوشحالنی نشده و اچی گفتم هی مدی پرسی علت را میخنداند وقت

 هم بزرگ بود و می را انتخاب کرده بودی کوهستاني شد من و کارن هر دو خانه ی مکی موعد به سرعت نزدروز
 وجود نی هر دو ما را ذوق زده کرده بود ، با ایعی  طبي دلبازش با آن چشمه هاطی نبود ، محیهم تا فرسنگاه کس

 . می هم داشتيادی زيمخالفت ها
 او را براورده نهیری دي گفت که من دارم آرزوی در آن خانه تنها دغدغه من و کارن بود ، او می هر صورت زندگدر
ه اکنون دارم  کردم کی کردم ، حس می را در درونم حس می متفاوتاری کارن حس بستی کنم و من با رضایم

 کارن ی هر سه ما بود و وقتی و راحتدن اولش خوشحال کرتی هر قدمم الورمی گی ممی سه نفر تصمی زندگيبرا
 .  شدمی خوشحال ممی خواسته از سر انگشت پا تا تار موهای گفت همان هست که میم

 . دی آی و به من مباستی زاری گفت بسی بود و مرهی اتاق بودم و مهسا به لباس عروس ساده ام خدر
 ، مهسا و رمی را بگمی اشک هاي توانستم جلوی کردم نمی مي باره باال رفت ، هر کارکی استرسم به شمی از آرابعد
 ی استرس مشتری گفتند بی مشتری دادند ، اما هر چه بی و اعتماد به نفس مي خانم دکتر شهره به من دلداریحت

 . گرفتم
 و مهربان فرهاد اهیگشت ، فرهاد زانو زد و دستانم را گرفت ، نگاهم به چشمان س رفت و با فرهاد بررونی بمهسا

 . بود
 ... !!!  ترسمیم...  ترسم بابا ی مـ
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 :  زديلبخند
 خراب شتی لباست آراکتی کهوی ای...  ی مست کنای ی افتیممکنه پاشنت باعث بشه ب...  ی ترسی دونم که می مـ

با تمام ...  خواد ی منتظر تو تو رو با تمام وجود مگاهی که در جاياون پسر...  اگر بشه ی ها حتنیاما همه ا... بشه 
 ی کنه و میاشک هات تو پاك م...  کنه ی و بلندت مرهی گیدست هاتو م...  مونه ی که به تو داده منتظرت میقلب

 !!! ستادهی رو در روش اای عروس دننیباتریگه ز
 دمی ترسی بخورد ، مانی زودتر از انتظارم پازی خواستم همه چیا محکم کردم ، م آغوشش گرفتم و حلقه دستم ردر

 .  دمی پرستی بود که او را مي از آن ترس ها در وجود مردیکی افتد یاز هر چه که قرار بود اتفاق ب
لحظه واقعا  کردم ، آن ی حس ممی گذاشتم ، قلبم را در گلوشی را حلقه کرد و من دستم را در بازوشیفرهاد بازو 

 زد و من از سر ي و منتظر ، نگاه کردم لبخندرهی بود و به ما خگاهی ، به کارن که در جااستی لحظه دننیسخت تر
 .  فرکان شودهی که شبت کم داشي دودنکی اخم و عکی را نگاه کردم ، فقط شیتا پا

 :  کردی می او را زخمي به دستم زد که بازوی همه نگاهم کردند ، فرهاد اما دستستادمیا
 !!!  زنمی رو به هم مزی همه چي داردی لحظه تردهی یحت...  استم دخترم یم...  ستی بانجای ای تا فردا هم بگـ

 .  نگاه ام به سمت مهسا که ماهان را به اغوش گرفته بود کردمدمی کشیقی به کارن نگاه کردم و نفس عمدوباره
 : فتم را نظم دادم و به فرهاد گمی هانفس

 !!!  زنهی دختر فرهاد جا نمـ
 به دستم داد و من را ي ، فرهاد دستم را به دست کارن داد و او با لبخند فشارمی زد و ما به سمت کارن رفتيلبخند

 .   کنم و خوشبخت شومهی توانم به او تکیمطئن کرد که م
   
 ی وجود خوشحالنی خانم دکتر بود ، با اي فکرش به حرف هاامدی که داشت به عقد کارن در مي  تمام لحظه مایه

 .  کارن مغز او را خشک کرده بودتیو رضا
 .   غلطدی توانست بگوی کارش درست هست نه مدی توانست بگوی منه
 .  شدندرهی خهی بقیکوبی نشستند و به رقص و پاگاهی جادر

 :  نگاه کرد که گرفته بودمای به هکارن
 ... !!! یراحت باش باعث شده نايزیچه چ...  عشق من ـ

 ي بوسه کارن را روی زد  ، قلبش از تصورش مچاله شد ، اما وقتی فرکان مشی کارن نگاه کرد که در لباس دامادبه
 : گونه اش حس کرد ، فرکان فراموش شد ، کارن در گوش او گفت

 خوام در آغوشت یم... دلم   نیبرده تو ا... ی منيتمنا...  کن هی آرامش بهم هدکمیفقط ...  تو ئه مارعشقی دلم بـ
دست )  کرد يشتری قلب کارن حس آرامش بي از صدامای اش گذاشت و هنهی سي را رومایدستش ه...(  رمیبگ
هرگز ...  ی منزی که همه چيتو...  رسم ی ملق تو به آرامش مطشیمن پ...  زنه ی قلبم بزار فقط بخاطرتو ميرو

 !!!  هرگز... ترکم نکن  
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 .  لبخند زد و چشمانش را باز و بسته کردمایه
 ي از غم و شاديای که در سالن جشن بودند نگاه کرد ، هر کدام از آنان دنی به تک تک کسانمای شاد بودند ههمه

 هی زاوکی گرد بود که هر چشم ای زشت باشد ، دنای بای تواند زی نگاه نمکیداشتند ، او باور کرده بود که جهان در 
 .  کندری تفس وندیرا بب

 . دی همراه پدرش رقصمای دخترش را به رقص دعوت کرد و هفرهاد
 ؟!!! ي خندی بگم نميزی چهی...  مامی هـ
 :  زد و گفتي لبخندمایه
 !!! شوهر خواهر شوهرم...  نه ـ

 :  کردی خنده کوتاهفرهاد
 ؟!!! خوام بازم اشتباه کنم ینم...  تونم خوشحالش کنم ی من ممایه... وانهی دـ
 !!! ي خبر نداريتو تا حاال خوشحالش کرد...  ی تونی البته که مـ
 

 که خانه را سر و پا نگه ي شده بود ، چوب هاری گرم و دلپذيای و فضا خانه به شکل رودی باری به شدت مباران
 .   داشتبی آرامش عجی کرد ، نوعی هر دو فرق ميداشته بودند با سقف مجلل خانه ها

 :  نگاه کردمای ماهان را در گهواره اش نوازش کرد و به هکارن
 !!!  به فرهاد ئههی شبیلی ماهان خـ
 :  رفت گفتی مالفه مری که به زی در حالمایه
 !!! یلیخ...  آره ـ

 کردند ، ی می انگار سعیی زدند ، گوی به هم لبخند می ، ولدندی ترسی مزی چکی دو مضطرب بودند ، هر دو از هر
 .  کندنی را ناراحت نکند و شب اول ازدواجشان را بهترگریهم د
 :  کردی اش را نوازش ماهی سي موهاکارن

 ؟!!! عشقم ـ
 !!!  جانمـ
 ؟!!! ی هم نگرانی مثل من هم خوشحالای...  ی خوشحالـ
 :  کردی شد و اخمرهی به چشمان او خمایه
 !!! میشیباور کن که ما خوشبخت م...  افته ی نمیفاق اتچی دونم که هیمن م...  ی نگرانی چي براـ

 :  دست کارن محکم تر شدحلقه
 ی که تو با من خوشبخت ممی توانم بگویاما نم...  معلومه که باور دارم که با تو و پسرم خوشبخت خواهم شد ـ
 !!! ی باورکنم خوشبختادی فردا باال بدی که خورشی تونم تا وقتینم...  ئه نی زمي رودنی مثل نفس کشنیا...  یش
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بابام از ...  یهو راست...  بود می روز زندگنیمن امروز بهتر...  نه امروز دی سنجدیفردا رو فردا با...  زمیعز...  کارن ـ
 !!!  کردهيمهسا خواستگار

 :  دادهی شد و نشست و به تاج تخت تکرهی به او خمبهوت
 !!! استزی؟ اسم اون ل... !مهسا ...  دونستم ی من نمـ
 :  گفتلی دلنی به همراه دارد به همیتی نارضای که نگاه کارن نوعدی دمایه
...  رو ول کن نیا...  زای گم لی میاما اگه بخواه...  خوب من عادت کردم بهش بگم مهسا دیببخش...  عشقم ـ

 ؟!!! ستیجالب ن... مادر خوانده من شهیخواهر تو م
 : دی دراز کششی دوباره در جاکارن

 !!!  وقت شدهریتو هم بخواب د...  کنم ي تونم کاریمن نم...  با فرهاد باشه هی راضزای اگه لـ
 اشتباه کرده ست که او به کارن درباره رابطه مهسا و فرهاد ای آدی ماند و از خود پرسرهی به چهره ناراحت او خمایه

 ؟!!!گفته ست 
 : دیشت شده بود را به دست گرفت و بوس و مچ دست کارن که مدی دراز کششی به ناچار در جااما
 !!! دی ببخشـ

 :  چشم باز کردکارن
 !!!  هم خودشوننرندهی گمی اون دوتا مال خودشون تصمی زندگی کنیتو چرا معذرت خواه...  دلم زی عزـ
 .    دی او را بوسیشانی کرد و پکی را به خود نزدمایه
 
 .  زدي شد ، لبخندرهی چشم باز کرد و به کارن که در آغوشش آرام و معصومانه به خواب رفته بود خمایه

 .  از سرشانه کارن سر خورد و به گهواره ماهانش خوردنگاهش
 اکنون زمان آرامش هست ، افتهی انی ها پای راحت چشم ببند ، با خود گفت سختالی توانست حال با خی که مانگار

 ی که کارن در مغزش می خبر از سوالی نمونه باشد ، بي خواهد همسری مشترك دارد و او مي رنگ بواکنون زمان
 ؟! خطر باشد ی و بمن ایگاهی همسر فداکار و تکمای هي تواند برای او مای ، آدیپرس
 .  دادی بد مي زنبور مانند به آن دو خبر های قاطع دهند ، اما شکی خواستند به سواالت خود جوابی دو مهر
 خود حس کرد چشم که باز کرد لبخند فرکان و ي را رونی سنگيزی نشده بود که چقی عممایهنوز خواب ه  

 .  اتاق رخ دواندی نسبیکینگاهش در تار
 : دی او را شنیی صدای گرفت وقتنفسش

 !!! يدی ترسـ
 و چندی فرکان دور گردنش بپي تالش باعث شد دست هاکی فرصت فرار نداشت همان مای زد ، هيشخندی نو

 .   خس خس کندشیفشار باعث شود ، صدا
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 شنهادی شده بود که پشمانی پمای در آن اطراف نبود ، اکنون هی  ماهان بلند شد ، اما کسهی گریی لحظه صداهمان
 .  انتخاب کنندی زندگي را برایداد که خانه کوهستان

 .  گم شده بودی بارانیی دل رعد و برق هوا ماهان درهی گریی بود و صدای هنوز هم بارانهوا
 تواند تصور کند ، چشمانش پر از اشک شده بودند و چشم ی را مي دانست بعدی از نجاتش شده بود نمدی ناامبایتقر

 کارن شل شدند همه ي ، که دست هاندی مادر ببیبست ، آماده شده بود که خود را مرده و کودك دلبندش را ب
 دی تردیاهی به سی رنگشانی زندگندهی و پرده آمایو ه  کارني  اتفاق افتادند ، اما براقهی دقکی اتفاقات در کمتر از

 .  جا گذاشت
 خسته شده ي به هق هق هالی اش تبدهی ماند ، ماهان گررهی که به سرفه افتاده بود خمای به هجی و گدهی ترسکران

 . بود
 ... !!! مای هـ
 شد ، با همان جان نصف و رهی به زحمت نشست و به ماهان خمای حرکت بلند شد و از اتاق خارج شد ، هکی با
 داد که دی مانده بود بلند شد و به سمت ماهان رفت ، فرزندش را به آغوش گرفت و به او امی که در تنش باقیمین
 .  ماندی او مشیپ
 .  بودرهی خي نشسته بود و به ماه نقری تخته سنگيکارن رو 
 : مایه
 :  کردی وجودم را حس نمی شدم حترهی ، خدندی درخشی نور ماه مری که در زیکنارش نشستم و به قطره اشک 
 ؟!!! کارن ـ
 : دی کشینفس 
 ... !!!  دادمی بهش فرصت مدینبا...  می کردی ازدواج مدینبا...  تونم ی نمـ

 :  را گرفتمی برگشت سمتم و شانه هاکامال
 ...!!!  داشتمیبه چه حق...  تونم ی چطور مـ
 :  گرفت و دستانش سر خوردندنییسرش را پا 
 !!! والی ههی...  والمی ههیمن ...  لعنت به من ـ

 :  را قاب گرفتمصورتش
  برگردهتتیدکترت گفت ممکن دوباره اون شخص...  ي که نجاتم داديتو بود...  یستی نوالیتو ه... کارن عشقم ـ

!!!! ... 
 :  زدداد

...  دست ها متنفرم  نی من از امایه...  ی کنی رفتار مي طورنی با من ايچرا دار...  ي پس چرا با من ازدواج کردـ
 خوام به تو و یمن نم...  تموم بشه ي طورنی ادینبا...  ستی من امن نشیتو جات پ...  کردم یداشتم خفه ات م
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 که تا ابد تنها نی من هماقتی لدیشا...  کنم ی زندگالتی با خابد بزار تا...  برو نجای از امایه... ماهان صدمه بزنم 
 !!! باشم

 حرفم اغراق محض بود ، اما من مردن به دست او دی خواستم از او جدا شوم ، شای آغوشش پناه آوردم ، من  نمبه
 .  دوست داشتمشتریرا از ترك کردنش  ب

 !!! يچون تو خودت که نبود... کردم  ی گله نمچی هی کشتی اگه هم من مـ
 !!!  احمق نباشنقدری امای هـ
 ی باشه من تاوانش و بغل منیاگه تاوان  عشق به تو ا...  حماقت رو کرده باشم نی خوام ای اگه حماقت من مـ
 !!!   رمیگ
 داد ی من منطقم دستور می ، ولمی فکر کنی  به صورت منطقوندمانی خواست که در باره  پی او هنوز هم منکهی ابا

 .  من دور از کارن امکان نداشتی دلم در دست او بود خوشحالرای کارن بمانم ، زشیبا تمام وجود پ
 دانستم که ی را هم منی ، امی را داشت باشی شاد و سراسر خوشحالی خواستم من و کارن و ماهانم زندگی ممن

 دارد به من صدمه مدی فهی کرد که می مچی سویکارن وقت بود که نی اي مطلق وجود ندارد ، تنها بدیخوشبخت
 به فرکان در لشی رفتار کارن و تبدریی شود ، تغی پر تنش می ما بحثي ساعت برای تفکرات گاهنی زند ، همیم
 آورد ی که سرم میی ، هر بالامدی بار سراغم مکی در دو هفته ای کی مدت کامال دستم آمده بود ، او هفته نیا

 .  کردی به من منطق مي شدي حس همدردی به کارن و نوعیشانی پری روانيری درگینوع
 ی ، اما وقتبباستی ما زی زندگمی کردم بگوی می و من سعدی کشی ، او عذاب ممی هر چه بود من و کارن بوداما

 .  کردم ، نه توان ترکش را داشتم نه توان مقابله با فرکانی مهی رفت ساعت ها گری مرونیب
 ي قهی دقي وقت به آن قدر شکنجه هاچی داد ، هی ما را عذاب مي خورد داشت هر دوی مچی که سویلی هر دلبه

 شرط گذاشته بود که جدا از هم مانی دوام زندگي مدت که کارن برانی که بعد ایفرکان من را عذاب نداد تا وقت
 .  بدهمریی را هر کار کردم نتوانستم تغمشی تصمنی ، امیبخواب

 در اتاقش خود را امدی هر وقت که مرای که کارن را داشت باشم زمی نداشتيادی او فرصت زمی و ماهان با تصممن
 .  کردی میزندان

 گذاشتم که به اتاقش بروم و تا آمدنش اتاق را مرتب کنم که راه ام به ی مشی بازي که ماهان را در جای حالدر
 : سمت تلفن کج شد

 ؟!!! بله ـ
 !!!  زندهای مردم ینی ببی زنی زنگ هم نمهی... تر خوشگلم دخ...  سالم ـ

 :  کردی مي بازشی هاي شدم که داشت با اسباب بازرهی دادم و به ماهانم خهی تکواری دبه
 ... !!! خب...  نه ـ

 :  خواستمی وقت غم او را نمچی هرچه بود هی بود برعکس تصورم ولي کرد ، چقدر شادی کوتاهخنده
 ؟!!! ی خداحافظییای نممی ری من و مهسا پس فردا م زنگ زدم بگمـ
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 :  و گفتمدمی کشینفس
 !!! امی باشه مـ

 :  کردریی تغکبارهی را حس کرد که لحنش به می غم صدادیشا
 ؟!!! یناراحت...  شده يزی چمای هـ

 :  مشخص نشودمی کردم دروغم در صدای کردم و سعدای خود را پزود
 !!! نی همضمیفقط  چند روزئه  مر...  نه بابا ـ

 :  تر شدنگران
 !!!  بده بهشیگوش... کارن کجاست ...  من نگران نکن مایه...  هی چتیضی مریضی مرـ

 :  که بغضم را فرو ببلعمدمی دادم و لبم را گزهی تکواری به دسرم
 زار آب ی مواظبمه نمیلیکارن خ...  بهترم یلیاالن هم خ...  ساده بود ی سرما خوردگهیفقط ...  دی نه نگران نباشـ

 !!! می که ما چه خوشبختینی ببی ممیایاالن فردا م...  دلم تکون بخور يتو
 مهم نبود که ماهان هم می کردم ، براهی سر خوردم با صدا گرواری دي را گذاشتم و از روی قانعش کردم گوشیوقت

 بود و من به بی فری ها همه نوعتیم نبود که آن لحظه برسد و بفهمد آن لبخند و رضا کند مهیدارد نگاهم م
 . ستمی نی هم راضی اتاقی حتییجدا
 دارم ، اما من ازی که چقدر محتاجشم ، چقدر شکسته ام و به آغوش و نوازشش نندی و ببدیای خواستم بی لحظه مآن

 . به من ماهان رو رهی منعکس شدم و نگاه خییماندم و صدا
 نرمش را یی  و موهادمی را بوسشیشانی زدم و پي بودم ، لبخندرهی را در گهواره اش گذاشته بودم و به او خماهان

 و بای نشستند، چهره زی به دل مشتری باهشی سي و ابروهااهی شد  و نگاه سینوازش کردم ، روز به روز بزرگ تر م
 . معصومش دلم را قفل کرده بود

 زود از چارچوبه در جدا شد و رفت سمت دنمی او با دی برگشتم ولدمی کمد کارن را دنهی آي که بلند کردم از روسر
 . اتاقش

 رمی و به سمت کمدم رفتم ، لباس خواب حردمی کشی ، نفسمی در زندگي هی من شود سازی خواستم که همه چینم
 ازشی دربرابر ندی دانستم او هم دلتنگم هست ، شاید ، م زی را مرتب کردم ، قلبم تند ممیرا به تن کردم و موها

 . مقاومت کند اما مطمئن بودم در مقابل عشقمان کوتاه خواهد آمد
 افتد ی بی خواستم دوباره اتفاقی برود ، نمشی نرمال پزی کردم که همه چی شدم ، از ته دل دعا مرهی در اتاقش خبه

 . می دوباره عذاب بکشمانیو هر دو
 او اتاقش می  دادی را به طالق ترجعی اتاقیی جدای توافقی کرد ، اما وقتی قفل ملی ، اوادمی کشنیی را پارهیدستگ

 .  کردی قفل نمگریرا د
 .  که سرش را به سمتم خم کرددمی بود ، در را بستم و دستادهی را آرام باز کردم ، کارن پشت پنجره ادر
 !!!  لطفا نخواه که برمـ
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 بودم ، دهی را سنجزی خودم هم فکر کردم ، همه چمی  فکر کردم ، به تصممشیبه او و تصم سمتم و من برگشت
 اری کوتاه اما بسي آن برگشت های توانستم حتی بودم ، مافتهی را يادی افتد ، من در خودم اعتماد زی که بیهر اتفاق

 .  دور کنممانیخطرناك فرکان را از زندگ
 :  در آغوشش فرو رفتمشتری و من بدی را بوسمیشانی پکارن

 !!! شهی ممی حسودیگاه...  ي دوست داریلی ماهان و خـ
 :  زدميلبخند

 !!!  به خاطر شماستمیتمام زندگ...  دی من هستزی تو و ماهان همه چـ
 ی را هم نمنی بار پر تنش و  اما اکی مان به ییبای خواستم تمام شب زی دانستم چطور مطرح کنم ، من نمینم

 . که هر لحظه ما پر از ترس و عذاب وجدان باشدخواستم 
 ؟...!!! کارن ـ
 !!!   جان کارنـ

 :  نشستممی زدم و در جايلبخند
اما ...  ترسم ی ازت مای کم آوردم ی کنی دونم اگه بگم فکر میم...  ی ناراحت بششهی دونم گفتنش باعث می مـ

 ی نداشتي حمله چیتو قبل ازدواج ه...  دکترت شی پمیر با هم بایب...  فکر کردم یمن به حرفت گوش دادم و منطق
 ...!!! می تو فشار بودیلی خن دونم هر دومویم...  بعد ازدواجمون شروع شده زیاما همه چ

 ...!!!  گفتهی دونم چیدکترم م...  نشدم ي طورنی من بعد ازدواج اـ
 :  هم نشست و دستم را در دست گرفتاو
 یگاه...   شدم زمیپنوتی و  هي روانکاوي درمان مدت ها جلسه هاي رو دادند برامیماری بصی تشخی وقتی دونی مـ

...  رمی که چقدر پست و حقدمی دی مامدمی دوباره به خودم میاما وقت...  داشتم ي چند هفته حس بهترایچند روز 
 گفت که یم...  شده ادی در من زیم به خودکشی شم و تصمی می ارزشی دچار بی به دکترم گفتم که گاهیوقت

 در من تیممکن هست تا ابد آن شخص...  برد ی نمازی سال نکی دی ماه و شاکی روز و کیدرمان کردن من به 
 شی دونم حرف هاینم...  کردم کی خودم نزدتی رو  به شخصتی اون شخصزمیپنوتی من بعد از هرایز... بماند 

 وجود نیبا ا...  رو نکشم ی دستور قتل ندهم و کسگری دنکهی ا خواستمی مزی چهی فقط نم...  کننده بود جی گیلیخ
اما باور کن من .... منتظر هست که به اون دستور بدهم ...  در من مانده نجاستی شودم که اوی وقت متوجه میگاه

 ...!!! کنم ماهان ی حس می شم که گاهی هم نمنیمنکر ا...  خواهم به تو پسرم صدمه بزنم ی وقت نمچیه
 :  شدمکی و به او نزددمی انداخت منظورش را فهمنییرا پاسرش 

 يلبخند... ( يهنر مند...  یموفق...  یخوب...  ی مرد کاملهیتو ...  وجود نداره یفرکان... به من نگاه کن ...  کارن ـ
مگه ...  می هم کافيمن و تو ماهان برا...  داره نه تو  به اون  اجینه فرکان به تو احت...  یجذاب  و عشق من) زدم 
 ؟!!!نه 
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 ی مي هست ، اما انگار خود او هنوز هم خودانکارنی دانستم که کارن بهتری شانه ام حس کردم  ، مي را روبوسش
 .  کنددی او را تشديماری مسئله هم ممکن بود  که بنیکند ، ا

 !!!  الزمهدمونی جدطی هر دومون و شرايبرا...  روانشناست شی پمی برشهی می کارن حاال مگه چـ
 خواهد ی خسته شده و نمگری گفت دی که میی دکتر رفتنش گذشت گوشی پي شب هم با سکوت کارن براآن

 . درمانش را ادامه دهد
 

 او نقش ي که برای دانستم که آن کسی کردم و می مي از کارن من نقش بازشتری ما که بي هر دودنی با دفرهاد
 تونل وحشت کی با کارن اکنون در می داند زندگی داند که مشکل دارم ، می کنم ، می ميدختر خوشبخت را باز

 را به نفع زی ، من اراده کنم همه چردی گیم گاهش را هرگز از من نهی گذرد ، بهر حال ااو گفت که آغوش و تکیم
وانم کارن را  تی دانم چرا آن شب هم اصرار داشتم که می داشتم ، نمنیری شي دهد ، اما من فکر های مانیمن پا

 . خوب خوب کنم
 ی می ، کارن اخم کرده داشت رانندگمی و ما هم بعد از بدرقه آنان به خانه خود برگشترانی با مهسا برگشت افرهاد

 : کرد
 ؟!!! ي چرا اخم کردـ

 :  شدی ام کرد و دوباره مشغول رانندگنگاه
 ؟!!! کارن ـ

 دانستم ی ترسند ، نمی واقعا من را مید ، رفتارش گاه خورد و آخم بلند ششهی ترمز گرفت که سرم به شچنان
 و به دستانم که ماهان را دی شد ، نفس کشی تند مزاج منقدریکارن خوب و آرام چه بر سرش آمده هست چرا ا

 . محکم به بغل گرفتم نگاه کرد
 دلخراشش ي زد ، از صدای فقط داد ملی دلی زد ، بی شدم ، او داد مادهی شد و منم هم دنبالش پادهی پنی ماشاز

 !  نهای شوم کی دانستم به او همراه با ماهان نزدیحس ضعف کردم ، نم
 ...!!!  کارنـ

 : دی کشادی سکوت کرد ، اما تند برگشت سمتم و در صورتم فري اهی ثانيبرا
تو و پدرت چه فکر . .. ی مونی مشمی بازم پی ولی ترسیچرا ازم م...  نجایچرا ا...  به تو صدمه بزنم دی من چرا باـ

 !!! می شویفردا جدا م...  می زنیراه بازگشت هست دور م...  تونم ینم... دیکرد
 شدند ، و او که مرا ری بودند که از چشمانم سرازمی شده بودم توان تکان خوردن هم نداشتم ، تنها اشک هاخشک

 : در آغوش گرفت و در گوشم زمزمه کرد
...  پرم ی تو رو کشتم از خواب منکهیدرکم کن هر شب با کابوس ا...  کشم ی می من دارم چی دونی تو نممای هـ

 رو کم یتا خوشبخت...  مقاومت کنم تا به تو صدمه نرسه ازمی خوام  در مقابله احساساتم و نیهم م... هم تشنتم 
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...  کشم یعذاب م توهم خشک گذاشتم هیبلکه در   دارم تو رو نه خوشبختنمی بی میوقت...  بهت بدم یرنگ حت
 !!!  کشمی دارم عذاب ممایه

 هم بگذارم ي توانستم آن شب را چشم روی از عشقم دفاع کنم ، نممی تونستم از زندگی قفل شده بود و نمزبانم
 سوزان از اشک ی کند و پلکی دارد طلوع مدی خورشدمی بود که دی که توانستم چشم بر هم بزارم زمانیتنها زمان

 .  مقاومت کنمها خواب آنیی توانم در مقابل تمنایرند و من نم پی منیی پامیها
 بود ، به صدا بلند شدم به دهی در باعث شد از خواب سبکم بپرم به کارن نگاه کردم ، روز که گفته بود رسییصدا

 ماهانم محافظت ی کنم ، از خوشبختي نگه دارمی خواستم با چنگ و دندان هم که شده از زندگیسمتش رفتم ، م
 . کنم

 ... !!! به من فرصت بده... به خودت ... ـ کارن  
 به سمت ماهان رفت ، ی داستم ، وقتی ، نگاهش به جان دل من بود ، بخاطر چه نمستادمی امی در جاشخندشی نبا

تختم خورد  هی کهنه را حس کردم ، قبل از حفاظت از فرزندم با ضرب دست او پرت شدم و سرم به پایدر دلم ترس
 . و از حال رفتم

 آنچه ای خواب بود ای دمی دی که آنچه میی کرده بود ، گوریی که در آن بودم تغی چشم باز کردم ، زمان و مکانیوقت
 . دی آن اتاق سراسر سفدنیقبل از د

ندم جان و  ه فرزدی پرسی قرمز داخل اتاق شد ، رنگ به رخ نداشت ، قلبم ، ذهنم ، تمام وجودم می با چشمانکارن
 ؟!!!دل من کجاست و در چه حال هست 

 شی نشست و دستم را در دست گرفت و به لب های صندلي کرد زبانم بود ،کارن روی نممیاری که یی تنها عضواما
 :  کردکینزد

من آدم ...  ی حرفت هستي من تو هنوز پاي همه بدنی که با امیمن مرد خوشبخت... منو ببخش ...  عشقم ـ
 !!!  بخشمی وقت خودم رو نمچیه...  میترسو

 :  و دوباره به چهره ام لبخند زددی پاسمان سرم را بوسيدر تعجبم رو 
 ... !!!  مارگارت هستشی نگران ماهان نباش پـ

 :  شدری به زسر
 حرفتو گوش کردم و از لی دلنیبه هم...  قصد جان بچه خودمو داشتم ببخشم نکهی توانم خودم رو بخاطر ای نمـ

 .  هر دومون وقت گرفتميخانم دکتر برا
 .  شد خوشحال بودمی کرد و عشق کارن به ما مانع او می فرکان تالش منکهی شدند ، هم از ایکی و اشکم لبخندم

  و دی گوی شود را به من هرگز نمی مانی بی دانستم آنچه که خصوصی با کارن حرف زد و مي دکتر تنهاخانم
 .  شودی هم به کارن گفته نممیآنچه من بگو

 گفت که درمان کارن جواب دهد هست ، اگر ی داشت مرای خوشحال بود زیلی دکتر بر خالف باور قبلم خخانم
 دارد ، و صد البته دوباره وسط راه ازی هست که کارن به زمان ننی رود بخاطر ای و مدیایفرکان همچون حباب م
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 به حال کارن ی ربطچی ترساند هیم  دکترش برود آنچه که من راشی راه سخت پنی اانیتمامش نکند و تا پا
 ی گذارد ، ترس من نوعی آن دو مقی در تطبشهی که با من داشته بود مرا همينداشت ، تنها رفتار فرکان و رابطه 

 .  بود که ذهنم را افسرده کرده بودیبرگشت به حالت
 کار نی اي و برامی سالم و خوشحال باشي ماهان پدر و مادري که برامی من و کارن هر دو به هم قول داده بوداما

 . می کردی نمغی دريزی چچیاز ه
 مردانش در دستم گره ي شانه اش بود و دست هاي ، سرم رومی پارك نشسته بودمکتی نيهر دو کنار هم رو      

 یی گویجودم ، ترسم اندک خانم دکتر ، وي کرد ، با حرف هایخورده بودند ، تمام تن و روحم احساس آرامش م
 زد و خوشحال بودم که آن ی به او لبخند من کرد و میآرامش را درك کرده بود ، ماهان در کالسکش به ما نگاه م

 . دو را دارم
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