
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 : رماندسته بندی

 هویت گمشدهرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368نویسنده:

 .روانشناسیاجتماعی.عاشقانهژانر: 

 fadya.mz طراح جلد:

 /http://forum.negahdl.com/threads/137973منبع نگارش: 

 

اه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این  سایت نگ دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.
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 خالصه :

مردی سرد با آرمان و آرزو به دست آوردن قلب دختر خواندش ، اما دختر قصه ما بخاطر گذشته مادرش از قیمش متنفر 

 . است

 . است پسر جوانی که در دنیای دوگانه زندگی می کند و از چهره سیاه دومش بی خبر

 ... سرنوشت این سه رو به هم وصل می کند تا گذشته ی تکرار شود و آینده ی نامعلوم رو بسازد
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 : مقدمه

 هم آن ظیرن اسامی و شخصیت تعدد چندگانه، شخصیت شخصیتی، چند اختالل که) پَریشیهُویت یا هویت تجزیه اختالل

 ( شودمی نامیده

 به که زمتمای شخصیت یا هویت چند یا دو وجود از است عبارت باشد؛می گسستگی و ایتجزیه اختالالت اَشکال از یکی

 خاطرات از ایمجموعه و سن و نام هاشخصیت این معموالً. کنندمی کنترل را رفتار تناوب

 و وابسته منفعل، که دارد وجود شخص واقعی نام با اصلی هویت یک موارد اغلب در. دارند را خود ویژه رفتارهای و 

  اصلی هویت با که هستند ییهاویژگی دارای نوعاً جانشین هویتهای. استافسرده

 در حتی است ممکن شخصیتها این موارد بعضی در. ویرانگرند خود و کننده کنترل خصمانه، مثالً دارند؛ تعارض

  زبانهای به آشنایی و ورزشی و هنری استعدادهای خط، دست مثل هاییویژگی

 یاد از هاییدوره. ندارد اطالعی دیگر هاییتهو هایتجربه از معموالً اصلی هویت. باشند داشته تفاوت هم با خارجی

 در روز چند یا ساعت چند برای حافظه زوال قبیل از علت، بدون زدودگی

 .باشد فرد در اختالل این وجود از هایینشانه تواندمی هفته، 

 :عالیم

 .بدن نواحی سایر در خفیف درد یا سردرد

 فردی اطالعات برخی آوردن خاطر به در مشکل یا ایلحظه اموشیفر و زمان دایره از شدن خارج و حافظه ضعف اختالل

 .نیست معمولی فراموشی با توجیه قابل که

 .ناظر یک گزارش به بیمار رفتار در توجه قابل تغییرات

 رفتار و شخصیت در تضاد وجود
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 .آوردنمی خاطر به را آنها بیمار خود که کنندمی بازگو فرد از را خاطراتی یا رفتارها دیگران گاهی

 .کند خطاب «ما» یا شخص سوم عنوان به را خود یا بخواند دیگری نام به را خود است ممکن بیمار

 .ذهن درون هایشخصیت از صداهایی شنیدن

 .باشد بیان و توجیه غیرقابل هایترس حاوی که اضطراب و ترس حمالت

 .اصلی شخصیت در افسردگی وجود

 پارانویا

 واقعیت مسخ اختالل

 . گربینیخودد

*** 

 ، بود بسته محکم را چپش دست مچ ؛ داشت قرار وهم و ترس از رگباری زیر ، دوید می مهابا بی ، ساله هفت دخترکِ

 . کرد می حمل ، کرده پنهان گوشتی ی صندوقچه دراین را ارزشی با چیز یا ء شی گویی

 و کرد ازب را در ؛ برسد بود قدیمی کلنگی خانه که مقصدش به تا میکرد طی را شهر پایین های کوچه ، ترسیده و نگران

 . بود رسیده خنکی آب جوی به که ی تشنه همچون ، کشید آسوده نفسی در پشت

 . کند دور ، انداخته وحشتش به که آنچه از را خیالش و بکشد وجودش اعماق از نفسی توانست می حال

 ترف خانه سمت به دو با و داد تکان شیطنت با ار  بودند شده خیس خیس باران سرد اشک توسط که سیاهش موهای

 : شد داخل و زد کنار را پرده

 ؟! خوابی...  بابا سالم ـ
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 ، ارفش شدت از که را کوچکش هان دست ،  است شده  مبدل حقیقت به خوابش بهترین انگار دخترش دیدن با که پدر

 . کرد باز را بودند شده سفید

 ؟! فداتشم آوردی... عزیزم آوردی ـ

 . گرفت پدر سمت به و کرد باز را دستش و داد تکان خوشحالی با را سرش

 . بوسید را دخترک پیشانی ، اش شده منفجر خوشحالی تمام با و قاپید کوچکش های دست از را تریاک ، معتاد مرد

 های سختی ، هایش درد ، بود چشیده دارو آن تهیه برای  که آنچه تمام بر  ماند می بهشت از هدیه دخترک برای این

 . کرد فراموش را شد کشیده

 گذاشت خانه کوچک پکنیک روی را باریکی نسبتا و نازک سیم و گذاشت او سرماخوردگی شربت شیشه روی  را مواد پدر

 :  کرد مشهود امری با همراه خواهشی و برگشت ،

 ؟! بخوره باش تلخشو داروی بابا تا... کنی درست رنگ خوش چای یه بابای برای میشه... خوشگلم دختر عاطفه

 بیماریش درد برای دارو را آن پدر آنچه دانست نمی حتی او ، کند تکفیک را خواهش و امر که بود آن از تر ساده عاطفه

 . گفتند می همه که افیونیست همان گفت می

 مادر بدون وقت چهی اما ، رفت بود پز و پخت مخصوص که قسمتی به ، شد دور دفترش و کتاب از و گفت "چشمی"

 ثلم مرد نه بودند عاطفه فکر به که بود های همسایه غذایی گذاشت می جلویش پدرش آنچه ، بود نخورده درستی غذای

 می واکس را آن و این کفش ، کوچک مردی همچون دخترش و خوابید می خانه در ، جوان تازه عمری و سالم تن با که او

 . شد می رو به رو خودش با متفاوت مردم با و زد

*** 

 که دخترک پرامید چشمان به و انداخت نگاهی را هایش کفش مرد ، بود زیبا حال این در و تکراری همانقدر هم روز آن

 : شد خیره بود تنش ی پسرانه پوره و پاره لباس



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 7 

 ؟! سالته چند ـ

 ! میشه سالم هشت دیگه ماه دو...سال هفت...  آقا من ـ

 یه هنگا راستی به ، کرد نگاه دخترک جادوی چشمان به گرفت را اش چانه و نشست او ویجل مرد ، زد دلنشینی لبخند

 رنگ یب مینا مثل درست  ای شیشه نگاه این زیرا ، بود تر خاص ها چشم آن رنگ زیبای ، زیبا و گرم ؛ داشت را پرنسس

 . بود رنگ تمام اما و

 ! داری محشری چشمای ـ

 . سپرد اون کوچک دستان به احترام کمال با نخورده تا اساسکن چند ، شد بلند و زد لبخندی

 ، شد حاضر کالسش سر  ، رفت مدرسه به خیر زنی شده داده فرم با مدرسه به ، شد درسش ساعت وقتی روز همان

 واقعا کرد اشاره او به و گفت چیزی مدرسه ناظم وقتی ، رفت در سمت به در تق با که بود دادن درس حال در معلمش

 . ایستاد کوچکش قلب

 " شود اخراج و باشد کرده خطایی نکند"

 . کند مشکل دچار را خواندنش درس که  بود داده نمی انجام کاری همچین وقت هیچ اینکه با

 : دپری می پایین باال داشت اش سینه و بود خوردن تکان حال در لحظه هر کوچکش قلب کرد او به رو و برگشت معلم

 ! داره کارت مدیر خانم دفتر وبر دخترم...  عاطفه ـ

 ؟! اجازه خانم ـ

 رشفک به که چیزی تنها ، آورد بیاد را کارهایش راه طول تمام رفت دفتر سمت به مضطرب عاطفه و داد تکان سری معلم

 دیا که کرد می بسیاری سعی وجود این با ؛ بود  هایش همکالسی از تر نادان درس این در او ؛ بود ریاضی درس رسید

 . یردبگ

 : شد داخل مدیر دخول اجازه با و زد در
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 ؟! داشتید کاری ما با...  اجازه خانم ـ

 : شد خیره عاطفه به و زد پهنی لبخند مدیر

 ! بخونی درس اینجا از بهتر جای یه تا...  بشن تو قیم خواهن می...  هستند صدر جناب ایشون ـ

 را او چشمای که همان ، بود صبح مرد همان شدند شادگ چشماش ، کرد اشاره مدیر که مردی سمت چرخید نگاهش

 .  دید می خاص

 " فتگ می او به همیشه پدرش که بود گرفته یاد را این لیکن ، معناست چه به شنود می آنچه دانست نمی واقعا عاطفه

 : شد اش ساده جواب علت همین به  " کن خبر با رو من تصمیم هر از قبل

 !!! بپرسم بابام از باید ـ

 : کرد مدرسه مدیر به  روی پوش شیک مرد

 !!! بشه بزرگ پدری همچین پیش که دختر این حیف واقعا...  نخورئه درد به...  ئه معتاد مرد یه پدرش ـ

 دیرم کس آن حتی کند توهین پدرش به کسی کرد نمی تحمل واقعا عاطفه ، بودند شده جمع ناخواسته عاطفه های اخم

 . باشد اش مدرسه

 . آمد بیرون دفتر از گریان

 *** 

 . داد می عذابش بدتر این و گذرد می چه محترم ظاهر به مرد آن قلب در دانست نمی عاطفه

 : زد نهره تندمزاج مرد ؛ زد در و رفت دژناک مرد آن خانه سمت به پدرش داروی گرفتن برای همیشه مثل

 ؟! کیه ـ

 : جست بیرون فلک هفت زور به دارش خش صدایی
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 !!! خان اردشیر منم ـ

 : کرد نگاه بچه دختر پایی تا سر به ، داشت غلیظی اخم همیشه مثل ، شد نمایان مرد ترسناک چهره و شد باز در

 ؟!!! هان...  نبینمت اینجا دیگه نگفتم دیروز مگه... که اومدی...  خورد دیگ ته کفگیرش باز ـ

 : گفت لجبازی ضبغ با و کرد وارد عاطفه ضعیف بدن به رعشه مرد بلند هان

 !!! خدا رو تو...  بده بابام حال...  آوردم پول ـ

 نس به احترام بی ؛ داد دستش به مواد مشخصی مقدار و قاپید دستش از را پول ، کرد دخترک دست کف به نگاهی مرد

 : گفت دخترک

 !!! فروشه می هم رو تو آخرش ـ

 نآ با توانست می حتی ، رفت بین از زودی همین به پول همه آن ، شد خیره دستش کف به عاطفه و بست محکم را در

 . بخرد نو کفش جفت یک خود برای پول

  " ؟!خودتی فکر به داروش دادن و سالمتیش دعا بجای تو...  مریضه بابا...عاطی " زد نهیب خود به

 همکنون و است شده وررنج و بدخلق دارویش از روز دو از بعد پدر شک بی ؛ دوید خانه سمت و شد فکرش از شرمنده

 . شد خواهد مهربان ، شد خواهد خوب دهد هدیه هایش ریه به را دارو این از کم یک اگر

 دیدن با و شد اتاق داخل متعجب ، مرددانه نو های کفش دیدن با شد خانه داخل محکم های قدم با و کرد باز را حیاط در

 . افتادند فرو هایش شانه سمج مرد همان

 !!! دخترم سالم ـ

 لخیت با همراه و رفته پایین سر با را مرد سالم و رفت پدرش کنار ، کند صدا دخترم را او نداشت اجازه پدرش جز کسی

 : کرد قبول را او پاسخ لبخندی با مرد و داد محسوسی
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 !!! گیری می ی عاقالنه تصمیم مطمئنم...  کن فکر هام حرف به ـ

 هب ، بود خشمگین دیوی همچون عاطفه نظر به که مرد آن و کرد ی اشاره بود دهایستا در جلو که ی همراه به و شد بلند

 انگار ، شدند مسخ مرد آن روی پدرش چشمان لحظه همان در ، گذاشت پدرش کنار را ی قهوه کیف و رفت پدرش طرف

 . جنگید می مرد آن با داشت که

 . رفت بیرون هم غول آن سرش پشت و رفت بیرون در از و زد لبخندی مرد

 : بود شده ثابت کیف روی پدرش نگاه

 !!! بیا...  گرفتم و داروت بابا ـ

 : رفت عقب ترسیده عاطفه فریادش از و کشید فریاد

 ؟!!! چــــــرا خـــــــــــدایـــــــا ـ

 نکهآ بی عاطفه ، گرفتند جان استخوانیش های گونه روی هایش اشک سرانجام و شد محو پیدایش رد همان با فریادش

 : نالید تلخش هق هق میان و کرد گریه پدرش همراه ، است قرار چه از موضوع بداند

 ...!!! پول متاسفم اومدم دیر من...  بابا داری درد ـ

 : کردند نجوا گوشش در مرد های حرف کرد تر خمیده را سرش و خورد پدرش سر به سنگی تشکی با هموزن پول کلمه

 نم پیش که نیست بهتر...  سازم می هست الیقش که زندگی یه براش من...  مهمه وت برای عاطفه زندگی مسلما ـ

 ؟!!! تو نه بشه بزرگ

 ؟!!! بگیری ازم رو دخترم ناجوانمردانه اینقدر تونی می چطور...  دخترمنه اون اما ـ

 که سگی یزندگ این الیق طفهعا یا ی عاطفه الیق تو بگو و بنداز خودت به نگاه یه اما...  نیست دخترت نگفتم من ببین ـ

 ؟!!! ساختی براش
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 : گرفت جان هاش گوش در که بود سکوت و

 !!! خوبم من...  مشقت و در سر برو ـ

 ورود قبل بحث سمت به مرد خیال ، کشید بیرون را کتابش و باز را اش کهنه کیف و شد بلند و داد تکون سری عاطفه

 : چرخید عاطفه

 ...!!! یه...  بر جیب یه... واکسی دختر یه...  نیبی می ی آینده چه براش تو ـ

 هب ، بود کرده گیر ذهنش های پاراگراف در سختی به پدر ، کرد کامل را اش جمله مرد گر نفوذ نگاه اما خورد را حرفش و

 . بود شده خیره اش چهره ماه دختر به و داده تکیه دیوار

 یم او از که  کرد می نجوا گوشش در عالیه صدای هنوز ؛ بدهد کسی به را  عالیه یادگار نبود حاضر ، ها اگر و اما تمام با

 دیگر مادری آوردن جای به شهیاد ، داد او به را فراش تجدید برای اجازه حتی و کردند بزرگ خودش را دخترش خواست

 . داد تغییر کلی به را روزش حال که کرد عقد را بدتر مراتب به همسری اش خانه به

 آرامشش به ی شدید درد تلخ های بوس این نبود کم کم اما کند کمتر را عالیه دادن دست از غم تا کشید می اوایل

 . شد نمی داد طالق که بود زنی این که راستی به ، کرد می تزریق

 : زد بیرون خونه از و کرد پاک را هایش اشک چطور نفهمید

 !!! بیرون ره می داره قربان ـ

 !!! کن تعقیبش ـ

 !!! چشم ـ

 واقعا اون ، کرد می فکر و رفت می ها خیابان و کوچه توی داشت عقابی چشم دو از خبر بی شهیاد شد قطع تماس

 یفکث دار پول یه زیر دخترش آینده آنکه نه و بفروشد خودش از بهتر مراتب به مردی به را دخترش نه نداشت دوست

 . ببیند
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 . بیاید دیدنش به و ازدواج خوبی فرد با که تخواس می کرده تحصیل دکتر یه را دخترش اون نه

 . شد خواهد چطور فرداش ندارد خبر کس هیچ و بودند آینده بهار و پاییز از های برگ فقط تصورش هردو اما

 انداخت چنگ جانش به هراس و هول شدت به ، تنهاست خانه در عاطفه آمد یادش که ، بود فکر در و بیرون را شب تمام

. 

 رنگ فهمال زیر را عاطفه وقتی ، رفت اتاقش به عجله با و برگشت خانه به و گذراند سرفه با و کند گاهی و تند را قدمی هر

 . کشید ی آسوده نفس ، دید اش رفته و

 کسی هب را دخترش که خواست نمی و پرستید می را عاطفه بود که چه هر اون ، بوسید را پیشانیش و نشست سرش باال

 . شد صمیمشت آخرین این ؛ بدهد

 تنم و برداشت را برگ شد مواجعه سفید برگ یه و نخورده تا های اسکناس با که کرد باز را درش و رفت کیف سمت به

 " داری فرصت فردا تا "خواند را آن

 تواند نمی کسی و اوست دختر عاطفه صورت هر در که داشت امید اما ، انداخت راه دلش به بدی ترس ساده جمله این

 . کند جدا ار ها آن

 *** 

 و دش بلند لبخند با ، بود رفته خواب به کنارش پدرش کرد نگاه اطراف به و داد بدنش به قوسی و کش و کرد باز چشم

 . باشد پدرش پیش وقت تمام توانست می و بود جمعه امروز ؛ انداخت رویش را مالفه

 دست چرا مرد این ، کرد باز را در و رفت در سمت به دآور خود به اون در تق تق ؛ خواند می درس بلند صدای با حیاط در

 : گرفت را هایش شانه و زد زانو مرد ؟! داشت نمی بر سرش از

 ؟!!! خوندی می درس داشتی...  خوشگلم خانم سالم ـ

 : کرد اکتفا تلخ سالم یه به و رفت عقب قدمی عاطفه
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 ؟!!! ست خونه بابا ـ

 بود ادبی بی چه این ، بست هم را در و شد داخل دیگر مرد دو با مرد که برود اتاق طرف به خواست و داد تکان را سرش

 ؟! داد می انجام محترم ظاهر به مرد یه که

 : گفت کرد می نثار او به غریب یک که اندازه از بیش مهربانی با و کشید عاطفه برفی های گونه روی دستی مرد

 !!! بخونی تو درس بری تونی می...  داریم کار ت بابا با ما ـ

 . بست سرش پشت در شد داخل همه از آخر که سوم مرد و شدند اتاق داخل عاطفه جواب از قبل و

 پخش اتاق در را برگش سیگار دود ، گذاشت دیگر پای روی را پاییش و نشست آن روی صدر و آورد جلو را صندلی مرد

 ستنش ناخواسته ، اشرافیش تیپ آن و صدر دیدن با ، پرید خواب از که زد شهیاد پهلوی به لگدی مرد او اشاره با ، کرد

  شلوار و کت که کناریش مرد اما ، اوست محافظ که دانست می و بود دیده شب همان را یکی که مرد دو آن به و

 : گفت صدر بود ندیده حال به تا را داشت چشم به عینک و داشت تن به خاکستری

 ...!!! وکیلم این ـ

 : گفت شهیاد اش لهجم شدن تمام قبل

 !!! گفتم بهت... فروشم نمی دخترم من ـ

 شهیاد تحمل از زیادتر دردش ، کرد زردش صورت حواله محکمی مشت و رفت شهیاد طرف به محافظش صدر اشاره با

 : کرد تاکید و زد سیگارش به دیگری پک صدر ، بود

 ...!!! بیاره در زبونت دهم می بپری حرفم وسط دیگه بار یه ـ

 : داشت نگه ساکت را ضعیف شهیاد صدر کالم جدیت و خما

 ؟!!! ی فهمیده...  کنی می امضا صدا و سر بی که ده می های برگ بهت...  برومنده وکیلم این ـ
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 : بخورد دیگری محکم مشت ترسید می هنوز انگار شدند باز هم از اکراه با شهیاد های لب

 ؟...!!! های برگ چه...  چرا ـ

 : داد جواب برومند

 !!!  صدر جناب شدند قیم برای تو رضایت برگه ـ

 : شدند گره ناخواسته شهیاد های اخم

 !!! دهم نمی کسی به دخترم من ـ

 : نشست پا پنجه روی او روی به رو و شد بلند مصدر

 ... !!! گفتم چی نفهمیدی انگار ـ

 انگار که داد قورت را دهانش آب بود دهش خشک ترس از دهانش ، بود چسبیده پیشانیش روی که ی اسلحه دیدن با

 . بود سیاه  سرد شی آن روی شده مسخ نگاهش ، بلعید خالص مذاب

 !!! کن امضا رو ها برگ این...  میگم دیگه بار یه پس...  شناسه نمی ناخوش و خوش زبون این ـ

 : کرد نگاه شدند می آورده سمتش که برگی به شهیاد

 ؟!!! باشم دخترم با بزار...  پرورشگاهی بچه همه این...  عاطفه چرا ـ

 : داد بهش خاموشی امید برومند کرد اشاره ها برگ به و زد نیشخندی صدر

 !!! نباش نگران تو پیش ی زنده تا فعال ـ

 در و رفت صدر محافظ سمت به پیشانیش روی از مزاج گرم و سرد شی آن ؛ کرد امضا را ها برگ لرزون های دست با

 . گرفت قرار او بزرگ های دست
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 : کرد شهیاد به را پشت و گرفت برومند سمت به را ها برگ و شد بلند کجی لبخند با صدر

 !!! بشه دار خبر اتفاقات این از نباید عاطفه ضمن در...  کشمت می خودم مواد خرید برای بفرستیش دیگه بار یه ـ

 . نداشت او به خوبی حس یندبب باز را مرد آن خواست نمی واقعا عاطفه رفتند بیرون سه هر

 دهآم اش خانه به غریبه مرد این که وقتی از ، دید فکر در را پدرش و رفت اتاق به اش خانه از غریبه مردان آن رفتن بعد

 بماند سرد هوایی در رود بیرون زارش حال آن با پدرش خواست نمی او حال هر به ، بود کرده دگرگون را پدرش حال بود

. 

 از راچ دانست نمی ، رفت بیرون مواد خرید برای و کرد تن به را اش رفته و رنگ کاپشن و نکرد تحمل صرع های نزدیک

 تتوانس نمی و بود کرده غلبه احساسش بر درونش عطش شاید ؛ کرد می مصرف بود فروخته را دخترش که های پول آن

 . کرد تحمل را سوز خانمان زن این فریاد و داد

 : شد باز دمر توسط در و زد در

 ... !!! بده حالم ـ

 : گفت قدرت و تحکم از پر صدایی با و کرد اخمی مرد

 !!! گمشو... اینجا از گمشو... بدم تو به که...   ندارم اضافه من شو گم برو ـ

 : افتاد مرد دادن هل با

 !!! بودم رفیقت من روی یه نارفیق...  اردشیر ـ

 ...!!! دیگه جا تو و وزیتر خدا برو...  وقته بی االن وقتی یه ـ

 :رفت طرفش به ، رسید می نظر به واقعی غیر یکم شهیاد استخوانی های دست در پول همه آن دیدن با

 ؟!!! آوردی کجا از رو ها این ـ
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 ؟!!! دیگه جای برم نداری...  بده داری...   نیست مربوط تو به ـ

 : گفت پیشش دقیقه چند با اوتمتف رفتار با بودند کرده محسورش ها اسکناس گوی که مرد

 !!! تو بیا...  دارم هم رو خوبش خوب دارم که آره ـ

 !!! برم بده تنهاست عاطی نه ـ

 !!! میارم االن کن صبر ـ

 تس زنده وقتی تا را عاطفه که پروراند می سر در واقعی دنیای از فارغ و خوشحال شهیاد و داد دستش به را مواد اردشیر

 . امضاش و پایانی خط که است نزدیک او به قدری به اون مرگ که دانست نمی که این از برخ بی ، داشت خواهد

 . اومد پایین ماشین سقف از و گذشت کاپوت روی از و خورد کمرش به پشت از ماشین

 تر ردو و دور که کرد تعقیب را لوکس سیاه ماشین نگاهش با و بود خونی های شیاره در غرق صورتش و بود خلوت کوچه

 . شد می

*** 

 : کرد حمله صدر طرف به و شد بیشتر داغش انگار مرد آن دیدن با داشت قرار زنی آغوش در گریان عاطفه

 !!! متنفرم ازت...  کشتی و بابام تو...  کشتی و بابام تو ـ

 : بوسید و گذاشت بزرگش های دست در را خورد می اش سینه به که ظریفی های مشت صدر

 ؟!!! بکشم تو بابات که دارم رو ها اشک این دیدن تحمل گهم من دلم عزیز ـ

 . گرفت قرار مرد آن آغوش در چطور نفهمید و بود افتاده هق هق به عاطفه

*** 
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 . دکر حس و دید روز یک در و جا یک را مصیبت دو هر عاطفه و بدتر  مراتب به بودن یتیم ، بزرگیست درد ی پناه بی

 : بود شده خیره پدرش عکس به بود نشسته اتاق توی

 بگیرم ارود برات نرفتم که ببخش من بابای... مامانی و تو پیش بیاره منم بگو خدا به تنهام من...  ترسم می من بابای ـ

 گفتی.. . پیشش رفتی که خوشحال مامان خوبه اونجا...  شده تنگ خیلی...  شده تنگ برات دلم...  خوبم بابای...  بابای...

 ...!!! شده تنگ براش دلم خیلی دارم وستشد خیلی که بهش

 ؟!!! نبود گناه بی بود زندگی آن الیق او آیا ، کرد پر را اتاق تمام اش گریه صدایی

 : شد خیره دستش در برگی به و گذاشت میز روی را مشروبش لیوان صدر

 !!! قصرش به بیاد خانم پرنسس... وقتش ـ

 . زد کجی لبخند و

 : رفت عقب صدر دیدن با ، کرد باز را در و رفت حیاط در سمت به و پوشید ناله و شکا با را اش مدرسه لباس

 !!!  پرنسس سالم ـ

 : شدند تر پیچیده هاش اخم عاطفه

 !!! مدرسه برم خوام می ـ

 : زد لبخندی صدر

 !!! رسونمت می من بریم بیا ـ

 !!! میاد هم با بهار...  رم می خودم نه ـ

 !!! ریم می هم با ـ
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 : کشید ماشین سمت را عاطفه کشان کشان و گرفت را شدست

 ... !!! کن ولم....  نمیام کن ولم ـ

 : شدند قفل ها در و   زد و مرکزی قفل صدر ، گرفت قرار لوکسی ماشین داخل عاطفه و نداشت فایده زاری و گریه

 !!! گم می چی بفهمی که شدی بزرگ اونقدر...  دارم حرف باهت بشین آروم ـ

 : گفت کنان فین فین هعاطف

 ؟...!!! کجا من  ـ

 : کرد حرکت ماشین و زد لبخندی صدر

 ؟!!! واقعیت خانواده پیش خودت خونه بری...  نشده وقتش نظرت به ـ

 : کرد نگاهش گیج عاطفه

 !!! مردند بابام و مامان...  ندارم خانوادی من ـ

 فتهگ دروغ ها همسایه که بود ممکن بود مشغول فکرش ، نپرسید چیزی هم عاطفه و نگفت چیزی و زد کجی لبخند صدر

 ؟!!! باشد نبوده پدرش بود شده پیچیده سفید پارچه توی که مرد آن و باشند

 دبودن کس بی و یتیم دو هر او مادر و پدر که داد جواب خودش ، باشد مادرش  یا پدر آشنایان از است ممکن مرد این آیا

 هر مادر و پدر و بودند فرزند تک که داد می جواب پدرش پرسید می تا و نداشت...  الهخ و دایی و عمه و عمو وقت هیچ و

 . مردند آنها تایی دو

 . باشد داشته او با خونی نسبت مرد این که هست ممکن باشد گفته دروغ که بود ممکن

 . آورد باال را سرش عاطفه و شد متوقف ماشین

 !!! من پرنسس شو پیاده ـ
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 : شد پیاده ابریش های فکر در و گیج عاطفه

 ؟!!! داشتی مادرم و پدر با نسبتی شما ـ

 : گفت و فشرد دست در را او  کوچک ها دست و بست و ماشین در صدر

 !!! داشتم نسبت مامانت با ـ

 : زد جرقه ذهنش در دیگری سوالی عاطفه افتاد راه و

 ؟!!! هستید من دایی شما ـ

 : زد را کجش لبخند همان دوباره صدر

 !!! نه ـ

 ودخ زیبایی آالچیق تر ور آن ،  داشت مجزا فضایی و استخر ، بود بزرگی باغ ، کند پاک را بعدی سوال که محکم نه یه

 . بود دیده ایش مدرسه های دوست از یکی  خانه بود آالچیق عاشق عاطفه ، کرد می نمایی

 ؟!!! اونجا برم تونم می ـ

 : زد لبخندی و شد خیره دستش مسیر به صدر

 !!! داری دوست آالچیق مادرت مثل هم تو ـ

 !!! مرد اون اومدم دنیا به وقتی من  ؟...! داشت دوست مامانم ـ

 : برد خورد می پله دو  که سفیدی چوب آالچیق سمت به اون صدر ، شد غمگین باره یک به شادش چهره

 !!! پرنسسم کن باز تو اخمات...  خب خیلی ـ

 : زد چرخی داخلش و فتر آالچیق سمت به عاطفه
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 !!! قشنگه خیلی ـ

 !!! میشه رنگ با و رنگ و خوشگل های گل پر برش و دور...  ببینیش بهار فصل توی باید ـ

 : گفت زده ذوق عاطفه

 ؟!!! اینجا بیام زارید می بیام بهار یعنی...  واقعا ـ

 : گرفت دست در را هایش دست و زد زانو و رفت طرفش به صدر

 !!! کنی زندگی اینجا باید تو االن...  دلم عزیز ـ

 : پرسید ناراحتی با و رفت عقب عاطفه

 ؟!!! دارم خونه که من...  چرا ـ

 !!! نشی تنها تو...  خودم خونه بیارم رو تو من اومد سرش بالیی اگه گفت بابات...  اتون خونه اومدم یادت ـ

 ؟!!! گفت بابام ـ

 ؟!!! نداری دوست رو اینجا مگه...  آره ـ

 : دید کلبه به شبیه کوچک خانه یه که کرد نگاه برش و دور به عاطفه

 ؟!!! کیه خونه اونجا ـ

 : کرد کلبه به نگاهی صدر

 !!! کوچولو  پرنسس بازی واسه کوچولو خونه یه تو مال ؟.... !!! ببینیش داری دوست ـ
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 ، ودب مانده باز واقعی رویای برابر در دهانش بازی اتاق اون سمت دوید و رفت پایین ها پله از و کرد تایید سر با عاطفه

 متنوع و رنگ با و رنگ های بازی اسباب همه آن شد می پارچی عروسک یک به ختم هایش بازی اسباب تمام که دختر

 . رسید می رویا یک از بیش چیزی

 : گفت زده ذوق

 ؟!!! منن مال ها این ـ

 : داد تکون را سرش لبخند با صدر

 !!! کنن عوضش که بگو نداشتی تدوس چی هر ـ

 ؟!!! بردارم و عروسک این تونم می ـ

 !!! خب بیا بعد کنم تنت پالتو یه...  سرده هوا خونه توی بریم شو بلند...  دلم عزیز آره ـ  

 عروسک اون پیش روز چند تا او آغوش که رفت یادش جدیدش قیمت گران عروسک با و داد تکان را سرش عاطفه   

 . بود گرفته بغل را غاندا به در

 دید از که ودب زیبا قدری به خانه ببیند کریستالی رویایی میان توانست می که بود بزرگی های قصر مثل درست خانه داخل

 . شد دیده زیبا هم ساله هفت ی بچه دختر

 !!! مامانته اون...  بین رو اونجا ـ

 : شد خیره داشت قرار دیوار روی که بزرگی عکس قاب به عاطفه

 ؟!!! ست عالیه مامان ـ

 : کرد نزدیک خودش به اون و شدند قفل عاطفه سینه دور دستهاش و زد لبخندی صدر

 !!! دزدید من از هم رو تو تو مثل درست...  دزدید من از اون بابات اما...  بود اینجا وقتی آره ـ
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 : رفت کنار عاطفه

 !!! نیست دزد من بابای نه ـ

 ... نیست و نبوده تو بابای ریخت بی اون...  باتبا کدوم ؟!!! بابات ـ

 ولی...  گه می بهت خودش گفت اونم...  بدید بهم ام بچه گفتم ؟...  شد ناراحت اینقدر دید و من وقتی چرا دونی می

 ... دزدیم بابات از رو تو...  من عاطفه که بگه بود زده شرم... تونست نمی چون چرا دونی می... کشت و خودش بجاش

 !!! دزدید رو من کی من بچه معتاد شعور بی اون

 : داد تکیه دیوار به صدر های فریاد از ترسیده عاطفه

 ربیشت دیگه...  دزده نمی من از رو تو کسی دیگه...  دارم دوستت خیلی دارم دوستت من... نترس خوشگلم نترس ـ

 ...!!! ببرنت پیشم از زارم نمی هستم مراقبت

 : زد داد عاطفه

 !!! خونه برم خوام می نم ـ

 : شد نزدیک بهش صدر

 تنهام تو گذاشت تنهام مادرت...  تونم نمی تو بدون من...  دخترم...  کن گوش هام حرف به کن گوش هیما...  هیما ـ

 ره اصال...  بازی اسباب بهترین ها لباس بهترین زارمت می قوی پر توی...  کنم می آماده برات بخواهی چی هر...  نزار

 ؟!!! هوم تو و من...  اونجا ریم می کنی زندگی اونجا داری دوست...  بگی تو چی

 : کرد نگاه مرد آن قرمز چشمان و اشکی چهره به عاطفه

 !!! نیست دزد من بابای ـ

 : گفت ی خفه لرزش با و داد فشار هم روی را چشمانش صدر
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 ؟!!! ونیم می من پیش مونی می االن...  نیست دزد بابات...  بابات ـ

 !!! کنن می اخراجم مدرسه برم خوام می ـ

 : گرفت قاب را صورتش صدر

 چیککو خواهش دوتا االن...  هومم کنم نامت ثبت اینجا به نزدیک مدرسه بریم فردا چطور...  برمت می بهتر مدرسه یه ـ

 ؟!!! کنم

 : بود کرده نرم را عاطفه کوچک دل صدر معصوم چهره

 ! هوم ـ

 : زد لبخندی صدر

 ؟!!! بزنی صدا بابا منو میشه ـ

 : کرد اخمی عاطفه

 !!! بابا بگو کنم می خواهش ـ

 !!! نیستی من بابای تو ولی ـ

 

 : نکشد فریاد او سر تا کرد حبس سینه در را نفسش صدر

 ؟!!! کنه می...  کنه نمی تنگ تو قبلی بابای جای که این بزن صدام فقط...  باشم برات امروز...  تونم می ولی ـ

 : گفت مکث با عاطفه

 !!! بابا...  باشه ـ
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 : خوابید عاطفه متعجب صورت در صدر نفس

 !!! نیستی عاطفه دیگه...  هیماست اسم به هم جدیدت شناسنامه...  زن می صدا هیما  رو تو اینجا همه ـ

 !!!ئه احمدی عاطفه من اسم ولی ـ

 ؟!!! کیه صدر هیما بابای اسم بگو بهم االن. .. ئه صدر هیما تو اسم بعد به امروز از نیست دیگه ـ

 : شناخت نمی را صدر هیما که او بود شده خیره او به گیج عاطفه

 !!! دونم نمی ـ

 : خندید صدا با صدر

 ؟!!! خب بمونه یادت عبادی مژگان مامانت اسم و  فرهاد ـ

 !!!  عبادی مژگان و فرهاد:  کرد تکرار عاطفه

 *** 

 : بعد سال10 

 : هیما

 !!! هیما...  هیما ـ

 : توپیدم او به و کردم فوت را نفسم

 !!! عاطفه بگو بهم بگم بار چند ـ

 : کرد اخمی مهرناز

 !!! خو کردی ام خسته...  عاطفه خودت جلو هیما بگم باید بابات جلویی...  برقصم تو ساز کدوم به دونم نمی من ـ
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 : شدم خیره رنگش ی نقره ماشین به و کردم فرو  مقنعه توی را موهایم

 ... !!! اومده بابات ـ

 که اشرافی و بود  لباس خوش اونقدر کرد می نگاه بهم سینه به دست و بود داده تکیه ماشین به که شدم خیره بهش

 . بودند کشیده صف برایش دخترها همه

 !!! زنم می زنگ بهت...  برم باید من مهرناز خب ـ

 : کشید فریاد تقریبا مهرناز گرفتم فاصله ازش وقتی

 !!! شد ناقص کن دود بابات واسه اسپند یه ـ

 : رفتم سمتش به و فشردم هم روی را چشمانم

 ؟!!! بشم ها اون مسخره نمیاد خوشم نگفتم مگه... اومدی هم باز چرا ـ

 : زد دور و ماشین و زد را همیشگیش کج لبخند

 !!! بابا سالم بگید شما نیست بد ضمن در...  داریم کار کلی بشین ـ

 : گفتم تمسخر با ، نشستم کنارش و کردم فوت  ریخته هم به اعصابی با را نفسم

 ؟... !!! بود چطور روزت بابای سالم ـ

 یم خودش و حساسم مسئله این روی زیادی دانست می ، کشید عقب من اخم با که ببوسد را ام گونه خواست و خندید

 . عقب کشید

 محکم ، بود کرده ، دیگری چیز نه ، است من قیم فقط شدم می آور یاد او به که رسناکیت اخمای همان از دوباره فرهاد

 . بود شده خیره جلو به و گرفته را ماشین فرمان

 ؟!!! ام خسته من...  ری می داری کجا ـ
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 : گفت مهربان ولی آرام

 ؟!!! بود چطور امتحانت ـ

 !!!  افتضاح ـ

 : کرد ام خنثی چهره به نگاهی نیم

 ؟!!! چرا دیگه مشاوره بردمت...  گرفتم برات خصوصی معلم که من...   چرا ازب ـ

 !!! زوره مگه...  بخونم درس خوام نمی ـ

 !!! هیما ـ

 : کشیدم جیغ

 !!! متنفرم همه از...  متنفرم توهم از... متنفرم اسم این از من...  هیما نگو بهم ـ

 :گفت ویانهدلج و مهربان ، سمتم برگشت اون و ایستاد ماشین

 ...!!! نداری ها این و مدرک به احتیاج هستی باهوشی دختر تو...  نشدی قبول که درک به...  باش آروم خب خیل ـ

 : زدم داد دوباره

 ؟!!! بشم خورت جیره که بمونم سواد بی خواهی می یعنی ـ

 می شود عصبی خواستم می ، تمخواس می را همین ، کشید عمیقی های نفس و بست چشم و داد تکیه صندلیش به فرهاد

 . کنم زندگی خودم برای برم و کنم شکایت  او از تا گوشم توی بزند خواستم

 ...!!! خودت که ساله ده تو...  بردم و ایمانت و دل فهمم نمی...  خرم من کردی فکر تو ـ

 : لرزاند را وجودم دادش
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 !!! شو خفه ـ

 . کشدب لوکس و شیک ماشین این در را من بود ممکن لحظه هر بودند جهنم به شیبه چشماش ، ماسید دهنم توی حرفم

 ؟!!! آخه کنه می نگاه طوری اون دخترش به پدری کدوم...  پدرتم من...  هیما ـ

 فرهاد اون پس ، خورد سنگ به تیرم دوباره اینکه از هاش حرف خاطر به نه ، فریادش  خاطر به نه ، چکیدند هام اشک

 ؟!  بود مهربان و آرام من پیش ،چرا شده گم چرا ؟!!! کجاست کرد یم سالخی که رحمی بی

 !!! هیما...  زدم داد سرت ببخش من...  عزیزم هیما ـ

 . شدم خیره پنجره به و زدم پس بود گذاشته دستم روی که را دستش

 تداش دوست فرهاد که چیزی هر متنفرم ازش ، بود پیانو کالم بی آهنگ یک که آمد می پخش از فقط صدا مسیر تمام

 . بودم متنفر ، بدارم دوست منم خواست می

 : کرد باز را من طرف در ، شد پیاده و ایستاد نیلوفر خانه در جلوی

 !!! شو پیاده... خوشگلم پرنسس ـ

 : شدم پیاده بود انتظارم که چیز به میل بی

 ؟!!! رفیقت خونه اومدی چرا ـ

 : کرد نگاهم

 ؟!!! چی یعنی رفیقت ـ

 : زدم ندیپوزخ

 !!! نیلوفره این فاسقت یعنی ـ
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 : کرد نگاهم خشمگین دوباره

 ؟!!! میاد در دهنت از که کلماتی چه این هیما ـ

 : بیرون کشیدم محکمش ی پنجه از را دستم

 ؟!!! نشنیدم کردنشو آه مگه... تختت رو نمیاد مگه... ئه دروغ مگه ـ

 : گرفت محکم هام بازو

 !!! تو و دونم می من بزنی ها فحر این از دیگه بار یه ـ

 ؟...!!! بکشی... بزنی کنی چکارم خواهی می مثال ـ

 !!! کن بس...  کن بس هیما ـ

 ...!!! نش رو ها)... (فا اون و تو های هرزگی نحس صدای تا...  برم خوام می خونه اون از من...  کنم نمی بس ـ

 نهسی ، کردند پر را چشمانم اشکم و کرد ذق ذق ام گونه ، دچرخان راست جهت به  را صورتم که خورد صورتم به سیلی

 : رفت می پایین و باال عصبانیت از فرهاد

 می...  گی می دروغ چرا...  کردم هرزگی بودی توش تو که خونه تو زنی با کی من...  بری که داری رو کجا...  بری ـ

 ؟!!! گی می دروغ چرا خوب...  شدی خسته ازم  بزنی داد خواهی

 . داد فشار زنگ ، نیلوفر خونه سمت کشید و گرفت و بازوم ، بود فرهاد عصبی و شده سرخ نگاه به عاصیم نگاه

 . کنم ثابت چطور کند می اذیتم و زند می را  من بگویم ؛اگر کنم می شکایت ازش

 : گویم می دروغ گفت می و کرد نمی قبول دادگاه که طوری این

 !!! بخریم لباس دست چند اومدیم هیما با فرهادم...  نیلوفر سالم ـ
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 !!! عزیزم تو بیا ـ

 این توی زادی اشراف مرد چی هر از ،متنفرم بودم متنفر ازش گرفتم ازش و نگاهم ، خورد گره هم به دویمان هر نگاه

 . دنیاست

 . خودنمان و شرف بی همشون

 . شدیم داخل فرهاد و من و کرد باز را اش خانه در نیلوفر

 . باشند هم با هم آپارتمان این توی شد می نبود بدی جا خب ، میداد انجام اینجا را هایش گیهرز حتما

 ؟!!! شده چی صورت دخترم هیما وا ـ

 ؟!!! بودم دخترش شبیه من و بود سالش25 فوقش ؟! دخترم شو خفه

  بداند دخترش را من فاسقش کهِ رمانتیک وقتی فرهاد آغوش دانستم می اما

 . رقیبش و مزاحم نه 

 : دادم بیرون صدا با را نفسم

 !!! گوشم توی زد فرهاد ـ

 : گفت مانندش جیغ صدایی با نیلوفر

 ؟...!!! هیما تو فرهاد وای ـ

 

 : گفت عصبی فرهاد

 !!! باشه هیما سایز بیاری تو شبت های لباس از دست چند میشه ـ
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 : کند اجرا را ارباب امر که رفت و کشید نفسی نیلوفر

 ؟!!! گوشت تو زدم من بگی ودب الزم ـ

 : گفتم کنم نگاهش که این بدون

 !!! دیگه زدی تو نزد که ام عمه ـ

 ؟!!! کنه می درد جاش ـ

 : زدم پس را دستش ، کشید ام گونه روی نوازش با را انگشتش دوتا

 !!! میشه چندشم... نزن دست بهم ـ

 :  کند عوض را جو کرد سعی و کرد فوت را نفسش فرهاد

 ؟!!!! چطوره پیشش ریم می تابستون کرده مون دعوت ات عمه که بگم بهت اومدم تیراس ـ

 ؟!!! عمه: کردم بلغور

 !!! شده ذره یه برات دلش گفت...  داره دوستت خیلی فریبا عمه آره ـ

 !!! نشده ذره یه اش واسه من دل ولی ـ

 : گفت دلجویانه فرهاد

 ...!!!18 سن تو رفتی تازه تو بود زشت خیلی حرفات تو...  شدم عصبی...  خوام می معذرت هیما ـ

 : چرخیدم سمتش کامل

 ؟!!! شدم بزرگ داری قبول پس ـ

 : گرفت دست به را دستم و زد لبخندی
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 !!! بگی فکر بدون رو چی هر که اونقدر نه ولی...  شدی بزرگ ـ

 ؟!!! کنم زندگی خودم واسه خودم که شدم بزرگ اونقدر ـ

 : شد من زده ذوق چشمایی به یرهخ و شدند گرد چشماش

 !!! خاص خانم دختر یه واسه خاص لباس دست چند اینم... خب ـ

 . کرد می فکر باید نشستم صاف و کشیدم عقب دستش از را دستم

 . خودش ارزانی بزرگش خونه ، بکند پنهان ازم ا ر هاش هرزگی نیست دیگرالزم ، گذاشتم باز میدان براش

 : کرد محدود را  انتخابم و کرد انتخاب لباس ستد چند خودش همیشه مثل

 !!! خوام نمی لباس من ـ

 !!! خارج داریم پرواز هم فردا داریم مهمانی امشب ـ

 . شد هاضاف بهش هم  دیگر تا چند هم سر پشت و برداشتم  را یکی ی سلیقه ترین کوچیک بدون و کردم فوت و نفسم

 . پرست پول هرزه ، زد می حرف نیلوفر با داشت فرهاد ، م بود نشسته ماشین توی

 گوش را دخترک اون  چرندیات داشت هم هنوز که کردم فرهاد به نگاهی ، کردم باز را داشپرت در و گرفتم او از را رویم 

 . کرد می

 . کردم لمس را اسلحه و بردم دست

 . مبود این از تر ترسو من نه ، لرزیدند هانم دست ؟...!!! داشتم  را جرعتش یعنی

 . نشستم صاف و بستم عجله با و داشپرت در افتاد نیلوفر به ام نگاه

 : زدم پسش که گرفت طرفم به را دودی عینک و نشست فرمان پشت فرهاد
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 !!! میشه خراب چشمات پرنسسم ـ

 : بیرون کردم پرتش  ماشین ازپنجره و گرفتم و عینک

 !!! کافیه امروز واسه دیگه...  کن بس هیما ـ

 !!! االن همین...  خونه ببر منو:  زدم داد

 : زد چنگ را موهاش و کرد فوت عصبی را نفسش فرهاد

 !!! بدی اجازه اگه...  خونه رم می سرم خیره دارم ـ

 : بود نگران بود عصبی

 ؟!!! نگرانی چرا شده چی ـ

 : گفت مانند زمزمه و کرد مکثی

 !!! هیچی ـ

  خورده بر مشکل به کرد می که کوفتی هر اجناسش شرکتش های  کار که درک به بود ناراحت که درک به نپرسیدم منم

 . بود

 !!! درک به:  نالیدم

 . شد رانندگی مشغول و زد لبخندی فرهاد

 *** 

 : زدم داد

 !!! دارم پا و دست خودم...  بیرون گمشو برو ـ
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 : گفت  ترسیده اما قهر با آرایشگر

 ...!!! گفته آقا ولی ـ

 !!! تو اب کرد غلطت آقات ـ

 . انداختم را خودم تخت روی و کردم قفل را در و بیرون کردم پرتش اتاقم از

 .کنم بازی  را خوبش دختر ادای فرهاد های دوست میان نداشتم دوست ، باشم اینجا نداشتم دوست

 . بودند شده خیره بهم ترحم با همه که بود چشمم توی خار مهمانیش اولین  هم هنوز 

 : گفت گونه التماس فرهاد ، شدم بلند در تق با مخوابید پهلو به

 !!! بزنیم حرف هم با باید کنم می خواهش...  کنی باز و در میشه عزیزم...  هیما ـ

 اش سرچشمه که تصاویر برد هجوم ذهنم به عجیبی تصاویر و شدم خیره  مادرم جوانی عکس به خورند سر هام اشک

 . بودند هاش نوشته

 :کردم باز در و رفتم در سمت به و شدم بلند

 ؟!!! داری چکارم چیه ـ

 : بود ترسیده انگار زد می نفس نفس ، رفتم عقب بزنه دست بهم خواست

 ؟!!! خب ـ

 ؟!!! کردی قفل و اتاقت در چرا... خوبی تو ـ

 : کردم بهش پشتم و تخت روی برگشتم

 !!! بشه مزاحمم کسی خوام نمی ـ
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 : کرد نوازش و موهام و نشست تخت لبی

 ... بود مامانت اگه دونم می... شی خوب دوباره تو کنم چکار من هیما ـ

 : دادم عقب و تصاویر و گرفتم چنگ و بالش

 ؟!!! پیشت بیاد دوست دنبال برم خواهی می...  شودی نمی افسرده اینقدر االن شاید ـ

 : کردم بلغور

 !!! باشم تنها خواهم می ـ

 !!! گلمخوش میان ها مهمان دیگه ساعت دو ـ

 !!! بشه آماده ات برده باید دونم می باشه ـ

 ولی دندش می تمام گران براش خیلی اوایل بودند شده عادی براش هام حرف دیگه ، رفت و شد بلند و بوسید و پیشونیم

 . بود شده کلفت پوستش دیگر نه االن

 آشنا مبابا مثل یکی با کردم می فرار اینجا از مامان مثل منم کاش ، کردم بغلش و آوردم بیرون بالش زیر از مامان دفتر

 . شوم

 . کردم نوازشش و شدم خیره بابام عکس به و کردم باز را دفتر

 : عالیه

 ها تفطر پست آن های شکنجه زیر توانستم نمی دیگر فقط شد  خواهد چه عاقبتم دانستم نمی زدم می نفس نفس

 . هستم لعنتی شهر ینا  کجای دانستم نمی بودم کوچه در ، بیاورم دوام

 ؟!!! هاش اون ـ

 !!! نه...   نه ـ
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 با و ردمک تقال ؛ برد ماشین سمت به من و گرفت چنگ به و موهام شد سبز جلوم درشتی هیکل مرد اما گذاشتم فرار به پا

 . گفت نمی آه اما افتادم جانش به لگد و مشت

 : بست را در و "ون" داخل کرد پرتم

 !!! دیش سیر جونت از انگار ـ

 : نالیدم

 !!! برم من بزار خدا رو تو...  برم من بزار ـ

 التماس تو...  دارم دوست و جونم من سگیه اخالقش جور بد جدیدت ارباب... شدی  فروخته تو خوشگله خانم  ؟! بری ـ

 ... شاید بکن اون

 ؟!!! هوم شدی کلفتش فقط

 عرب دختر یه من ، بودم افتاده صفت سگ مرد عده یه میان چطور ، کردم گریه روزم و حال به گذاشتم ون کف را سرم

  کرده ازدواج تازه که

 . بزند جیب به زیادی پول و ، بفروشند ها برده مثل مرا که بود ی نقشه بلکه ، بود ازدواج چه ،ولیکن بود

 ؟!!! مرده یا ام زنده ، کجام داشتند خبر خانوادم

 . بودند شده بسته چشمانم و ها دست نکنم فرار رهدوبا اینکه برای ، داشت نگه ی درخانه دم

  در که ، هست حساس  اش شده خریده شی به انگار قدری به جدید ارباب ،این برم جلو تا داد هولم سریم پشت مرد 

 .   بردارم خش ذاشتند نمی اینجا به حملم و خرید مدت این

 . شدم فروخته او  به که سگی و سرم پشت های سگ مثل ، ن خودشا همصفت ،  شد می شنیده ها سگ پارس صدایی

 : گفت فارسی شنیدم را عماد  صدای  رفتم راه چقدر نفهمیدم
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 !!! ارباب شماست خدمت در ـ

 :  داد دستور هم مرد آن

 !!! کن باز و چشماش ـ

 رد رو و بزرگ بسیار خانه یک ؛ ام خانه یک داخل ، دیدم زدن پلک بار چند با من و رفت کنار دیدم جلوی از سیاه پارچه

 . بود نشسته داشت نفوذگیری و نافذ چشمای که پوشی شیک و جوان مرد  رویم

 !!! تری خوشگله عکست از حتی...  خوشگلن چشماش ـ

 رفتهگ بغضم ، گرفت هاش رفیق از تا چند و عماد سمت به را کیف دو که کرد اشاره کناریش مرد به سر با و زد لبخندی

 . است سگ گفت عماد که پوش شیک و جوان مرد این برده ، بودم برده االن آزاد زن یه من ، ردمم می داشتم  بود،

 و زبانم هم عماد ولی ، بودند جانم بالیی هم آنان اینکه با ، کرد مرخص را بقیه و عماد وقتی ، افتاد شماره به نفسم

 . بود شوهرنحسم

 ؟!!! عبادیه مژگان اسمت...  خوشگله خانم خب ـ

 . بود نشسته جلوم عزرائیل که انگار ، داشتم واهمه ازش چرا دانستم نمی زدم نفس سنف

 : زد داد

 ؟!!! بلدی فارسی...  اللی و کر  ـ

 : پرسید را اسمم عربی به

 !!! عالیه ـ

 ؟!!! نیستی بلد فارسی پس ـ
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 ازم  ار مادریم زبان ، را اصالتم خواستم نمی چرا دانستم نمی اما ، دبیرستان دوم کالس رفتم می امسال من بودم بلد

 .   بگیرد

 !!! گیری می یاد نیست مهم خوبه...  طور این که ـ

 : گفت و کرد خدمتکارش به رو

 !!! بیاد در اوضاع حال این از یکم ببرینش ـ

 . کشاند سمتی به را من و گرفت را بازویم که شنیدم را زنی چشم

 اجاره بیشتر بار دو از بیشتر اونم بود شاهانه ، داد می ام اجاره عماد که انباری ردربراب که اتاقی در اینجام که  روزست دو

 . خرید را من صفت سگ ارباب این که نداد ام

 مکمک خدایا ، خوشگلم گفت نمی وگرنه بود نخریده را من کلفتی برای که مطمئنم ، گذاشتم ام چهره روی را هانم دست

 . کن خالصم ، کن

 ایهام اب نیستم بلد فارسی و عربم کرد می فکر چون او ، بروم دنبالش که داد دستور خدمتکار زن همان و شد باز اتاق در

 . زد می حرف اشاره و

 .  باشم او با نبود الزم خواست می کلفتی برای را من ، ارباب صفت سگ این یعنی شنید را صدایم خدا یعنی 

 دستش  مه جهنمیش متحوای لیوان  ، بود تنش سفید کتان شلوار یه و ی سورمه پیراهن یه ، رفتم ها پله پایین سمت به

. 

 . او با آغوشی هم اال باشد چیز همه من وظیفه کردم دعا و دادم قورت را دهنم آب 

 : کرد نگاه پاهایم تا سر از نگاه یه با و ایستادم جلوش

 !!! شیما مرخصی...  برو ـ
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 ادمی نفر دو آن گری وحشی و خورد تاب و پیچ ام معده باره یک به ، شد می رتردو و دور که کردم نگاه دستم کنار زن به

 . آمد

 . خواست می را جسمم  او ، بود نشده قبول دعایم بود برده ماتم ، بشینم کنارش خواست دستش با و زد لبخندی

 . کنم گیری جلو سرم شدن گیج از توانستم نمی و بودم کرده بغض

 !!! ینبش بیا گفتم نفهمیدی ـ

 . شم می تشکلف بگویم و بزنم پا پشت رفتند، می رژه ذهنم توی که تصاویر آن به توانستم نمی ، توانستم نمی هنوز اما

 : کشید فریاد

 !!! بتمرگ...  تونیستم با مگه ـ

 . بود قدرتش نماد کردنش پارس ترساند می ، بود سگ مثل واقعا او ، کرد وارد بدنم به رعشه دادش صدایی

 ، میرمب بود قرار دیگر باری شد متوقف نفسم ، کرد تر نزدیک خودش به من و گرفت  را ،کمرم نشستم کنارش ترس با

 . بشم اربابم همخوابه بود قرار

 . زدم چنگ پیرانش یقه کنار درست را گردنش ناخواسته ، کردم حس گردنم روی را هاش نفس وقتی

 درک را شدن تحقیر توانست نمی او ، بودند کرده پر و صورتم هام اشک ، کرد نگاه دستم و یقه به و برد عقب را سرش

 . کند درک را زن یک های احساس ، کند

 سیلی ی ثانیه کسر از کمتر ، بود شده عصبی زدنم چنگ برای بود شده عصبی ، کشید پایین هام دست چطور نفهمیدم

 .  شدم مبل پخش که زد بهم محکم

 ؟!!! هان...  زنی می  چنگ و گردنم جرعتی چه با ـ

 !!! برم کن ولم نداشتم کسی کار به کاری که من...  برم بزار خواهی می جونم از چی ـ
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 : گرفت چنگ به موهام و شد متمایل سمتم به

 ؟!!! تونی می...  بشی معصوم و پاک دختر یه دوباره و بری تونی  می...  بری کجا...  بری بزارم ـ

 : دکر ام مسخره و زد نیشخندی

 !!! برم بزار کنم می تو التماس...  برم بزار ـ

 بی و درد و من ، نداشت فایده برایش التماسم ، بود روانی یک او بودم ترسیده ، کرد بلندم و گرفت را ام یقه و خندید

 .  کرد نمی اثر اصال رویش چارگیم

 : کرد بلندم هاش دست روی

 ؟!!! چطوره امشب قبال در آزادی ـ

 . باشم داشته پاکی زندگی توانستم می من و کرد می آزادم ، برم ذاشت می عدب امشب فقط

 : داد می فریبم داشت یا گفت می راست ، کردم اش سیاه های چشم به نگاهی

 ؟!!! کنی می آزادم بعدش گی می راست ـ

 : رفت اتاقی سمت به و باال ها پله از

 !!! تو تالش و داره حالم به بستگی ـ

 اما شدم می زنده و مردم می فقط من چه اگر  شود راضی که کردم را تالشم تمام ، کرد باز را اتاق در و زد کجی لبخند

 . نداشت وجود مکرری دفعات ، بود آزادیم مهم ، نیست مهم بار یک گفتم نمی چیزی

 ؟!!! ارباب ـ

 !!! هوم ـ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 40 

 : کرد نگاه بهم کرد می بازی دارم موج موهای با داشت که حالی در

 ؟!!! کنی می آزاد من...  هستید حرفتون سر ـ

 . خودش سمت توی کشید من که کردم حس  پهلوم روی دستش 

 !!! میگم بهت شد که وقتش پس...  بمونی کی بری کی گیرم می تصمیم من ضمن در...   ئه عجله چه ـ

 . زد پیروزمندان کج لبخند یه فقط اون ولی ، کردم نگاهش دلشکسته و متعجب  

 *** 

 : هیما

 : بشینم و کنم قایم  را دفترش شدم مجبور و داد صدا در

 ؟!!! بله ـ

 ؟!!! عزیزم ی آماده هیما ـ

 !!! تو بیا...  آره ـ

 : شد وارد دنیا شلوار کت مدل آخرین با همیشه مثل و شد باز در

 !!! نیستی آماده هنوز که تو ـ

 : طرفش برگشتم و بستم کش با را موهام و شدم بلند

 !!! م ادهآم ـ

 : صورتیم و سفید توالت میز سمت گرداند برم و امد طرفم به فرهاد

 ؟!!! خانم پرنسس...  شدنه آماده این ـ
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 : برداشت را هانش دست که دادم تکان هام شونه

 !!! نمیام اصال یا...  بیام طوری همین خوام می ـ

 : زد لبخندی

 !!! صورتم تو زد فرهاد بابا گیب ها مهمون همه به قرار نکنه...  که عصبی هنوز ـ

 ؟!!! کنه می...  کنه نمی فرقی که تو واسه نگم چه بگم چه ـ

 : شد خیره چشمام به و گرداند برم حرکت یک توی 

 فتهگ چیزی کسی...  کنه می ایجاد نفرت داره دلت تو که چی...  کنی نمی همکاری گه می روانشناست شده چت تو هیما ـ

 همین داره لباس مزون االن و بود کارمندم فقط نیلوفر...  تره عزیز خودم جون از که تو جون به. .. کردم کاری من... 

 !!! نیست دیگه... نیست ما بین هیچی

 : گفتم داشتم سراغ که لحنی ترین تلخ با

 ازت...  فهمی نمی چرا متنفرم ازت نباشی خوام می فقط...  نباشی یا باشی کی با تو نیست مهم برام ـ

 !!! ـــــــتـــــــنـــفــــرمم

 : گفت شدن خارج قبل رفت در سمت به غمیگین و ناراحت فرهاد

 !!! پایین بیا شو آماده ـ

 : گفتم تمسخر با

 !!! ارباب چشم ـ

 .   رفت و کرد باز را در و کرد مکثی
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 همان من اما ، دادم بدی فحش او به انگار که کرد درشتی اخم چنان ارباب چشم گفتم فرهاد به که اولی بار است یادم

 حتی و خدمه با او رفتار ، بود نیامده دستم مامان دفتر هنوز که ها وقت گاهی ، بودم برده  ماهیتش به پی لحظه

 باید ، هستند تر اهمیت بی ترن پایین فرهاد و من از آنان کردم می تلقین خودم به هم خودم دیدم می که را کارمندانش

 . هستند من به محتاج نوکرانی ها آن و هستم کی من که بفهمند تا کشید داد سرشان

 محتاج ترش پایین افراد وجود به باید که بود فرهاد این شد معکوس روال ، خواندم را مادرم های درد و حرف وقتی اما

 . باشد

 تمحب نه بود نجسش پول بود کرده تزریق پاکم های رگ به آنچه ، نزند دم و بکوبم دیوار به را سرش که بود او الیق

 . واقعی

 حتی او پدر ، بزنم صدا پدر را او که خواست می من از وجود این با ، باشد داشته را جدیدی عالیه خواست می فقط او 

 . بودن پدر به برسد چه نداشت کردن تف الیق

 که بارانی مثل درست ، معناست تمام به عوضی یک او که بداند همه خواست می دلم ، شدم خیره آینه در خودم به

 . دیدم می بره لباس در گرگ را او من و دانست می صفت سگ همیشه را او مادرم ، شود می سیل سرانجام

 رمفک از داد می شکنجه را مادرم ها بار که دژناکش تصویر توانستم نمی بازم ، کرد می که پوچی های محبت تمام با

 اگر که کرده فکر حال ، خواست می مادرم به شبیه دختر یک مادرم از شبودن ارباب خصایص همه وجود با ، کنم خارج

 هب را زیبا شناسنامه همان دوباره داشتم دوست ، کشید می یدک را پدرم اسم سیاه کاغذی روی ولی نیستم او از من

 . هستم عربزاده عالیه و احمدی شهیاد فرزند احمدی عاطفه من بکشم فریاد و بگیرم دست

 ، بود شدند براورده محال من برای اما بود کوچکی آرزو ، سوخت می هایم مژه ریشه دادم فشار هم روی ممحک چشمانم

 شاید و انداخت پاریسش خانه در شومینه آتش در را آن من روی جلوی خواستم را اصیلیم شناسنامه فریاد و داد با وقتی

 . ست شده نابود هم خاکسترش حتی حال

 . داشت دوست او که چیزی شیک و ساده کردم نگاه داشتم تن به که گیرن قرمز دکلته لباس به
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 اش سیاه مهمانی به ورود قبل را آرام موزیک صدایی ، آمدم بیرون اتاق از شدم اسبی دم موهای همان با و شدم بلند

 ، داد می وشگ غربی تند های آهنگ شکنجه های لحظه حتی که او ، بود آورده دست به چطور را آرامش این ، شنیدم

 . بگیرم از را مادرم اشک قطره قطره انتقام که بود کجا ، بود رفته کجا مخوف فرهاد آن پس

 و دآم طرفم به دیدنم با فرهاد اومدم پایین ، کشید می رخ به را خانه بودن اشرافی برق که سفیدی مرمری های پله از

 : کرد نجوا گوشم در ، گذاشت کمر پشت را دستش

 !!! بزن لبخند یه خدا رو تو ... هیما ـ

 : پرسیدم دهانم پارهگی همان با و کشیدم بود که جایی تا را هایم لب

 ؟!!! خوبه ـ

 ، رفت می که سوی و سمت به هم مرا ، برگشت مهمانانش سمت به مصنوعی لبخند با و کرد فوت صورتم روی را نفسش

 . برد می

 و جوان رپس به ام نگاه بودم ندیده را ها آن بیشتر ، کرد می معرفیم شمهمانان تک تک به و بود گرفته را پهلویم محکم

 سالون رد بودم مانده ، زد می پوزخند ما فیلم به و بود نشته مبل روی سالون قسمت ترین گوش از که خورد لباسی خوش

 ؟! زنند می آفتابی عینک مگر هم

 یدمد می که جدید مهمانان تمام مثل هم او ، نکردم کاوییکنج منم و برگرداند را رویش خودش روی به من نگاه دیدن با

 . زد می خلق اشرافی و پوش شیک بدجور

 ؟!!! فرهاد ـ

 : گفت نزدیک بهم های ابرو با و چرخاند سمتم به را سرش لبخندی با

 ؟!!! شده چی...  بابا ـ

 : تمگف او از بدتر و کردم اخمی ، گفت تاکیدی پهلوم به محسوسی فشار با را بابا
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 !!! ارباب...  میشم ممنون کنی ولم کنی لطف اگه... کشه می تیر کمرم ـ

 : گفت بود شده معرفی شجاعی آقایی من به که مهمانش به رو و کرد مصلحتی خنده

 !!! رفته من از و منه دختر نباشه چی هر...  زنه می حرف طوری همین من با همیشه...  ئه شوخ خیلی هیما ـ

 . نکردم حس من که بود هم جوکی هایش پرت و چرت میان دانستم نمی ، خندیدند صدا با

 . نبود جا آن کسی بود خالی جایش نبود شدم خیره مبل به دوباره

 هچ ، رفت ی گوشه به و کشید کنار پهلویم از را دستش ، خواهی معذرت یک با او و خورد زنگ گوشیش که شکر رو خدا

 . شد گوی پاسخ به اضرح مهمانانش میان فرهاد که بود کسی

  ایستادم سرش پشت و رفتم طرفش به

 !!! پسر رفتی زود...  کنم معرفیت هیما به خواستم تازه جان کارن ـ

 ...!!! ـ

 !!! رفتیم می هم با فردا موندی می شب هم اگه...  شد نمی دیر پروازت که دقیقه چند یه بازم ولی...  بله که اون ـ

 ... ـ

 میارمش بسته کف بود ور این از اگه باش مطمئن مجرمم دنبال هنوز من...  متاسفم پدرت برای اواقع من جان کارن ـ

 !!! پیشت

 ... ـ

 می ارک این خوبم دوست پدرت برای ولی کشیدم دست کار این از دیگه اینکه با...  اونجام فردا حتما من...  بله...  بله ـ

 !!! کنیم می شرکت حتما پدرت مراسم توی هیما و من...  کنم

 ... ـ
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 !!! فعال...  باشه کاری تا باشه ـ

 . کرد می فکر جیب به دست و شد خیره بود خودم عکس که گوشیش صحفه به دقیقه چند کرد قطع و

 : گفت لکنت با و شد براق صورتم در دیدنم و برگشتن با

 !!!... خوبیه پسر بینش می اریسپ رفتیم که فردا ببینش نشد امشب...  بود خاصم های دوست از یکی...  هیما ـ

 : شد خیره دست دور به و کشید نفسی

 !!! بینیش می حال هر به...  باشه نکرده خرابش دنیل اگر البته ـ

 : نالیدم و شدم شدنش نزدیک از مانع دستم با اما ، آمد طرفم به

 ؟!!! بخوابم برم...  شبه یازده ساعت ام خسته...  کنه می درد سرم فرهاد ـ

 : گفت کجی لبخند با و کرد نگاه ، مهربانم لحن به تعجب با

 !!! بخواب برو... عزیزم برو...  داریم کنده خسته سفر یه فردا...  بری تونی می باشه...  دلم عزیز ـ

  ها فتارر این تونستم نمی ، کردم باز را اتاقم در معطلی بی و رفتم ها پله سمت به و کردم کج را ام راه اش بوسه از قبل

 . کنم تحمل را افراطیشان وتجمل ها سفر این

 به و داشتمبر را بودم کرده قایم میلیونیم های لباس زیر و بود افتاده مد از که رنگی سبز مانتوی و و رفتم کمدم سمت به

 . ردمک فرو آن در ، مادرم دفتر و پول مقداری و برداشتم را مدرسم کولی کیف کردم، سر به  نارنجیم شال بعد و کردم تن

 هب نگاهم یک و بود در به ام نگاه یک ، شنیدم می واضح را صدایش ، زد می آزادی حال در های گنجشک قلب مثل قلبم

 . داشتم می بر که چیزهای

 اما ، ندشک می پایت و دست ، توانی نمی نه ، گفت می من به درونی اخطار ، کردم نگاه پایین به و کردم باز را  بالکن در

 . کنم خطر بودم مجبور فرهاد دست از رهای آرزوی به رسیدن برای
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 . پریدم و بستم چشم

 اشکم درد شدت از ، گرفتم دندان به را لبم ، کشید تیر پهلویم سمت  همان و کردم حس چپم پای در را شدیدی درد

 می خوب برگردم که دمخو خانه به شوم می خوب دادم دلداری خودم به و کشیدم نفسی ، شدند جاری هایم گونه روی

 . شوم

 و بود قفل خدا همیشه و نداشت نگهبانی که جای رفتم دوم خروجی در سمت به درختان های سایه پشت در و لگان

 . بودم آورده دست به بدختی با هم را کلیدش

 : الیدمن ، بیندب هم را نفرتم تمام خواستم می ببیند را من وقتی روش کردم تف شدم خیره دوربین به کردم باز را در

 !!! صفت سگ روانی اشغال...  بود متنفر ازت مادرم که ی اندازه همان به متنفرم ازت ـ

 هدیه من به خدا را سفید بال دوتا کردم می حس شدم تر دور و دور آزادیم از خوشحال و مهابا بی و شدم خیره کوچه به

 دور صفت شیطان های دیو باطن در و بشر ظاهر به بشر نای های سیاه از کن پرواز ، کن پرواز گوید می و هست داده

 .شو

 . رددبرگ من به هویتم ، باشم سابق عاطفه همان که خواستم می خدایم از چیز یک فقط من نبود مهم برایم چیزی هیچ

 که تمشدا امید اما ، بود شده اربابیت خوی با  خورده صیقل فرهاد اسم به تراشی سنگ توسط عاطفه معصوم وجود گرچه

 . باشد زنده وجودم در واقعیم خود از ی ذره هنوز

 نم واقعا حال باشم او شبیه خواست می اخالق از و بود کرده بود نزدش که عالیه به شبیه مرا پوشش و چهره از فرهاد

 ؟! بودم کی

 اندوست از چیز همه در که دختری ، بود ندیده فرهاد عمارت از بیرون سختی و سرما از چیز هیچ قضا از که تنها دخترکی

 . بود جلوتر پولدارش
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...  و کفش مدل فالن و ماشین فالن و گران لباس فالن آرزو من ، کردند می سقوط بیشتر روز به روز آرزوهایم و خواهش

 حوض به و گرفتند می سرچشمه فرهاد تئاتر پرده در گمشده عاطفه وجود از هنوز که هم هنوز من های آرزو ،  نداشتم را

 . میامدند برد و شست می را چیز همه که خالی و خشک

 . دهسا املت یه پختن آرزو ، پدرم مهر پر خانه در دوباره زندگی آرزو ، صمیمی و گرم سفره یه آرزوی ؛ زیبا و نقلی ها آرزو

 خدا قطف را بیاید من سر به چه بود قرار شب ؛آن رسم می هایم آرزو به که کردم امیدوار را خود لبخند با و کشیدم نفسی

 . دانست می

 فریاد درون از یکی چرا دانستم نمی ، کردم می شوت خود بی را چیزی ، زدم می قدم رفته فرو خودم الک در و صدا بی

 . نیست این راهش ، کنم نمی درستی کار که کشید می

 . توپیدم خوردکن اعصاب صدای همان به و شدند می تر غلظ اخمم

 !!! باشم فرهاد رزی که این از بهتر ـ

 را مادرم شکنجه مخصوص لباس شبی که خواست می اش برده از که  سرانجام اما ، داد تکان را پشتم هولناکی رعشه

 " تیهس من برای تو... هستی جذاب تو " کشید می فریاد غربی مرد جا آن مسلما ، بروم سالخیش اتاق به و کنم تن به

 . شدند می شروع فرهاد های شکنجه لحظه همان و

 مارتع تمام و برده فرارم به پی فرهاد االن تا اینکه به کردم فکر بهتر چیزی به و دادم فشار هم روی را اشکیم چشمان

 . است ریخته فرو اش بیچاره خدمه و نهگبان سر روی را

 . داد یم آرامش من به این و کنم تصور توانستم می را عصبانیتش از سرخ صورت ، کرد خوش جا لبم روی کجی لبخند

 ادفره برای مشکل دچار کردنم پیدا که شدم دور قدری به بود مطمئن اما شدم دور چقدر و رفتم راه چقدر دانستم نمی

 . شود



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 48 

 ود وقت هیچ پاهایم و بودم دیده ماشین داخل از را خودم کوچه حتی من بودمش ندیده وقت هیچ که پیچیدم ی کوچه به

 . ندبود نرفته پیاده را راه قدم

 بر رد را وجودم تمام شدت به که دردی و نداد رفتن کنار فرصت حتی ، نزد بوق حتی ، کرد پشتم متوجه من سفید نور

 ینماش سیاه کاپوت از و کردم حس را بدنم رمقی بی و پیشانی روی را خون گرمای ، کرد سخت و سرد را نفسم و گرفت

 . خوردم سر زمین روی به

 *** 

 دهش سنگین شد به پاهایم و دست ؛ بستم چشم دوباره و خورد چشمام به سفیدی نور کردم باز رامآ آرام را چشمانم

 . بودند ناصاف و گرفته غبار چیز همه و بود سفید نور اما کردم باز چشم دوباره ؛ بودند

 !!! برید بزاریم رو شما تصادف شرح و اومدنش بهوش قبل تونیم نمی  هرحال به ـ

 ؟!!! گیری نمی چرا زدم بوق تا هزار ماشینم جلوی پرید یهو گم می من سروان بجنا!  بابا ای ـ

 !!! بری بزارم تونم نمی نیاد بهوش تا...  افتاده والش آش تخت روی هنوز که چاره بی دختر اون...  شماست شرح این ـ

 !!! گیری نمی چرا...  همیار در و پدرم کردم تصادف ماشینش با بفهمه رئیسم ام راننده یه من سروان جناب ـ

 نکند هشد چی من خدایی دیدم نمی صاف را چیزی چرا ، برگرداندم سر سمتش به منم و شد کشیده پایین در دستگیره

 . بدهم دست از را چشمانم

 : آمد سمتم به کسی

 ؟!!! خانم اومدی بهوش دخترم سالم ـ

 : گفتم وقت فوت بی

 !!! ببینم نمی صاف...  بینم نمی چیزی ـ
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       پایین را پلکم و گذاشت گونم استخوان روی را  شستش انگشت

 : پرسیدم معقول ی دلهره با و ترسیده ، کشید کنار چشم دو هر معاینه از بعد و گرفت سمتم به نوری و کشید

 ؟!!! شدم کور من ـ

 : کرد اثر منم در این و بود شک صدایش لحن در

 صدمه چشمت شبکه ببینم تا بگیریم عکس باید...  خورده سرت به کمیمح ضربه...  شدی کور گفت شه نمی قطعا ـ

 !!!نه یا ندیده

 : گفتم گریان و نگران

 ؟!!! ام شده کور من بگید بهم  راستشو خدا رو تو دکتر جناب ـ

 نم و ختس خیلی بود، سخت خیلی بینای کم همین یا نابینای ، کنم  فکر درست توانستم نمی و بود شده بلند هقم هق

 . بمانم کور و نبینم هیچی همیشه برای خواستم نمی

 : کرد جمع را خاطرم و کشید سرم به دستی

 !!! باش داشته امید خدا به...  خورد سرت به که ی ضربه خاطر به فقط دیدت تاری دخترم نه ـ

 : آمد گو دروغ جوان همان صدایی ، کرد ترک را اتاق تر واضح توضیح بدون و

 !!! بابا ای...  برم باید من کنید حالی سروان جناب این به خدا رو تو خوبه حالش ... دکتر جناب ـ

 !!! نیست مشخص هنوز پسرم شه نمی ـ

 !!! برید خودتون و ماشین که باشید داشته رو ایشون راضیت باید شما بیاد هم بهوش اگه ضمن در ـ

 : آمد او از که یصدا تنها و ، نکند سرای البه دیگر که گفت محکم خیلی را برید
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 !!! ها افتادیم گیری عجب خدا ای ـ

 : کردم مرور را تصادف لحظه دوباره

 به انگار...  نزد  بوق یه هم ایشون ولی بود تنگ و تاریک کوچه درست...  رفتم می رو ام راه داشتم من سروان جناب نه ـ

 ... بهم زد کشتنم قصد

 در باشم داشته رو کشتنت قصد که شناسم می رو تو من مگه گه می دروغ سروان جناب...  خانم گی می داری چی ـ

 اصال.. . ماشین به خورد زرتی گرفتم ترمز تا من... که نزدمش کش قصد به که خورم می قسم مسیحی عیسی به ، حدیم

 ؟!!! هان کرد می چکار شب وقت اون اونجا جوون دختر یه

 : شدم خیره ناآرام و جوان دمر اون شده محو تصویر به و کردم ی قروچه دندان

 !!! بدی بهم و پدرت شماره هم بعدش و بگی تو فامیل و اسم شه می دخترم...  جون پسر باش آروم ـ

 چه به گردمبر خواستم نمی بودم متنفر او از من ، فرهاد پیش گشتم برمی دوباره نباید ، تونم نمی نه بود مانده باز دهانم

 .  قانونیم پدر و قیم بظاهر ارباب نزد برگردم خواهم ینم که کردم می حالیشان زبانی

 دختر.. . فهمیدم رو قصدش ماشین سمت به پرید این که طوری اون دونستم می... داره کفش به ریگی یه گفتم دیدی ـ

 !!! رفت خطا تیرت نیستم بلند شاستی اون صاحب من جون

 : گفت قدرت پر و محکم سروان

 !!! باشید بیرون یقهدق چند میشه براون جناب ـ

 ...!!! عین اخه ـ

 !!! بیرون گفتم ـ

 : رفت بیرون بود گفتنش" چشم" توی که کالفگی با
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 ؟!!! چیه اسمت نگفتی دخترم خب ـ

 !!! احمدی عاطفه...  هیـ ـ

 ؟!!! پدرت اسم ـ

 !!! کردن فوت پیش سال 10...  احمدی شهیاد ـ

 ؟!!! کنی می زندگی کسی چه با...  مادرت خب...  خدابیامرزدشون ـ

 ، ست خودش فهمیدم رفت بینیم زیر که عطری بویی از شد باز ی کنده غافلگیر صدایی با در که کنم باز لب خواستم

 .فرهاد

 . شروع نقطه به رسیدن ، بود قیمتی چه به چشمام نور دادن دست از و درد همه آن شدند آویزان هام لب 

 ؟!!! خوبی...  دخترم هیما ـ

 : سروان سمت برگشت و کرد رهایم فرهاد و کرد مصلحتی سرفه سروان ، فشرد آغوشش رد مرا و

 ...!!! بودم عصبی خیلی واقعا ببخشید ـ

 ؟!!! دارید احمدی خانم با نسبتی چه شما...  کنم می درک ـ

 : گفت صداش کنترل با که نگذشت دیر و کنم تصور را فرهاد های ابرو میان اخم توانستم می

 بره خونه زا خواسته خانوادگی مسائله دلیل به صدر هیما منه دختر هیما سروان جناب ؟ببینید... ! کیه دیگه احمدیی خانم ـ

 !!!  احمدیه خانم دختر این بگید شما که نکردم رصد بیمارستان و کالنتری همه این نگرانی با من االن... 

 : کرد مکثی سروان

 ...!!! ندار نسبتی چه شما با آقا این دخترم ـ
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 : گرفت سروان سمت چیزی فرهاد من جواب قبل

 ؟!!! دارم باش نسبتی چه من که بود گویا ـ

 !!! کالنتری بیان باید شکایت برای حال هر به ـ

 ؟!!! بود رو راه توی که پسر اون...  زده کی ـ

 . بود برداشته خش عروسکش بود چه هر بودم فرهاد از تندی العمل عکس هر منتظر

 !!! متناقضه شون دو هر تصادف حال شرح...  متاسفانه بله ـ

 !!! نداریم شکایتی ما ـ

 : گفت و دانست غنیمت ا ر وقت سروان بیرون رفت و شد بلند و

 ؟!!! شماست پدر واقعا مرد این دخترم ـ

 : گفتم پوزخندی با

 !!!  تون پندر جرویس اونم و آبوتم جودی االن من...  خوندی و بابالنگداز ـ

 : گفت خندی با

 !!! فهمیدم  باشه ـ

 . رفت و شد بلند و

 رزی را من که شد نمی حال ، دارم من که ست مضحکی سرنوشت چه این آخر ، کردم فوت لجبازی های اشک با و نفسم

 .  سپرد نمی فرهاد دست اسیر، را من و کرد می فرار ترسش از یا گرفت می
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 سیرا دوباره نگران یا باشم چشمانم نگران من ، داشتم افتضاحی حس نه ، داشتم بدی حس فشردم هم روی را چشمانم

 ؟!!! شدنم

 من دیدن با را هوسش فرهاد و بودم پدرم به شبیه من کاش ، کردی ارزانی من به که است سرنوشت چه این خدایا

 از را خود اینگونه فرهاد که ام فهمیده االن ، داشت نیازهایش کردن برطرف برای ی شبیه کسی هر ، کرد نمی اقناع

 . کند می فارغ نیازهایش

 ؛ ساله18 دختری من دانستم می فرهاد قلب از چه آینده از چه من اما ، کرد می زخمی مرا روان و روح جایش به

 ایبر ،  ست آهنی سلطنتی در آن پشت هایش خوبی و دنیا تمام کردم حس ، مادرم های درد خواندن از بعد که احساسی

 . چیزی هیچ ، شود مانعم توانست نمی چیزی هیچ آزادی این به نرسید و فرار

 متخت لبی ، داد تشخیص شد می هم زدنش حرف از حتی را این شد داخل غمگین و شده خم سر با و کرد باز را در فرهاد

 . نخورند من به کثیفش های دست تا بودم کرده جمع را هایم دست ، داد سر ی آه و نشست

 ...!!! بگم یچطور...  هیما ـ

 : کردم اش مسخره

 !!! نداره رو اربابش با مخالفت اجازه برده یه...  بگو همیشه مثل ـ

 : شد خیره ی نقطه به و داد تکان چپ و راست به را سرش

 ارهبیچ و بدبخت من پیش پیشم بمون جاش به...  ببخش و من هیما...  توی زدم می نباید من متاسفم من...  هیما ـ

 !!! خراب و غوندا من پیش

 

 و ، ببینم اشرافیش نگاه از گذاشتم قلبش به که دردی کاش ، ببینمش صاف توانستم می کاش بود بغض از پر صدایش

 می شاد و خوشحال را او روح مادرم ظالم ارباب پشیمانی و درد از چیز چه و کرد می خوشحال مرا این از بیشتر چیزی چه

 ؟!!! کرد
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 رس اندازه حتی ی ذره شاید شود خاکستر بسوزد خواستم می ، کرد نگاهم ناراحت فرهاد و فتر باال هایم لب چپ گوشه

 : دهد پس تاوان سوزن

...  نمیشه خوب زودی این به که پات مونه می...  شکر رو خدا...  میشن خوب زودی به چشمات گه می دکترت هیما ـ

 ...!!! گیرم می پرستار برات

 !!! ندارم پولت و تو به احتیاج باشم موت به رو حتی...  ندارم رو بگیری برام تو که پرستاری به احتیاج ـ

 : نالید دردش پر لحن از سانت یک بدون

 !!! روانشناس یه پیش ببرمت خواسته دکترت ـ

 : زدم داد

 !!! داری احتیاج بهش من از بیشتر...  روانشناس پیش بری باید که توی این...  اشغال روانی ـ

 : داد تکان را سرش دوباره و زد نیشخندی

 صدمه تصادف توی لگنت و پات گه می...  گه می دکترت که گم نمی من و این بری باید هم شما...  رم می دارم من ـ

 !!! عجیبه دکترت برای نکردی رحم هم خودت به تو که این دیده صدمه پنجره از پریدن موقع...  ندیده

 : دادم تکیه تختم به و زدم گره ام هسین جلو و درشت اخم با و هام دست

 اینکه هن کردنه فرار زندانی یه کار عاقلترین کردی زندانی من تو میگم ببری من اگه...  ندارم درمانی روان به احتیاج من ـ

 !!! کنه گوش رو بانش زندان امر و بشینه

 دمآ یه منطق با دونست برده و خودت طرف یه از پرخاشگری این...  درمانی روان بری باید کردی فرار که دلیلی هر به ـ

 !!! دوره به نرمال
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 گویمب توانم نمی ، توانم نمی زارم می چشمانم روی را هایم انگشت و زنم می جیغ حرصم بار از ، رفت بیرون و شد بلند

 به که کنم ضمشع توانم نمی که افتاده جوانم مادر  برسر چه دارم حالی چه بگویم دیگر نفر یک به توانستم نمی من

 ؟!!! جان فرهاد بگویم پدر بگویم داد می شکنجه را مادرم که مردی همان

 در تههف یک بود شده بهتر نگاهم غبار شدم خیره فرهاد درشت های اخم تصویر به و بودم داده تکیه ماشین صندلی به

 دهش خارج  ، آمدنم هوش به از بعد غلیظ مه از من و شوند می تر روشن چشمانم روز به روز که کرد متوجه مرا بیمارستان

 مانه که ام کرده شک کم کم ، بود رفته فرو خودش الک توی و ساکت عجیبی شکل به ما بحث آخرین بعد فرهاد ، بودم

 نندما من و بشنود را صدایم نبود حاضر شاید دیگر او ، کند تحمل مرا های حرف همه توانست می که است سابق فرهاد

 . بودم فرهاد صعودی تغییر کشف دنبال هب دانشمند یک

 . کشیدم سردی آه خودم اسارتگاه به مجددم برگشت از من و شد متوقف عمارت حیاط در ماشین

 کنم مخالفت خواستم تا ، برد زانوانم زیر و کمر به را اش مردانه های دست حرف بی و آمد من سمت در سمت به فرهاد

 به ردنک نگاه بدون ، بیاورد سرمان پشت مرا آهنی عصایی که خواست او از و کرد ندهران به رو ، کشید بیرونم ماشین از

 خوبی حس مورد بی نزدیک آن از چرا دانم نمی ، بودم داشته نگه قفل را زبانم هنوز من و رفت عمارت سمت به من

 او از که گذاشتم فرهاد نرم و گرم سینه روی را سرم ناچار من و بودند گریز حال در معیوبم مغز در چیز همه نداشتم

 . بودم متنفر شمر از بیشتر

 : گفتم ی ناله با

 ؟!!! داشتی نگه هنوز من چرا شی نمی متنفر من از تو چرا...  متنفرم ازت من ـ

 : گفت من همچون

 !!! هرگز متنفر اما اش بچه از میشه دلخور پدر یه ـ

 : شد خیره من نگاه به عمارت سالن میان هم او و شدم خیره نافذش چشمان به

 ؟!!! برم ذاری نمی چرا...  چرا...  گی نمی رو راستش من به وقت هیچ تو ـ
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 : شد خیره رویش پیش در مسیر به و کشید نفسی

 !!! کنی نمی قبول رو واقعیت وقت هیچ تو و ـ

 : شدم خیره سفیدش پیرهن به و بستم چشم

 .!!!..ئه مامانم بخاطر من تنفر...  متنفرم ازت من ـ

 !!! خودت بخاطر دارم دوست من و ـ

 برده مثل هم مرا ، کرد می دست دست چرا بود درست حدسم پس ؟! خودم بخاطر دارد دوستم گفت او ، کردم نگاهش

 . دید می طوری همان مرا او دید می هایش

 وقتش به اما بدی نجهشک رو جدیدی عالیه خواهی می تو...  داشتی نگه خودتو چرا...  کنی می بازی نقش چرا پس ـ

 ؟!!! درسته

 : گفتم قبلم جمله از تر تلخ ، کشید نفسی و داد فشار هم روی محکم را چشمانش

 طرف خون با که الکی محبت همینه روشت...  داشت وحشت ازش مادرم که کنی می چیزی اون آماده من داری ساله ده ـ

 ؟!!! کثیف بازی یه کنی بازی تا ساختی جدید بازی عروسک یه من از تو...  رسی می آرامش به و گیری می ازش

 بهم ار عصبانیتش از گرفته گل چهره و سرخ نگاه شدند متوقف آخر در و تر کند و کند من سنگین های تشر با پاهیش

 و نافذ های تیله که خونین نگاه این ، رساند می وحشت به را مادرم اعتراض موقع که بود همانی نگاهش ، دوخت

 . کرد می مرده را زنده و زنده هم را مرده بود کرده آورتر وحشت را سیاهش

 : غرید سفیدش دندانی کیپ میان از

 ؟! خوردی گوی چی بگو دیگه بار یه ـ
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 بهم گاهن ترین وحشتناک با فرهاد ولی گفتم آخ ، شدند می متحمل زانوچپم و پهلوم که فشارهای از کشید تیر پهلویم

 معنی فهم می حال اما هست وحشتناک چقدر که گفت می مادرم نمیاوردم جا به را مخوف دفرها این من ، بود خیره

 . چه یعنی او وحشتناک

 کنم بلندتر ار نوسانشان توانستم نمی حتی که های ناله کردم می ناله وحشی شیر یک چنگال در گربه بچه یه مثل درست

 ردد چه و کرد پرت تختم روی زمینی سیب گونی مثل مرا ، کرد ازب لگت با را اتاقم در و رفت باال ها پله از تند تند ،

 . پیچید بدنم به کشندی

 بود کرده ازیب برایم که مهربانی پدر شخصیت با سابقه بی ممکن لحنه ترین تلخ با و گذاشت بینم روی را اشاره انگشت

 : کفت

 دنتبو زنده و مردن...  نمیای بیرون هم اتاقت از.. . میشه عوض قانون بعد به  ازاین...  بری زارم می من نکن فکر حتی ـ

 ؟!!! کوچولو برده شد شیرفهم...  منه اجازه با

 : ایستاد صاف و زد کجی لبخند فرهاد و خورد تکان مثبت جواب به سرم ناخواسته

 !!! اربابت رفتار حتی بگو بهش خواست دلت چی هر روانشناس پیش ری می10 ساعت راس فردا ـ

 . لرزیدم صداش از من و بست وحشت با را در اشکم ی قطره اولین زا زودتر و

 خندلب و اشرافی لباس زیر که صفتی سگ همان دوباره را او خواستم نمی من مگر ، نشدم خوشحال چرا دانستم نمی  

 ام تهگرف بغل غم زانو چرا ، بود شده مرگم چه پس ، نبود فرهاد کردن عصبی من هدف مگر ، کنم بیدار  ، بود کرده پنهان

 حوم زندگیم از همیشه برای روحی مشکل خاطر به را او بروم خانواده دادگاه به توانستم می حال ، کنم می گریه زار زار

 . کنم

 رس پیروزی آوازه و بزنم جنگی کوس یه مثل صورتش در و کنم باز را اتاق در توانم نمی چرا گریانم و ساکت چرا پس

 .دهم

 خوشحال مهربان فرهاد دیدن از نه ، بدبختم قدراین چرا من خدایا
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 ؟!! عصبی فرهاد از نه و شوم می 

 را فرهاد ، فرهاد اال کنم می قبول را ی نوشته چه هر شد خواهد چه سرنوشتم من ی نوشته من برای چه راستی به خدایا

 . کن حذفش ، کن حذف زندگیم از

 خودم از نم بلکه ناامیدی از نه فرهاد  ترس از نه بود بسته یخ تنم مریخت اشک رمق بی و صدا بی ، کشیدم دراز پهلو به

 ؟! ام شده دیوانه واقعا آیا ، ترسیدم می

 مکن می تالش ولی ام گرفته را او خوی و خلق من که این ، بوده همین خودم دانستن برده و پرخاشگری از فرهاد منظور

 . کنم انکارش

    دمکشی درد بدن مثل دستم های مچ کنم می تحمل را لگنم و پا ی کشنده درد و دهم می فشار هم روی محکم را چشمانم

 . شد  خارج دهنم از کشداری و خفیف ی ناله و کردم جمع

 داغ تپوس بودمشان بسته دار به که های اشک لحظه همان و گشتم بر سمتش به  کرد وارد در به که ضربی صدایی با

 .کردند سرد را هایم گونه

 قدر همین همیشه مهسا ، کنم می رها اتاق هوایی در را نفسم من و میاد جلوتر او از مهسا سینی و شد باز آرام آرام در

 شد مشغول و نشست تختم لبی صدا بی هم او و دادم تکیه بنفشم تخت باالیی به ، بود تختم کنار آباژور که بود ساکت

 . کند اجرا را فرهاد امر که

 هک ی کوتاه موهای ؟! شدند دوخته زمین به چشمانش و ساکت اینقدر همیشه چرا اما کردم می درک خوبی به را زن این

 . داشت کهنه زخمی لبش کنار و بودند شده سوخته زنانش و لطف دستایی ؛ بودند خورده قیچی مردان مثل درست

 : گفت جیرجیکها ، جیر جیر از تر پایین صدایی با و گرفت سمتم به را بشقاب

 !!! انمخ شام ـ
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 هن دیدم ترحم حس لحظه یک برای نگاهش در شاید ، شد خیره من چهره به هم او و گرفتم دست به صدا بی را بشقاب

 از ورچط مادرم که باشد داشته یاد به شاید که بود انقدری سنش ، باشد من جایی که خورد نمی حسرت اصال او حسرت

 چیزی اینجا خدمه از که بود نرسیده فکرم به وقت هیچ چرا ، کرد رفرا فرهاد همچون وحشی دژبان دست و محکم دژ این

 ؟!!! بپرسم

 : کردم باز زبان بگوید چیزی اینکه از قبل گذاشتم سینی در را بشقاب

 !!! بزن حرف باهم دقیقه چند لطفا... مهسا ـ

 . است گذاشته کجا را گمشده شی آن نبود مطمئن و گشت می چیزی دنبال که کسی مثل چرخید اتاق دور نگاهش

 !!! بزن حرف باهم لطفا...  تنهام خیلی من مهسا ـ

 مه تخت کرد نگاهم که زمانی شد خیره آن به دقیقه چند برای و افتاد هایش دست سوخته پوست روی چرخانش نگاه

 . بدهم ی اجازه همچین او به توانستم نمی نه ، بگذارد تنهایم خواست می برود خواست می ، خورد تکان

 : غریدم و کردم اخمی

 !!! االن همین...  جات سر بشین ـ

 : گرفت قرار جایش در آرام سپس و کرد نگاهم گیج ی لحظه

 ؟!!! کردی شروع اینجا رو کارت کی ـ

 و فرهاد برده او چون که ،منی ترسید می سال 18 من از که بود بیچاره واقعا او دانستم می صدایش لرزش و لکنت با

 . مبود کثیفش بازی

 !!! ببرم پایین را غذا ظرف من تا بخورید را شامتان لطفا... خانم... خانم ـ

 : گفتم ام گونه ارباب  لحن همان با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 60 

 ؟!!! پرسیدم چی نفهمیدی انگار ـ

 !!! کنم نمی درک رو کتاب و حساب دیگه...  وقت خیلی ـ

 : شوم تندیم شدن فوران از مانع تا فشارم می هم روی چشمانم

 ؟!!! سال 30یا20 مثل...  بگی تونی نمی هم نسبی عدد هی االن ـ

 . کدام هیچ شاید و بود من سوال جواب یکی عدد دو این گویی زد کجی لبخند

 !!!  نشنیدم رو جوابت ـ

 : گفت آشکار ترسی با و شد خیره گستاخم نگاه به ترسیده  

 !!! بودم ساله12 دختر یه من ندارم یاد به درست کوچیک خانم گفتم...  سال25 یا 20 شاید ـ

 به نزدیک سرنوشت چه سالگی 8 من و بود فرهاد برده سالگی12 از او زن این  ای قهوه نگاه روی شد خشک نگاهم

 . همی

 ؟!!! یادته رو عالیه من مادر حتما پس ـ

 : گفت و رفت در سمت به آشکار عجولیت با و شد بلند و پرید رنگش باره یک به

 !!! رو سینی...  ببرمش که میام دیگه ساعت منی...  من...  من ـ

 هب مهسا را بود ننوشته مادرم که پازلی ی تکه که کرد آگاه خوبی به مرا کارش این بودم مهسا فرار به خیره متعجب

 ی اندازه به اندکی و رسیدم می ارزش پر ی گنجینه این به باید من و ست کرد حفظ دردش پر ی سینه در را آن خوبی

 . ببرم پی را فرارش چگونگی و کنم درک بیشتر را رمماد که
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 گرمکن شامل که راحتیش لباس با فرهاد و شد باز اتاقم در که داد می نمایش را شب12 دیوار روی عروسکی ساعت

 من های اخم به غذا سینی از اش نگاه و بود کشیده درهم را هایش اخم شد اتاقم داخل بود سفیدی تیشرت و توسی

 . دوخت

 ؟!!! نخوردی تو غذات ـ

 : غریدم هایم دندان میان از

 !!! بزاری جلوم تو که کثیفی چرک از بهتر بخورم زهر خورم نمی ـ

 کرد پرت را سینی بلندش داد با و رفت غذا سینی سمت به شنیدم را هایش استخوان صدایی که داد تکان را گردنش

 . طرفم

 !!! درک به ـ

 به و کردم باز چشم ترسیده و آرامی به ، زنجیری روانی یه بود روانی فرهاد ، شدند بسته بلندم جیغ با همراه چشمام

 کجای زمین روی بار اسف وضعضیتی با چنگال و قاشق و لیوان و غذا و بود شده خاکشیر و خورد تختم کنار که سینی

 . بودند

 یاطشح وسط و بکشد زمین روی را الشم   کنم حرکتی من تا بود آماده که  نر گاو یه مثل درست بود داغ و گرم صورتش

 . کند خاک

 !!! کنی می تحمل روز چند ببینم خوام می...  افطاری بدون سحری بدون بگیر روزه بعد به این از ـ

 ردیس عرق دستهایم کف ، پرید می پایین و باال  ام سینه استرسم و فشار از ، بود او به ام گرده چشمان هنوز ترس از

 . بودند کرده

 . کردم بدرقش مزاحمی های اشک با من و رفت بیرون و زد کجی لبخند
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 جمع ار بودند  کرده  فراموش را سابقشان روی و شکل دیگر غذای و آمد اتاقم به دستپاچه و گیج مهسا بعد دقیقه چند

 . رفت بیرون و  انداخت من به نگاهی  در دم و کرد

 *** 

 کرده راضی را خود دیشب رفتم اتاقش سمت به و کردم باز را اتاقم در و شدم بلند آهنی عصایی با بود که سختی هر با

 . دهم می جواب من خوب خواست می جواب اون دهم می را رفتاریش بد همه این جواب که بودم

 ایمبر را گور کدام االن تا دیشب از نبود خانه فرهاد بود نخورده دست و مرتب که شدم خیره تختش به و کردم باز را در

 . کند می

 رهادف رفتم نهارخوری میز سمت به تازه نان و مرغ تخم بویی با ، آمدم پایین ناالن و سختی به ها پله از و بستم را در

 . کرد می مطالعه را روزنامه همزمان و خورد می را غذایش آرام داشت همیشه مثل شیک و مرتب

 : گفت که برگردم خواستم چیزی ترین کوچک بدون

 !!! بشین ـ

 : شدم خیره اخمش و چهره به و برگشتم

 !!! مهرناز پیش  برم...  برم خوام می من...  من بگم خواستم ـ

 : گفت و ند برگردا روزنامه سمت را سرش

 !!! شو آماده برو...  داری مشاوره وقت دیگه ساعت یه...  دیدنت بیاد میزنم زنگ ـ

 را بازی تاکتیک انگار ، کرد می استفاده من خود برای عجیبی شکلی به النا او و بودم متنفر اش گونه ارباب  لحن این از

 : کردم نگاه دستم به شدم متوقف راه وسط که ها پله سمت برگشتم و گرفتم دندان به را لبم ، بود داده تغییر

 !!! پریده رنگت...  بخور چیزی یه بیا ـ
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 ودمب گشنه شدید خیلی ، شد نمی دیده مهربانی و محبت زج چیزی اش چهره در که کردم سابق فرهاد به ی نگاه گیج

 . بودم نمانده گشنه اینقدر روز آن به تا من

 . بگویم دروغ نتوانستم و کرد رسوا مرا شکمم اعتراضم از قبل

 مادرم بودم مرد این دوگانه رفتار گیج هنوز کرد هدایت خوری نهار میز سمت به مرا و زد حلقه هایم شانه دوره دستش

 شانس اون دیدم را بود دیده مادرم که روانی و صفت سگ فرهاد من اگر  هست هم دیگری فرهاد که ببیند تا بود کجا

 . ست منطقی و بود مهربان اینکه ببیند را فرهاد این که نداشت

 مدام ندا هک ودمب خیره ها لیوان و ها بشقاب و میز به گرفتم قرار میز پشت ، گرفته و ناراحت منم و کشید عقب را صندلی

 . ذاشت می سرعت با

 : کرد دیدنش به مجبور را من فرهاد صدایی

 ...!!! های حرف اون بدتر و کنی فرار قصد  دوباره اگه ولی...  کردم صلح دوباره من که بینی می کوچولو برده خوب ـ

 یمگلو دوباره من و شد ترسناک دوباره نگاهش کرد نگاه بهم و کرد باز حرصی نفس با و داد فشار هم روی را چشمانش

  شدد خشک

 ؟!!! فهمیدی ثانیه یه حتی...  ندون من جنسی...  برده تو خود لحظه یه واسه حتی ـ

 می عصبی چهره و سرخ نگاه این از اینقدر چرا چرا دانستم نمی ، رفتم فرو خود در و چرخاندم لیوان سمت به سرم

 یدمنکش داد شخصیتی چند و مضحک مرد این سر بار صد روزی من گرم نبودم گستاخ ی عاطفه همان من مگر ، ترسم

 . آوردم کم چرا بود کجا از آرامشم و ترس این پس

 : گفت مهسا به تحکم با فرهاد که بگیرم دستش از خواستم ، آورد را شالم و مانتو عجله با مهسا

 !!! شد دیرمون...  کن تنش ـ
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 و مآرا درون آن با ، داد رنجورم تن به را شالم مانتو وسواس با همیشه ثلم مهسا و رفتن پایین اتوماتیک هایم دست

 . داشتم گرفته و عبوس صورتی رنجور

 ادفره از زودتر خودم بار این ولیکن ؛ گذاشت پایم جلو را هایم کفش و رفت عقب و ترسید من نگاه از بیچاره مهسای

 : گفتم

 !!! تونم می خودم... نیستم بچه... کنار ـ

 های کفش آن داخل را پاهایم منم و بیرون رفت نداشت را شنیدنش توان هایم گوش که چیزی کردن زمزمه با هادفر

 تپش قیمت گران عروسک یک به شبیه واقعا مرا بودم متنفر شاد رنگ همه این از ، کردم فرو درخشیدن می که قرمز

 . بود کرده ها ویترین

 ینا در را او امروز به تا من کرد می صحبت فرهاد با جوانی راننده کردم نگاه حیاط به و رفتم سالن خروجی در سمت به

  رفتم فرهاد سمت به آشفته ذهنی با ، بودم ندیده کذایی عمارت

 ؟!!! فهمیدی ـ

 !!! نباشید نگران قربان بله ـ

 دبو ممکن چطور ، کرد هنگا بهم بود زده گره مودبانه هایش دست که هم جوان مرد و ماند باز دهانم صدایش شنیدن با

 . بفرستد باقی جهان به مرا بود ممکن که بود کرده شخصیش راننده را کسی فرهاد

 جوان آن سوی به روی گرفت را بازویم وقتی ، بروم طرفش به تا کرد دراز را دستش لبخند با و کرد من  به رو فرهاد

 : گفت و کرد سبز چشم

 !!! شخصیشی راننده بعد به این از...  هیماست این...  دیوید ـ

 : شد تر غلیظ اخمم من و زد لبخندی دیوید

 ... !!! کنم فراموشش میشه مگه بله ـ
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 : گفت همیشه از تر مند قدرت فرهاد

 ؟!!! گرفتی بگی چیزی چشم و علیک و سالم جز باهش نداری حق گفتم که طور همون خب ـ

 : گفت ی موذیانه لبخند با و کرد خم کمی را سرش

 !!! مچش ـ

 : گفت و کرد من به رو فرهاد

 !!! خونه میاره مستقیم هم اونجا از...  روانشناست مطب بره می رو تو دیوید دخترم هیما ـ

 . دهم تکان زور به سری شدم مجبور و کردند القا من به قدرت و تحکم بیشتر زبانش از چشمانش

 دندز حرف حال در که دیوید و فرهاد به ،  نشستم فرهاد مکک با آرام کرد باز را ماشین در دیوید و بوسید را پیشانیم

 . داد می تکان سر دیوید و زد می حرف فرهاد البته  کردم نگاه بودند

 . شد خارج عمارت حیاط از ماشین دقیقه چند از بعد و شد سوار دیوید و یافت پایان اطاعتشان و دستور سرانجام

 همه از هک کند تشویق مرا که بگویم چه بگویم مشاور آن به چه کردم کرف ، بستم چشم و گذاشتم شیشه روی را سرم

 . کنم فرار فرهاد مخصوصا

 ؟!!! خانم هیما  ـ

 : شدم خیره سبزش های چشم به جلو آینه از و کردم باز چشم

 ؟!!! چیه ـ

 : شد خیره جلو به و زد لبخندی

 !!!ی زنده شکر رو خدا...  مردی کردم فکر ـ
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 باد رب را هایم نقشه تمام که مسخره پسر یه بود مسخره که واقعا ، گذاشتم شیشه روی را سرم و مزد مضحکی لبخند

 . داد فنا

 بود شده سردم کرد جمع خودم در مرا بود چه هر از بود پسرک این های حرف از بود درد از رفت هم تو اخمم ناخواسته 

 . کردم باز چشم او ریتمیک سوت صدایی با یکباره به و م لرزید می داشتم

 ؟!!! بودی...  نبودی که خواب ـ

 !!! سردمه کن روشن رو بخاری ـ

 : کشید سمتم به را سرش و کرد روشن را بخاری  و بود چشم مفهمومش انگار و زد طوالنی سوت

 !!! تابستون این توی نخوری سرما ـ

 : گرفتم ازش چشم و کردم افی

 !!! نرو راه من نرو روی اینقدر ـ

 !!! عصابم روی بگی باید شما ؟... !دار پول بچه...  نروت ـ

 . شود باز رویش خواستم نمی اما ، بود گرفته ام خنده  واقعا دخترانش ادایی با

 : ترساندمش و پیچیدم هم در را هایم اخم دلیل همین به

 !!! ها بشی کار بی دوباره قراره انگار ـ

 ما بین مشاور مطب در دم تا چیز و نشدم واکنشش کنجکاو منم و داد تکان تاسف عالمت به را سرش و زد نیشخندی

 : غرید و زدم پستش گرفت را بازویم و کرد باز در و آمد من در سمت به ، نشد گفته

 !!! اشغال...  بکش تو دست ـ

 : گفت که رفتم می مطب ساختمان سمت داشتم ، شدم پیاده ماشین از بدبختی با و
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 !!! منتظرم پایین این داشتی اشغال این به احتیاجی اگه باش مواظب ـ

 ! طلب فرصت:  گفتم لب زیر و برگرداندم را سرم

 *** 

 بود یکش و مرتب سراسر اتاقش ، بود نشسته رنگی ی قهوه میز پشت زد می مهربان و زیبا نگاه یک در که جوانی خانم

 . مفهومی و شیک های قاب و لیمو سبز مان مبل

 !!! تظرممن من خانم هیما خب ـ

 و سیاه عینک قاب بود معلوم شیکش و آبی شال از رنگش عسلی موهای ، کشیدم او سمت به ها قاب از را ام نگاه

 بل زینت براقی صورتی رژ با قلوی های ،لب میامدند اش شده گلگون های گونه با گرد و سفید چهره به مسطتیلش

 . بود هانش

 بردند می اندرونش به پی بیمار نگاه از ها روانشناس که بودم شنیده ، شیدمک پایین را سرم منم و شد تر پرنگ لبخندش

. 

 ؟!!! داری مشکل درسی چه توی... بپرسم تونم می...  جان هیما ـ

 : گفتم کنم نگاهش که آن بدون

 !!! ریاضی ـ

 : گفت و کرد هومی هوم

 ؟!!! کنه نمی کمکت چرا لدهب خوب رو کتاب و حساب ئه موفق تاجر یه که پدرت...  داری مشکل چرا ـ

 شکنترل کردم می سعی که صدایی با و شدند کشیده هم در هایم اخم ، نبودم احمق من و داشت فضولی رنگ سوالش

 : کنم
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 فتنگ چشم زندگیش که سواد بی مرد یه بچه...  بود ساده مرده یه...  بود ساده باغبون یه من پدر...  نبود تاجر من پدر ـ

 !!! نداشتن راحتی زندگی تو مثل که ؟همه... !!! هان آینده ویت شه می چی بود

 : کرد اشاره نامنظم های نفس به و آمد کنارم به میز پشت از و زد لبخندی 

 سپ...  دارن بدتری زندگی مراتب به که بینم می اینجا بیمارهای بار چند روزی من هیما...  رفت نفست خوب خیلی ـ

...  دمش چی من که بینی می ولی بود نجار یه من پدر...  بوده سواد بی یه پدرت گفتی...  کنم می درکت من باش مطمئن

 !!! چطوره پدرت اخالق بپرسم تونم می

 : رفتم گذشته به و کردم نگاه شدم کج پای به و کشیدم نفسی

 !!! شده نگت براش دلم خیلی من...  شد نمی مریض کاش ای ولی...  بود مهربون بود واقعی مرد یه پدرم ـ

 : کرد نوازش را پشتم اون و کردم گریه صدا با و گرفتم دستم با صورتم

 !!! داشت بیماری چه...  بپرسم تونم می خوب ـ

 : نالیدم و کشیدم نفسی

 دادم می بهش رو داروش من وقتی...  کرد می جمع رو خودش درد با و ساکت همیشه...  بودم بچه خیلی من دونم نمی ـ

 !!! شد می همیشگی مهربان شهیاد بابا دوباره...  شد می خوب خورد می

 ؟!!! خودش پیش برد رو تو قیمت چطور ـ

 : شد جمع هام اخم روزها اون و فرهاد آوری یاد با

...  دبو نگران و شد می پریشون همیشه پدرم رفتنش بعد و اومد ما خونه بار چند فرهاد قبلش اما کرد تصادف پدرم ـ

 کرد جادو من داد می خوردم به که های لعاب رنگ فریب زود بودم بچه...  عمارتش آورد زور به من هادفر کرد فوت وقتی

 !!! متنفرم ازش خوام نمی االن ولی...  موندم پیشش و

 ؟... !!! کنه می رفتاری بد باهت متنفری ازش چرا ـ
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 !!!            ده می ام شکنجه ـ

 : گفت آرام و زد لبخندی 

 ؟!!! ده می ات جهشکن چطور ـ

 . کردم می چکار پس گم می دروغ دارم شاید دانست می شد راست و چپ هام چشم

 صداش بابا خواد می عوض در و کنه می خالی سرم رو محبتش منت همیشه زنه می صدا برده من...  روحی شکنجه یه ـ

 !!! بزنم

 !!! تو با فقط یا کنه می رفتار طوری همین خونه اون توی افراد همه با فرهاد ـ

 : چشید می خدمه از یکی را خشمش خوردم می سر پله از من اگه افتاد یادم کوچک چیزهای سر فرهاد تند رفتار تند

 قتو هیچ و ست برده یه همیشه برده یه...  میگه کوچیک های چیز سر برعکس من با کنه می رفتار خنثی همه با نه ـ

 !!! شه نمی ارباب

 . آورم می کجا از را کلمات ینا دانستم نمی هم خودم

 اربسی کار دانستم می ، بزنم حقیقت برچسب را هم های جمله بودم مجبور دارم باور خود انچه دادن نشان برای من اما

 . تمداش ایمان قلبم ته از گفتم می آنچه به ولی گویم می دروغ که دانست می مشاور خانم که دونستم می ، بود بدی

 : گذاشت دستم روی را دستش و زد لبخندی

 ؟!!! درسته بیمار البته و بود مهربان پدرت گفتی...  بودی بچه که زمانی به عقب برگردیم بزار...  خوب خیلی ـ

  شد خارج نهادم از سردی آه و دادم تکان سری

 !!! داشت شخصیتی چه مادرت مادرت خب: 
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 پرده زج گوییم می انچه است ممکن که بودم آن نگران رکمت و بیارم ذهنم به را ام خوانده آنچه کردم سعی بستم چشم

 عنوان به را مادرم شدم ساله 16 وقتی و نداشتم مادری کرد رصد را دنیا ام نگاه وقتی از که من ، نباشد نامه نمایش یک

 . کردم تصور فرهاد آغوش در برده

 : زد صدایم آرام مشاور خانم

 ؟!!! جان هیما ـ

 : گفتم مانند زمزمه

 !!! هست موضوع همین خاطر به من مشکالت تمام البته...  کرد فوت آمدم دنیا به قتیو ـ

 او حتما دانم می صفت سگ را فرهاد و کرده درک را مادرم من اگر بگویم او به خواستم می واقعا ؛ کردم باز را چشمانم

 . کند درک تواند می بهتر دارد آشنایی افراد های شخصیت با بهتر من از که

 به مجبور روستاش مردهای از یکی تجاوز بخاطر بود سالش17 تازه وقتی...  بود خوزستانی عرب فقیر زن یه مادرم ـ

 مبلغ بخاطر آنجا در و برد شیراز به اون بهتر زندگی ی بهانه به مادرم همسر عماد ازدواج بعد اما...  شد او با ازدواج

 ... !!! فروخت او به همیشه برای رو مادرم و آشنا هادفر با چطوری دونم نمی...  داد می کرایه ناچیزی

 من به را لطف این او به آرامش دادن بجای فرهاد ؛ بود کشیده سختی آنقدر مادرم اینکه از بود شده اشک از پر چشمانم

 . داد می من به محبت با را مادرم با اعمالش های گناه داشت او ، شدم می عصبی بیشتر کرد می

 و بود مهربان اندازه بی ، گذاشتم اش سینه روی را سرم منم و گذاشت لرزانم های شانه دور را دستش مشاور خانم

 . بود برانگیز شک مهربانی این شاید

 ؟!!! خودت به برگردیم خواهی می هیما ـ

 :  گفتم کنان فین فین
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 های هرابط...  لرزید می بدنش و تن یدشن می رو اسمش وقتی که طوری...  کرد می اذیتش بیشتر دیروز از بار هر فرهاد ـ

 هشبا فرهاد کرد می اعتراض ذره یه جسمی و طبیعی های علت به مادرم اگر...  شد می تمام فرهاد میل به تماما باید که

 یم الکل خوردن به مجبور رو مادرم و بود مست که شد می نزدیک بهش وقتی همیشه...  کرد می رفتار حیوون یه مثل

 ... کرد

 : کشیدم سینف

 می صدا سوگلیش اون...  خرید می قیمت گران چیزهای برایش دید می رو مادرم و بود خوب حالش وقتی عوض در ـ

 ی برده ارباب قانون توی که دونی می البته...  دید می حرمسراش سوگلی رو مادرم و حاکم رو خودش فرهاد...  کرد

 چهب ازش که گفت اون به فرهاد شد که  سال بیست مادرم تقریبا... شد می دیوانه بود مادرم جای کسی هر اما درسته

 رفت نمی چرا خواست می بچه واقعا اگه بخواد اش برده از چیزی همچین باید چرا چرا فهمید نمی مادرم...  خواد می

 کنه می فرار و رهگی می فرار به تصمیم مادرم ها مکش کش همین توی...  ؟!!! خواد می بچه اون چرا...  کرد نمی ازدواج

 !!! میشه پیدا فرهاد سرکله دوباره ولی...  میام دنیا به من و کنه می ازدواج باهش و میشه آشنا پدرم با... 

 : کردم مشاور خانم گوش سراپا چهره به ی نگاه

 ؟!!! باشه مادرت های لقب به نزدیک که چیزی یا...  سوگلی یا...  زنه می صدا برده رو تو فرهاد ـ

 : دوختم چشم زمین به و برگردانم را سرم

 !!! کوچولو برده گفت بهم دیشب ـ

 ؟!!! بینه می تو مادرت تو بجای فرهاد کنی حس چشماش تو که طوری یه...  نگفته بهت دیشب قبل ـ

 !!! خب دیده می چطور رو مامانم دونم نمی ـ

 : نالیدم و کردم تعقیبش نگاهم با هم من و میزش پشت رفت شد بلند و زد لبخند

 !!! بشی قایم زیرش بری کنی پیدا محکم میز یه داری دوست شه می وحشی وقتی خدا به روانی یه فرهاد ـ
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 ؟!!! داده بهت جوابی چه...  اربابیشون و برده رابطه درباره مادرت درباره بپرسی ازش شده ـ

 به اریک سفر  برای فرهاد ، عمارت زمینی زیر ریانبا قدیمی وسایل بین کردم پیدا را دفتر آن که روز آن دقیقا کردم فکر

 به و دمش پریشان چقدر دفتر آن پایان با که دارم یاد به خوبی به   اما نداشتم پرسیدن برای وقتی من و بود رفته خارج

 ارد مارک های لباس کنار مرتب همه کردم نگاه زنانه حریر های خواب لباس به و کردم باز را کمدلباسش و رفتم اتاقش

 . بود داشته نگه هم را اش شکنجه وسایل حتی او بود کرده پوشیدنشان به مجبور را مادرم که لباسی بودند فرهاد

 : پرسید مشاور خانم و شد طوالنی سکوتم

 !!! کنم کمک بهت تا... بدونم رو فرهاد ریکشن باید من اما جان هیما سخته برات دونم می ـ

 که ی ردهب و ارباب رابطه که بده توضیح برام پرسیدم ازش فقط...  کرده چکار مادرم با نمدو می که نگفتم دقیق طور به ـ

 من شب یه تا داشت  ادامه هام کردن سوال اما...  بشم تر بزرگ یکم گفت می اوایل...  ؟!!! چیه بوده مادرم و اون بین

 !!! بوده چطوره که گفت و جلوش نشوند

 ؟!!! بوده چطور فرهاد دید از چطور ـ

 : کشیدم نفسی

 اوزمتج عاشق که باشه پست اینقدر زن یه نداره امکان گی می دروغ گفتم بهش حتی...  عاشقانه و درست رابطه یه ـ

 بودئه لبیق ولی...  نبود قانونی و شرعی پیونده هیچ... مامانم... عالیه و من بین درست  گفت جاش به...  بشه همیشگیش

 زنی یچه با ی رابطه هیچ اون از بعد و بوده آخرینش کرد مطمنئنم ولی نبوده جنسیش برده ولینا عالیه که گفت فرهاد... 

 !!! داره دوست رو عالیه واقعا چون نداشته

 ور مادرت که مردی همان کرده انتخاب خواندش فرزند عنوان به رو تو که مردی دونستی می اینکه با...  کردی باور تو ـ

 ؟!!! بود خریده

 : دادم تکان راست و چپ به سرم
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 ونا حتی...  بود شده متنفر جسمش از خودش از داشته اون با که های رابطه از چقدر نوشته برام مادرم شه نمی باورم ـ

 ردک می تجاوز بهش داشت وقتی که مطمئنم من شکنجه یه بود تجاوز یه دید نمی محض اجبار یه چشم به رو رابطه

 !!! ست برده یه همیشه برده یه گفت می بهش و زد می اون دلیل بی فرهاد اما...  کرد می رو التماسش چقدر

 : کشید نفسی

 ادقیق اون داری یاد به...  دونستی نمی هیچی قضیه این از شدی فرهاد خانه وارد وقتی تو... خودت به برگردیم خب ـ

 ؟!!! شدنش قیم موضوع کردن بیان طرز منظورم...  بمونی پیشش که داد توضیح برات چطور

 : کشیدم نفسی

 ادد نشون سالن توی رو مامانم شده بزرگ عکس بهم که یادمه ی خوبه به ولی...  بودم بچه نمیاد یادم زیاد راستش ـ

 زا زیادی های عکس اون نبود مغرور یا خوشحال اصال اش چهره اینکه با بود اشرافی تیپ با اشرافی لباس یه مامان

 تنفرم فرهاد از بیشتر دیدمش و شدم کنجکاو وقتی ولی کنه می قفل رو درش رو اتاق اون البته ... داره اتاقش تو مامانم

 !!! شدم

 : پرسید و نکرد هایم اخم به ای توجه

 ارهد می نگه بوده عشقش که زمان از ی ها عکس مسلما داره هنوز و داشته دوست رو مادرت گفته بهت که مردی اینکه ـ

  ؟!!! شدی متنفر چرا... 

 عریان های عکس در را مادرش ساله 16 دختری بدهم توضیح چگونه بگویم چگونه دانستم نمی بود شده خشک گلویم

 کامال چهره از عالیه ، بدهد ذلت و پستی این به تن که بوده مجبور رنجیده جوان دختر آن دانست می و بود دیده شده

 دیدن از تتوانس نمی نقاش یک حتی خواستنی و بود زیبا دازهان بی اما داشت سبزی پوست اینکه با و بود من به شبیه

 اه عکس این دیدن با هنوز فرهاد ، نگوید آفرین بگیرد ژست بود کرده مجبوراش که کسی به و نزند زانو ها عکس آن

 . بود آورده دوام االن تا چطور هوسباز او مثل مردی گرنه و دانستم می کرد می خالی را خود

 : آورد خود به مرا مشاور خانم آرام و لطیف صدایی
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 ؟!!! خوبی...  هیما ـ

 : کردم خارج اتاق آن از را افکارم و دادم شدیدی تکانی را سرم

 !!! مردانش نیاز واسه بلکه...  عاشقانه خاطرات داشتن نگه واسه نه داشته نگه رو مادرم از مبتذلی ی ها عکس فرهاد ـ

 : کرد نمی وربا که گویی کرد ام نگاه مشاور خانم

 !!!  متنفرم ازش چرا کنه درک تونه نمی همین واسه دیدم رو  ها عکس اون من که دونه نمی فرهاد ـ

...  کنه دور تا آینده از رو تو گذشته نباید و نیستی مقصر تو...  نگذشته تو برای مطمئنم گذشته عالیه برای انچه هیما ـ

 رابطه یه فرهاد دیده از چه و نما شکنجه و اجباری رابطه یه عالیه نگاه از چه بود که هم طوری هر عالیه و فرهاد رابطه

 زا عالیه همان رو تو اگر...  مهمه داره حسی چه تو به نسبت فرهاد بگم بهتر یا فرهاد و تو حال هر به...  زمینی عاشقانه

 تردخ فرهاد نگاه از تو اگه اما...  هبگیر خودش به بدی واقعا شکل رابطه این زمان مرور به ممکن بینه می  دادش دست

 برای ایدب زنم می زنگ ات پدرخوانده فرهاد به من...  کنه می فرق قضیه ببینه داری پناه سر و کمک به احتیاج که عالیه

 !!! یباش نداشته باهش تندی واکنش هیچ کنم می پیشنهاد لحظه اون تا...  بده مشاوره اونم تو روح و جسم سالمتی

 : گفتم و یدمکش نفسی

 !!! برم باید منم همین برای...  رفته روانشناس پیش گفت بهم...  روانی یه فرهاد دونم می خودم من ـ

 ؟!!! بخوره قرص دیدی...  داره روحی ناهنجاری فرهاد که ده می نشون گفتی برام که رفتارهای باشه شاید ـ

 درباره و بودم ساله13 من که وقتی از بپرسم ازش ارهب این در که نشدم کنجکاو هم خودم و ندیدم اما کردم فکر

 . خورد نمی که من جلوی الاقل خورد نمی هم مشروب حتی گرفتم ایراد دهانش بد بوی و مشروبخوردنش

 !!! دونم نمی درست خوره نمی شایدهم خوره می شاید...  نکردم توجه دونم نمی ـ

 هفته هشنب سه رو بعدیت وقت...  بیاری یاد به بیشتری چیزهای نترفت بعد ممکن...  بود خوب امروز واسه خب خیلی ـ

 !!! زارم می آینده
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 . کردم خداحافظی و تشکر ازش و شدم بلند منم لبخندش با

 *** 

 شنیدم وا از قبال که لحن با اصال لحنش ، زد می حرف داشت موبایلش با من به پشت که کردم نگاه دیوید  پسرک آن  به

 :زد می حرف حکمم و  ،جدی نبود

 !!! فعال حتما...  بلدم رو کارم من...  خونه ببرمش باید بیاد... وقتش به  باشه...  دونم می ـ

 : کرد باز را عقب در و کرد فرو جیبش در را موبایلش من چهره دیدن و برگشت با

 ؟!!! هان...  دادی می گزارش فرهاد به داشتی ـ

 : شد خیره ام چهره به و داد تکیه بهش و بست را در

 !!! کنه می اخراجم که نگم بهش اگه...  کارمه ئه جز ـ

 اخراج تا سوارشم خواهم می کنار ؟برو... ! نره دست از کارت زنی می بال بال که بخش رضایت بودنش نوکر اینقدر ـ

 !!! نشی

 : گفت لوندگی با

 !!! بانو چشم ـ

 و کردم ازب چشم ماشین توقف ،با خوابیدم خانه به رسیدن تا و دبو گرم شدت به ماشین ؛ گرفتم قرار جایم سر زحمت با

 : کردم اخم و شدم خیره پسرک این مت و پت لبخند به

 !!! ها خوابی می شیرین چه ـ

 .  رفتم فرهاد کذایی عمارت سمت به و گذاشتم زمین روی را پایم آرام و کردم باز را در

 . ومش می متوقف و شده خانه نشیمن از صدایی متوجه که ، میروم ها لهپ سمت به لنگان عمارت ورودی در کردن باز با
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 !!! صدر جناب شدم ناراحت واقعا ـ

 : گفت و زد لبخندی فرهاد

 خیلی رو هیما مادرش نبوده...  کن کمکش میشه اگه پس...  همین عین من برای هیما و تو...  دخترم حرفی چه این ـ

 ! خودشم نگران بیشتر...  تمنیس رفتارش نگران من...  کرده عوض

 به ور مهرناز و بود نشسته مبل روی من به پشت که فرهاد ، آمدم بیرون استتارم از و گرداندم کاسشان در را چشمانم

 . کردم زیادی کمک او به انگار دیدنم با که روم

 : امد طرفم به و شد بلند مهرناز واکنش با فرهاد ، داد سالم بهم لبخند با و شد بلند

 !!! بیاد دوستت زدم زنگ بیا...  اومدی هیما ـ

 ودش مطمئن نگاهش با خواست گویی کرد مهرناز به رو فرهاد ، برداشت را دستش که دادم تکان خشونت با را ام شانه

 : شد خواهند می اجرا دستوراتش

 !!! زارم می تون تنها من خب ـ

 : کردم نگاه منگ و گیج مهرناز به و نشتم نفر سه مبل روی فرهاد رفتن با

 !!! بینه می فرهاد اولش بار انگار...  بابا بشین ـ

 : گفت و چسبید بازویم به و آمد سمتم به زده ذوق

 !!! فداشم یکی من...  میاد بهش کنی تنش هم گونی... لباسه خوش و جذابه اینقدر چرا تو بابای این موندم من ـ

 : مگفت کشیدم دستش از بازوم که محسوس حرکت با

 !!! دیوونه ـ

 : گفت و گذاشت پیشانیش روی را راستش دست پشت و کشید دراز و خندید
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 !!! ترکیم می حسرت از نگفتی ندادی ها بابا این از ما به که کردیم درگاهت به گناهی چه ما خدایی ـ

 : زدم نیشخندی

 ؟!!! هان کنی می اجرا روم رو فرهاد یدجد ترفند و دستور داری یا...  کنه می خوشحال رو تو چیزی همچین یه چطور ـ

 : کرد نگاهم جدیت با و نشست

 ؟!!! چرا...  بیرون کردی پرت اتاقت پنجره از خودت گفت ـ

 چه مدان می منم ولی ، بود گفته داشت اسفناج تیکه یک سر در مغز جای به که موجود این به چه برای که دانستم می

 . بکوبم تر محکم را میخ طرف آن از که بدهم جواب

 !!! کنه تمیز بالکن بود نگفته خدمتکار به که بود فرهاد تقصیر افتادم که افتادم ـ

 : گفت گیج مهرناز و کرد می داغ بدنم و رفت می باال داشت صدایم کم کم

 !!! خیال بی...  بابا خب خیلی ـ

 : زدم نیشخندی

 بشم خیال یب شده گچ توی پاهم که بشم خیال بی اینجام که بشم بیخیال باید که کنید می فکر همتون  ؟...!!! خیال بی ـ

 !!! کنم تحمل رو فرهاد مثل مصیبتی روز هر که

 : زد صدایم مهرناز شدم بلند

 !!! ها شده چی پرسیدم فقط خوام می معذرت من بابا خوب خیلی ـ

 : زد می  حرف خانه بیسمی تلفن با داشت زدم زل هاش اخم و فرهاد به و کشیدم نفسی

 ...!!! شما به چی دونم نمی واقعا من ـ
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 : شد عصبی بیشتر صورتش و خورد من به اش نگاه

 !!! فهمم نمی رو رفتارش از هیچ من کنید باور ولی...  شده چطوری گفتم بهتون مراجعش قبل من بله ـ

 و ودبر دیدنش به فرهاد اگر بود مشاور خانم حتما زدم کجی لبخند کرد می نگاهش و بود شده خشک من مثل هم مهرناز

 . شدم می آزاد من و بگیرد را من جلوی توانست نمی دیگر بگوید هایش رفتار از

 که انمد می بله...  خودشونن بله بله...  صالحی آقایی مشاور پیش رفتم رفتارش و بخاطرش من گفته درست...  بله ـ

 !!! نه که چرا داره بستگی ما مالقات به هیما شدن خوب گها...  خارجن االن دارم خبر بله...  هستند ی برجسته روانشناس

 : آمد دنبالم هم مهرناز و رفتم ها پله سمت به و کشیدم نفسی

 ! خداحافظ...  حتما بله ـ

 و شد رت برجسته پوزخندم ؛ بودند شده ترسناک اندازه بی چشمانش و بود شده خیره بهم که کردم نگاهش و برگشتم

 . بیشتر خوردنش حرص

 *** 

 ار رنگی صورتی عروسکی شلوار و خاکستر تیشرت و رفتم کمدم سمت به شدم اتاقم داخل و کردم باز را  حمام در

 : فرهاد داد بعدم و شد پایین باال اتاقم در دستگیره کشیدم بیرون

 !!! کن بازش هیما ـ

 . دمکر روشن را شسوار و پوشیدم را لباسم عصبیش صدایی و ش ها زدن در از خیال بی

 !!! باش زود شکنمش می یا کن باز هیما ـ

 . رفت که  شد راحت خیالم و نیامد صدایی هیچ دیگر و زد در به لقدی

 .  بستم چشم ، کردم خاموش هم را آباژور و پتو  زیر رفتم و بستم کش با را موهایم
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 محکم را در و شد داخل  پریشان و ترسناک برزخی چهره با فرهاد ، شد باز در و شدم خیز نیم قفل در کلید گردش با 

 . بست

 . بستم چشم و کردم او سمت به را پشتم و گذاشتم بالش ی رو را سرم

 !!! بخوابم خواهم می ام خسته من بیرون بری میشه ـ

 : کشید فریاد

 !!! منه بخاطر تو رفتار ممکن میگه که گفتی چی مشاوره اون به رفتی ـ

 : گفتم سرد و حس بی

 دورغ و راست که ست عاقل اینقدر مشاور خانم اون ضمن در...  بگم دارم دوست رو چی هر گفتی خودت...  رو حقیقت ـ

 ! بده تشخیص

 همان و آخ گفتم صدا با و کشیدند تیر کتفم و پا برگرداند خودش سمت به رو من غافلگیرانه و گرفت محکم و بازوم

 . شد همیشگی فرهاد و دشدن نرمال و  آرام سرعت به چشمانش رنگ و چهره لحظه

 ؟!!! هیما خوبی...  اومد دردت...  شد چی ـ

 . کرد می تغییر اینقدر باره یک به  جدیدا چرا شد متعجب و صاف دردم از شده جمع چهره

 : دادم تکان را سرم تعجب با

 !!! کنی ول  بازومو اگه میشم تر خوب ـ

 منم و کرد نوازش و موهام ، نشست تخت لبی و کرد ولم امآر و گرداند من بازوی و دست سمت به را نگرانش چشمان

 : کردم نگاهش متعجب فقط
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 فقط...  دهم می بهت بخواهی چی هر من پیش موندنت بجای...  نکن اذیت من اینقدر لطفا منی چیز همه تو...  هیما ـ

 !!! کنم می خواهش...  بمون پیشم

 : کرد خم را سرش و ستب چشم خورد براقش و سیاه چشمایی به متعجبم نگاه

 کنی یم اذیت رو پدرت اینقدر چرا...  بره بین از لعنتی حس این که کنم چکار...  متنفری ازم چرا بگو بار یه لعنتی اخه ـ

 !!! دختر

 . بزارم جا دلم کجای را فرهاد این من بودند شده قفل انگار هایم لب

 : رفتم عقب ترسیده منم و سمتم برگشت

 ردب اون خدا اومدی دنیا به تو ولی داشتیم دوست هم ما گفتم که من عزیزم...  شدی طوری این ادرتم بخاطر گفتی ـ

 اشتد دوستت خیلی عالیه هیما...  دارمش من که هستی کسی تنها تو...  باشیم هم با باید تو و من االن...  خودش پیش

 یم ناراحت دنیا اون عالیه طوری این...  هستی ضینارا و افسرده همیشه تو اما...  باشی خوشحال همیشه خواست می و

 ؟....!!! مونه

 . سالست 9 یا 8 ی بچه پسر یه به شبیه بیشتر سال43 مرد این لحن کرد می حس چرا دانستم نمی

 مندار دوست من...  کنم زندگی تنهایی من که نداری دوست دخترم...  بمونه ناراحت عالیه مامان داری دوست تو هیما ـ

 نمی نم ولی...  نه مگه شدی نمی متنفر من از اینقدر االن شاید موند می مادرت اگه بمون من با هیما...  بری پیشم زا تو

 ! دخترم داریم هم هنوز ما وجود این با...  دلم عزیز بکنم کاری تونستم

 : گفتم ناالن

 !!! میاد خوابم ـ

 : کرد روشن را آباژور و بوسید را پیشانیم و کشید نفسی

 !!! بابا خوشگل دختر بخوابی خوب ـ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 81 

 .  نداشتم شکی این در ، بود روانی واقعا او نشستم جایم سر رفت بیرون و زد لبخندی و

 من نفع هب حتما خانواده دادگاه و نیست خوبی سرپرست و قیم روانی مرد یک باشد برنده برگ من برای توانست می این

 . داد می رای

 منی ایبر که پیچیدی شخصیت با بود اتاق آن در که مردی و کناریم اتاق از خبر بی ؛ مخوابید و بستم چشم خوش سر

 .  بود ناشناخته هنوز هستم اش خانه در هست سال 10 که

 را مامچش دیگری گرمایی با ، برگرداندم را صورتم و شد جمع  اخمم ، بود نشسته ام گونه روی که خورشید گرم اشعه با

 را دستاش سفیدش گرمکن و تنگ ی سورمه تیشترت با دوختم چشم لبخندش به و نشستم جام سر و کردم باز تند تند

 . بود کرده گره اش سینه روی

 . شد مانعم و گرفت را بازویم که بشم بلند خواستم و کشیدم عصبی نفس

 ؟!!! هنوز زود کجا ـ

 : گفتم شدم جمع چهره و اخم با و کشیدم پس دستم

 ! نباشم تخت یه توی تو مثل آشغالی آدم با اما بمیرم خوابی بی از که بهتر همون ـ

 نم فرهاد اگر کرد می نجوا گوشم توی مشاور خانم های حرف مدام ، بودم ترسیده ، شدم دور تخت از و شدم بلند تند و

 . کنم فرار توانستم نمی که معیوب پایی این با ؛ کردم می باید چکار من دید می عالیه را

 . شد خیره سقف به و خوابید باز طاق من بالشت روی و دش جا به جا

 ! خوابیدی می من بغل اومدی می که شده روزهای اون تنگ دلم ـ

 می حرف من با داشت االن او بود چی منظورش بودم کرده گم را صدایم ، رفت تر عقب و دادم قورت صدا پر را دهنم آب

 ؟! عالیه یا زد
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 تخت هب ، ترسم بخاطره ، کردم مکان نقل  وحشت  عمارت این به تازه وقت ، بود یادم مگشت نخ سر دنبال مغزم در تند 

 . بردم می پناه اون آغوش و

 ! نیستم بچه من ـ

 : کنه نگاهم آنکه بدون

 !  همونم من ولی ـ

 : گفتم نفرت با من و چرخید سمتم محزونش چشمای تیله

 !!! شدم می راحت فوقش...  آوردم نمی پناه تو به ولی شدم یم روح قبض...  کردم می خیس جام موقع همون کاش ـ

 : گفت شیطنت با و شد خیز نیم

 ؟! کردی خیس و خودت ـ

 : رفتم حمام سمت به و شد تر جمع اخمام

 !!! بکنم خیس و خودم که نبودم بچه اینقدر نخیر ـ

 ! کنی لوس بابات واسه رو خودت خواستی می پس ـ

 گفت می او تازه بابا گفتم می احترام بخاطر فقط دانستم نمی خود پدر را او من زمان آن حتی فهمید نمی چرا این خدایا

 . نسبتی صفت نه ، هست خودش کردن خوشحال بخاطر گفتنم بابا این که

 ! خوام نمی پستی پدر همچین کابوسم توی حتی من...  نیست نبودی من پدر وقت هیچ تو ـ

 . نباشم بعدیش نشواک شاهد تا بستم را حمام در و

 : رفت باال صداش
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 ری نمی  بیرون من اطاع بدون خونه از...  دارم پرواز ظهر...  پدرتم من همینه بیای پایین بری باال ولی ندون باشه ـ

 ؟!!! شد شیرفهم

 : کشیدم فریاد و کردم بازش و رفتم دوش زیر

 !!! درک به برو ـ

 : کرد بدتر را حالم و بارید تنم روی داغ آب

 ؟...!!! اینقدر تو چرا باش مودب هیما ـ

 : کردم خالی سرش هم را بدنم سوختن خشم از 

 ! ارباب...  توا رفتار تاثیر ـ

 . نشست لبم گوشی کجی لبخند و نداد جواب کردم تیز را هایم گوش

 دست بهم وابخ حس و شدم می آروم کرد می سرد بدنم وقتی بستم چشم و کردم باز و سرد آب و کردم باز و موهام

 . داد می

 کردم باز ار در و پوشیدم را حوله نشنیدم هم را در صدایی حتی من بود بالشم زیر که افتادم مادرم دفتر یاد به باره یک به

. 

 ، باز وردش صفحه و بود روشن  تحریرم میز روی تاب لپ اما نبود آنجا فرهاد

 . خواندم را پیامش و رفتم نوشته سمت به

 می یتاذ بودن برده دانستن با را خودت که نیست سخت انقدر برایم دونی نمی پدرت من اگر حتی تو ، دلم عزیز هیما "

 ود برای نزار منگنه در و من اینقدر کن لطف پس ، کنی می مرگ آرزویی بدونم ام برده لحظه واسه را تو اگر من ، کنی

 . همد می کردن فکر اجازه بهت مدت این توی ، پاریس رم می هفته
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 " فرهاد بــــــــابــــــا

 . هرگز  زدم برجسب و بستم را درش عصبانیت و حرص با

*** 

 تگذاش می پایم زیر که های سنگ همه این با کنم کار چه من ؛ داشت تمایل بودن بد به چیز همه بود مزخرفی واقعا روز

 . کنم فرار بهتر موقعیت این در دوباره تا بود سالم پایم کاش ،

 . کشیدم می که ها نقشه و بودم فرار فکر در هنوز من و گذشت می عمارت این در فرهاد نبود از روز سه االن حال ره به

 : زدم ایمل بهش

 ! بیرون برم خواهم می شدم خسته ـ

 : داد جواب ثانیه چند بعد

 ! ونبیر ببرت گم می دیوید به رعص... ظهره اونجا ، بیرون بری االن شه نمی عزیزم  ؟!!! دخترم خوبی...  بابای سالم ـ

 انیباغب در پاچلفتی دست احمد به داشت هم احمق دیوید ، خوردم حرص و شدم خیره بیرون به و کردم پرت را موبایلم 

 . کنم خالی او سر را خشمم بود خوبی فرصت ، کرد می کمک

 : ایستادم دیوید به پشت و رفتم سمتشان به

 ؟!!! هان کنی می دخالت این کار وت چرا...  باغبونی مگه تو هی ـ

 : کرد نگاهم کثیفش های دست و شده گرد چشمایی با و برگشت دیوید

 ؟!!! مفتشی تو مگه جان ـ

 : غریدم بشه سوالی جوابم اینکه از بودم متنفر
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 ماشین برو مشگ بیرون ندازمت می...  کنی می فضولی بقیه کار توی داری ببینم دیگه بار یه...  زشت نفهم اربابتم من ـ

 !!! گمشو...  راننده بچه نیستم تو با مگه...  باش زود...  بیرون برم خوام می کن آماده

 : گفت ترسیده احمد دیوید قبل

 ...!!! دیوید اقا بود من تقصیر...  کوچیک خانم ـ

 : کشیدم فریاد سرش

 ... !!! برس خودت مزخرف کار به هم تو... بود تو با کی ـ

 : کرد قطع را حرفم دیوید

 !!! داره تو بابابزرگت سن احمد خبرت چه اوی ـ

 کنی می غلط اون از بیشتر تو...  بزاره بزرگم پدر جای رو خودش کنه می غلط اون تازه داره که درک به...  داره که داره ـ

 !!! پری می حرفم وسط

 : گفت داد تکان را هانش دست دیوید

 !!! برسه بدبخت اون داد به  خدا ـ

 : گفتم گرفتم و پیرهنش گوشه که ردشود کنارم از استخو

 ؟!!! کردی غلطی چه ببینم بنال دیگه بار یه...  گفتی چی ـ

 : بگم آخ شد باعث دستش فشار گرفت را دستم گلیش های دست با و برگرداند سمتم به  را  رخش نیم

 به یاحترام بی واسه ولی نه که خودم خاطر به نهوگر کاریمه ساعت فعال که کن شکر رو خدا برو...  کوچولو خانم ببین ـ

 !!! کنم چکارت دونستم می احمد عمو

 : رفتم دنبالش رفت و کرد ول دستم و
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 سه چطور نببی بگو...  بگی چیزی چشم از بغیر من به تونی نمی حتی تو بیچاره بدبخت... کنی چکار خواهی می بگو نه ـ

 !!! پول نه بر  زهر زنت واسه موقع اون و کنم می اخراجت سوت

 . رم می دارم کجا شدم نمی متوجه که بودم عصبی آنقدر من و پارکینک سمت رفتیم می داشتیم واقع در

 ! خوش الکی و مصرف بی طورین همین همتون...  وایستا گم نمی بهت مگه پرو بچه ای ـ

 : برگشت ام جمله با که کند باز را ماشین در خواست

 دایگ... سرما نه میشناسه گرما نه هزار دو برای خرفت پیر مردیکه اون مثل درست طلبی فرصت یه همه مثله هم تو ـ

 ... !!! مصرف بی های

 ردهک تزریق هایم رگ به فرهاد که اربابی شده تزریق جرعت همان با و ماسید دهنم تو حرف غافلگیرانش شدن نزدیک با

 : شدم خیره گستاخش نگاه به و بود

 ...!!! وایستادی کی جلو نره یادت پایین بنداز و نگاهت ـ

 . جرعتی چه با کرد غلطی چه اون بودم شده دیوانه ؛ کرد نزدیک خودش به مرا و برد کمر پشت به را دستش

 و دز ماشین در به مشت با و شده نامنظم هایم نفس داد صدا عصام و افتادم خود او بجای و کردم دورش قدرتم تمام با

 : زد زانو جلوم

 !!! کنم ناکارت بزنم که نرو من نرو روی ر اینقد...  پرو کوچولو خانم ببین ـ

 نماو و صورتش روی کردم تف بگوید چیزی خواست تا بودم شده خیره سبزش ای شیشه های چشم به خصمانه هنوز

 باز چشم ؛  شد می مالیده هایم گونه روی مردانه دست دوتا کردم حس ؛ شد بسته چشمام ناخواسته برد باال را دستش

 : خندید می ی مسخره صورت با دیوید که کردم

 !!! شدی تر بامزه االن ـ

 . شدم خیره هایم انگشت به چندش حالت به و کشیدم ام گونه به دستی ، خندید صدا با و شد بلند و
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 : کشیدم فریاد و بستم چشم

 ؟!!! خر پسر خوردی گوی چه ـ

 : گفت خنده با و برگشت

 !!! کردم خنکش یکم بود کرده داغ زیادی ات گونه قطف بابا هیچی ـ

 زانو و شد درد به تبدیل خندش که زدم شکمش به عصایم با رفتم طرفش به و شدم بلند عصایم کمک با خندید دوباره و

 : زد

 !!! مصرف بی طلب فرصت بود خوشمزه ـ

 سمت به او به توجه بی ولی گفت هانی دیدنم با مهسا ، رفتم عمارت سمت و زدم بیرون پارکینگ از جوابش  قبل

 تمصور با ببین دیوانه پسرک ، شدم خیره آینه در ام چهره به گرفتم قرار شوی روی پشت و رفتم هال داخل سرویس

 . بردارم صورتم از را خاک و گل آن تا شستم را صورتم و کردم باز را سرد آب کرده چکار

 شماییچ به و گرفتم دندان به و پایینم لب. کرد می ذق ذق هام لب اما بود هثانی چند از کمتر حتی خورد لبم به ام نگاه

 . بست نقش ام چهره روی کجی لبخند و شدم خیره ایم شیشه

 . کرد فرار گربه بچه یک مثل شد جمع که اخمام ، بود خیره بهم نگران مهسا کردم باز که را  در  

 لم آن روی و رفته نشیمن رنگ ی قهوه کاناپه سمت به و راندم عقب حرص با را نفسم ، بود من مخفی مراقب هم او پس

 و فکر تمام اما شدم خیره آن به دیدم می که چیزی به هدف بی ، کردم روشن و تلویزیون و برداشته را کنترل ؛ دادم

 هچ او با ست قرار هک نداشت خبر او ولی کرد، می تجزیه را او مغزم چرا دانستم می من ، بودم کرده دیوید مطوف را مغزم

 . کنم می شروع را خطرناکی و احماقانه بازی دارم که نداشتم خبر هم خودم حتی ، کنم

 صدمه ودمخ به وگرنه باشد من قربانی که بود می یکی باید ترکیدم می ، کنم صبر توانستم نمی هفته دو من حال هر به

 . زدم می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 88 

 و دندکر نمی تحملم ام دقیقه چند و داشتند خبر فرهاد بدون من اخالق از خدمه و نبود فرهاد وقتی داشتم را تجربه این

 دنز صدمه فقط بلکه خودم کشتن برای نه اما کردم می های خودکشی حتی یا و بریزم هم به را اتاقم بودم مجبور من

 . خوردم می افسوس جسمم حال به شدم می آرام وقتی

 . ودب شیرینی و احمق بسیار قربانی او کرد می تحمل بودنم عصبی وجا در مرا که بود عمارت این در کسی اکنون اما

 ؟!!! خانم ـ

 : شدم منتظر و کردم نگاه دیوید به و برگشتم

 ! ست آماده ماشین ـ

 : گفتم تلویزیون سمت برگشتم

 ! بشه تموم کن صبر ـ

 ... !اما ـ

 ! خوری نمی تکون سانت یه هم نگفتم تا همونجا وایستا...  مرض و اما ـ

 : دمز می   معکش داشتم فقط نبودم عصبی واقعا چون نباشد کن گوش حرف و آرام و دهد انجام واکنشی داشتم انتظار

 ... ! دارم کار من ولی ـ

 : گذاشتم کاناپه تکیگاه لبه  روی را چانم  و سمتش برگشتم

 فلوکم...  کنی می کار هم دیگه جا یه ینکها یا مریض زنت نکنه...  باشی داشته کار تونی می هم تو مگه...  داری چکار ـ

 !!! چاره بی بدبخت

 : کرد می خوشحالم همین من و کند می فریاد و داد دانستم می و بود وقتش االن ، شد جمع او اخمای و شد کج لبخندم

 ... !!! باشه خصوصی کار یه شاید کار از منظورم...  باشه مریض که ندارم زن من نخیر ـ
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 : توپیدم بهش و اولیم لتحا به برگشتم

 !!! جات سر بتمرگ و شو خفه یعنی جات سر بتمرگ گفتم وقت هر منی نوکر تو داری خصوصی کار کردی غلط ـ

 .  سیاه و بزرگ جعبه اون داخل مرد به دوختم چشم و کردم فرو موهایم داخل را انگشتانم

 : شدم خیره خیالش بی چهره به و خوردم یکه حرکتش با بار یک به

 ؟!!! هان...  داد و مــــــــن کنار اونم نشستن اجازه تو به کی گمشو ـ

 : گفت من به رو سینه به دست و گذاشت میز روی را پاهایش دیوید

 !!! بانو شما ـ

 : گفتم لکنت با

 !!! عویضی یگندوی بو خوره می هم به حالم داره...  االن همین شو بلند... دادم اجازه من که خوری می گو تو...  تو ـ

 : گفت خندید

 ! پاک و مظلوم چه اخه ننشستی مرد یه کنار االن تا تو اصال ببمیرم ـ

 : کشیدم فریاد و بستم چشم

 !!! االن... االنِ همین... االن همین بیرون... بیرون...  بیرون برو ـ

 : گفت آسوده خیال با و برگشت تلویزیون سمت خنده با

 !!! ها کنم می خالی سرت و گلدون بار این...  آوردی جوش که باز ـ

 فحش و شطرف کردم پرت بزرگ کرستالی گلدان و شدم بلند و شدم عصبی بیشتر برد می کار به که طبعی شوخ لحن از

 . داد خالی جا خنده با اون اما کردم کشش
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 ؟!!! کنی می داغ زود ینقدرا چرا تو راستی...  بینم می اخبار دارم کنار برو االن...  بابا کردم شوخی خوب خیلی ـ

 ام خنده بشم عصبی اینکه از بیشتر آرامشش از بودم خیره بهش و بودم کرده مشت را دستانم مچ و زدم می نفس نفس

 . گرفت می

 : گفتم و کردم خاموش تلویزیون

 !!! بیام من تا بیرون گمشو برو ـ

 . شد دور و زد را مزخرفش میکرت سوت همان که شود رد کنارم از خواست و شد بلند میلی بی با

 به شقبل اما شد هم طور همین و بیرون رفتم می باید فعال من بیام نظر به چطور نبود مهم اصال که کردم تنم لباسی

 : زدم ایمل فرهاد

 ! بیرونیم االن ما همین برای نداره وقت خصوصیش کار دل ور بره دیوید قرار عصر ـ

 : گفت و کرد باز را درش فتمر ماشین سمت به و زدم کجی لبخند

 ! بانو بفرمایید ـ

 . نشستم طوفان منتظر و آب آرام تالطم مثل درست آرامش با

 ؟! ئه سرد ـ

 . شد خارج حیاط از و کرد روشن را ماشین و کرد نگاه هم به کنجکاو اونم ، دادم تکان را سرمم لبخند با

 ؟!!! ها نداری  اعصاب...  کنی می داغ زود چرا نگفتی ـ

 ؟!!! روانشناسی تو ـ

 : کرد نگاه بهم آینه از و خندید
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 !!! مخ و مغز متخصص کن فک تو ـ

 : کردم پفی

 !!! حتما تو مثل گشنی آدم اونم ـ

 : گفت و خندی

 !!! شدم تو مثل دختر راننده هدف با واقعا گشنه من شاید ـ

 :کردم اش مسخره چهره به ی نگاه

 !!! بکش و جورش خودت بیا فتگ بردی مرگ تا من دید تا فرهاد ـ

 : شد خیره مسیرش به و خندید

 ؟!!! برم کجا بفرماید خب ـ

 : کشیدم نفسی

 !!! بخورم هوا خوام می فقط جا هر ـ

 ؟!!! اونجا بریم میشناسم عالی رستوران یه ـ

 : داد تغییر را مسیر هم او و دادم تکان را سرم کند می شوخی که رسید نمی نظر به کردم اش چهره به ی نگاه

 !!! داره حرمت خیلی آشپزش مخصوصا...  داره شرایط رستوران این بگم فقط ـ

 سنگین وابخ این آنقدر ، برد خوابم ثانیه از کسری از کمتر در و بستم چشم ناخواسته ؛ شدم خیره بیرون به و کردم پفی

 ردنشگ دور دستم و اومدم کوتاه مقابلش در و توانستم نمی کرد می خارج ماشین از مرا که قوی دستهای وجود با که بود

 . کردم حلقه
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 نتظارا چرا دانستم نمی ، بودم ترسیده شدم خیره تاریک اتاق به و جستم جا از ها زده جن مثل و خورد بهم شدی گرمایی

 . داد تکیه در چوبه چار به و شد باز در بکشم داد خواستم تا نداشتم خوبی

 . دار لب کاله و داشت تن به جین تمام اسپرت لباس

 : زدم داد ، اومد تر نزدیک هم او و رفتم عقب

 ؟!!! قبرستونیه کدوم اینجا...   کجام من ـ

 کشیدم عقب را صورتم کرد دراز را دستش و کرد نچی نچ و ، نشست پاهایش های پنجه روی رویم در رو و کرد ی خنده 

 . رفت می گیج هم هنوز سرم چسبیدم سرد دیوار به و

 بیرون از لیو گرفتم در گیره دست رفتم در سمت  به دیوار داشتن نگه با و شدم بلند سختی به ، رفت بیرون و شد لندب

 . بود قفل

 . کرد نمی کار فکرم ، زمین روی افتادم و خوردم سر

 یادز پول هوس ددز آن بود ممکن ؛ هست فرهاد خاطر به هم باز باشد گنده مثبت یک جوابش اگر ، بودند دزدید مرا یعنی

 . آمدست چنگش به ی طمعه خوب پس ، باشد کردن   اخاذی و

 . بکنم توانستم می چه چالق پای این با االن من چه بزند صدمه من خود به بخواهند اگر وسط این ولی

 . ست آورده ستاره صفر رستوران یک به مرا دیوید هم شاید

 . کردم گریه صدا بی و کردم قایم آنها میان را سرم و کردم بغل را زانوانم

 : شدم خیره در به ، خیزیدم عقب آورد خود به را من هایش پوتین صدایی

 ... !!! بلدم رو کارم من نباش نگران ـ

 . شد بیشتر هم من ترس و امد در شدن بسته صدایی و
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 . کردم باز و بستم چشم نور با کرد روشن چراغ و ایستاد در دم همان و کرد باز در دیوید

 ؟!!! بانو شدی بیدار ـ

 : توپیدم و شد جمع اخمام

 ؟!!! اینجا آوردی...   دزدیدی چرامن...  ی دره جهنم کدوم اینجا ـ

 : رفتم عقب اخم با ترسیده من و امد سمتم به

 با تازه ... کردم بد بخوابی اتاقم توی گذاشتم برد خوابت رستوران یه برمت می گفتم که من...  کوچولو خانم نترس ـ

 ؟!!! گوشم پرده شدن پاره جز...  رسه می من به چی تو دزدیدن

 : شد تر جمع اخمام

 !!! تو مثل اشغالی واسه دونی اشغال یه فقط...  نیست هم ستاره صفر رستوران اینجا ـ

 : رفت در سمت به و شد بلند خنده با

 !!! ست آماده بیا بخوری نهار خواهی می اگه شهری باال ویترین عتیقه خوب ـ

 . کرد می عصبی مرا بیشتر این و خورد نمی بر بهش اصال انتظارم برخالف

 فرص های رستوران از حتی خانه این کردم نگاه  منفورش آشپزخونه و اش خانه کوچک هال به و رفتم در سمت به لنگان

 . بود تر پایین هم ستاره

 : گفت شدم جمع چهره یدند با ذاشت می پلو و سبزی و نون داشت و بود کرده پهن را سفره

 !!! بفرما...  نداره نمک ـ

 : شدم خیره رنگیش سفر به و نشستم تردید با ، خورد نمی زندگی این به حتی اش چهره
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 ؟!!! کردی درست خودت رو همه ـ

 : گفت شوخی به و گرفت سمتم به را بشقاب

 !!! کن تعریف بعد بچش االن ـ

 و بردم گوشم پشت و موهام ، بود خوب زیادی او مثل مشغولی و جوان مرد برای بردم دهان به را قاشق ، زد لبخندی و

 : گفتم

 ؟!!! بود کی...  مرد اون ـ

 : گفت و شد خیره هام چشمام به

 ؟!!! کدوم ـ

 : شدم خیره بهش اخم با سپس و تعجب با

 ؟!!! هان خورده گوی نکنه...  بره کردم ردش هام دوست از یکی...  اون هان ـ

 : گفتم و دادم تکون و سرم

 !!! بود فرهاد مال ادکلنش برند تازه خوره نمی زندگی سبک این به هاتون لباس اصال دوستت و تو...  نه ـ

 : گفت و کشید نفسی

 که هد نمی قد حقوقمون که ما...  قیمته ارزون و چینی ها ادکلن و ها لباس این جان بابا کنی می زندگی کجا تو بابا ای ـ

 !!! خریمب رو اصلش

 : داد پاسخ لبخند با که زدم لبخندی ناخواسته

 ...!!! دستپخت ـ
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 ؟!!!! بانو درسته صاحبه بی این شدن سیر مهم ولی اشغاله دونم می ـ

 : گفتم و دادم تکان سری

 !!! خالی جیب با حتی... شادی خیلی... کنی می شوخی خیلی تو ـ

 : تگف آورد می را کتش که حالی در شد بلند و خندید

 !!! خانم پر کردن خرج واسه جیبم فعال ـ

 : شدم بلند سفره سر از و کردم اخمی

 !!! خونه برم خوام می ـ

 ؟!!! درسته...  وره این دنیا دیدنی عمارت اون توی چی...  بدم نشون بهت رو دنیا خواستم می تازه که بودیم ـ

 : شد باز هام اخم خواستنم بدون لکنت با

 ؟!!! ریلکسی اینقدر چطور تو ـ

 به کردن اطاعت از ریزی خط یه و بود دوستانه لحنش ، کرد نمی تحکم ، برویم که کرد امر من به و کرد تن  به را کتش

 : گفتم و کردم حس را آن من و داد می طرف

 !!! ببینم رو ور این دنیای خوام می ـ

 : گفت زد لبخندی

 !!!  چی یعنی زندگی بدم نشونت که بریم پس ـ

 نمی ، دانستم نمی را چرایش ، کردم پیدا ناخواسته اعتمادی بهش من و داشت عجیبی انرژی شدم آماده بخندل با

 باورش دبع و کرد می ساکت مرا خواستن توضیح ام جمله کردن سوالی و شوخطبی با او کردم می پرخاشگری تا دانستم

 . کرد می منتقل من به را
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 : شدم خیره کشید می که قلیانی به

 !!! شو عاقل...  داره ضرر این ـ

 : گفت که بتوپم بهش خواستم سرفه با من و کرد فوت صورتم روی را دودش لبخند با

 ؟!!! مرد و گرفت ریه سرطان چرا بود ننشسته دودی یه کنار حتی من پدر...  میاره سرطان چون مضرر کنی می فکر ـ

 : گفتم

 دیگه بزنی صدمه خودت به تونی می تو اگه خودتی به ظالم یه تو... میاره رس زود مرگ این ولی...  طوری اون حتی ـ

 مک...  درمیارن جیبشون از جواب یه طوری همین همیشه تو مثل خیال بی آدمایی البته...  نیستن مهم برات دیگران

 !!! دیگه شعوری

 : داد تکان را سرش و خندید

 بهم داری دوست... سوال جا برام بینی می کوچیک رو همه ینقدرا العادت فوق شعور و عقل با چرا تو...  شعور کم من ـ

 ؟!!! کردی فرار خونه از چرا بگی

 : شدم خیره دود همه اون و برم دور به و کشیدم نفسی

 !!! نکن فضولی من زندگی توی باش خوش قلیانت با تو...  کنی درک من تونی نمی تو ـ

 : گفت خنده با

 ؟!!! هوم کنم کمکت تونستم شاید کن باز رو سفره االن شعوری بی و همنف ته ما فضول ما کن فرض تو ـ

 : شدم خیره زد می ستار داشت که جوان پسر اون به

 !!! نیار یادم به پس مزخرف داری انتظار که چیزی از بیشتر من زندگی ـ

 : گفت و خندید
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 نهک می آماده سوته سه فرهاد کنی خواهشی هر تو باشه تو جایی داره آرزو دنیا توی دختری هر خیال بی بابا...  مزخرف ـ

!!! 

 بازم تالشش تمام با مادرم و بود مادرم ارباب فرهاد که دانست می چه او نفهمد هم باید او ، فشردم هم روی را چشمام

 . افتادم فرهاد اسم به اژدری دست به دوباره من که شده ناامید

 . شدند تر و ابری ناخواسته چشمام

 . داشتم نیاز آمیز محبت آغوش یک به شدت به اما بکشم عقب خواستم کردم حس صورتم روی دستی

 !!! کن گریه کن گریه هیما الزمه ها وقت گاهی ـ

 زا دغدغه بی ، کردم گریه شرم بی و کردم گره مردانش و تنومند کمر دور را دستهانم و گذاشتم اش سینه روی سرم

 . ندارد من با نسبتی هیچ وانج پسر این حتی یا کسی ندیدن یا دیدن

 . باریدم و کردم اشک قطره قطره را  هایم درد تمام من و کرد می بدتر را حالم سنتی موزیک

 . کنم ابقهس بی امنیتی حس تا چسباند می خود به محکم را من و کشید می پشتم به را دستش گونه نوازش و آرام دیوید

 . کردم می نگاه شدند می رد دیدم از سریعی و تند که مردمانی و خیابان به

 مادرم مثل هم من کنم می حس دونه می مالکم رو خودش اون ولی من قیم شاید برگه روی داده فرهاد به من بابام ـ

 !!! متنفرم ازش...  پدریش احساس برده فعال من و جنسی مادرم...  فرهادم برده

 : کردم تجربه را شیرینی حس رهدوبا من و داد فشاری و بود دستش در که را دستم دیوید

 !!! پسته اینقدر مرد اون دونستم نمی ـ

 : بودند شده جمع هایش اخم
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 هبوس و ناز با چقدر و...  اوردم می پناه بغلش به دو با گشت می بر خارج از وقتی که های روز چه و دونستم نمی منم ـ

 !!! داد می ی گند بوی ها نوازش اون تمام اما...  کردم می غرور احساس هاش

 : گفت سابقه بی جدیتی با و برگشت سمتم به کامال

 !!! بزنه صدمه بهت ممکنه فطر پست اون...  باشی تنها باهش نباید وجود این با ـ

 : گم می شدی خم سر با و کشم می نفسی

 !!! لعنتی کنه می پیدام بشم پنهان سوراخی هر کنم چکار ـ

 . داشتم نیاز نوازش این به من ، کند رها را دستم خواستم نمی من ، کرد رها را دستم

 !!! باشی خودت مراقب خیلی باید وجود این با ـ

 : گفت ، کرد ابریم نگاه به نگاهی

 ؟!!! هستی خودت مراقب باشم مطمئن ـ

 در او ، مباخت برابرش در را خودم که گفتم می چی داشتنی دوست قربانی این به من االن ، بود من نگران او زدم لبخندی

 تمداش دوست را اشغال پسری این با را اشغال خانه آن من ، کردم پیدا او به وابستگی حس من که بود کرده چه روز یک

!!!! 

 : آمدم خود به نگرانش صدایی با

 ؟!!! خوبی عزیزم...  هیما ـ

 : برداشتم او از چشم و کشیدم نفسی

 !!! میاد بدم کلمه این از عزیزم نگو بهم...  خوبم ـ

 :گفت  احساس پر و آرام و خندید
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 ؟!!! عشقم بگم تونم می ـ

 : گفتم اخم با و کردم باز را در کنم فرار قضیه این از که بود مناسبی فرصت این بودیم رسیده برگشتم اخم با

 !!! بانو بگو ـ

 : گفت و خندید

 !!! بانو چشم ـ

 از اشتمند خبر من چه گر بود امروز چیز بهترین این و شد ینم پاک لبخندم رفتم عمارت سمت به و کردم او به را پشتم

 . کرد می سالخی را من که فردایی

 ؟!!! کنم اعتماد او به توانستم می  ، بودم نشده نزدیک و راحت اندازه آن تا غریبی مرده هیچ با فرهاد جز که منی 

 خوبی به او ندبب را زبانم میشم پرخاشگری دچار وقتی توانست نمی فرهاد حتی شناخت می خوبی به مرا داشت مثبتی بار 

 : زدم برجسب او به ناخواسته کرد می کش فرو را خشم

 !!! ها دکتر پا یه ـ

 . شدم حمام داخل خنده با

 این من برای و داشت گرما حس سردم قلب هوایی بودم خیره بشاشم چهره به کردم می خشک را موهایم که حالی در 

 . داشتم فرهاد به که نفرتی از تر عجیب بود عجیب حس

 او اب هم باز داشتم دوست ، داشتم خوبی حس پسرک آن به چرا دانستم نمی ولی متنفرم فرهاد از چرا دانستم می من

 . کنم تجربه را گفت می که زندگی شیرین حس این و بروم بیرون

 ولی نمک توصیف توانم می خوبی به را سربی هوایی من ؛ بود کشنده تردیدی در هنوز وجودم حس این شیرین کمال با اما

 . بود همین بگویم و کنم توصیف ی لحظه برای را داد نشانم دیوید که شیرینی و سرد هوایی توانم نمی
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 *** 

 : عالیه

 . بود موهایش زدن شانه حال در اربابم او قول به یا فرهاد بود رسیده اشک به نمک نم چشمانم که حالی در

 ول مرا نداشت دوست بود چشیده را طعم که االن و خوردم فریب خوردم فریب ساده من و بود دگیسا به خردن فریب

 . برود کند

 ، کرد خارج گلویم از را نامفهومی صدایی بودم خوردنش حال در که هق هق و خزیدم عقب لرزید منم و سمتم برگشت

 : زد لبخندی و کرد نوازش و ام گونه هایش انگشت سر با و نشست کنارم

 !!! کنم رفتار چطور باهت بگیری تصمیم که داری فرصت روز دو چون... لو چو کو برده کن گریه تونی می تا ـ

 من ، دهم نفرین و لعن خودم به و کنم گریه توانستم می االن رفت بیرون اتاق از و شد بلند و زد چشمک و کرد هوم

 من و برود و کند عیش فقط شبی که بود کم مگر بود داد شهای شب شیرین برای که پولی همه آن ، بودم احمق چقدر

 . کردم باور فکر کوته

 . نفهمیدم را او منظور که بودم احمق انقدر حتی

 . کردم شدم خریده جسم سپر و زدم چنگ را الف ناخواسته من و شد باز در

 با و داد مبه بود رنگ کرم دامنی و اهسی بلوز شامل که لباس دست یه و آمد سمتم به خانه پیر اخمو مستخدم همان شیما

 . کنم تنم گفت اشاره

 بغضم و ام هرزه من ام هرزه من که ماندم من و هرزه گفت بعدش او زیرا نداشتم فرصت اعتراض یا سوال برای من و

 . تر ابری چشمانم و شد بیشتر

 ؟!!! فهمی می کـــن تـــنـــت...  منیست کار بی باش زود کن تنت...  بوده اولش بار انگار کنه می گریه همچین ـ

 . نمیامد بند چشمانم روان چشمه ی لحظه که صورتی در و کردم دردناکم نحیف تن به را لباس
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 . آمدم خودم به شیما داد با منم و شد داخل اسمش داد با تر کوچک منم از شاید جوانی دخترک

 !!! باش زود برو اتاقت برو ربخو تکون تند...  کنه مرتب اتاق خواهد می...  شو بلند ـ

 . مبارید خود روز و حال خاطر به و کشیدم دراز تخت روی در و رفتم زندانم یا اتاق سمت به بدنم درد با و شده خم سر با

 و کردم تحمل صدا بی را گوید می چه فهمم نمی کرد می فکر که شیما های طعنه روز دو این در و بود گذشته روز دو

 و اشتد نقشه برایشان فرستاد می بدنم به که ی لقمه هر اما ، دادند می خوردم به را بود خواسته فرهاد که مقویی غذایی

 . بست و هست فرهاد خشن های رابطه تحمل من عذاب تمام کردم می فکر شب آن تا من

 گاهم شکنجه به که دندکر می آماده مرا مدام دیگر دخترک دو همراه و آمد اتاقم به شیما ، بود که سوم شب دقیقا اما

 و ندرفت و کردند قیمت گران عروسکی را من هایم ناخون آرایش حتی و کردنم حمام و کردنم تمیز از بعد دقیقا و ببرند

 رفت می شهرع بدنم و تن و بودم شده خیره سیاه حریر لباس آن به کرد راست تنم به مو که گرفت سمتم به لباسی شیما

 . کردند پر را ام چهره تمام سیاهم های اشک و صورت به و نگرفتند ردستو من از هایم اشک حتی

 : زد داد شیما

 واسه هم االن...  پیشت میاد فرهاد و گند بو تا چند شب بجایی الاقل باشه هم خدات ؟از...! چیه واسه ات گریه...  هی ـ

 !!! باز نشده سگ تا بجنب...  نکن بازی در و عفیف دخترهای نقش من

 ؟!!! شد می هم شب آن از تر سخت مگر نداشتم اعتراض برای جای بودم تفاله ، بودم هبرد من

 و بکنم ار التماسش بازم توانستم می داشتم وقت ، کند آزادم اینکه یا بزنم را دلش یا که روزی تا کردم می تحمل باید

 و بسوزد ست ممکن دارد دل که ای ینهس و داشت دل ست؛ انسان شاید هم او انسانم من توانستم می ، کند آزاد را من

 به را من و رود رحم به دلش آنگونه شاید ، شد باز عمارتش به پایم چطور گفتم می او به باید شاید ، کند ترحم

 . ببخشد ام خانواده و معصومیت

 لباسی حتی من ؛ پوشیدم و زدم کنار را حوله و گرفتم او های دست از را لباس و کرد دلخوش مرا کمی ساده های فکر

 لباس آن دیدم نمی تنم در لباسی من آخر ، خودم تن به برسد چه بودم ندیده هم دیگری تن به روز آن تا گونه این
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 یم جمع را خودم چطور کردم می چه باید من ، گذاشت می نمایش به را نحیفم بدن که نازکی پرده ، نبود لباس خواب

 . کردم

 . کنم تجدید را صورتم پودر کرد تاکید و بیاید دوباره تا باشم منتظر تگف و رفت بیرون کنان غر غر شیما

 . رفتم می داشتم کجا به من بودم زده شرم خودم دیدن از خودم بودم شده خیره آینه در خودم به

 . دبودن ندیده نامحرم مردان هم  را لعابش رنگ بی اش چهره که دختری ؛ شد نمی قضا هم یکی حتی نمازش که دختری

 . بود افتاده(  وحشی)  سبع های سگ بازی میان  چگونه خجالتی دختر این

 اولم ارب انگار ، لرزیدند می شدت به پاهایم ؛ بروم دنبالش داد دستور بهم شیما و کشید بیرون افکارم از مرا در صدایی

 . بود کرده تغییر مسیر زیرا بود اولم بار هم شاید و رفتم می او خیمگاه به که بود

 و سکوت در ای خانه بود شده عمارت ، انداختم می نگاهی ، نگاهش مسیر به منم و انداخت می نگاه بر و دور به شیما

 . بودند رفته کجا خدمه همه هان کنم درک توانستم نمی چرا دانستم نمی تاریکی

 : گفت و شد خیره من به و رفت کنار و ایستاد اتاقی در به رسیدن با

 و مص...  بکن محکم دوز و دوخت یه و دهنت بیایی بیرون اتاق این از سالم داری دوست اگه...  نفهم زبون دختر ببین ـ

 ؟!!! فهمیدی...  بکم

 ؟!!! اشمب بکم و صم نتوانم که ببینم چه بود قرار ، کرد نگران بیشتر مرا گفت آنچه ولی دادم تکان تردید با را سرم

 : کردم نگاهش نگران من و گرفت ازم را لباس روپوش برم ستمخوا وقتی شوم داخل که کرد اشاره سر با

 !!! نشده حالل خونت تا باش زود برو...  نیست احتیاجی این به ـ

 دمش خیره سالن اون به متعجب و ترسیده من و شد بسته در شدنم داخل با کردم بازش و برگشتم در سمت به ناچار

 . بود  های چال سیاه به شبیه من برای بود رمانتیک کجا اما ، بود رمانتیک مکانی به شبیه بیشتر
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 . بود خیره پایم سرتا به ؛ بود نشسته بارش پشت فرهاد

 او به خواست سر با کرد می نمایی خود بدنش و بود باز پیرهنش های دکمه ؛ گذاشت میز روی را دارش پایه  لیوان

 .شوم نزدیک

 سالن یآب فضایی و استخر آب ؛ بود عارفانه آرامشگاهی  به شبیه بیشتر اآنج...  بهم اینجا بود قرار بود زده خشکم اما

 . بود داده رومی های مجسمه به دلپذیری نمایی

 : زد بشکنی و کرد اخمی فرهاد

 ؟!!! گفتم چی نفهمیدی ـ

 : کرد یکنزد خود به مرا و برد پشتم را دستش حرکت یک با ایستادم جلویش ، رفتند جلو پاهایم تردید با و ترسیده

 ؟!!! کوچولو برده کردی فکر ـ

 : کرد بلند را آخم داد پهلوم که فشار و شد اشکی چشمانم

 ؟!!! هوم باشی برده  خواهی نمی پس ـ

 : گرفت چنگ به  را موهایم و آمد سمتم ،به کشید تیر پشتم و سرد های پاکت روی افتادم که داد هولم

 ردهب داری دوست...  پرسم می ازت دیگه  بار یه پس...  میاد بدم تو مثل سمجی های برده از چقدر من دونی نمی حتی ـ

 ؟!!! باشی ام

 تمام اب حتی ، خودم پاک زندگی به برگردم خواستم می من خواستم نمی ، خواستم نمی باشم او برده خواستم نمی من

 . بود کرده بارم االن تا عماد که بدنامی

 : ادکشیدفری نامفهومی صدای دردم پر گلوی از

 (هرگز!!! ) کال ـ
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 با ، بیایند در ریشه از موهایم  ست ممکن لحظه هر کردم حس شد تر شدید موهایم کشش و شد تر جمع هایش اخم

 داد ارفش و گرفت چنگ به را فکم آزادش دست با کند رها را موهایم بلکه تا نالیدم می و کردم می گریه دردمندانه و صدا

 . کند ولم میخواستم و نالیدم می ترس بی ؛ کرد پر را صورتم تمام دردش که

 نفر صد دست زیر همون بود حقت منی ی برده کن شکر برو...  هان گیری می چشمات از رو من لطف که هرگز که ـ

 ...!!! بدونی رو اینجا قدر تا باشی

 ...!!! کن ولم...  صفت سگ اشغال کن ولم ـ

 را رمس ؛ بکشم نفس توانستم و شد بلند حرکت یک با و بودیم هم به خیره دو هر بودم زده گندی چه فهمیدم هم خودم

 روف سرم پوست به که های سوزن مثل را موهایم های ریشه درد شدت از و کشید می تیر سرم ؛ بودم گرفته دست به

 : کردم حس رفتند می

 !!! زرنگی...  اومد خوشم...  کنی نمی رو و بلدی فارسی پس ـ

 هب سرخش چشمای با فرهاد خیزدم گرد عقب و کشید تیر دلم زیر من و آورد در را پیرهنش شدم یرهخ بهش نفرت با

 . کنم پیدا نجات قویش دستهای زیر از نتوانستم و آورد چنگ به را من فرارم از قبل گونه بیمار لبخندی با و آمد طرفم

 !!! کنم رام رو تو مثل وحشی های برده چطور بلدم  خوب من ـ

 . زد کجی دلبخن

 . ردک می باز باهم داشت انگار خنده با و داشت نمی بر دست عار سگ این التماسم و اشک و من موندن تالش با حتی

 خیبرز چهره و خورد می صورتم به که بود های سیلی با مصادف من از حرکت هر اما خواستم می کمک و کشیدم می جیغ

 مینر های پر که انگار او زدم چنگ رو اش سینه و شدم متکی تیزم های خننا به و نداشتم خودم به تکیه جز ی چاره او

 . ست حساس بدنش روی چقدر بود یادم اینکه با خورد می بدنش به
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 وار ثمک صدایی کرد می اعالم را بودنم زنده که چیزی تنها ، بودم سالن پخش و نبود بدنم در جانی زدم می نفس نفس

 . بود کجا او دیدم نمی حتی بود هقم هق

 می ، بودم تو بنده هم من آیا بودی کجا خدایا ، خواستم عماد برای را عالم های نفرین ترین نفرین بستم را چشمانم

 !!! کن کمکم کن،  کمکم برس دادم به کجای ، زنی نمی دم و کنند می برخورد ات بنده با چگونه دیدی

 سلیمت خدا کمک از ناامید ، شدم  رو روبه مشکی تیله دوتا با و کردم باز چشم کردم حس شکم روی گونه نوازش دستی

 . شدم سرنوشتم

 ؟!!! خب دهم نمی ات شکنجه هم من و رسی می من به تو...  کنیم اش درسته بیا ـ

 :  نالیدم

 ؟!!! خواهی می جونم از چی ـ

 : گرفت را ام لب ی گوشه خون ، کرد نوازش و ام گونه و زد لبخندی

 !!! باش خوب پس...  میشم بد منم...  کنی نافرمانی یا کنی بدرفتاری باهم اگه...  شم می خوب منم باش خوب تو ـ

 : کرد اخم دوباره هم او و کشیدم پس را دستش

 !!! ها دهنت توی زنم می...  شدی عار که باز ـ

 : کشیدم عقب را سرم ترسیده

 ... !!! بشه آسون برات زندگی تا...  کن رفتار خوب ـ

 : کشید دراز کنارم

 رو تو...  نمک اذیتت ندارم دوست...  کنم اذیتت نزار عالیه...  بشم بد نکن مجبورم...  ارباب چشم بگند باید فقط ها برده ـ

 !!!! نکن عصبی رو من خدا
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 : نالیدم

 مدار خانواده من...  فروختن تو به زور به منو...  نشدم منجالب این وارد خودم پای با که من خدا رو تو...  برم بزار پس ـ

 !!! شهرم برم من بزار...  خدا به رو تو... 

 : فشرد دستش های پنجه در را فکم دوباره و دوخت بهم را برزخیش نگاه و بست چشم عصبانیت با

 نمی یعوض فهمی نمی...  چشم بگو شو زنده بگم چشم بگو بمیر بگم...  چشم بگو...  گم نمی مگه.... نفهم... عوضی ـ

 ...!!! فهمی نمی...  فهمی

 می فریاد و زد می مرا زدنم از مهابا بی ؛ آمد در جیغم و کرد سوختن به شروع محکمش های ضربه با دوباره صورتم و

                  " نخوری گویی چه بخوری گویی چه گم می من مالکتم من" کشید

 در هم با که های دختر ؛ هایم همشهری و بودم من فقط و نفهمیدم را هیچ دیگر و شد بسته چشمام چطور نفهمیدم 

 . فرهاد اتاق به شدم پرت شدت به و عماد زیر بودم من و کردیم می زندگی رویا از دنیای

 سست و رمق بی بدنم و کند می درد صورتم تمام کردم حس ام ناله و چشمام شدن باز با که کردم باز چشم ناله با

 . بودم جگی کردم نمی درک را چیزی هیچ هست

 . پناه بی و رنجور و هستم اتاقم در فهمیدم کردم ارزیابی را موقعیت وقتی

*** 

 هب و بودم بیرون به خیره من و داد می جا کمدم در را قیمتی گران های لباس و زد می غر آدم و عالم به که حالی در شیما

 . بودم شده خیره بود آزادیم پشتش که در ان

 زخمای اما بود شده بهتر م دیده ضرب صورت شدم می خوب داشتم هم من و نیست عمارت رد فرهاد که ماه یک االن

 . هنوز نه  ام زنانه بلورین روح قلب
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 آنچه ، گزراندم می نکند غروب خورشید آن وقت هیچ اینکه امید به ها روز و کردم می جمع را خود لرز و ترس با ها شب

 . زد می هم به را حالم کم کم دادند می خوردم به

 . ام بده پس بدنم خون با را ها آن همه دوباره خواستم نمی

 . گرفتم می آرام او با که چیزی کنم قایم را دفترم کرد مجبور مرا ی دخترانه صدایی

 !!! شو آماده رسن می غروب زدن زنگ ارباب... عالیه ـ

 : رفت و بست را در و

 یطیبل توانستم می موقع آن شاید ؛ شویم آزاد ما همۀ و کند سقوط ایشهواپیم کاش ، میامد بدم عار ارباب این از چقدر

 . کنم زندگی مردم های کنایه و نیش تمام با و بروم شهرم به آنجا از و کنم جور

 . بزنم جا مریض را خود تا رفتم پتو زیر به و کردم قایم را دفترم

 . کنم دور را فرهاد زنانه بهانه این با توانستم می کاش

 : آمد سمتم به و کرد باز را در عجول و ترسیده اشیم

 ؟!!! شو آماده نگفتم مگه...  هان نیستی آماده چرا تو هی ـ

 : نالیدم بلدم فارسی دانستند می همه که االن

 (!!!ماهانه) دارم عادت...  مریضم من ـ

 : گفت پته ته با و شدند مماس هم روی هایش لب

 !!! لعنتی...  چرا...  کنه می خراب سرمون روی رو ارتعم این... گی می داری چی خدایا ـ

 . کنم فرار ازش مدتی توانستم می بستم چشم و زدم پیروزمندانی لبخند رفت و
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 : جستم جا از رویم از پتو رفتن کنار با رفتم خواب به چطور نفهمیدم

 ...!!! واقعا کردم معانیش من ارباب ـ

 : کشید فریاد فرهاد

 !!! بیرون  گمشو صداتو ببر ـ

 دهش مخوف دوباره چشمانش ، دادم تکیه تخت تاج به و کردم بغل را پاهایم رفت و انداخت بهم نگاهی ترسیده شیما

 . بخورم کتک مرگ حد به تا کنم بیان واژه یک حتی ترسیدم می من و بودند

 : شدم جمع خودم در بیشتر من و شد نزدیک دیگری قدم

 ؟!!! روزه چند ـ

 : پرید دهنم از تفکر بی و بگویم چه دانستم نمی بود شده سرد دنمب برید نفسم

 !!! روز دو ـ

 : لرزیدم می ها آشکار و م بود پرید رنگ که بود شده خیره من به و آورد باال را ترسناکش چشمایی

 ؟!!! شد شیرفهم ببینی زندگیت تو رنگشو بخوری حسرت کنم می کاری...  باشی گفته دروغ اگه ـ

 : خورد تکان جغد همچون سرم دشفریا با

 !!! داری فرصت روز پنج ـ

 می داخ و سراغم میامد دیگر روز پنج ، شدم خیره شده بسته در به و کشیدم وجودم اعماق از خنکی نفس ؛ بیرون رفت و

 . بیارد سرم بالیی چه بود قرار دانست

 . کنم فرار او از چگونه باز دانستم نمی ترسید می بیشتر شدش تعیین تاریخ از ترسم گذشت می که روز هر
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 کرد فرو جیبش داخل در را هایش دست و داد تکیه در به و شد داخل جذاب و شیک همیشه مثل او و شد باز اتاق در

 : بود گرفته اش خنده من ترس از بلکه نداشت اخم ، چسبیدم کمدم به ترسیده

 ؟!!! خوری نمی چیزی چرا...  نخوردی و غذات چرا...  خورمت نمی نترس ـ

 شده حک ذهنم در ، نداشتم خوردم می که غذایی به خوبی حس چون خوردم نمی چیزی چرا واقعا ، دهم جواب چه ماندم

 که طوری کردم فرو کمد به را خود بیشتر من و آمد سمتم به آرام ، داد می شکنجه مرا بیشتر کند خرجم بیشتر چه هر بود

 . روم داخلش که ترسیدم می

 : گفت لطیف و آرام ، کرد نوازش را ام گونه دیگرش دست با و گذاشت کمد روی صورتم کنار ار دستش

 وقت اون...  سازه می کارتو سوته سه که بلدم خوبی دکتر من بشی واگه...  شی می مریض نخوری تو غذات عالیه ـ

 !!! شه نمی مریض وقت هیچ دیگه

 : کردم نافذش چشمایی به ی نگاه

 !!! کنه نمی قبول ام معده...  خوره می بهم غذا از حالم...  شم یم مریض وقتی ـ

 نفس توانستم می من و رود می کردم حس ، بود کرده پر عطرش رایحی را اتاقم تمام ؛ رفت عقب و  داد تکان و سرش

 . بکشم راحتی

 : شد خیره را پایم تا سر از ، برگشت نرفته قدم دو اما در سمت برگشت

 ؟!!! نکردی حموم روز چند ـ

 : شدم خیره سرخش چشمایی به و زدم جیغ خورد کمد به که مشتی با ، ندادم جواب و گرفتم پایین را سرم

 !!! باز شدی کر ـ

 : گفتم کنان من من



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 110 

 !!! روز پنج ـ

 : گفت کجی لبخند و بود شده خیره بهم شده گرد چشمایی با

 ؟!!! واقعا ـ

 : آمد اتاق به ترسیده هم او و زد صدا را شیما که بودم شده خیره او به اشکیم نگاه با

 ؟!!! بود امری ارباب جانم ـ

 ؟!!! نسپردم تو دست رو عالیه...  رفتم وقتی من مگه ـ

 : داد جواب کردن من من با خشمش دلیل از خبر بی شیما

 !!! ارباب له...ب...ب ـ

 ؟!!! ریختیه این هنوز چرا پس ـ

 ... !!! نهک نمی گوش حرف برم تون قربونت ـ

 : کرد نگاه من به

 ؟... !!! کنه نمی گوش حرف ـ

 ، بیستم  پا و سر توانم نمی و لرزند می شدت به پاهایم کردم حس ؛ کردم تهی قالب فرهاد  برزخی چشمان دیدن با

 . دید می سیاهی چشمانم و رفت می گیج سرم

 !!! اتاقم بیارش کرد که حموم ـ

 که ودمب ناتوان انقدر ، کشاند حمام سمت به مرا داد با شیما و رفت بیرون فرهاد و چشم گفت کوتاه تعظیمی با شیما

 . شدم آماده عروسک یه مثل من و کرد وانم وارد و شد کشیده لباسیم مقاومتی بدون
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 را ضاف عطرم بوی و زدند می برق تمیزی از موهایم ، شدم برده اتاقش سمت به متحرک مرده یک به شبیه درست رنجور

 . زدم می برق  شک بی بودم مرمری عروسک یک اگر ، بود کرده رپ

 : گفت شیما به رو او ورودم با خورد می قهوه داشت و بود نشسته مبل روی فرهاد

 !!! بخوره بیار چیزی یه ـ

 

 !!! ارباب چشم ـ

 ! اختیاری هیچ ندارم اختیاری هیچ من و دارد ربط او به پوشاکم تا خوردن از چیز همه بودم کرده قبول دیگر

 . کردم نگاه لرزانم هایی دست به و نشستم مبل روی اش اشاره با

 ؟!!! داری دوسش...  میاد بهت لباست ـ

 ! ردمک نمی درک را زیبای هیچ ولی بودم قیمت گران های مایکن به شبیه من شاید شدم خیره ام کوتاه لباس دامن به

 !!! هوم بزنیم حرف هم با قرار فقط نترس عالیه ـ

 انگار ، بزنیم حرف هست قرار گوید می او و ببینمش خوام نمی حتی ، دانم می شکنجه را دیدنت حتی من ؟! بزنیم حرف

 .آوردست سرم بالیی چه کرده فراموش

 خدمتکار. نشود تجاوز بهم دوباره ولی بمیرم خواستم می ؛  لرزاند می مرا تن رابطه دو آن یاد حتی باریدند هام اشک

 او گاهن اینکه با بخورم جرعه تا بردم باال لرز و ترس با را قاشق من و بخورم گفت فرهاد و آورد برایم خوراکی از پر سینی

 خودم روی را

 . بود شده مچاله ام چهره اما کردم می حس

 !!! بده قورتش و ببند تو چشمات ـ
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 . دمب قورت را محتویاتش و ببرم دهنم به را قاشق آن میل بی شدم مجبور صداش برندگی و گونش ارباب لحن این از

 : کرد تشویقم

 !!!    بخور و اش همه االن...  تونی می دیدی آفرین ـ

 : گفت نکنم نگاهش کردم می سعی که حالی در

 ! بگو رو راستش فقط ندارم باهت کاری بخدا...  بگو رو راستش...  پرسم می سوال یه...  عالیه ـ

 : بود من تایید منتظر که دوختم اش چهره به را فروغم بی نگاه

 ؟!!! کنی باز سرت از و من که گی می دروغ داری یا...  داری عادت واقعا تو ـ

 : کرد نزدیک هایش لب به را فنجانش و داد تکیه مبل به دوباره او و شد ام سرفه باعث و پرید گلویم در سوپ

 ؟!!! نمک می ات بیچاره گفتی دروغ بفهمم اگه گفتم دونی می خودت ـ

 هواهم او به  دروغ از ابد تا که کند می کاری  ، کشد می مرا کشد می مرا کردم حس داد بخار ام معده و خورد تکان پشتم

 . باشم داشته

 !!! اینجا بیا ـ

 نفس متوانست نمی حتی که کرده ایست گلویم در چیزی کردم حس شدند گشاد چشمانم و افتاد دستم از صدا با قاشق

 . بکشم

 به دندش اشکی بزرگش حمام دیدن با چشمانم ، برد اتاقش داخل اتاق به مرا و کرد باز را در و گرفت را بازویم و شد ندبل

 : داد تکیه دیوار

 !!! نه یا گی می راست ببینم خوام می ـ

 . شدم می واقعا االن کاش گفتم نفرین روزم و حال به و رفتم عقب گریان
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 از خواستم داد و جیغ با من و آمد سمتم به ، شد تر جمع هاش اخم هم او و ، فتر راست و چپ به ناخواسته سرم

 و گیج من و بود تر چاالک او تر ضعیف من و بود تر قوی او بود خواب یک به شبیه دقیقا این اما ، کنم فرار دستش

 . شتندا او روی تاثیر هیچ یمها داد و جیغ و بود گرفت مرا پشت از شدم منم و شد می گرگ اسیره بره مسلما ، ترسیده

 .ماند  ساکن بود لباس تیکه آخرین روی که او دست و من جیغ و داد صدا اتاق در که کند کاری اینکه از قبل

 . بگذرد من از و کند خالی دیگری سر را عصبانیتش توانست می او االن

 به و شدم خیره بود تنم که لباسی به ، ریدمبا روزم حال برای حمام کف افتاده وضع آن با من و رفت و کرد باز را در

 به و آمدم بیرون اتاق آن از هم بعد و شدم اتاقش وارد نگرانی و ترس  وبا کردم جسمم سپر را او فورا رفتم سمتش

 . رمخو می قسم دم می صدقه همیشه لطفت این بخاطر کنم فرار اینجا از بتوانم روزی اگه خدایی ، دویدم اتاقم سمت

 رهادف نبود در بیاد کی نیست معلوم و شهر خارج رفته شدم متوجه شیما های غر غر میان و بود شده غیب وبارهد فرهاد

 . بودیم ارزش بی نوکرانی ما و دید می خانه ارباب را خود

 ، شیدمک یم سرک جا همه ، نبودند متوجه وقتی ، کنم فرار بتوانم بلکه بشناسم بهتر را خانه آن که زد می سرم به کم کم

 سوراخی و بگردم بودم مجبور اما ، بود ترسناک من برای نبود اتاقش در فرهاد اینکه وجود با خودم وحشت اتاق حتی

 . کنم پیدا آزادیم برای

 من و کشت می دید می مرا اگر کنم چکار دانستم نمی شدم قایم تخت زیر ناچار به منم و شد باز در که بودم اتاقش در

 . ممرد می بازم مرده

 . خورد نمی تکان و بود نشسته تختش لبی اون اما ، کنم فرار تا برود حمام به بودم منتظر

 : شکست فرو قلبم ترسیدم فریادش با

 !!! شیما...  شیما ـ

 ؟!!! بود امری...  ارباب بله ـ
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 ؟!!! کجاست عالیه ـ

 !!! ارباب اتاقش تو ـ

 !!! اینجا بیارش ـ

 !!! ارباب چشم ـ

 . ام بچگانه های فکر این با من به لعنت اتاقش آمدم چرا من احمقم ، کنم چکار کنم سرم یخاک چه خدایا

 لکونبا سمت به و کردم باز راه در و دانستم غنیمت را فرصت منم و رفت در سمت به کالفه او و کشید طول شیما آمدن

 آن از المخی نیفتاده اتفاقی هیچ گویی دمدا تکیه دیوارش به خیال بی و رفتم اتاقم بالکن سمت به طرف آن از و رفتم

 . شد راحت ماجرا

 و ترسیده شیما به ، کردم خم اتاقم سمت به کمی را سرم و لرزیدم جایم در که کرد باز محکم چنان را اتاقم در فرهاد

 . کردم نگاه ، کرد می نظاره و اتاقم کمر به دست که فرهاد و گریان

 نت به مناسبی لباس حتی ، وقت هیچ یا االن یا ، شدم خیره حیاط به دلشوره با بارهدو و دزدیدم را سرم فرهاد دید با

 جرمنف را مغزم فرهاد داد خورد زمین به پایم که همین آمدم پایین باکون از بودم گرفته یاد که مهارانه و آرام ؛ نداشتم

 : کرد

 ؟... !!! عالیه ـ

 حسرت فردا و کنم امتحان توانستم می را همین اما است %20 فقط یمآزاد و دارد نگهبان کلی دانستم می دویدم دو با

 . نخورم

 یوارد آن فقط من برای ، بود دادن رخ حال در اتفاقی چه پشت آن که نبود مهم دویدم می فقط عقب برگردم اینکه بدونی

 ام اهر وسط کرد مجبور مرا ارسیپ صدایی ، بود کرده ماهر مرا رفتن باال نخل از و روستا در زندگی که بود مهم حفاظش و
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 ایدب بود ه ماند قدم چند فقط ، کردند حس زیادی خطر و قدرت پاهایم دیدم را سیاه و بزرگ سگ آن وقتی عقب برگردم

 . دوم می تر سریعی عار سگ آن از من که باشم امیدوار و دادم می شجاعت خودم به

 یغج و بستم چشم فقط آبدارش های دندان و دهان دیدن و ترس زا ، کرد زمین نقش مرا و پرید رویم سنگینی چیز اما

 . شود بلند رویم از که کردم تقال و زدم

 ی بچه همچون االن ، بود کرده بزرگ سنم از بیشتر مرا نحسم زندگی که نبود مهم ؛ کردم می گریه آزادی از ناامید

 . کردم می گریه بلند صدایی با داشتم

 . کرد یم نچ نچ و بود نشسته پا پنجه روی کنارم که کردم کج فرهاد سمت را سرم نگهبان توسط اش قالده کشیدن با

 آوری یاد نفوذگرش و پیروزمند نگاه از ؛ پاشید می رویم به را کجش لبخند همان  و بودم خیره بهش ترسیده و معصوم

 . بمیرم و کند پاره و تیکه مرا سگ آن کاش ای که کردم آرزو ، بیاورد سرم بالیی چه هست قرار کرد

 *** 

 بود سرابی من آزادی دیگر ندارم ی راه هیچ دیگر ، بودم خیره ترم و دار موج موهایی به و بودم نشسته توالت میز پشت

 هم او ؛ را قدرتش نیاز هم کنم برطرف را مردانش نیاز باید هم من ، بودم فرهاد بازی عروسک من ، نداشتم باورش که

 . گفتم می نباید هم آخ من و بکشد هم و بزند مرگ حد ات توانست می را من

 می وشفرام باید هم من و کرده فراموشم کلی به خدا بود شده که بود کاری ، کردم می قبولش باید و بود سرنوشتم این

 . فرهاد اسم به رحمی بی ارباب ی برده ، عروسکم فقط من انسانم که کردم

 . باریدند می هایی گونه روی که شدم خیره اشکم های دانه به

 از قدرچ کند می درک بخشید می مرا خدا بکشم را خودم اگر ، باشم داشت توانستم می را این ، کنم گریه توانستم می

 . متنفرم ست داده من به که زندگی
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 شروع لرزیدنم رهدوبا ، بودم خیره او به بردارم آینه در اش چهره انعکاس از چشم اینکه بدون من و کرد باز را در فرهاد

 رحم بی اینقدر چرا او پرسیدم می ام ساده خود از ، ترساند می مرگ حد به ترساند می مرا فرهاد نگاه این بود شده

 . نبود سنگش دل آن در رحمی چرا بود اگر ، است انسان پوش خوش و چهره خوش مرد این آیا ، هست

 انستمتو نمی سرنوشتم قبولی وجود با من و شد می تر زدیکن دادم تکیه میز به و جستم جا از شدنش تر نزدیک با

 . کنم قبولش

 هن...  نه که کشید می فریاد من در دیگری اما ، نده عذاب را خودت و نیست فرار راه گفت می یکی بودم دوتا که انگار

 . توانم نمی

 . رفتم سمتش به آخم با کشید گرفت را دستم فرهاد

 !!! دختر وحشی اینقدر تو چرا ـ

 . سگ آن حتی از تر رحم بی بود رحم بی او بود وحشی او وحشیم من

 : کشید و گرفت چنگ به را موهایم

 !!! کنم می رامت...  بخوری کتک داری دوست انگار...  نتاز من مخ روی اینقدر گم نمی تو به من مگه ـ

 نمی هرگز نه شک بی ؟! فهمید می را درد یمعن او دارد درد ارزش بی نخ چند نه بود من موهایی کشید می آنچه خدایا

 . فهمید نمی هرگز فهمید

 گلویم که کشیدم جیغی چنان خورد نحیفم تن به که بود شالقی شهیه کنم جمع را خود آمدم تا و کرد پرتم تختم روی

 . کردم می التماسش بود شیطان حتی او نبود مهم کرد سوختن به شروع

 !!! نزن خدا رو تو...  کنم نمی فرار یگهد...  خوردم گو خدا رو تو نه ـ

 : گفت برزخی چشمایی با فرهاد

 !!! نشنیدم ـ
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 : شنود نمی که کرد می تکرار او اما بود گرفت دردناک روحی رنگ التماسم ، خوابید تنم روی چابکش نهره دیگر بار

 !!!نزن... نزن...  نزن خدا رو تو...  افتم می پاهت به خدا رو تو ـ

 : آورد باال را سرم و گرفت چنگ به را موهایم که رفتم می حال از داشتم

 !!! کنی نمی غلطی همچین دیگه بگو ـ

 : گفتم روح و نفس بی ناالن

 !!! نم...کـ ی..مـ...نـ ـ

 خدا ، بمیرم که خواستم می چقدر دانست می خدا ، افتادم تخت روی مردن حال دار جسم یک مثل من و کشید را دستش

 . کشید می تیر و سوخت می درد شدت از بدنم جایی جا داد مین مرگم چرا

 . برد خواب به و کرد دور محیط از مرا حسی بی و حالی بی بودم فشرده محکم را چشمانم

 بود مکنار در که دیدم می را چیزی نور فقط من و بود تاریک اتاق همه کردم باز چشم وقتی ، خوابیدم چقدر دانستم نمی

 . خورد تاب و پیچ گلویم در بغضم خورد نزدیکش هم به ابروهای و نگاه به چشمم

 : گذاشت میز روی و بست را شی آن در

 ؟!!! شدی بیدار ـ

 . کردم نمی باز چشم وقت هیچ کاش بخوابم که خواستم دوباره و بستم چشم

 : ردک نوازش ام گونه و کشید دراز کنارم نشسته حالت از هم او و شد بلند دردناکم آخ که گذاشت ام شانه روی را دستش

 ؟!!! آخه کنی می مجبورم چرا بزنمت ندارم دوست من عالیه کنی نمی درک چرا...  نکن عصبیم گم نمی مگه ـ

 درست فتگ چه هر و نزنم حرف قیامت به تا او با گرفتم تصمیم ، شد بلند هقم هقم و شد اشک به تبدیل و ترکید بغضم

 . زد می مرا کمتر شاید گونهاین ، کنم رفتار عروسک یک مثل
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 : بشم خیره فرهاد چشمایی به ، کنم باز چشم کرد مجبورم ام گونه روی داغی 

 ؟!!! هان باشی داشته دوستم اگه شه می چی...  باش خوب من با...  خوبی تو عالیه ـ

 . توانستم نمی نه بدارم دوست را او توانم می من و بود جالد یک او بدارم دوستش

 : کرد نگاه سقف به و برد سرش زیر را هایش دست و خوابید باز طاق

 دوست رو هعالی من...  نیستم ظالم من...  نیستم ارباب من...  نیستم بد هم خیلی من بینی می باشی خوب باهم اگه تو ـ

 ...!!! من...  نیستم ارباب من...  زنم نمی...  زنم نمی اون من دارم

 رد کردم حس ، میکرد بازی نقش داشت شاید بود مظلوم شدت به لحنش بودم دهش خیره اشکیش چهره به تعجب از

 . کند نمی درک را وجودم و ست خیره او به شدت به که بیند می چیزی سقف

 . شد خیره سقف به دوباره و کرد باز مکث با و بست محکم را چشمانش

 !!! وجودت همه مالک مارباب یه من...  منی برده تو و اربابم یه من...  بدم خیلی من ـ

 . خورد نمی تکان انگار که طوری ، بود شده خیره بهم ساکن و دوخت متعجبم و ترسیده نگاه به را سرخش نگاه 

 یچه پس...  دارم دوستشون میشی معصوم وقتی...  عالیه دارم دوست شون رنگش من هاست بچه به شبیه چشمات ـ

 !!! ببینم نباید تلخی توشون وقت

 که دکن می بازی نقش دارد فقط او نیست دهد می نشان که چیزی فرهاد که فهمیدم شب آن ، رفت و شد بلند حرف بی و

 . بترسند او از همه

 *** 

 بود معصومیتم طالب و کرد گریه جلویم بچه یه مثل درست جدی مرد آن چرا ببینم خواستم می واقعا بعد به شب آن از

 . خواست می ابلمتق عشق یک نگاه در بچه یک که چیزی
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 . نشستم می و خوردم می باید کنارش او دستور به منم و بود نشسته میز پشت

 ردندک می خدمه که بود پرسشی علت به آن و میامد در صدایش ندرت به خیلی و بود صامت و ساکت خوردن موقعه فرهاد

. 

 . سمر می آزادیم به فهمیدم وقتی شاید است عجیب اینقدر چرا مرد این بدانم باید بودم پذیرفته را سرنوشتم حال

 ؟!!! عالیه ـ

 : کردم نگاهش

 ؟!!! بله ـ

 : کردم بلغور من و رفت باال ابرویش

 !!! ارباب بله ـ

 : زد مندانه رضایت لبخند

 ...!!! چالوس توی جشن یه به برم قرار من ـ

 با اما داد می فرار اجازه خودش نوعی به لبتها کردم می فرار دستش از من دوباره ؛ رفت غنج رفتنش دوباره شنیدن از دلم

 . رفتم وا جایم در و شد خالی بادم حرفاش ادامه

 !!! میام شب باش منتظرم اونجا...  من ویالیی بره می رو تو راننده ـ

 . رفت و برداشت را کتش و شد بلند و

 *** 

 تا هم اینجا رام توانست می اما ، بود بزرگ و اشرافی و زیبا خیلی اینکه با کردم پیدا اینجا به بدی حس ویال به رسیدنم با

 . خالص و بکشد هم آخر در و دهد شکنجه مرگ حد
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 . خوابیدم سفیدش دست یک تخت روی و کردم باز را داد می نشانم کار خدمت که اتاقی در و رفتم ها پله سمت به

 غمگین و رنجور دوباره ، بود دستش در شالم و ودب نشسته تخت لبی فرهاد ، پریدم ترس با خواب از شالم رفتن کنار با

 . کنم قبولش توانستم نمی او شخصیت با کردم می کاری هر من که چیزی بود

 می تمخ که کردم می فکر چیزی به داشتم فقط من و بود شده خیره ترسیدم چشمان به و کرد مچاله دستش در را شالم

 . جسمی کشنده درد به یا هوشیم بی به یا شد

 : گفت مهربان و آرام و رفت پنجره سمت به و شد لندب

 ؟!!! ترسی می من از تو عالیه...  شی می معصوم خیلی...  خوابی می وقتی ـ

 ، شدم ینم کلفت پوست چرا شکنجه همه آن با خدایا بود شده قبل از تر ترسناک اتاق کم نور زیر کرد نگاهم و برگشت

 زا بیشتر او از من و بترسم که داشت دوست او ، بترسم ازش و بکشم درد که زد می ، زد نمی کشت قصد به که او

 : ترسیدم می عزرائیل

 ؟!!! ترسی می من از تو عالیه ـ

 .  دادم تکان مثبت جواب به آرام را سرم و دادم قورت صدا پر دهنم آب

 . رفتم عقب بیشتر من و شد تر مچاله شالم

 : آورد خودش سمت به من و گرفت را ام یقه و نشست کنارم

 می ازم که کردم چکارت...  کردم چکارت من مگه...  بترسی باید ازم چرا تو...  دارم دوستت من...  ترسی می ازم چرا ـ

 !!! باش خوبی عشق بیا نیست خوبی ی برده که تو لعنتی ترسی

 ؟ اشمب خوبی عشق من که دباش خوبی عاشق توانست می او ؟ او عشق ، باشم عشقش گفت می چی بود مانده باز دهنم

 : کرد درست ام یقه و زد زانو تخت روی ترسیده من لرزش و ترس از
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 !!! نترس... نلرز اینقدر...  کنی نمی گوش حرف تو... تو عالیه ببین ـ

 : گرفت را فکم و شد خیره قرمزبهم چشمایی با و کرد باز و بست چشم که کشیدم خفیفی جیغ فریادش از

         ؟!!! کن گوش و شو خفه گم نمی مگه...  رسنت گم نمی مگه ـ

  ؟! نترسم گفت می او و کنم تر را خود ترس از داشتم انتظار لحظه هر نترسم شد می مگر ترسناک چهره اون با اما 

 . نترسم گفت می او و بود او خود منبعش من ترس

 دل وا به هم بمیرم من کرد تر واضح برایم را ردمک او به که شکی اما دانم نمی آورد یا برد سرم از هوش محکمش سیلی

 . نه او اما شوم اش خانه هایی سگ عاشق حاضرم ، بندم نمی

 کنم می خواهش نزار تنهام ولی بزن من بیا اصال...  ببین من...  ببین...  بزنمت خواستم نمی ببخش من عالیه...  عالیه ـ

 !!! نرو پیشم از خدا رو تو نرو پیشم از

 . کردم  نگاه را خورد می صورتش به او توسط که هدفم بی یها دست

 او به خدا که مرد این ، بدبختم که منم این کردم می فکر که باش مرا ، زدم نیشخندی ، بود دردناک و اشکی اش چهره

 . بود تر بدبخت منم از آرامش اال بود داد چیز همه

 : کشیدم پس را دستم

 !!! خوبم خیلی من که بینی می کن محبت من به تو کنیم درستش بیا...  کنم یم خواهش باش خوب من با عالیه ـ

 قانع را خودم تونم نمی که کردم می حس داشتم او از که تصویری خاطر به او بخاطر نه بود شده جاری اشکم هم من

 . دانست می من حق بر مالک را خود که پرستیست نژاد و ظالم فرهاد همان روحیم جلو مظلوم فرهاد که کنم

 و غم در که ای بچه کرد می گریه بچه یک مثل درست و بود کشیده آغوش به مرا محکم ریخت هم به آغوشش را افکارم

 چیز همه بگوید او به و بکشد موهایش روی را دستش مادرش دارد انتظار و آورد می پناه مادرش به پشیمانی و درد

 . نیستی مقصر تو پسرم شود می درست
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 : کرد حرکت گونه نوازش و گرفت قرار موهایش روی اراده بی دستم آوردم زبان به چطور کردم تصور آنچه چرا دانم نمی

 ...!!!پ نبود تو تقصیر...  شه می درسته چیز همه ـ

 : گفت ی بچگانه لحنه با و گرفت مرا تر محکم

 !!! باشم ارباب خوام نمی... خوام نمی من...  شمبا اون پیش خوام نمی من...  کن کمکم مامان...  مامان ببره من نزار نه ـ

 . دادند صدا هایم استخوان کردم حس قویش بازوهای های فشار از

 فراموش ی لحظه برای را بود آمده سرم آنچه سوخت او برای دلم من سوخت برایش دلم دانستم نمی ، شد جدا ازم

 . بود لحظه همان دقیقا هم حسم چرا دانستم نمی داشتم ی مادرانه حس و کردم

 : دوخت ام چهره به را معصومش نگاه و گذاشتم ش ا چهره روی هام دست

 !!! منی پیش االن تو...  نیست چیزی ـ

 : کرد نوازش موهام و زد لبخندی

 ؟!!! ری نمی پیشم از بخور قسم ـ

 . نداشتم فراری راه و بودم او برده ابد تا مطمئنا من حال هر به لرزید تنم

 !!! خورم می قسم ـ

 : بست چشم و گذاشت پاهم روی را سرش

 ؟!!! داری دوس من هم تو...  عالیه دارم دوست خیلی رو تو من ـ

 بحص تا هایش رفتار به متعجب من و رفت خواب به آرامش با و زد لبخندی آرامش با و گذاشت اش سینه روی هام دست

 . برود خواب به دغدغه بی که بود ای هبچ پسر یک مثل درست خواب در اش چهره ، کردم نگاهش فقط
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 و ودب شده ضعیف بدنم ، برد می خوابم چقدر روزها این ، رفتم خواب به چطور نفهمیدم و دادم تکیه تخت تاج روی سرم

 . بود خواب رساند می آرامش به را من که چیزی تنها

 می خشک و موهاش داشت حوله با که مشد خیره فرهاد دیشب با متفاوت و جدی چهره به کردم باز چشم در صدای با

 : گفت ، بیدارم چشمای دیدن با ، کرد

 !!! گشنمه کن درست چیزی یه پایین برو...  شدی بیدار ـ

 الیح در رفتم در طرف به و شدم بلند حرف بی ، بگیر را دیشب انتقام خواست می ولی داشت چاکر و نوکر همه آن خوبه

 . شاید ، شده طور این او و بودند کرده جدا مادرش از را او فهمیدم من آنچه ، کردم می فکر دیشبش های حرف به که

 . رفتند کجا خدمه همه آن پس کس هیچ نبود ویال در کسی هیچ شدم خانه آشپز داخل و کشیدم نفسی

 فرهاد هک فشارهای یا بود خوابیدنم نشسته بخاطر شاید کشد می تیر کمرم کردم حس کردم می آماده را صبحانه وقتی

 . کرد وارد کمرم به رحم بی

 . نخوردم تکان همین برای اوست دانستم می ، کردم حس شانه سر روی که طوالنی بوسه و پچید شکمم دور دستی

 !!! تو و باشم من فقط هفته یه خواهم می کنی درست صبحونه برام تو که کردم اخراج رو همه من ـ

 هک بگم چیزی خواستم ، شود جنسی او جسمی غذایی که ترسیدم ، شاندن کابینت روی و کرد بلندم و گردوند برم

 . گرفت قرار هام لب روی انگشتش

 امون بچه چشمایی رنگ خدا کاش...  نازن چقدر چشمات... ها خوشگلی خیلی واقعا تو...  کنم نگاهت بزار...  ساکت ـ

 !!! هوم کنه رنگی همین هم

 این که شدم تغییرهایی متوجه تازه بار یک به شوم باردار او از من ؟!!! امون بچه شدم خیره عجیبش نگاه و لبخند به

 تیمداش رابطه بار دو که درسته بودم اختیارش در ماه سه به نزدیک من گشتم سرنخ دنبال ذهنم در کردم می حس مدت
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 فرهاد بوسه با ، بودم ندیده را خون رنگ که هست ماه  سه من افتادم دروغم یاد تازه بودم پاک که بود ماه سه من اما

 . ام آمده خود به لبم گوشه

 هک شوم باردار کسی از خوام نمی من کنم می خواهش ننویس برایم را یکی این خدایا نه ، نامشروع هم آن فرهاد از بچه

 . متنفرم ازش همه از بشتر

 زاریمب اسمش چطور...  کنیم شروع امشب از بیا...  کردی وحشت که...  بده بردار االن نگفتم بود آرزو یه بابا...  شد چی ـ

 ...!!! عسل ماه

 : خندید

 ؟!!! چطوره عسل هفته نه ـ

 یم خفه خودم را او بچه توانستم می اگر نشوم باردار او از اینکه جز خواستم نمی هیچ من بودند دوخته هم به هام لب

 . بیاد دنیا به ذاشتم نمی ولی کردم

 همین حتی پوست رنگ همین موها همین چهره همین با خوشگل دختر یه...  ندارم دوست پسر من باشم گفته ـ

 ؟!!! هوم دختر یا پسر داری دوست چی تو اصال... داری دوست...  هیما ذاریم می اسمش...  معصومیتت

 نشده طسق شکنجه همه آن با بود شکمم توی االن داشتم و اش بچه من رفت شکمم روی دستم ناخواسته بود برده ماتم

 : گفت خنده با نشست دستم روی بوسی. بود

 !!! خواهی می هم تو پس ـ 

 نم و کرد می نوازش را موهایم لبخند با فرهاد که آمدم خودم به وقتی ندارم یاد به حتی را افتاد اتفاق آن از بعد آنچه

 ازهت شدنم پاک از بعد چون کرد می فکر حتما او کنم چکارش دانستم نمی ، داشتم شکم به که بودم راز از گیج هنوز

 . بندازمش که داشتم فرصت بچه آن افتادن برای ؛ توانستم می ماست رابطه اولین
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 هک زد می سرم به گاهی اینکه با کردم نمی مخالفتی هیچ بودم دیگری برده منم و بود دیگری فرد هفته آن در فرهاد

 . افتد بی مفلک و نامشروع تخم این شاید بگیرد کتک باد به مرا تا کنم نافرمانی

 . ودمب او حمل به موظف من و دید می خود برده مرا پدرش مثل هم او افتد بی نبود قرار پس ؛ نافتاد شکنجه همه آن با اما

 شیرین نقاب آن پشت دانستم می زیرا نه را من اما کرد می جذب خود به را ی دختر هر که همانی بود شده واقعا فرهاد

 .  کند می زندگی صفتی شیطان چه

 . برده من و شد می سابق فرهاد همان کرد می برقرار رابطه هم با وقتی حتی او

 . کند ماندن به وادار مرا تا بود داده تغییر را بازیش تاکتیک فقط کرده تغییر که کنم باور ذاشت نمی این

 باش ایدب یا بود نذاشته خود حال به مرا شبی هفته یه این در ؛ برید نفسم برد می فرهاد اتاق به را چمدانم شیما وقتی

 رینیشی هیچ آن در که کنم نقاشی زیبا تصویری گفت می که هایی آرزو از و شدم می همدمش یا کردم می برقرار رابطه

 . دیدم نمی

 برده هم تو گفت می و داد می شکنجه هم را او قطعا شود او نافرمان یا کند خطایی دخترم دهم دختر یک او به من  اگر

 . بود ام برده مادرت چون منی

 . خواستم نمی چیزی همچین دخترم برای دیگر ، بود کافی بود آورده در روز و حال این به را من که همین

 . دیدم می مرده را او دیگر که کردم فکر شد می تر بزرگ روز به روز که گناه بی طفل آن سقط به انقدر

 . مفلوکم و بیچاره چقدر که دانی می شدم و نخواستم که دانی می مجبورام من که دانی می خدایا

 . ببخش گناه این برای مرا

 مبود راحت بخوابم توانستم می من و آید می وقت دیر که بود زده زنگ کارش برای چون اما بودم فرهاد اتاق در شب آن

 . شد داخل شیما که کردم می فکر داشتم و

 . کند کمکم توانست می که اشتد تجربه انقدر مطمئنم پیر زن این
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 ؟!!! خانم شیما ـ

 : بود کرده فرق جایگاهمان بود کرده معرفی اش خانه خانم مرا فرهاد چون ولی تخم اخم با

 ؟!!! خانم بله ـ

 : کند کمک تا دادم دوستی دست و رفتم سمتش به من من با

 ؟!!! کنید کمکم میشه لطفا هستی مادرم جایی شما...  من...  من ـ

 ؟!!! کنم کمکی چه ـ

 داخ رو تو...  افتاده عقب ماهانم هم االن و رفته یادم من اما...  بشم باردار نباید گفته و داده قرص من به فرهاد ببین ـ

 !!! کنم می التماست...  کشه می من بفهمه اگه کن کمکم

 : زد نیشخندی

 اش برده مال اگه مخصوصا متنفر بچه از اون...  دختر کشدت می اولشی برده کنی می فکر... که کردی حالل خونت ـ

 ...!!! باشه

 !!! خدا رو تو...  کن مادری کن کمکم پس ـ

 !!! کشه می منم کردم کمکت من که بفهمه اگه ـ

 مادری...  کن کمکم عزیزت جون رو تو...  بفهمه ذارم نمی بفهمه قراره کجا از تازه... بوسه می هم تو دست کشه نمی ـ

 !!! کنم می انجبر... کن

 گشت یم بر فکرم همه اما کردم فکر دیگری چاره به و بودم نشسته کمکش از ناامید رفت بیرون اتاق از و کشید نفسی

 . شیما به

 : آمد سمتم جوشاندی لیوان با شیما و شد باز در
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 ؟!!! شد مشیرفه ندادم بهت این من نیافتاد اگه هیچ که افتاد اگه...  بخور و این جوون دختر بگیر ـ

 . ارزید می بعدش شیرینی به اما ، بود مزه بد و تلخ کشیدم سر را جوشیده و دادم تکان سری

 و بیشتر دردهام کم کم و کند می درد شکمم شدت به کردم حس بعد ولی آوردم باال و کردم تهوع حس شب سر همان

 . شدند بیشتر

 . مردنم حال در کردم می حس و نداشتم رخسار به رنگ ، فرهاد اتاق پاهم یک و بود دستشویی پاهم یه که طوری

 ینم بچه این چرا چرخید دور به سرم فرهاد دیدن و اتاق در شدن باز با ، زد می گیج سرم ، بود کرده داغ شدت به بدنم

 به ار خود فتیا می پایان فرهاد نفع به چیز همه آنجا برد می دکتر به مرا شود ام گونه بیمار حاالت متوجه او اگر افتاد

 . زدم خواب

 که شوم خارج آغوشش از خواستم داد دست بهم تهوع احساس دوباره ، کشید آغوش به مرا و کشید دراز کنارم فرهاد

 . نذاشت

 !!! دستشوی برم خوام می ـ

 : رفتم عقب ترسیده ؛ سابقه فرهاد به شبیه چقدر که دیدم من و گردوند برم

 ؟!!! نترس ازم مگ نمی مگه...  ترسیدی که باز ـ

 ...!!! برم خوام می فقط... ترسم نمی...  چیزه ـ

 : گرفت دست به فکم چطور نفهمیدم

 ارهدوب چرا...  کنم می خوبی تو به همه این من لعنتی کنی می فرار ازم چرا...  پریده رنگت چرا پس... دستشویی که ـ

 ؟!!! چرا...  کنی می عصبیم

 . رازم شدن فاش از او از نه شد بیشتر ترسم و کرد بیشتر را ام دلپیچه دادش
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 : کرد فوت صورتم در را نفسش

 تو... باشم اربابت من داری دوست تو...  میاد بدم ها برده از گم نمی مگه...  شدی برده دوباره اینجا اومدی وقتی از ـ

 !!! باشی داشته دوستم خواهی نمی

 !!! میارم باال دارم... لطفا ـ

 هب خواستم می فقط من کردم مخالفتی نه گفتم چیزی نه که من بود شده وحشی باز که کردم چکار دانستم نمی

 . بروم اتاقش لعنتی دستشویی

 خدا ، رفت می سیاهی چشمام ، شد می بیشتر و بشتر ثانیه هر کمرم و دلم زیر و شکم درد و کرد لذتش به شروع او اما

 . بمیرد وجدان عذاب از ددار عمر تا بمیریم هم با او ای بچه و من کند

 : بود شده خیره دردم از تاب چشمان و چهره به و زد می نفس نفس

 ؟!!! خوبی عالیه...  عالیه ـ

 . هوشیم بی و شد بلندم جیغ باعث دردش که شد پرت بیرون به درونم از چیزی کردم حس شد دور ازم که لحظه همان

 در ماتاق در جوانی زن و بیمارستانم در که بردم پی محیط دیدن با و بودم سفید سراسر اتاقی در آمدم هوش به وقتی

 . هست من از مراقبت حال

 ؟!!! شده چی ـ

 !!! شده سقط ات بچه جون دختر نیست چیزی ـ

 . شد سقط شکر را خدا که بود ظالم روانی مرد آن بچه نبود من بچه او شده سقط ام بچه نبود چیزی این

 ار خود و میامد دیدنم به روز هر فرهاد ، بودم بستری روحیم و فیزیکی شرایط خاطر به بودم اتاق آن در که بود روز دو

 نارس تخم آن به چطور که خندیدم می او به دل در من و دانست می عشمان ثمر خودش قول به یا بچه سقط مقصر

 . داد می عشق ثمر اسم حرامش
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 ودشخ دردناک کامجویی فکر به فقط او نبود مهم عالیه بار اسف طشرای آن در گرفت نمی اجازه من از زندگی نه مرگ نه 

 . توانستم نمی کنم تحمل را او توانستم نمی دیگر ، بود

 :  هیما

 که ودیمب سیما یک در گاهی کند مثبت مرا منفی بار تواند می چه دانست می خوب دیوید بود شوق و شور از لبریز وجودم

 . کرد می پخش خنددار فیلمی

 !!! هنری نمایشگاه یک در گاهی و بازی شهر در گاهی

 وجود با فرهاد آمدن از قبل روز دو دقیقا روز آن تا ، کردم می پیدا او به بهتری حس برد می مرا او که جایی هر به من

 .  دهند می گذارش او به مرا کارهای تمام دانستم می دادم نمی جواب من و داد می فرهاد که های ایمل

 می یداپ بودن زنده حس کنارش که بود شده شادی همیشه سبز چشم پسرکی مهم برایم نبود مهم برایم یزیچ هیچ ولی

 . چیست صفا و عشق فهمیدم می تازه قولش به و کردم

 . بگیرم یاد که بودم مشتاق من و دهد یاد آشپزی من به بار اولین برای بود قرار و بود برده اش خانه به را من

 : گفت انگلیسی به و گرفت را هایم شانه پشت از و تبس را بندم پیش

 !!! ناشی آشپز باشی موفق ـ

 : گفتم و خندیدم

 !!! زنم نمی آتیش تو خونه نترس ـ

 سخت و کمتر البته شکافم می اتم دارم گویی که کردم می گوش دقتی چنان با من و کرد دادن آموزش به شروع و خندید

 صدا و سر با چرا گفت می خنده با دیوید و کردم می گریه ناز بچه یک عین کردم می دخور پیاز که وقتی نبود آن از تر

 . دونم نمی گفتم می خنده با من و کنم می گریه
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 را شققا و رفتم سمتش به بودم انداخته راه که کاری کثافت از پر بندی پیش با کاری خراب و  زدن گند کلی با آخر در

 من و کرد می مزه بین نکته و خشن ناظره یک مثل درست او ولی بودم شده خیره بهش مشتاق و منتظر ، خورد و گرفت

 : بودم خیره او به دلشوره با

 ؟!!! متوسط یا خوب یا شده بد....  خب بگو ـ

 وردنخ قسم)  آورد باال تسلیم حالت به را راستش دست و قلبش روی را چپش دست خنده با و داد قورت صدا با را لقمه

 : گفت( 

 !!! گم نمی چیزی حقیقت غیر به و... حقیقته گم می چی  هر من ـ

 : کردم اش نگاه مظلوم و آمدند پایین ابروهایم مکثش با

 !!! دخی بود عالی ـ

 : کرد پر را ام چهره کل کم کم لبخندم

 ؟...!!! واقعا ـ

 . بودم شده خیره بستش چشمایی به گیج من و شد حبس نفسم اش بوسه با

 . شدم زیر به سر و کردم نگاه زد می لبخند که او به و فتمر عقب قدمی

 را او که چیزی بگویم چیزی او به توانستم نمی اما شدم خیره اش نگاه به و کردم حس کردم داغ گونه روی را دست کف

 به ، داد یم شکنجه مرا قلبم میان در ترسی و بودم نکرده حس را ها محبت   نوع این   من بودم گیج ، کند دور من از

 : گفتم سختی

 !!! االن همین...  خونه برم خوام می من...  من ـ

 که ودمب شده آماده سریعی و تند منم و رفت بیرون خانه آشپز از و داد تکان دستورم قبولی برای را سرش و زد لبخندی

 . خانه برم
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 سیح ، بگیر فاصله ازش و باش اکتس گفت می حسی یه ، نکردم نگاه اش چهره به بودم ماشین در که ی لحظه تمام

 نآ بود لحظه آن به حواسم تمام ؛ بودم گیج حس دو این میان و دارد دوستت دیوید...  کن حسش دوباره که زد می زنگ

 . بودم نشده نوازش اینگونه وقت هیچ من ،  عمرم در متفاوت نوازش

 : برنگشتم اما کرد متوقف مرا یویدد صدایی رفتم عمارت سمت به و شدم پیاده عجله با ماشین ایست با

 !!! کیفت بیا...  هیما ـ

 : گفت رفتنم قبل گرفتم را کیفم

 !!! کنم می خواستگاری ازش رو تو اومد بابات...  نبوسیدم رو تو دلیل بی من هیما ـ

 . خیال و فکر هزاران و ماندم من و شد دور ازم دو با او و افتاد اش نگاه به چشمام لحظه همان و

 ، کردم می حس وجودم از قسمتی هر در را شادی حس او با ، بودم خوشحال دیوید با من کردم فکر او به را شب مامت

 ؟! شدم عاشقش من یعنی ، کردم می شماری لحظه دیدنش برای

 ؟!!! داشتم دوستش یعنی ، کشیدم پایینم لب به دستی

 *** 

 داردی برای مناسبی لباس که شدم کمدم گشتن مشغول او خیال بی ؛ آمد طرفم به اخم با و کرد باز را اتاقم در فرهاد

 . بودم زده هیجان واقعا ؛ کرد می خواستگاری پدرم از را من مثال امشب حال هر به کنم پیدا دیوید با امروزم

 ؟!!! هیما ـ

 : گفتم برگردم اینکه بدون

 ؟!!! چیه ـ

 ؟!!! کردی می مالقات بیرون کی با مدت این... تو ـ
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 : دادم بیرون حرص با را فسمن

 !!! برید بیرون فکرم از نحست عمارت و تو که خوردم می هوا فقط هیچکی ـ

 : کنم نگاهش کرد مجبورم طوالنیش مکث

 ؟!!! وقت اون پرسی می چرا گذاشتی برام پا به همه این که تو خب ـ

 . درک به شد ناراحت که درک به ، رفت و شد بلند

 غیر لباس با کنارم هم فرهاد و داشت دست به رز گل از گلی دسته و بود نشسته جلویم خرهمس و پیک و شیک دیوید

 : بود نشسته رسمی

 ؟!!! داری چکار دیوید بگو خب ـ

 : کرد فرهاد به نگاهی و من به نگاهی دیوید

 ... !!! من...  قربان راستش ـ

 !!! داریم دوست هم ما ـ

 : بودم ندیده را اش نمونه که شد خشمی به تبدیل کم کم فرهاد بتعج ، شدند خیره من به تعجب با دو هر

 ؟!!! کیه دونی می داری دوستش تو که کیه اون...  باشی داشته دوست این کردی غلط تو ـ

 : گفتم لبخند با و دوختم نگران دیوید سمت به روی خونسرد

 ...!!! نیست بیش ی راننده که نیست مهم...  عشقم ـ

 : گفت ترسناک ای چهره با و کرد بلندش و گرفت را دیوید یقه خمیز ببر مثل فرهاد
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 باشم مواظبت که گفت کارن...  کردم دخترم راننده رو رذل توی منطقی چه با من اصال...  سگ پدر خوردی گویی چه ـ

 !!! بود این منظورش پس

 ...!!! واقعا من...  صدر جناب ببینید ـ

 دمهخ همه رفتم سمتش به نگران من و کرد پرت سالن میان را او که شد شصورت نثار مشتی حرفش تکمیل از قبل

 . بودند خیره سالن خورد زد به ، مخفیانه

 او قطف انگار که زد می را دیوید طوری نبود بردار دست من تالش با حتی فرهاد ، خورد می که بود دیوید فقط این البته

 . شنید نمی را فریادش صدایی و بود بکس کیسه یک

 و کردم دیکنز رگم به و برداشتم را گلدان شده خورد شیشه از تیکه برگشت سمتم به فرهاد صداش با شکستم را گلدان

 : گفتم اشکی چشمان با

 !!! کن ولش...  کشم می خودمو وگرنه...  عوضی کن ولش ـ

 : رفتم می عقب ترسیده آمد سمتم به و شد بلند آرام فرهاد

 !!! خودت نه پولته دنبال فقط ونا...  کن گوش...  هیما ـ

 : گفتم دورگه صدایی و گریه با

 میل به بزار بار یه...  بکشم نفس بزار...  نچسبون من به رو کثیفت پول... ندارم پول ریال یک حتی من...  پولم کدوم ـ

 دوسش لعنتی...  رمدا دوست و دیوید من بابا کن گوش پس...  دونی نمی خودت ی بچه منو مگه...  کنم انتخاب خودم

 ؟!!! چه یعنی داشتن دوست فهمی می فهمی می رو کلمه این معنی تو اصال...  دارم

 . کردم ؛ کرد می ام ه نگا که خون پر دهان با زمین پخش دیوید به نگاهی

 رو هشیش اون هم االن دخترم باشه...  کنم می تحقیق این درباره منم...  کن فکر بهش... آخرت جواب قبل ولی...  باشه ـ

 !!! خدا رو تو کن دور دست از
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 : گرفتم و اش شونه رفتم کرد می خونی هایی سرفه که دیوید سمت به و کردم پرت و شیشه تیکه

 !!! متاسفم...  متاسفم ـ

 : شد گرفته محکم بازوم

 !!! مهدی...  مهدی ـ

 ...!!! فطرت پست عوضی...  کن ولم نه ـ

 : شدم برده اتاقم به فرهاد توسط منم و برد بیرون سالن از یدکش با و دیوید و اومد قلچماقش

 !!! عوضی ینیست عشق الیق تو باشه نداشته دوستت داشت حق مامانم...  پست ظالم یه ظالمی یه تو...  شیطانی یه تو ـ

 .       لرزیدم صداش از که بست محکم را در و اتاقم توی کرد پرتم

 . شد بلند ام سکسکه و کشید تیر خودم گلوی آخر دادم می فحش بهش و کردم گریه اتاقم در شب تمام 

 : نکردم اش نگاه حتی من اما ، آمد طرفم به غذا سینی با و کرد باز و اتاقم در صبح

 ؟!!! چطوره دوستت خونه بیریم بخور ات صبحونه...  دخترم هیما ـ

 سرخ چشمایی با ، متنفرم ازش چقدر بداند تا سوخت می باید بود چه هر ؛ لباسش روی کردم پرتش و زدم سینی زیر به

 : شد خیره بهم شده

 ... !!! شدی عار باز ـ

 : کرد نوازشم دوباره او که کشیدم کوتاهی جیغ و کردم جمع را خود ترسیده من و شد بلند زدنم برای دستش

 خواهش پس از چطور اون شدی بزرگ نعمت و ناز توی تو...  کن فکر لحظه یه بیا...  نیست تو الیق پسر اون هیما ـ

 ...!!! میاد بر تو های
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 !!! خواهم نمی رو خودش جز هیچی من ـ

 : کردم قفل را در و رفتم حمام سمت به و زدم پس سرم روی از  را دستش

 !!! دونی می مقصر و من شه می پشیمون بره زودگذرت های حس این...  کنم می فکر تو مصلحت به من هیما ـ

 : مکرد بلغور

 !!! ببینمت خوام نمی گمشو ـ

 اخراج شک بی دیوید و بود گذشته شب آن از هفته یک نشناختم را اش شماره خورد زنگ تلفنم ظهر هایی نزدیک   

 . بروم بیرون دیگری راننده با نداشتم اجازه حتی من ؛ بود شده

  دادم جواب

 ؟!!! بله ـ

 ؟!!! عزیزم خوبی...  بانو سالم ـ

 : نشستم ای گوشه و شدم حمام داخل و پریدم اج از صداش با

 ؟!!! نشده چیزیت خوبی...  دیوید ـ

 : گفت و خندید

 !!! عالیم شنیدم صداتو که االن...  نمیشه هم خراش که این ـ

 : گفتم وار زمزمه و کردم قایم هام دست میان سرم و باریدند هام گونه روی اشکم

 !!! دیوید ببخش نم...  خوردی کتک من بخاطر تو متاسفم ـ

 ... !!! افتم می پاش به شده خواستگاریت میام بازم من شه می خسته بابات...  من بانوی نکن گریه ـ
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 : گفتم و بریدم را حرفش تند 

 !!! خدا رو تو نه...  کشه می رو تو نه ـ

 ؟!!! بدزدمت کنم چکار پس گلم ـ

 . بودم انجامش به حاضر برگرداند فرهاد به مرا باز و نکند ولقب او اگر حتی را فکرم و خورد مغزم به چیزی ناخواسته

 ؟!!! عمارت پشت کوچه بیای تونی می امشب ـ

 !!! بکنیم و غلطش که نکردیم امتحان هنوز و درست راه ما...  هیما ـ

 باش منتظرم 1 ساعت... کنه نمی قبول بشه دندونات رنگ موهات شناسم می تو از بیشتر رو روانی مرد این من...  چرا ـ

!!! 

 به و بود هخیر تلوزیون به که او به ؛ رفتم پایین و پوشیدم را فرهاد عالقه مورد لباس ، رفتم اتاقم سمت به و کردم قطع و

 : دکر نگاه چشمانم به متعجب انداختم آغوشش در را خودم ، نشستم کنارش و کردم نگاه ، کرد می نگاه را اخبار نظر

 ؟!!! خوبی ـ

 تکیه سرم روی را سرش و شد حلقه هام شانه دور هم او دست و کردم حلقه دورش را هایم دست و دادم کانت را سرم

 : داد

 !!! دخترم داریم و هم همیشه برای ما ـ

 چطور دمکر می فکر گاهی که بودند شده مهربان و زیبا هاش لبخند انقدر فرهاد ، شدم خیره تلویزیون به و نگفتم چیزی

 و کردن فکر من شادی به من خوشبختی به چرا پس برایش مهمم انقدر من اگر ، باشد خودپسند و ظالم رانقد تواند می

 . کرد فکر خودش تنهایی به فقط

 ی هلحظ ، بوسید را پیشانیم و کشید رویم را پتویم ، گذاشت تخت روی و آورد اتاقم به مرا فرهاد و زدم خواب به را خود

 و مبرداشت پول مقدارزیادی و شناسنامه و لباس دست دو تند تند و کردم باز را چشمانم ، ادد صدا در و شد دور ازهم بعد
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 رفتن از لقب برداشتم را کیفم و پاسپرتم من و خارج رفتیم می عقد از بعد داشتم احتیاج ام نقشه برای که الزمه مدارک

 . نوشتم برگی روی

 . ندارم و نداشتم دوستت وقت یچه من شدنی ترد همیشه الیق تو فرهاد متنفرم ازت "

  " عاطفه

 می سُر مرا مدام گچی پایی سنگینی رفتم پایین بودم کرده طناب مثل درست که های پارچه با پایین سمت به بالکون از

 دیوار زا زیاد زحمت با و رفتم پشتی دیوار طرف به محتاط و خوشحال با.  روم پایین شدم موفق آخر در اما افتم بی که داد

 : آورد خود به مرا دیوید صدایی که شدم خیره عمارت به ترسیده رفتم باال

 !!! اشتباه کارت هیما ـ

 !!! نگو چرت بگیر دستم ـ

 پایین دبو گرفته را کمرم که دیوید کمک به ورش آن از و رفتم باال دیوار از من و کشید و گرفت و دستم لبخندی با اونم

 : شدم خیره ون  به ، آمدم

 ؟!!! کیه ون ـ

 !!! بانو کرده بیکار رو ما که بابات...  دوستمه مال ـ

 : کردم آرامش حس کوچه از رفتن بعد  ، کرد پرت عقب را کیفم و شدم ون سوار کمکش با

 ؟!!! خوبی ـ

 : بستم چشم و دادم تکیه صندلی به را سرم

 !!! آره...  بدی پس فرهاد به و من نشی خر اگه ـ

 !!! خوشگله نمخا باشم شده خر مگه ـ
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 . رفتم خواب به ماشین هایی تکان ،با بخوابم کردم سعی و زدم لبخندی

 . بایستد نبود قرار هرگز ماشین این انگار بودم، خوابیده چقدر دانستمنمی

 . کردندمی درد شدت به کردممی حس سنگین را پاهایم و کشیدمی تیر کمرم

 . رسیمب باید که جایی به ایمنرسیده هنوز ، کجاییم که ببینم و کنم باز چشم کوتاه چند هر لحظه برای خواستمی دلم

 شاحساس بی و رحم بی های دست و دار و فرهاد از دورتر بس جای به پشتم، سابقهبی درد و خستگی آن با دانستممی

 . گریختیم

 . نبود بدنم در جانی هیچ چرا ؟!بود شده چه واقعا

 . است شده رد نحیفم جسم روی از زرگب بسیار کامیون یک کردممی حس

 . نمک تر را کشیدمی تیر داشت که گلوی و خشک های لب یا و ببرم باال را سنگینم های پلک حتی توانستمنمی

 . نداشتم هم را امزنده بگویم اینکه برای نایی حتی

! هن یا شممی فشرده ، ورمخمی تکان کشیدم، دراز بیدارم،نشستم، خوابیدم،: نداشت جدی منعکس ذهنم در هیچی

 . کردم نمی حس درست را هیچی

 که بود شده تهی ورطه این از ترعقب باوری که صورتی در ، رفتم خواب تند هایحرکت حال در ابرهای روی انگار

 هشهمی مرد آن در که جدیدیم مشترک زندگی با خوردن پیوند و فرهاد از فرار حال ودر نشستم دیوید کنار در" گفتمی

 ویار در و کرد دور کردنم شک و تردید از را بودنم گونه گیج حتی باور همین" هست من با دیوید اسم به  شادی و خوب

 زالو و ظالم فرهاد کنار از  بهتر و امن بسی جایم دیوید کنار در که زیرا  نکنم شدن بیدار برای تقالی که کرد امیدوار مرا

 .  است صفت

*** 
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  به و بست رخت پلکانم پست نمایش پرده از کم کم رویا دنیای صورتم به آرام نیمه های سیلی به هشبی چیزی برخورد با

 . کرد سفر دور

 . بود صدا بد و خشک ی سرفه خاک تنفس بخاطر واکنشم اولین

 . نبود مخوابیدن از قبل جایی به شبیه هیچ که داشتم قرار کوچک بسیار انباری یک در من ، کردم درک را موقعیت کم کم

 . بودم گیج کوتاه چند هر مدتی و بود شده خشک مغزم

 . بود پیچیده سینه روی را دستهایش و بود داده تکیه در چارچوب به دیوید

 .شدم چهره و فرم بد زمینی سیب کیسه آن متوجه تازه کردم حس هایم گونه روی که فشاری با

 با را هایم گوش ، کرد  بازرسیم و پوشیده لباس پزشک کی مثل درست  ، کرد راست و چپ دستش حرکت با را صورتم

 در آنچه که بودم مبهوت و مات من و داد را تلفنش جواب دیوید لحظه همان و کرد چک داشت دست به که کوچک چراغ

 . نیست بیش خیال یا واقعی است وقوع حال

 . کردم حس(؟) نظیرش بی عالمتی با را بزرگ چرای حتی 

 ست؟ عالی بسیار انگلیسم من دانستمی او زدمی حرف گلیسیان زبان به دیوید

 همیشگی حراج همون از آره...  ببینه اگه ولی...  دونممی... نباش نگران هست حواسم البته...  شه می معاینه داره -

 دبی رسیمب شاید شب فردا یا امشب...  شدیم دور خیلی رسهنمی بهش دستش...  کردم فراهم چیز همه نباش نگران...

 !!!بای... فعال... باشه... 

 :کشید تیر نفسم مرد صدای با

 !!! کن باز تو دهن - 

 و زدم پس را دستش بود؛ هیچ دیگر این کرد می خفه را فرهاد که بودم همان هنوز من اما بودم منگ و متعجب و گیج

 :  کشیدم فریاد
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 ...!!!گندو بو عوضی ور اون شو گم -

 :جوشیدند هایم اشک ، کرد نوازشم شد خیره بهم و نشست جلویم دیوید بودم او با که درحالی

 !!!من بخاطر...  بشی معاینه باید... بریم قراره ما... بانو هیما -

 :گفت مرد آن به که دید وحشیم چشمان در چه دانستم نمی

 !!! داریم کار...  باش زود - 

 کرد تثب کوچکش تاپ لپ در و کرد چکاپ دندانپزشکیش وسایل با را دهانم مرد آن و نکردم مقاومتی هیچ بار این من و

. 

 ؟! دانستمی زبان آنقدر چطور او بود بحث حال در مختلف های زبان با مدام که بود دیوید به ام نگاه من

 :غریدم دیوید به رو بار این که کند باز را لباسم دکمه خواست و آمد تر نزدیک مرد

 ...!!!کشمتمی بیای سمتم به دیگه قدم یه عوضی ؟...! کنهمی غلطی چه داره این -

 : زد داد دیوید

 !!! دیگه کن همکاری میریم بده تو سالمت کارت فقط...  دکتره ایشون هیما کن بس  -

 : گفتم پرخاشگرانه

 ...!!!ترم سالم تو از خیلی من -

 . کُند توانم و ست برنده زبانم دانستمی او گرفت را ام یقه و آمد سمتم به دیوید

 . بندازمش عقب نتوانستم کردم کاری هر

 . شدم سبزش نگاه به ه خیر من و رفتند ور آن ور این به سرگردان مانتوم های دکمه فشارش با
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 !بجنب... آخر سیم به نزدم تا کن اطاعت صدا و سر بی... آخرئه بار -

 می بحث چیزی سر ها خطی طرف آن با هنوز و بود فهکال شدم خیره دیوید به کشنده بغضی با من و آمد طرفم به مرد آن

 . فهمیدممی را دو این که انگلیسی و فارسی اال زد می حرف ها زبان همه کرد

 . رسید شلوارم دکمه به که وقتی تا کردمنمی حس پوستم روی حتی را مرد دست

 . نبود آنجا انگار که شدم خیره دیوید به نگرانی با

 . زدم پس را مرد دست

 ؟!!!کنیمی چکار: 

 : گفت اخم با داد فاصله اش گوش از را گوشی دیوید

 ؟! !!رهمی مخ رو صدات که باز -

 ...!!!خواستمی عوضی این -

 ؟!!! شدمنمی او ناموس من کنیم ازدواج بود قرار ما نداشت غیرت دیوید آمد بند زبانم

 : شدند اشکی و برداشتند ترک چشمانم

 !!!برو...  دکی کافیه -

 ...!!!بکار باید اما-

 !!!!کارت رد برو هم االن... نه یا داره بکارت من زن داره عرب های عوضی اون به ربطی چه  -

 و گرفت آغوش به گریستم می بهاری ابر مثل که مرا و آمد سمتم به مهربان او و نسشت دلم به محو هرچند حسی

 . کرد نوازشم
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 !!!پیشتم من...بانو نیست چیزی -

 : یدمنال

 !!!ترسممی -

 : کرد جمعم خاطر

 و تنهایی همه این از میشیم دور...  درد و تلخی همه این از میشیم دور... کردند صادر که رو اجازه... عشقم نترس -

 !!!بردگی

 . بستم دل میگفت که رویایی به و بستم چشم  آغوشش در

 ؟!!! دبی بریم قرار -

 : رسیده آرامش به شده آزاد گفتمی داشت که انگار مردانش هایدست فشار و کردم حس سرم وسط را چانش

 !!!خوشگلم آره... بانو آره -

 آمد ادمی دبی به فرهاد زیاد امد رفت و کار  ببندنم؛ چشم ذاشت نمی تردیدی اما گرفت جان لبانم روی جانی نیمه لبخند

 ! جستم آغوشش از بریده سر مرغ مثل و

 !!!دور خیلی...   دورتر جای یه... دیگه جا یه بریم... کنهمی پیدامون سوته سه فرهاد... نه دبی -

 : گفت و زد کجی لبخند

 !!!بهتر خیلی جا یه دیگه جایی یه ریممی بعد...  کنیم ازدواج اونجا-

 از هک برداشت را بود افتاده گردنم دور که شالم و گرفت چنگ به را آن که بردارم را مانتوم خواستم و کشیدم نفسی

 . کرد ذق ذق گردنم پست کشش

 : زد صدا من جانب از پرسشی از قبل لحظه همان و
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 ؟...!!!نذیر...نذیر-

 به ای پیشرفته عکاسی دوربین که بود جوانی پسرک ؛ کشاند او سمت به مرا  نگاه "قربان بله" گفت که مردی صدای

 : تگف او و خورد سر دیوید سمت به او از  متعجبم نگاه.. داشت، دست

 ...ذارننمی نباشه الزمه عکس یه خانم-

 !!! فرهاد دل ور مونیمی اینجا شی می دیپرت وقت اون نباشه 

 !!! بگیرم عکس عمرا وضع این با تازه.... دارم پاسپرت من اما:  نالیدم

 : کرد فوت را نفسش

 هی تابعیت با اونجا از و دبی ریممی یمدار...مکه بریم قراره مگه ضمن در...  کجایی فهمهمی فرهاد که پاسپرت اون با-

 کارتت ینگر دارم بدبختی چه با ساعت یه بینینمی... امون نقشه به بزنه گند مانتوت و شالت خواهیمی   ،.خارجی کشور

 ؟!!!آسمانی بالیی میشه تو واسه برهنه سر عکس یه وقت اون کنممی جور رو

 برگردم بود قرار اما فرهاد پیش برگردم نبود قرار دیگر من هست درست کردم، گناه احساس چرا چرا دونستم نمی

 هک ذاشتمی( ؟) مزاحم عالمت یک آخرش و کردمی بندی جمله و زدمی حرف ای گونه به او اما ؛ خودم تابعیت با کشورم

 .کردمی امخفه

 . برگرداند من به را مانتوم و شال موقع همان و شد تمام گفت و گرفت عکس چند نذیر

 . بودنش از ناراحت هم او بودن از خوشحال هم داشتم عجیبی احساس

 من روی به رو که دیویدی یا کردممی حس لنج مانند گهواره تکان در که دوردستی رویا کنم قبول را کدام دانستمنمی

 . کردنمی هم نگاهم و رفت می ور تاپ لپ با و بود نشسته

 ؟!!!دیوید-

 : گفت کمی لبخند با و کرد رخوردب نگرانم نگاه به اش نگاه
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 "ی شیشه چشم بانو " گذاشتن تو اسمت...  کردی پیدا دار طرف کلی -

  زدم لبخند و کندمی شوخی فهمیدم من و خندید و شد یکی تعجبم و اخم

 ؟!!!رسیممی کی... دیوانه -

 !!!بخواب بلورین چشم داری وقت هنوز...  شب فردا -

 . بستم چشم ؛ وار امید اما بودم خبر بی آن از که ی آینده از ترسیده و یفضع بدنی با ناخواسته من و

 هایم رگ در را چیزی و بود شده اخمو دیوید کردم باز چشم وقتی کردم حس چپم دست رگ روی را تیز نوک چیزی

  .کجام و نندکمی چه من با است، اتفاق حال در چه ، نفهمیدم هیچ و شدند بسته چشمانم دوباره که کردمی شلیک

*** 

 بس چیزی کردم باز چشم وقتی اما کندمی بیدارم دارد دیوید که زدم لبخند ناخواسته و شدند باز نوازشی با چشمانم

 . دیدم ذهنیم مارپیچی تصورات با متفاوت

 بس اتاقی واقعا آنجا کجام، دانستمنمی بودم کرده گم را صدایم دادم تکیه  تخت تاج به و رفتم عقب کمی ناخواسته

 ؟!ترسیدم چرا پس بود قشنگ

 ویددی است؛ خیره امچهره اجزایی و من به لبخند با که سیاه نگاه این و بیم و ترس از که حال ؟!است رفته کجا دیوید

 ؟!است شده غیب کجا

 قبع سیاهش الک هایدست و نگین از پر کتی با او و کشیدم؛ عقب تخت روی ترسیده من و آورد سمتم به را دستش

 . بودم خیره او به گرفته گارد من و شد تر

 من و " مسترس یس " زد لب او که گفت چیزی دخترکی به روی و داد عقب را اش قهوه های ریشه و سرخ رنگ موهای

 . بود هازن شبیه بود مستر او چرخید سمتم به ام کرده نگاهش
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 داشت دست به که چیزهایی همه آن حتی و شیدشک سرمه و خط هایچشم روغنی و سرخ هایلب و نگین هایگوشواره

. 

 اش سیانگلی به چینی یشده مور مور لهجه با و کرد ام نگاه چشم گوشه از کردم جمع را خود بیشتر و شد بیشتر ترسم

 : گفت

 چی ییعن این دونیمی...  تو واسه فقط میان هاارباب همه وای...  کنیمی منور رو اینجا امشب تو ایشیشه چشم نترس -

 !!!  قدرت یعنی... لذت یعنی...عیش یعنی پول یعنی

 : آمد در گاردش از بدنم و کردم پوفی خندید ریز و گرفت دهان به را دستش

 ؟...!!! دیگه کیه ایشیشه چشم...   چیه هاارباب از منظورت -

 . بودند گرفته دیگری روی و رنگ حال ندانستم بیش شوخی را ها آن من که کلماتی و پرید عقب ذهنم ناخواسته

 . خندید صدا با و گرفت چنگ به را هایمگونه و آدم سمتم به دلقک مرد نیمه آن نه مرد آن

 : کشیدم فریاد و زدم پس را دستش عصبانیت با

 ؟...!کجاست دیوید -

 : گفت مضحک و گذاشت بینیش روی را اشاشاره انگشت

 که شدممی دیگه دختر ده از زیباتر و گرفتممی حمام یه. ..بودم تو جایی.. . ندارن دوست بلند صدای هاارباب...  هیس -

 ! !!بخره منو ارباب بهترین

 : گفتم و شدند کج هایم لب

 ..!!!روانی...  برسی آرزوت به امیدوارم -

 . رفتم در سمت به  لنگان و آمدم پایین تخت از روانی آن سمت مخالف
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 پناه او به ترس با من و بود دیوید شد باز اتاق در لحظه همان و کشیدم جیغ واستهناخ نیز من و گرفت پشت از مرا که

 . بردم

 ؟!کردمی اذیتم داشت عوضی این... بودی کجا -

 . دوختم او خونسرد و آرام چشمان به را اشکیم چشمان کرد جدا خود از مرا و گرفت را هایمشانه دیوید

 . افتاد پایین به وزغ آن سمت از من دست و زد کجی لبخند او و کردم گم را صدایم

 !!!کن اشآماده...  جیم -

 ربانمه مرد همان درست او و کنممی فکر اشتباه من شاید نه یا بود درست کردم می تصور آنچه بودم کجا ام مانده من و

 . ست گذشته طبع شوخ و

 : پرسیدم ملتمسانه و گرفتم را بازویش و رفتم سمتش به اشکی چشمان با

 خواهیمی شدی پست اینقدر ندارم و کسی اینجا تو جز من...  نزار تنهام خدا رو تو...  شده چت تو دیوید....  دیوید -

 همه اون... تریپست هم فرهاد از تو آشغال... عوضی...  دادن بهت چقدر... اینجا غیرت بی های عرب و شیخ به بدی من

 شدم عاشقت من لعنتی...  سیاه مرداب این نه   دریا توی نداختیممی من و داشتیمی بر رو اون بود همراهم پول

 ...  !!! سگ بزن حرف کردی امدیوونه...

 :غرید شدندمی سایده هم روی که هایدندان میان از و گرفت چنگ به را موهایم چطور نفهمیدم

 !!!کنممی اتخفه یا...  شو خفه -

 . خوردم را هایشفریبکاری فریب ،چطور بودم احمق آنقدر چطور من و باشد نامرد آنقدر توانستمی چطور

 .شدند بسته چشمانم موهایم کشش از کشید وحشیانه را موهایم

 . بودم دیده دیوید بدون که هایآن حتی  پاشیدند فرو رویاهایم هایبرج تمام
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 . بودند کشیده ته باورهایم و خوردم شکست من اکنون

 . کنم پیدا رنگ سبز گوی دو آن در احساس اندکی بتوان شاید کاویدم را چشمانش کرد برخورد چشمانش به نگاهم

 . کردمی حس شکستم از او که لذتی حس شد امیافته تنها اما

 . کرد اشاره نما دختر مرد آن به و زمین روی کرد پرتم

 !!! کنیمی گوش و هاش حرف صدا و سر بی -

 . شدممی بلند و زدممی زانو به دست باید نه...  نه

 . ذارمنمی  کند؛ برده مرا دیوید بار این ذارمنمی نگفتم چیزی کرد ارباب مرا فرهاد نداشتم قبول را شکست من

 . شدم خیره نگاهش در وحشی و نفرت با ایستادم جلوش

 لباس رد خفته گرگ آن همین و بس و بود دستم گرمایی بدم او به توانستممی که ی هدیه تنها من و رفت باال هاش ابرو

 . کرد بیدار را دلبستم او به که دیوید

 ؟!!!کرد غلطی چه...  کردی غلطی چه)... (ه توی:  گفت انگلیسی به و شد خیره من به برزخی چشمان با

 تیز آهویی من که فهمیدم لحظه همان کرد نزدیک خود به و گرفت را امیقه بگویم او به شخصیتش خور در چیزی آمدم تا

 ست قراره گوشتم سر که شیرم از ی گله میان اکنون ؛ کردممی بازی را بودن شیر فرهاد سایبان زیر و خانه در فقط پا

 . کنند رقابت

 اردیو به را جسم که خورد شکم به محکمی لگد لحظه همان و شوم بلند که نداد وقت بار این اما  شدم پرت دیگر بار

 . نالیدم گلویم در صوت ترین باال با کردم جمع شکمم در را پاهایم و لرزاندم را اتاق تمام دردش از کوبید

 : گفت و نشست سرم باال دیوید

 ! نمک خالصت تا کنی التماسم که کردممی کاری وگرنه بفروشمت باکره و سالم بود این بر قرار که کن شکر رو خدا -
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 . دیدم گرفته غبار و گیج را او و بودند شده تاب چشمانم

 . رفت کردمی درست حرص از را سویشرتش که دیوید سمت به کنان اف اف ، دیگر مرد آن

 : نالیدم.  شدمی بیشتر و بیشتر دردش شدم امشکسته پا متوجه

 ...!کنهمی درد پام... پام... آخ -

 :  پرسید که کرد مرد آن به رو هایمناله به توجه بدون دیوید

 ؟! ها ریزهمی هم به و حراج بفهمه صومد...  سالم نوشته اشپرونده توی...  کنیم چکار پاشو -

 یانب بگو هات)...(هر اون به هم تو...  تونهمی دانی...  کنممی حلش:  گفت او به رو و انداخت نگاه اشکیم نگاه به دیوید

 !!! شدی نزدیکش نبینم دیگه. ..کنن اشآماده

 : گفت تشدس های تکان با دیوید انگشت تهدید و اشاره با مرد

 !!! کردممی چکش داشتم...  اصال نه -

 صدا یب و گذاشتم طالیی های پاکت روی را سرم او به اعتماد از پشیمان و ناامید من و رفت و کرد نگاهم دیگر بار دیوید

 . نالیدم و کردم گریه روزم و حال برای

*** 

 ، وانمتنمی بگویم خواستم تا من و بایستم داد دستور و کرد باز را پایم گچ مرد آن هم باز دادهایم و جیغ و مخالفت با

 . کرد پایم و سر و گرفت را بازویم دیوید

 ، نزنم لنگ و بایستم درست داد دستور

 . شدمی مگر اما
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 شودمی تکه تکه داشت قلبم دانستمی گرفتمی سیلی و فحش باد به مرا دیوید وقتی ، داشت سختی تاوان خطایم هر

 ؟!

 : توپیدم او به بود شده دورگه هقم هق و گریه از که صدایی اب دادم هلش

 !!! بمیرم خودم درد به کن ولم... کن ولم...  عوضی تونمنمی لعنتی... تونمنمی... خودمه دست مگه...  خر عوضی -

 . کردمی را خودش کار فقط او اما

 بارهدو و کند نازم حتی دروغ به داشتم دوست دمش دیوانه ، افتادم گرفت سمتم به را براقی و جدید های لباس وقتی 

 . است بودنمان هم با خاطره محض کند می آنچه که بگوید

 ؟! هان بشه کبود و سیاه خوشگلت چهره این که خواهینمی...  تو و دونممی من وگرنه...  باشه تنت بیام هیما -

 بود وتاهک کوتاه دامن  شامل که لباسی به.  گریستم و کردم قایم هانم دست میان را سرم ، رفت و شد بلند و زد لبخندی

 . بود شده ثبت رویش20 شماره که ناف باالی تا تاپ یه و

 آنجا ات ست گذر زود سرابی فقط بینم می عشق من آنچه دانستم می کاش زندگیم با کردم چه خودم با کردم چه خدایا

 . شدمنمی نابود تا ، کردندنمی امدیوانه تا نبودم

*** 

 من که داشت ایفایده مگر اما ، کندمی درد صورتم اجزای تمام کردممی حس بودم کرده گریه بس از شد باز اتاق در

 که کندمی فرقی هیچ نما دختر مرد آن و دیوید برای نه شک بی کنم؛ پر پشیمانیم هایاشک از را اتاق این که کنم گریه

 . باشم زنده یا بمیرم یا کنم گریه من

 :  گفت دخترانه ادای با دمر

 ! باش زود...  ریختی اشک هرچه بسه...  نکردی تنت لباستو هنوز که تو وا - 

 : غریدم و زدم پس کردمی عمل را افتضاح لباس آن که را دستش
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 ! نم..ک ی..م..ن تنم و این هم بمیرم من... بگو دیوید اون به گمشو برو -

 :  امد خودش به بود زده زل بهم ونیبقلم های چشم آن و آویزان های لب با

 ! شد پاره گوشم پرده...  ادبی بی اینقدر چرا تو...  خب خیلی -

 . شد دور خشم از شده قرمز من از و زد قدم زنانگی با و

 شاید ردبنمی بیمارستان به مرا دیوید وقت هیچ کاش ؛ کردم فکر گذشتم به و کردم قایم دستانم میان را سرم دوباره

 . آوردنمی شده خراب این به مرا و ست خرپول من قیم که فهمیدنمی وریاینط

 . شدممی برده مادرم مثل منم یعنی خدایا

 . خواستمنمی توانستمنمی من نه نه

 .آن به  چسبیدم و بودم داده تکیه بهش که تختی به ترسیده من و خورد دیوار به در

 . بودم ترسیده خیلی بودم ترسیده قرمز پارچه من و بود وحشی گاوه یک مثل درست دیوید چهره

 : داد دستور دیوید

 !!! بیرون -

 و شدم کارش از گیج کرد پرت گوشی به و آورد در کاور از را لباس دیوید بست را در عجیب مرد اون و رفتند بیرون همه

 . ترسیدم بیشتر

 :زد کجی لبخند کرد نگاه امچهره به و نشست پا یپنجه روی جلوم

 ؟! نگفتم یا گفتم امممم... چشم گیمی فقط... صدا و سر بی نگفتم مگه -

 : نالیدم ، جوشید دوباره اشکم چشمه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 151 

 ...!!!نمی پول تو مگه -

 .کشید تیر مغزم تمام و گرفت درد صورتم بود زیاد خیلی دردش چرخاند اشضربه مخالف را صورتم اشسیلی

 : برگرداند خودش سمت را صورتم و ذاشتگ هایمگونه روی را اشاشاره و شست انگشت

 ؟! بگو چی فقط گفتم -

 :  آورد در را سویشرتش شد بلند و زد لبخند شدم خیره او به تنفر با فقط

 ! باشی باکره نیست الزم...  بخره رو تو خارجی یه قرار که شد عالی خیلی -

 . رفت پایین صدا پر دهنم آب ترس از و فهمیدم را قصدش

 نآ سمت این به وار دیوانه من و آورد در حرکت یک در را تیشرتش دیوید گشتم فرار برای ی راه و شدم ندبل زحمت با

 . بیابم فرار برای ی راه شاید تا کردم می نگاه سمت

 نگونهآ خواستمنمی دهد نجاتم کسی داشتم انتظار و بودم چسبیده کمد به من و آمد سمتم به و کرد باز را بندش کمر

 . بدم دست از را دنمبو دختر

 . دادممی فشار هم روی محکم را چشمانم داد بند را نفسم عطرش بین

 . زدممی پا و دست و کشیدممی جیغ  برد تخت سمت به و کرد بلندم

 . نبود خودم دست ترسم و ناله و اشک

 : نالیدم بود گذشت کنارم را هایم دست

 !!!  کن  ولم...  کن ولم. ..کردم تو به بدی چه من آخه. .. کن  ولم دیوید خدا رو تو -

 شد متوقف خوردم تکان شدم خشک ؛ داد جر وسط از را تاپم و آورد باال را سرش
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 : 

 ! کنممی التماست... نکن و کار این... بگی تو چی هر باشه...  خدا رو تو...  خدا رو تو دیوید نه -

  چرخاند بود انداخته که اسیلب سمت به سرم و گرفت چنگ به موهایم ؛ نکرد گوش اما

 ! لباسه اون به رسیدنت فقط موندنت دختر و من بین -

 . کردم نگاهش بودم کرده جمع را خودم که حالی در

 هب متعجب و ترسیده من و زد قهقه با او و رساندم لباس به را خودم سرعت با)... (  خواست تا شدم ولو تخت روی دوبار

 . شدم خیره او

 : سویشرتش هم بعد و برداشت را تیشرتش و آمد پایین تخت از

 ؟!گرفتی...  نیست رحمی دیگه بخوری ها گو این از اگه... توئه حراج نوبت بعد دقیقه ده -

 . اینوشته من برای که است سرنوشتی چه این خدایا ؛ خورد سر دیوار روی از سرم و کردم تن به دامن و تاپ رفت و

 : بود مرد همان شدم، رهخی آن به هم من و شد باز در

 ! زود. ..باش زود  ی شیشه چشم...  تو نوبت بجنب -

 :دادیم توضیح و گفتمی رفتن حال در رفتم دنبالش ناالن و شکسته قلبی با رنجور من و کشید و گرفت را بازویم

 تپش مرده که اول دور همون فقط... خورینمی تکون حتی گینمی هیچی... ایستیمی سکو روی اونجا مودب و ساکت -

 دزو... نداره ربطی من به هاطرفی دیوید با کنی کاری خراب اگه...  فهمیدی. ..تمام و میای عشوه با چرخ یه گفت میزه

 !!! کن عجله... بیا راه باش

 نیدمشمی را شان تق تق صدایی نیستم آنجا کردممی حس بودند داده که هاچکمه آن با رفتممی راه متحرکی مرده مثل

 . بودم هوا در نداشتم حسی اما



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 153 

 میان حتی احساس کلی با زنی نه آدمی نه کردندمی حراج جنس داشتند که انگار ؛ بردن حراج سالن به مرا باالخره

 . بهتریم کدامان کردندمی اشاره انگشت با که دیدممی شیک و زیبا زنان خریدارن

 و تبرگش ترسم ، بود خیره من به و خوردمی زهر داشت سالن از یوشهگ که خورد دیوید به نگاهم من و شد من به نوبت

 . بودند شده اشک از پر چشمانم  کردم؛ نگاه اشرافی و شیک حضار همه آن به

 هچ من و کردمی نگاهم مظلوم چقدر شدم خیره دستم کنار سبزه دختر آن به و کردم باز چشم امشانه به ضربی با

 . کردممی نگاهش شکسته

 شتربی شدم، خیره دادن می تکان منفی سرهایشان که همه به من و شدند شروع هاپچ پچ و آمدم جلو قدمی اش اشاره اب

 . بودم دیده فرهاد مهمانی در هاآن

 ؟! افتادم گیر جهنمی کدام دانستمی فرهاد ؟! شناختندمی مرا هاآن

 کردمی قانع را خریداران ، داد می شرح را پایم تا سر از که افتاد عرب مرد آن سمت نگاهم چوب روی چکش صدایی با

 . امباکره البته و سالم و زیبا برده من که

 کعین که رفت جوانی پسرک سمت نگاهم و رفت باال خریدم برای دستی که داشت ارزش بودنم باکره این در چیز چه

 . بود رسیده خودش به خیلی و بود زده آفتابی

 . دیدم مهمانی همان در هم را او شاید دیدمش کجا دانستمنمی انگار اما زدمی آشنا اش چهره

 . نشد خریدم طالب دیگر پوزخند با او و رفت باال زیادی های دست خریدم برای او واکنش مقابل در

 . فتر دنبالش که دیدم را دیوید کاویدمی را او که ام نگاه و رفت و شد بلند  او بود گرفته گرم من حراج که آخر در

 . کند خریدنم به راضی را او که شاید
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 ، جانش روی دار مو زگیل آن با کوتوله و گنده خرس آن ؛ اربابم عجیب اسم و آورد خود به مرا چکش صدای دیگر بار

 ارباب تا ودب گانگستری های فیلم های منفی نقش به شبیه بیشتر او ؛ کردند اشرافی لباس زور به دلقک یک تن در انگار

 . عرب از شیخ تیح یا

 *** 

 . ترسیدم نمی  ازاو چرا دانستمنمی شد داخل گنده خرس آن بعد دقیقه چند و شدم برده اتاق  همان به دوباره

 های مزه من خوب اما. ..منی شانس کلید تو... ی شیشه چشم خوب:  گفت لهجه با و کرد جدا لبانش از را برگش سیگار

 !!! دارم دوست رو جدید

 . بفهمم نگاهش از توانستممی را قصدش رفتم عقب منم و مدآ سمتم به

 دنچشی منتظر زیاد های صفت وحشی آن بیرون است ایمن اشخانه فقط دختر یک برای که فهمیدممی خوبی به حال

 . هستند  اشطمعه

 . بود خودش فکر به فقط او اما رود کنار گندو بو و گنده خرس آن که کردم می داد بی و داد

 . بود واقعی غیره خیلی نه یکم آنجا در او نه او اما کند کمک داشتم را دیوید انتظار حتی شد باز صدا با در

 : گفت او به مرد آن بکشم نفس توانستم تازه من و شد بلند مردک

 ...!!!براش دادم پول منه برده اون -

 : رفت می عقب گنده خرس قدمی و آمدمی جلو او قدمی

 !!!...  که نخوردمش همین ببرم کوچک حال یه خواستممی فقط من ... کن گوش هی -

 : گفت محکم و بم صدایی با او

 ! بچشه دیگه یکی و طمعش داره دوست که رو چیزی نمیاد خوشش فرهاد -
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 . کردم آرامش حس دلم ته اما شدم گیج اشجمله از

 ...!!!پیشت میارمش گفتم که من کن صبر -

 !!! خش یک حتی بدون گفتم منم -

 : بود برده ماتم ترس از منم داشت کن خفه که سیاهی اسلحه دیدن با

 !!! نک ها... نک ها. ..  کننمی اتتکیه تکیه دارم محافظ کلی من...  احمقی روانی یه تو  -

 : شد خیره اشچهره به ترسیده مرد

 !!!ارباب نیمچه بدرود...  افتد ور افتد در فرهاد با هرکس...  بودند گرفته شیر از تازه هایبچه ها اون -

 . رفتم حال از که کشیدم جیغی چنان شلیکش با

 

 {شاون کارن عمارت ، خرداد اواخر}

 :کارن

 . فکرند کوته اینقدر ها این چرا خدایا ، گرفتم گوشیم از را ام نگاه

 هم هازاده ارباب این هایمانیمه تک تک در که نبود هیچ بود کرده منفورش اعمال جانشین را من و مرده پدرم که حال

 . باشم

 به اهر این در ترسیدممی من و کند عملی را اشنقشه که خواستمی واقعا او کردم فکر دیوید به و زدم چانه به را گوشی

 کار وان بی دختر آن به که بگیرم قول او از که کرد مجبورم همین رساند صدمه پدرش دنیای از خبر بی و بیچاره دختر آن

 . باشد نداشته

 . گذاشت جلویم ، بود قوری و فنجان حامل که را سینی مارگارت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 156 

 . بود بدبخت سن این در حتی بود بدبخت

 ؟!!!بزنی حرف من با لحظه چند میشه... مارگارت -

 . کرد تعظیم و شد خم اندکی و زد لبخندی

 . میامد بدم شدند متحمل بهشان که هایحقارت این از من دانست نمی

 !!!کارنم هنوز من... نیست رسمیت همه این به احتیاج بشین لطفا... ارگارتم -

 . نشست باغ حصیری صندلی روی و زد لبخندی

 : کردم جمع را خاطرش و دادن قرار دستم دو میان را خوردش چروک دستان و شدم خم سمتش به

 ! دهم می قول بینیمی اون دوباره تو... میارم رو لیزا حتما من... مارگارت نباش نگران -

 چقدر خدایا ؛ مادر این با زن این با کردی چه پدر آه ؛ کشیدم ی آه من و خورد سر نگاهش گوشه از اشکی قطره

 . ظالمند تو مخلوقات

 : آمدمی سمتمان به داشت خندان همیشه مثل که چرخید دیوید سمت به نگاهم

 ؟! بزاری تنها رو ما دقیقه چند میشه مارگارت -

 : گفت تعظیمی با همراه و شد بلند

 !ارباب البته... بله -

 اکثرا البته ودب خوبی روانکاو دیدم پزشکی کلنیک یک در اتفاقی طور به را او ؛ بنشیند کردم اشاره من و رسید ما به دیوید

 .ست کردن زندگ بهترین برای جای دنبال به فقط که است پرورشگاهی های بچه به شبیه کردممی فکر مواقعه

 بدی های خاطره من اما بودم مخالف جنس یک محتاج و دلتنگ سختی به زیرا  بود شده زیاد او نزد من آمد و رفت 

 است بودن لیزا با دوباره من درمان که کرد  متقاعدم درمان بجای خاطراتم فهمیدن با دیوید که داشتم
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 . کردمی بیان تمام شرمی بی با را اشجسورانه هاینقشه شد باز خانه به راهش و شدم رامش که کم کم

 عنوان به که چیزی کنم خودم  برده را او چرا من و نداشت گناهی هیچ دخترش ولی نداشتم خوشی دل فرهاد از من

 . باشم داشته آبی کره این در مرد  ها میلیارد همچون نرمال رابطه خوام می و میاد بدم که گفتم او به دکترم

 یدهزا ارباب من ، توانستمنمی و داشتم هراس مخالف جنس به زدن سیلی از حتی من تازه ی دهبر  و ارباب ی رابطه نه

 . بودم عرضه بی

 . داشتم مهربان همدمی به نیاز گذر زود لذتی از بیشتر ورم شعله نیاز برای بودم مرد اما

 ؟! بود زیادی چیز نداشتم وقت هیچ که چیزی

 لحاض از نه و جنسی لحاض از نه پس " بگویم توانستم فقط ؛ اممانده من و دبو کرده فروم اشنقشه در دیوید اما

 "زنینمی صدمه بهش روحی

 . زندنمی او به صدمه هیچ که کرد جمعم خاطر اشنقشه با او و

 هب راضی و فرهاد طرف آن از تو فقط...  کنننمی بهم شکی دادم انجام چیز همه اونجام و گرفتم بلیط من...  کارن خب -

 ؟!نداری مشکلی...  باشه...  کن استخدامم

 : کشیدم داری صدا نفس

 رو لیزا فرهاد از اون عوض در و داریممی اشنگه مدت یه فقط ما نرسان آسیبی دختر اون به لطفا...  براون دیوید -

 …!  نبینه آسیب دختر اون ممکن وجه هیچ به...  همین گیریممی

 . گفت" چشم" بار  دو و برید را حرف

 . باشد نفعش به توانستمی موضوع همین بود فرانسوی و ایرانی یدورگه دیوید

 که دمترسی می جوان این از شدت به اما بودند دستوراتی چه گفتمی خطش پشت دوستان به آنچه دانستمنمی که من

 . کردمی کمکم لیزا گرفتن پس برای داشت مزد بی و دلیل بی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 158 

 :  گفت چشمک با و کرد فرو جینش رشلوا جیب در را اشگوشی

 ! باشی موفق هم تو. ..برم من... شد حل -

 . رفتنش راه به خیره ترسیده من و شد تر دور و دور او  دادم؛ تکان را سرم و کردم فوت را نفسم

 مبکوب دیوار به را سرم خواستممی شدممی گونه این وقتی خدایا کشیدم دراز تخت روی و کردمی درد شدت به سرم

 . خواستمی شدید تحمل ؛ نبود کم باشند، شدن منفجر حال در مغزت هایرگ تمام اینکه حس

 کارن همراه و دادم تکیه دیوار به را سرم شدم خیره تخت زیر ساله 9 کارن به و کردم باز درد شدید فشار از را چشمانم

 . رفتم حال از و ریختم اشک ترسیده

 (: کارن دوم شخصیت) فرکان

 . اسکول مغز بی کرده تنم چه دوباره دانستممی شدم خیره اشغالش اتاق به و کردم باز مچش

 و ودمخ های لباس و گذاشتم کنار را تیپش عرضه بی و مثبتی بچه لباس و کردم باز و کمد دادم جر و گرفتم را امیقه

 . برداشتم

 . زدم پوزخند اش چهره به و کردم تنم هام لباس و گرفتم حمام

 تقسم در بلیط و اطالعات دادن از بعد و رساند فرودگاه به مرا مستقیم راننده طرف آن از و رفتم در سمت به صدا بی

 که هعرض بی کارن ببینم  را جدیدم عروسک فقط خواستممی بود برگشت و رفت بلیطم نشستم فرودگاه رستوران

 . بردممی من بردنمی را سودش

 . شدم ندبل متکبرانه پروازم اعالم با

 . داشتم بهتری حس هواپیما VIP قسمت در پرواز آن از بعد

 . رفت فرهاد عمارت سمت به و شدم سوار بود منتظرم راننده
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 ودب کرده سرخوش و شاد مرا این و بودیم ندیده را همدیگر وقت هیچ امشب از قبل تا ما بود فرهاد من برخورد اولین این

. 

 به چاکرانش و تشریفات با کرد زنده را پوزخندم کردمی باز را گوش و چشم نقصش بی اشرافیت و بود شلوغ عمارتش

 . رفتم عمارت سمت

 . مغرور و خوشتیپ شیک، مرد یک کردممی تصور که بود طوری همان فرهاد

 . بود کامل اربابی من مثل هم او بلکه بود یکی ناممان فقط نه ما

 ودشمی که اربابی زاده حرام یک نه که زاده ارباب یک ببینم را دمجدی کوچولوی برده داشتم دوست شد کج لبخندم

 . نمیرد بقیه مثل و کند تحمل تواندمی ببینم خواستممی فرهاد یبرده من یبرده

 یدلخراش هایجیغ احتماال کرد نگاه گیردمی آتیش دارد که حالی در را او دار میخ هایشالق بجای اگر بود خوبی امتحان

 . کنم کمکش اما خوردمی را هایماسب هایکثافت دارد عمر تا گویدمی کنم کمکش که گویدمی و کشدمی

 و شردمف حرف بی را دستش کجم همیشه لبخند با من و کرد علیک سالم من با رسمی خیلی فرهاد گرفتم قرار مبل روی

 . نشستم مبل دورترین روی

 و ببرم تیغ اب را هایش دست یا بکنم را موهایش کردم می فکر وچولومک برده شکنجه به داشتم که بود ساعت نیم تقریبا

 . بخورد خونش از کنم مجبورش

 . شد کشیده آنان سمت به همه پچ پچ با نگاهم که

 ماا بود آشنا اش چهره باشد داشته خوبی مزه حسابی باید زیباست آنقدر دانستمنمی بود زیباش دختر با فرهاد

 . دیدمش کجا دانستمنمی

 . کند التماسم و باشد زیرم که حالی در که بود این مهم حال هر به

 . زدم پوزخند اشکرده اخم یچهره به من و کرد بهم نگاهی
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 . دبرنمی سر به دنیا آن در که)...( هر آن تمام مثل کند امید قطع زندگیش از هایمدست زیر که کشید نخواهد طول زیاد

 . نداشتم ماندن برای دلیل و پسندیدم را ایشیشه چشم برده این من تمگشمی بر باید چیزی هر از قبل

 : دمکرمی پاک را ردها باید کشیدم بیرون را گوشیم ماشین در لحظه همان و برود فرودگاه به که دادم دستور راننده به

 ؟!!! پسر کجایی...   جان کارن سالم -

 ! بخواه معذرت دخترت زا من طرف از...  رفتممی باید من فرهاد ببخشید -

 !!! پسر رفتی زود...  کنم معرفیت هیما به خواستم تازه جان کارن ـ

 !!!اومدم دخترت سالگی 18 بخاطر فقط بود طرفه دو بلیطم اما...  ادبیه بی متاسفم -

 . بود مناسبی سن چه شد تر پررنگ پوزخندم

 !!! رفتیممی هم با فردا موندیمی شب هم اگه...  شدمین دیر پروازت که دقیقه چند یه بازم ولی...  بله که اون ـ

 به... ست اش نامه وصیت خواندن و پدرمه مراسم جریانی در که طور همون فردا ولی سپاسگذارم واقعا تو محبت از ـ

 !!! مردمی دیگر طور کاش... پاریس برگردم باید زودتر دلیل همین

 

 میارمش بسته کف بود ور این از اگه باش مطمئن مجرمم دنبال هنوز من.. . متاسفم پدرت برای واقعا من جان کارن ـ

 !!! پیشت

 

 دخترتان همراه کنیدمی شرکت وراثه مراسم در شما حال هر به...  داشت زیادی  دشمنان پدرم... ندارم شکی این در ـ

 ؟!!!
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 ارک این خوبم دوست پدرت برای ولی کشیدم ستد کار این از دیگه اینکه با...  اونجام فردا حتما من...  بله...  بله ـ

 !!! کنیممی شرکت حتما پدرت مراسم توی هیما و من...  کنممی

 

 !!! منه افتخار باعث ـ

 

 !!! فعال...  باشه کاری تا باشه ـ

 !باشی موفق -

 .  شدم  خیره بیرون به و کردم قطع و

 . نیستم کارن من کند درک توانست نمی بود احمقی مرد

 . بود ندیده بود وقت خیلی را عرضه بی کارن او زدم خندیپوز

 . بودم خالصم اشرافیت با من و بود قدیم نسب و اصل بی پسر همان او

 . نبود سخت هم آنقدر دادنش تشخیص

 : کارن

 و کردمی درد شدید سرم دادمی نشان را صبح5:45 کردم ساعتم به نگاهی  شدم؛ بیدار شدید ضعف و درد بدن از ناله با

 . بود شده کرخ و سست بدنم

 . شدم خیر اتاقم هایقاب به و زدم غلتی جایم در

 . دارم نگهشان بودم مجبور اما نداشتم هاقاب این به ی عالقه هیچ

 . دهم تغییر سانت میلی یک را این توانستمنمی بود؛ پدرم باز هایشبدی تمام با
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 خدای را خود که هایارباب همه آن جلوی امروز من خدایا مچسبید تخت به بیشتر و کردم بغل محکم را بالش

 .  کنم رفتار چگونه ، دیدندمی هایشانبرده

 .  کرد می تعرض او با و زد می شالق با را بچه دختر آن پدرم وقتی کردم رفتار وار دیوونه چطور دارم یاد به هنوز

 . نیستم آنرمال آنقدر من توانستمنمی من خدایا

 . شودمی آزارم باعث خاطرات مرور از بیشتر موضوع این به کردن فکر بستم چشم

 *** 

 . بکشانم در به رو خمارم نگاه شد باعث در تق صدایی

 . نخوابیدم اصال که انگار بودم سخته چقدر خدایا

 ! تو بیا:  کردم بلند سر حال بی

 بودم این دنبال فکرم در بودم خیره ساله23  دختر آن به که حالی در و گفت ی"ارباب بخیر صبح " و کرد باز را در ترسا

 . باشم نرمال مرد یک برایش ارباب بجایی من یا باشد عشقم او ، برده بجای مگر شد نمی که

 ونهگ ارباب و خشن رابطه مرا مثل مردان رابطه فقط که بودند شده تربیت طوری ها آن بود ناممکن این دانستممی اما

 . کردندمی تصور

 : گفتم مانند زمزمه و آرام

 !کنم حمام توانممی خودم من...  بدی زحمت خودت به صبح هر نیست الزم دیگه ترسا  -

 . کردمنمی بردگی احساس خودم حتی حال اما کردممی تحمل پدر زور به پیش هفته تا شدند گرد چشمانش

 آرام آن با درونم که کنم زندگی طوری آن متوانستمی ، بودم - خودم خلوت در فقط البته - آزادی مرد من که حاال

 . گیردمی
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 : گفت ترسیده و لکنت با ترسا

 ؟!!!زده سر خطایی من... از... ارباب - 

 : گفتم و زدم لبخندی

 !بخشش قابل غیر خطایی یه آره -

 .شد کنجهش ی آماده آورد جلو را موهایش و کرد باز را لباسش دکمه و زد زانو شدند گرد چشمانش و پرید رنگش

 . شد من کردن تنبیه منتظر و فشرد می هم روی را چشمانش پریدم پایین تخت از

 . آوردم باال را چانش و زدم زانو جلویش

 !? داشتیم قراری و قول ما که رفته یادت...  مخوفم اینقدر من... ترسا -

 :  بود شده خیره لبخندم و نگاه به اشکی چشمای با و کرد باز چشم آرام

 !!! ندارید کاری مخفی به احتیاج...  مردند پدرتان حال اام -

 : کشیدم نفسی

(*  روانی رفتارهای( Dsm رفتارهای این به تمایلی آنان مثل من بفهمن هاارباب اون اگه...  ست وارثه جشن امشب ـ

 ! کن تحملم یکبار همین فقط پس...  بیافته خطر به خودم حتی شما همه جان ممکن... ندارم

 . کردم نوازش را اشبرجسته یگونه و زدم لبخندی من و داد تکان را سرش ساتر

 .  است شده من مثل زادی ارباب و ارباب قربانی که دارد گناه چه معصوم دختر این خدایا

 . بود دلش ته از های شادی و خنده و دوستانش با سرگرمی رفتنش؛ دانشگاه زمان حال

 . بود رفته پیش شخواستای خالف او با سرنوشت اما
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 رسمی و خشک تعظیمی دیدنم با و کردندمی مرتب را اتاقم داشتند سن کم دختر دوتا برگشتم اتاقم به و گرفتم حمام

 . شدند مشغول و کرده

 ، ینمبب شلوغ را اطرافم که دادمی آزارم درونم در چیز توانستمنمی ولی ، کرد عادت وجودشان به باید که دانستممی من

 بعجی استرس یک درست این کردند؛می ارباب... ارباب چشم که بودند های آن وجود بریدمی را نفسم آنچه صامخصو

 . شدمی لرزشم باعث و دادمی من به

 مثال نکردم انتخابشان هم خودم اصال که اربابی شلوارهای کت و لباس دست هزاران میان الکی و بودم شده قایم کمد در

 . بروند و شده تمام هاآن کار تا شتمگ مناسب لباس دنبال

 تمایل و امعرضه بی یک من گفتندمی خود با حتما ها آن بود مزخرفی حس نه بقیه با ولی بودم راحت اینقدر ترسا با من

 . ندارم مردانه

 هک آمدمی بدم  رابطه نوع آن از من ، دارد کودکیم در سرچشمه من عرضگی بی دانستممی دارم که دانستممی خودم اما

 . دادمی آموزش من به پدرم

 .  نبینم ناز سگ یک(  پدرم) او تعبیر به و برده را همبازیم و کنم انتخاب خودم که داد می اجازه داشتم دوست

 . بود شعور و درک با انسان یک من مثل هم لیزا

 . بود ندورا بهترین گذشت برایم لیزا با که دورانی. بردمی شادی اوج به مرا واقعا او

 . کن هاپ هاپ سگ نه و دیدم برده نه را او وقت هیچ من اما بود کوتاهی دوران

 . داشتم دوستش واقعا من و بود نقص بی و کامل دوست یک او

 ؟! ندارید امری ارباب -

 !  بروید...  نه:  گفتم برگشتن به میل بی

 . پوشیدم و برداشتم جینی شلوار و تیشرت آنان رفتن از بعد
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 *** 

 . میگرفتم استرس بیشتر شدمی ترنزدیک منحوس لحظه آن به ساعت چه هر

 ?! کنم تحمل را نما خدا بشر خواری و ذلت همه آن چطور

 . داشتم برش میز روی از داد صدا گوشیم

 . ترسیدممی فرهادها از من ترسیدم اراد بی بود فرهاد

 ؟! بله -

 شرکت مراسم در و بیام توانمنمی هیما صدمه و تصادف بخاطر اما...  مزد زنگ موقع بد دونممی. .. جان کارن سالم -

 ! کنم

 ؟! خوبه دخترتان حال -

 :  گفت کرد مکث اندکی

 ! کرد برطرف من شک داد که هایینشان البته...  ایران توی تو خدمه گفت پسر...  کرده تصادف یهودی پسر یه با -

 ؟! بود چه اسمش... یهودی پسر -

 ! کنم فکر...  براون دیوید -

  ردآو حال به مرا فرهاد صدای بود؛ انداخته خطر به  را بیچاره دختر آن جان او و صدمه هیچ گفتم پسرک این به من خدایا

: 

 ؟! گفته دروغ نکند...  شناختمی خوب را تو جان کارن -

 : کشیدم نفسی
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 ! نیک اششکنجه هستی مایل طور هر توانیمی نادانیش این قبال در...  متاسفم واقعا... منه خدمه از یکی اون نه. ..نه -

 : خندید

 ! کند کار من برای جوان این بدی اجازه اگر...  نیست الزم ولی...  پسر هستی دنیل مثل درست -

 ! شوممی خوشحال منم طور این نه که چرا -

 . کرد رسمی خداحافظی و خندید دیگر بار

 . نبردم ارث به او از چیزی هیچ دنیل خون جز من که صورتی در بودم دنیل همچون من او برای

 . پرداختم خواندنی و عجیب اتفاقات به و زدم ورق را مجله

 باغ قسمت ترینشرقی درست که پدرم عمارت در ضیافت اینکه با بود پا بر عمارت در گونه وارونه جوشی و جنب

 . بود شده زلزله عمارت در انگار ولی بود بزرگمان

 . کردمی دور اشخورده گره هایدست فشار با را استرسش و بود انداخته را سرش بود ایستاده رویم به رو ساتر

 : گفتم دوباره و کردم نوازش را خرمایش و صاف موهای

 طفق...  مکن برچیده رو زندگی سبک این توانستم کردم محکم را جایم اگه شاید... نیست من باور...   دونیمی تو ترسا -

 !  شانقبول مورد اینکه یا کنی جمع آن مسخره و من تونیمی تو

 . ارباب زد، لب و شد خیره بهم اشکی چشمای با

 . داد تکان رضایت و جواب به را سرش و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 یسادیسم هایارباب نانآ داشتم واهمه برخوردم از حسابی و بودند آمده هامهمان ، بودم گرفته قرار سلطنتی مبل روی 

 . کند خاکستر کلمه یک با توانستمی مرا حتی که بودند مهری بی

 . بودند کشیده اتو و شیک پوشش از زنانشان چه و مردان چه اشانهمه
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 . بودم من پیچدمی خود به دلپیچه شکل به وسط این کسی تنها

 . گفتند تبریک را بودنم ارباب و گفتند تسلیت من به رسمی کدامشان هر

 . دادندمی ارائه هاکشی پیش برایم و

 را او جذاب ردهب یک و است متفاوت یکم دنیل پسر که دانستندمی زیرا داشتن رقابت پیشکشی بهترین سر کدامشان هر

 . کندنمی جذب

 و ملک ههم آن از نظیرتریست بی هدیه پشمالو و وفا با سگ یک من برای که بداند که بودند آن از تر نفهم شاید

 . شده حیوان دخترهای

 . تمنداش شدن لمس طور آن به واکنشی یا میل اما داشتم را ترسا نمایشی منم و بودند هاآن لذت و ساقی که دخترهای

 :  کرد زمزمه گوشم در ترسا و بود کرده پر را سالن فضایی تمام موزیک صدایی

 ! ارباب -

 . جست پایین سرش که مکرد  اخم برگشت خمارش چشمان سمت به ام نگاه

 . بود ترسست من به نسبت همه از او کردممی انتخابش نباید

 صدای که چیزی تنها شدم آنان خاری و ذات به خیره دوباره من و ایستاد کنارم و شد بلند پاهایم روی از اماشاره با

 . بود اشبرگشته بخت ایبرده هب نسبت ارباب یک از معقولی غیر رفتاری و دادن شکنجه کردمی بلند را هاخنده

 دیدن مانع تا بستم چشم کردمی امدیوانه داشت آنرمال هایشهوتی آن هایکردن کیف و هاخنده و دخترک آن هایناله

 . باشم بیچاره دختر آن شدن خورد

 وهایم خنده با و آمدمی سمتم به پوست سیاه دخترک آن ارباب کنم باز چشم شد باعث امشانه به فشاری لحظه همان

 . کشیدمی و بود گرفته را دخترک آن
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 . رفتندمی رژه چشمان در خاطرات از ی پرده بود شده خشک دهنم

 اهمنگ مظلوم که کردم ترسا به نگاهی  خواستم؛می فرار راه من توانستمنمی من نه...  من که خواستمی مرد آن خدایا

 : مدآ مرد آن مست نیمه صدای لحظه همان و کردمی

 ! سگ توله این با کنید خالی خودتون شما که خوشایند هااین همه و من برای...  کارن ارباب -

 . بودند بسته یخ دستانم گرفت سمتم به را شالق بگویم چه دانستمنمی بود شده گرد چشمانم

 . بیچاره دخترک آن جمله من بودند منتظر همه

 . نباشد دخترک آن و خودم شدن خورد باعث که راهی بده نشانم راهی خدایا

 : کردم نگاه دخترک به و کشیدم نفسی

 ؟! بود چه تو پیشکشی -

 : زد لبخند

 ! رم در ویالیی -

 اختیار من و باشه من پیش خواممی...  آماده خوشم این از...  این از خیلی عوض در ندارم رم به ایعالقه هیچ من -

 ! ندارم مجازات به ایعالقه هیچ االنم... دارش

 : گفت و کشید را دخترک موهای اربابش آن بعد و کردند سکوت همه زمانی اندک

 ! کن هاپ هاپ جدیدت ارباب برای -

 . کرد هاپ هاپ شده خورد شیشه شدن خورد مثل درست او و

 . شدم خیره  ماه به و گرفتم  آنان از چشم
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 لیس از مانع توانستم نمی و بودند کرده شک من به کمی ههم اششکنجه رد با اما رود کنار پاهایم روی از داشتم دوست

 . بشم کفشم به او هایزدن

*** 

 روی و ودب کرده قبول را سگی زندگی بار اسف خیلی من تذکر همه آن با بودند گذاشته لوسی را اسمش که جدید دخترک

 . بود کرده جمع را خود زمین

 . شدم خیره سقف به و گذاشتم سر زیر را دستهایم و خوابیده باز طاق

 . نباشد دنیا این در بابی ار هیچ و برده هیچ دیگر که روزی رسیدمی یعنی

 استکرده زندگی این پذیرش به مجبور را بیچاره دخترک این آنچه که دید خواهم خود چشم به و رسید خواهد روز آن

 . شد خواهد نابود و محو

 ، است همرد حتی حال و کنم رفتار گونه ارباب که کردمی مجبورم بود زنده تا پدرم ؛ کشیدم عمیقی نفس و بسته چشم

 . کشممی نفس دارم گونه ارباب من

 . کنم فرار خودم گونه برده زندگی از توانستممی کاش

 دیگر بابانار بیمارگونه و خوفناک باورهای برده بودم برده نیز من اندبرده " چشم" گویندمی که آنان فقط گفته کسی چه

. 

 یاندک و کردممی زندگی صدا و سر بی کوهستان یک در من و کند اداره را مخوفشان باند تا بود ارباب هنوز فرهاد کاش

 . شدمی نمایان مطلق خوشحالی حس زندگیم در

 . استشده بازنشسته و ترمشایسته من که داشت جواب یک فقط فرهاد اما

 اشتهگذ جنسی برده تجارت را اسمش شیک خیلی که باندشان ارشد انعنو به را ذهنم جدید که موضوعاتی به فکر با

 . بود کرده درگیر ، بودند
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 و مخدر مواد هر قاچاق تا انسان تجارت از کردند؛می هم دیگری کارهای باراسف تجارت این کنار دانستممی من البته

 .نداشتند باند رئیس از خبری هیچ عمال که فروشی خورده سرپرستی

 .پوچ هایقهقهه و کاذب قدرتی و گونه فرعون اهرمی زدمی را اهرم مثال میشهه پدرم

 دو این مایکل و فرهاد نفرن دو تر پایین... توی من از بعد و منم که ارشد اهرم این راس اهرمه یک ما دنیا " گفتمی

 مهرح بی فرهاد...  نشده گرفته شیر از مایکل کنممی فکر گاه درگیرن هم با هم همیشه هستن من راست و چپ دست

...  کندمی تغییر مدام هااین ترپایین هایارباب بعد...  میاره برام رو مایکل سر روز یه...  کنه نمی رحم خودی به حتی اون

 ستهواب بهشون تو که کسی هیچ وقت اون و بشینه خودش و کنه بلند تخت از رو تو ممکن هاهمین از یکی باشه یادت

 مواد ارشدهای ارباب از ترپایین...  عار نه کنی خودت رام رو ها اون باید ارشدی ارباب یه تو...  مونهینم زنده هستی

 انجام ها اون و کشور از خروج و دیگه کشورها از مواد آوردن...   هستند ما ثروت هایمزرعه ها اون واقع در فروشن

 و دکننمی خطر اونا ارزشن بی هایفروش خورده گروه این از ترپایین... ببین رو تو ندارن اجازه وقت هیچ اینا...  دهندمی

 حراج به و خریده اونا توست هابرده اندبرده هایدالل هافروش خورده از ترپایین...  بگیریم جون ما تا دهندمی جون

 میان زا واقع در...  شوندمی ذاشتهگ حراج به هاارباب برای برده ترینسالم و ترینعالی هابرده میان از شوندمی گذاشته

 هاالبک به اکثرا قیمت ارزون هایبرده...  شوندمی آورده هاارباب پیش سفارشی دسته شدند بندیدسته که برده همه آن

 ارباب که نرخ بهترین تا گذارندمی حراج به دوباره شده چین دست رو هاسفارشی اما شوندمی برده هاخونه)...( فاح و

 ،زندگیشان اونا. ..شوندمی فروخته هاارباب به که هستند هاییبرده اهرم این آخر و...  بشوند خریده کندمی نهادپیش

 "ست ها ارباب میل و رضایت تمام در فکرشان

 . بود قرمز شالق رد از نشان هم هنوز تنش کردم؛ نگاه لوسی به دوباره

 . کردم نوازش را اشگونه و کشیدم نفسی من و خورد تکانی انداختم رویش را پتویم و شدم بلند

 . داشت خانواده روزی داشت آرزو داشت زندگی هم او

 . نکشم را خود و کنم تحمل که بده صبر بده صبر من به خدایا

 . گرفتم بغل به را هایمدست و خوابیدم پهلو به و برگشتم جایم به دوباره
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 (:دوم شخصیت) فرکان

 

 . بود خواب آرام چه شدم؛ خیره او به و کردم باز چشم

 . نشستم پا یپنجه روی کنارش و پریدم پایین تخت از شد زنده کجم لبخنده

 . باشد شبت آخرین قراره چون بخواب

 سورمه ینج شلوار یک و پوشیدم بود سفید اش یقه و  هالبه که سیاه پیراهن یک که لباسم و کرده باز را کمد و شدم بلند

 . مدادی نک اسپرت تک کت یه شروی و پوشیدم رنگ

 و ساعد به مقداری و کشیده بیرون هایملباس پشت از را مخصوصم عطر و زدم شانه باال سمت به را نامنظمم موهای

 .بود کرده پر را اتاق تمام عطرم بوی زدم گردنم

 . شدم خیره او به و پوشیدم را کتانیم هایکفش

 . جدید برده

 ارسیف که بود معلوم چون البته او برای نامفهوم بهش و گذاشتم بینی روی را دستم کرد ناله که گرفتمش موهایش از

 :فهمد نمی

 ! برممی تو سرت همینجا بیاد در صدات هیس-

 . گرفت خون خفه و برد پی من  اشاره با

 . نبود کسی انداختم؛ نگاهی عمارت سالن به

 . آمدمی من با و خوردمی تلو تلو لمدنبا و کشیدممی مو از را سیاه برده اون که حالی در
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 . نبود کردن کار علنی وقت هنوز و بود دستم کلیدش کردم باز را قدیمی پارکینگ در و رفتم عمارت پشت

 . هنوز کردممی تحمل و عرضه بی اون باید

 ونبیر بود ساخته چرا مداننمی دقیقا االن کارن پدر که خصوصی در از و انداختم راه را ماشین خود و کردم پرت را برده

 . رفتم

 . لبانم روی کرد خوش جا کجم لبخند دوباره بود نشسته زیر به سر که شدم خیره)...( لخ دختر آن به آینه از

 !!! کنیم حال یکم قرار فقط... خورمتنمی...  نترس -

 حال بزنم حرف زبان سه به توانستممی من اما بزند حرف فارسی توانستنمی کارن شدم خیره جلو به که کرد نگاهم

 . بودم متنفر مزخرف زبان این از زدن حرف انگلیسی تا داد می من به بیشتری قدرت حس مادریم زبان

 . بودم شاد و سرخوش رسیدم لذتم ویالی به

 . کردمی مسرور مرا این و بود شهر بیرون درست ویال کردم اشپیاده ماشین از و گرفتم چنگ به را موهایش دوباره

 ادی به هم من نداشت؛ خبر اینجا وجود از کس هیچ شد ویال داخل من با بود خم و خوردمی تلو تلو او که حالی در خنده با

 .  رساند می لذت اوج به مرا که بود اینجا فقط کردم پیدایش چطور ندارم

 سیدمرمی اوج به من انداختمی طنین گرفته سکوت خانه این در صداشون و کردندمی التماسم و جیغ هابرده این وقتی

 . سکوت و بود سکوت فقط... آخر در و

 فشار و گرفتم را گردنش و کردم پرت ایگوشه و آوردم در را کتم شدند جمع درد از اخماش زمین روی کردم پرتش

 . دادم

 : کردمی تحمل بود برده چون ولی بود آمده دردش

 ...! بزن داد کثیف سگ باش زود...  انسانی هنوز بکش فریاد...  بزن داد -
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 . شده برده او تواندنمی که گفتمی انگار بود دوخته بهم را رنجورش نگاه

 . آوردم چاقو کشو از و رفتم خانه آشپز سمت به و کردم پرتش

 . کردمی ارضا را من یکم حتی کمی باید

 . برنگرد و برود سادگی این به ذاشتمنمی

 :  گرفتم خشونت اب را اشچانه و نشستم جلویش

 ! باش زود...  کنم ولت بگو...  بزن داد -

 : کردم نگاهش کرد؛ ایخفه ناله که بریدم را دستش کف و گرفتم دست به را دستش

 ؟...!! اومد دردت...  عوضی داره درد...  نه داره درد -

 داد تمخواسمی او از خنده با و بریدمشمی بیشتر من و کشیدمی فریاد او و بریدمی را پوستش ذره ذره چاقو جوابش قبل

 ! کند التماسم بکشد

 ....!!! خدا رو تو...  داره درد...  ارباب -

 . بودند شده خون پر کردم دستم و لباس به نگاهی

 ! کردم خطایی چه من...  ارباب -

 . چیست خطایش پرسید می  خطایی خود تو! خطا

 . شدم خیره اششده بریده گونه و چهره و گرفتم را موهایش

 ! شدنه من برده تو خطا -

 *** 
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 . بود شده خیره سقف به که کردم نگاهی بهش  شدم؛ بلند رویش از

 . بود شده تمام کشیدنش نفس فرصت او کنم تمامش بود وقتش

 و بودند مدست در هایشدست دوختم؛ چشم بهش نیشخندی با من و کرد نگاهم نشسته کردم بلندش و گرفتم را بازویش

 . دستم کنار در چاقو

 . شدم خیره بود شده نمایان مرگ ترس از که شاهرگش به و داشتم برش

 . شد پخش سالن هایپارکت روی خونش و شد زمین پخش سریعی حرکت یک با

 

 :کارن

 

 . شدممی بلند سردرد با چرا دانستمنمی کردم فرو بالشت در بیشتر را سرم

 . نداشتم هم را چشمانم کردن باز نای که بود زیاد دردش قدری به

 . بود رفته کجا لوسی شدم؛ خیره پتو به و کردم عوض پهلو

 .  روشن اتاقم سرویس چراغ و بود آدم او حال هر به

 . بخوابم کردم سعی و کردم فرو بالشت داخل را سرم دوباره

  شدم جا جابه اتاق در صدای با

 ! کن بار رو در لطفا لوسی-

 . بود خالی پتو زیر و روشن چراغ هنوز کردم باز چشم کرد؛ بیشتر را سردردم در تق تق
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 ! تو بیا -

 : کشاند او سمت به را نگاهم ترسا صدای که بودم لوسی خالی جای به خیره

  ؟! بزنم حرف شما با تونممی...  ارباب -

 . گرفت قرار آغوشم در که کشیدم را دستش

 برایم بلق مثل هم هنوز تو...  کنی بازی برام رو برده نقش دیشب خواستم طفق من ترسا... نباشی رسمی نبود قرار مگه -

 ! نکن اذیت آور زجر کلمات این با رو من لطفا پس...  داری ارزش

 : کرد نوازش را موهایم

 کنیمی خیانت بهم چطور پس...  کنیمی قبول ندرت به هم را من حتی تو...  گذروندی برده یه با رو دیشب چطور پس -

 ؟!

  شدن خیره سقف به و گذاشتم بالشت روی را سرم

 افهاض بار من...  داره درد از دنیایی خود او...  دارم چکار ترسیده یبیچاره دختر آن با من...  شکاکی خیلی تو...  ترسا آه-

 ؟...! بشوم دنیایش این

 . کاویدمی را صورتم اجزایی داشت عطش با که کردم نگاهش

 . باشد من با تواندمی هامدت از بعد که زد لبخند او و شد عوض جایمان

 یبعض گرچه بود؛ زیبایی و مهربان دختر او داشتم دوست را ترسا واقعا اما بودم دلزده عجیب و تشنه عجیب من گرچه

 . نبود بد ولی آمدنمی خوش مزاجم به لوندیش ها وقت

 ( باز همجنس)گی نه و کند صدا مرد مرا تواندیم پس گفتمی و گذاشتمی بردنش حساب به هم را همین پدرم

 شدم خود بی خود از من و بوسیدمی مرا تشنگی و لوندی با ترسا
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 . گذرم زود احساس مست بودم مست من و کشیدمی دست را موهایم ترسا و شدند بسته لذت و شوق از چشمانم

 : دادم جواب و نشستم صاف یویدد اسم دیدن با من و داد من به را آن ترسا و خورد زنگ گوشیم

 ؟! نیاوری بالی دختر آن سر نگفتم تو به من مگه... براون دیوید -

 شهوتی یهابوسه به تمایلی دیگر شدم خالی وقتی دانستمی ترسا شوم بلند تخت روی از شد باعث گردنم روی بوسی

 . ندارم او

 اینکه با من است آزار خود برده یک هم او بلکه و نیست عاشقم ترسا که دانستممی باشم کودن و عرضه بی هرچقدر من

 . بود رسانیده امنتیجه به مرا بردمی کار به که تحقیری خود کلمات ولی نبودم بلد خشن رابطه

 . کنم درک و ببینم پدرم حرامسرهای با متفاوت را او بتوانم که کسی خواستممی نرمال همسری شاید و دختر دوست من

 راننده که اینجاست جالب... کرده استخدام و من فرهاد بگم که زدم زنگ حال هر به...  نبود ایچاره لیو دونممی -

 ! دخترش شخصی

 . رفتم ترنزدیک شدم خیره بدنم به آینه در

 . رفت کنار گوشم از گوشی ناخواسته

 ؟!بود ترسا هایخون نا جای

 ؟! دادی خراش بدنم تو ترسا -

 :  کرد نوازش را هازخم جا و چسبید بازویم به

 ! باشه جدیدئه برده اون هایبازی وحشی جا ممکن نه  -

 . داشتی رابطه باهش گفتم که من که امضا و داشت کوفت سر نوعی کالمش
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 . شود دور خواست

 !? شده حسودیت دیده درد مظلوم دختر یک به -

 : گفت برگرد آنکه بی

 ؟! کنهمی راضی رو تو شده دست به تدس برده یه که...  گذاشتم کم... من آره -

 را ها شکنجه همان دیگر بار و شناختممی پدرم لطف به را زنان حسادت خوبی به من نداشت فایده او با بحث

 .شوم متحمل خواستمنمی

 . گرفتم قرار میز پشت و  رفتم پایین امساده های لباس پوشیدن و دوش بعد

 . بودم خیره املی ماریسا ساله 12 دختر به منم چیدند؛می دقیق را صبحانه میز داشتند ادنس و ماریسا

 . بامزه و دار مک و کک صورتی با داشت رنگ قرمز موهای

 . بود خوردنش حال در وجود تمام با و داشت قرار چاقش دستهای در شیرینی یک

 . کرد ایمودبانه تعظیم و شد خم کمی دید، اشبامزه چهره روی را نگاهم وقتی

 . بیاید نزدیک کردم درخواست او از اشاره با و رفتند باال لبانم یهگوش

 : پرسیدم او از بچگانه لحنی با و گذاشتم اششانه دور را دستم من و آمد سمتم به هم او

 ؟! است خوشمزه خیلی کیک این املی -

 : گفت ببیند کیکش سارق را من که گویی او

 ! شاون جناب...  بله -
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 خیلی تو...  داشت مارگارت هایکیک به شدیدی عالقه که داشتم دوستی بودم تو سن من...  تاس خوشمزه پس -

 ! هستی ماریسا دختر عنوان به فقط اینجا که خوشبختی

 :  گفت تعظیم با و کرد نزدیک خود به و گرفت را دخترک هایشانه ماریسا

 ...! ادبیش بی است بچه...  املی ارباب -

 . کردم گریان و نگران زن سمت به روی خندلب با و زدم لبخندی

 هم الیق رو من کمی فقط املی... ؟! شناسینمی خوب رو من...  کنیمی کار اینجا که هست وقت خیلی تو ماریسا -

 ! همین دانست صحبتی

 . افتادم لوسی یاد چای برداشتن و صبحانه میز سمت به برگشتم با

 ! بینمشنمی لوسی... آوردم دیروز که دختری...  ماریسا -

 : گفت تردید با  ، کرد فکر اندکی

 ! فهمیدندمی هاسگ و هانگهبان باشد کرده فرار قصد اگه خوابیدند همه بعد... بود اتاقتان در بار آخرین -

 ؟! باز نکند خدایا رفتم فرو فکر به خود اندکی

 . رفتم اتاقش طرف به و شدم بلند درنگ بی

 . بستم سپس و باز را در

 : زد آینه به لبخندی دیدنم با زدمی شانه را موهایش داشت ، بود نشسته توالت میز پشت حوله با

 ؟!!! شدی دلتنگ -

 . کند پشمانی حس گناهش بخاطر ترسا و کنم پرتاب بیرون به نفرتم از اندکی کردم سعی و رفتم سمتش به
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 برده ارباب دست از رو اون فقط من بود بیچاره خیلی اون...  بردی کجا رو لوسی... معنایی تمام به حسود یه تو...  ترسا -

 رو خودت فقط کارت این با...  کند زندگی خودم همچون تو همچون که کنم کمکش کم کم تا...  دادم نجات صفتش

 ! کردی کوچک

 : غرید و برگشت سمتم به

 منی...  دونیمی مقصر رو من وقت اون...  کرده فرار خودش عوضی دخترک اون...  نیستم احمق اینقدر من کارن وای -

 ؟! توام خواستار وجود تمام با که

 :  دادم تکان بار تاسف را سرم

 !!! کاش ای...  بود اولت بار کاش -

 :  آمد سمتم به عجله با زدم صدا را موسی و رفتم بیرون

 ؟! بود امری قربان -

 : پرسیدم حاشیه بی

 ؟! شده خارج عمارت از کسی چه دیشب -

 : عقب گرداندبرمی را زمان داشت گویی چرخیدند کاسه در چشمانش

 ! قربان...  ندادند رو من جواب اما بودند ترسیده برگشتند عمارت پشت از ترسا خانم...  دیشب -

 . بودم خبر بی من و شده بد قدراین کی ترسا خدایا  شدند جمع اخمم

 ! اتاقم بفرست رو ترسا -

 ! قربان چشم -

 :  زدم صدا ، تکاندمی را املی های لباس که حالی در را ساماری
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 ! کن جمع رو ترسا وسایل تمام لطفا ماریسا -

 . اتاقم سمت به منم و رفت ترسا اتاق سمت به و گفت چشم

 کینه و بغض این قربانی هم دیگری فرد خواستمنمی بود شده کنترل قابل غیر دیگر ترسا بود سوم بار این توانستمنمی

 . شود زنانه

 . برگردد عمارت به ندارد حق دیگر ترسا موسی بگویم توانستممی فقط من و آمد اتاقم به ترسا

 . دانستمی گناه بی را خود که شنوممی را اشکرده بغض صدای هم هنوز

 .کردم آزادش کنم؛می آزادش روزی که قدیممان قول آور یاد و خودش بخاطر من اما

 زاجمم بد اندکی امشب گفتممی کاش کردمنمی دخالت کاش کردم چکار من خدایا شدم دور جرهپن از و کشیدم نفسی

 . بود سالم ولی برده هرچند لوسی االن شاید

 . دندش نمایان  ام سیاه خاطرات  ، کردمی آویز حلقه را او رسیدمی لوسی به دستش اگر که کشیدمی فریاد ترسا وقتی

 . بودند کیترسنا موجودات واقعا هازن

 . آوردمی عمارت به را لوسی نباید کردممی اعتماد ترسا به نباید

 . ست اشتباه هنوزم بکنم کاری هر

 حال رد هنوز شاید کجاست، لوسی که آوردند در حرف به را ترسا شاید کنم، خبر را پلیس توانستمنمی شرایط بخاطر

 . است کشیدن نفس

 ��ترسا��

 . شدم می ردو عمارت از داشتم هدف بی

 . نداشتم را جایی من برم کجا بودند؛ جاری هایماشک همزمان
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 اشینم سوار کرد اشاره سر با و زد کجی لبخند شدم؛ خیره سرنشینش به من و کرد ایست کنارم ماشینی باره یک به

 . شوم

 : شدم سوار و کردم باز را در

 ؟! دنبالم میای خودت بعد...  انداختی بیرون رو من تو -

 . شد مظلومش چشمان دیدن از مانع آفتابیش عینک زد کجی بخندل

 . بود حس بی اون و بودم نگاهش رنگ اون عاشق من

 ؟! کردیمی چکار عمارت پشت دیشب -

 : کردم پاک را هایماشک

 ! دیدم رو لوسی و تو پنجره از -

 :  شد تر پررنگ لبخندش

 ! بودی آروم میشهه مثل نبودی خشن داشتم رابطه باهات که صبح ولی -

 : زد نیشخندی

 ! مانینمی دل به آرزو -

 ها خانه)...( فاح به هم مرا اگر ، کرد نگران مرا ناخواسته این و رفت می شهر حومه به داشت ؛ شد خیره جلو به دوباره و

 من تازه ، ست نما ارباب چندین به دادن سرویس شبی از بهتر ارباب یک ولی بودم برده اینکه با کشتم می را خود بدهد

 . کشتند می رحمانه بی را خیلی که بودم شنیده

 . هست تمام کارم دهد رحم بی های دالل آن دست به مرا کارن اگر

 ؟...!!! داریم ما عشقم...  جان کارن ـ
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 هخیر تمدس کف به متعجب و گیج ، شد نمایان دستم کف روی خون  و شد پاره لبم که کوبید دهنم به دستی پشت چنان

 . بود همیشگی آرام کارن که انگار نه انگار کرد می رانندگی خونسرد خودش ژست با او ، بودم

 ی رعهمز برد می مرا شاید ، کنم فکر تر خوب بسی و تر ساده کامال های چیز به کردم سعی و بودم خیره جلو به ساکت 

 . کنم شروع صفر از خواست می من از و روستای در

 . کرد نابود را رویام بولدوزر همچون که بود بزرگی ممکن غیر این ، زدم ام انهبچگ باور به لبخندی

 *** 

 : گفت و برگشت سمتم به کارن و کرد توقف ماشین گذراندم فکرم در که زمان همه آن از بعد

 !!! کوچولو)...(هر...  شو پیاده ـ

 )...( .هر برسد چه برده بگوید من به توانست نمی کارن زد خشکم و بود شده متوقف سیاه شیء آن  روی نگاهم

 . خواند می را فکرم داشت گوهی شد تر کج لبخندش

 . مشناخت می را اینجا من ، بود شکوه با و زیبا خیلی حال عین در ولی قدیمی ویالیی یه ، شدم پیاده و کردم باز را در

 این رد کشیدن نفس گفت می حتی داشت اهمهو اینجا از کارن خدایا ، میامد نزدیکم جیب به دست که او به و برگشتم

 . گازیست های سم تنفس مثل برایش ویال

 . برگشته عذابش ویالیی به که کرده جرعت آنقدر چطور حال

 شیدهک و گرفتند قرار قویش پنجه در یم موها حرکت یک در و شد خیره بهم کننده تحقیر لبخند همان با و رسید بهم

 : شدم

 !!! کنی خاطره تشدید که نداری وقت قدر اون ـ

 : نالیدم
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 ؟!!! خبره چه اینجا...  خدا رو تو کارن وای ـ

 . داشت عجیبی قدرت چه نحیفش بدن آن با کارن کشید تیر پهلویم ، شدم پرت من و شد باز ویال در

 . شدم خیره بود خیره برهنم پاهای به تحقیر با که او به و شدم خیز نیم 

 به شهای لب گفتم لبی زیر ی آخ و رفت عقب سرم که کشید را موهایم و نشست پا پنچه روی کنارم و آورد باال را سرش

 : چسبید گوشم

 !!! کن التماسم...  کوچولو)...(  فاح...  بزن داد ـ

 گفت یم تکلم با گاهی را مادریش زبان کارن ، کردم نمی درک را بود دیگر زبانی به که کلماتی هیچ اما بود او به ام نگاه

 . آورد می زبان به سلیس اینقدر که بود زبانی چه این

 : گفتم مانند ناله میامدند در ریشه از داشتند که موهایم بخاطر

 !!! لطفا...  شم نمی متوجه من کارن...  کارن ـ

 . داد را هایم دندان شکستن نوید که خورد دهنم به دستی ضرب دیگر بار

 : کشید کشداری هیس نوای و گذاشت بینیش روی را اش اشاره انگشت

 ! ارباب چشم  گه می فقط برده یه ـ

 . بود متنفر ی برده ارباب رابطه از او است سخت باورش  ؟! برده گفت من به کارن...  من...  برده

 . رفت کش هایم لب منم و زد لبخند او و کردم نگاهش مات

 سرد دنمب گرفت سمتم به پشت از را هایش دست وقتی ، برگشتش که شوم بلند کردم سعی رفت اتاقی به و شد بلند

 : چرخید سمتش ام نگاه ام قالده دیدن با شد

 ...! نه...  تفریحی برای فقط کارن ـ
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 . بگیرم را قالده گفت می که بود دست یه داد تکون رو دستش

 یرهخ بهش و آوردم در ار هایم لباس ، بشم عریان داد دستور انگشتش اشاره با بود شده بسته گردنم در بردگی قالده

 نای با همیشه کارن پدر دیدم را ارباب شالق من و آورد جلو به پشت از را مخفیش دست بعد و آورد در را عینکش شدم

 . گفت می آخ نباید خورد می چه هر به و رفت می راه شالق

 . بردگیم ندنبرگردا نه خواستم خشن ی رابطه او از من بود برگشته دوباره بردگیم بودم کرده بغض

 رست با هم من و شد می نزدیک بهم لذت با  ، شدم خیره سرخش چشمان به ترس با ، کرد راست تنم به مو شالق ناله

 : زد داد رفتم می عقب

 !!! کن التماسم...  کن التماسم...  بکش فریاد ـ

 .  رفت هوا جیغم و خورد برهنم تن به شالق ، بگم چیزی خواستم تا و

 ؟! شده چت تو...  کارن وای ـ

 : کشید فریاد و خورد تنم به دردناکی ضربه دیگر بار

 ؟! یهچ ارباب به برده یه جواب...  هستید کی اختیار در تماما تو که بگو...  ارباب شه نمی تکرار بگو...  کن التماسم ـ

 بابار چشم " کنی کرارت که کرد می مجبور و داشت خاکستری غرور یه صدایش تن حتی بودم شده خیره بهش درد با

" 

 جمع را خود زمین روی من و کشیدمی تیر تنم روی هایشالق پای رد  ، گذاشت تنها  هایم درد با مرا دقیقه چند برای

 . بودم کرده

 ، ردمک بلند سمتش به را سرم آمد؛می طرفم به بود، شکسته را سکوت اشرافیش صیقلی و ورنی هایکفش صدایی

 . زدمی لبخند موذیانه
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 ودشخ سمت به و گرفت چنگ به را موهایم و کشید پایین به سرم فرق از را دستش گونه نوازش و نشست سرم باال

 . کرد داغ را امجمجمه تمام شدیدی درد.  کشید

 . خوردم که های شالقی بخاطر یا داشتم گردن به که قالده خاطر به کشیدمنمی فریاد چرا دانستمنمی اما

 چطور اکنون دنیا، ارباب ترینمهربان من ارباب اما شدم، برده دوباره من بود کرده ساله18 ترسا همان رام بود چه هر

 . شده رحم بی آنقدر

 و رهتی دنیا تمام ثانیه چند برای سالن کف هایموزایک به خورد و برگشت محکم سرم ، کردممی نگاهش که طور همان

 .  شد تار

 . بودم کرده تحمل که بود هاییشکنجه حد کمترین هااین بودم زنده هنوز اما شدم؛ ولو زمین روی پهلو به

 زا را گرمی خون و کردندمی لمس را سالن کف ها،شالق ضرب جای شدند کشیده موهایم و گرفت قرار چشمام روی چیز

 . فترمی پایین ممچش دو و بینی روی از نامنظم شیارهای صورت به داشت که کردممی حس صورتم روی تا سرم میان

 هایدست اما. بود گرفته را دیدم دور بند چشم مثل که پارچه آن روی ببرم دست خواستم شد، رها موهایم سرانجام

 . شدند بسته چیزی با و شدند برده پشتم به شدت با و شد مانع اشمردانه

 . بود چرم از جنسش ، رسانیدمی پوستم عصب آنچه

 ؟...! کنهمی چکار برده...  ارباب یه اریمد برده یه...  خب... خب -

 قسمت و سینه و گردنم سمت به شالق "؟! کنهمی چکار برده یه " پرسید غضب با وقتی دادم گوش هایشحرف به گیج

 . خورد شکمم چپ

 : گفت ترحریص و شد بلند امناله

 ؟! کنهمی چکار برده یه -

 ؟! استخومی چه خوردم، شالق جوابم از قبل دیگر بار
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 : دادند جواب هایملب تفکر و اراد بی

 ! ارباب رضایت -

 . کرد اطرافم در زدن قدم به شروع اون که بخورم دیگر شالقی بودم منتظر تاریکی در و گیج

 ...! ارباب رضایت -

 . ترسیدم لرزیدم، آمد سرم پشت از درست صدایش

 . را یریق و مطلق اربابیت این نه داشتم دوست را مهربان کارن من

 : گفت آورد زبان به که ایکلمه کلمه از تنفر و حرص با کرد؛ منجمد را تنم گوشم، در اشزمزمه

 ! متنفرم هابرده از چقدر من کنی تصور تونینمی حتی تو -

 برید را کمرم تیزی چیزی لحظه همان و

 (  بدش شخصیت) کارن

 . بود زده قرمز رنگ را حمام کف که بود عوضی اون خون به نگاهم خوابیدمی پوستم روی گرم آب که حالی در

 از استخوان و گوشت سر داشتند رفتم هایمسگ سمت به و پوشیدم لباس و کردم باز کمد در و شدم اتاق وارد

 . کردندمی پارس و رقابت خسرو، هایدست

 : گفتم لبخند با من و شد خم دیدنم با خسرو

 ! کننمی تجربه دارن رو خوبی روزهای -

 ! ئه رزقی پر روزهای...  بارانی روزهای...  ارباب بله -

 ! باش پسرهام مواظب. .. رممی دارم -
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 . رفتم ماشینم سمت به من و گفت چشمی

 . بود پسر اون خورد، زنگ گوشی

 ؟! بله -

 ...! کارن سالم -

 ! فردا ببینمش خواممی -

 بیارمش زودی همین به ذارهنمی که فرهاد بشه هم اگه تازه...  همیش مرخص فردا پس...  بیمارستانه تو هنوز...  ولی -

 ... ! کنم جلب رو اعتمادش باید

 ! شده که طور هر ببینمش خواهممی بعد هفته یک -

 .کردم قطع را گوشی و

 *** 

 : کارن   

 داشتن دوست او بود؛ یمرموز و خشن خیلی انسان فرهاد بودم؛ نگران بود، گذشته دیوید تماس آخرین از روز سه تقریبا

 . کند لمس حتی دیگری را هایشداشتن دوست

 . ببینمش بار اولین برای بعد روز سه توانممی گفت دیوید

 یادم فرهاد چون ببینمش وقتش بعد روز سه گفت دیوید وقتی اما نداشتم، مرد آن دختر دیدن به تمایلی هیچ گرچه

 . پاریس هم شمبا ایران هم چطور زمان یک در من حال پاریس،

 انشج بود قرار که دخترک آن حال به و گناه بی لیزای به حتی و عجیبم تصمیم و خودم حال به و گذاشتم میز روی سرم

 .  کردم فکر باشد لیزا آزادی قبال در
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 *** 

 . دادمی قلقک اشگریه در را مردی گویی گفت تبریک و تسلیت رسمی خیلی فرهاد

 زهرگ زمان گذر  کردم نگاه بود کرده نقصش بی و خاص که رنگ ایسورمه شلوار و کت در وا به و زدم رنگی کم لبخند

 . کردنمی اثر او در

 ؟! است کرده تصادف گفتی... است خوب دخترت حال...  فرهاد خب -

 : گفت و زد لبخندی

 ...! نبود تبریک فقط اومدنم دلیل اما...  سختیه کار چه کردن بزرگ دختر...  جان کارن دونینمی تو -

 : زد گره را دستانش و انداخت پایین را سرش

...  شناسممی خوب رو تو هایتفاوت و تو...  دارم هم االن حتی و داشتم پدرت به خاصی ارادت من پسرم کارن -

 چه هک مفهمید دیر واقعا...  کردیمی التماسم لیزا برای که هستی مهربانی پسر همان هنوز که خوشحالم( زد لبخندی)

 رخالفب من هیما( کشید نفسی... ) هستی و بودی دور به ما سیاه دنیای از تو که هستم خدا شاکر و... دارم بزرگی مشکل

 دلم اشگونه ارباب رفتار اما...  من وحشتناکی و بدبختی به نه...  رفته من به برعکس و نرفته مادرش از اصال انتظارم

 ! کنهمی زخمی

 . چرخیدمی ابلهانه چه آبی و گرد کره این راستی به زدم پوزخند ناخواسته من و شد خیره انشدست به دقیقه چند

 . بود آمده بار گونه ارباب دخترش اما خواستمی اربابی خوی از دور به و مهربان را دخترش فرهاد

 . آمدم بار این که ، خواستمی سادیسمی و جدی و خشک ارباب را من پدرم اما

 : گذاشت دیگر پای روی را پایش و داد تکیه مبل به و کرد نم به نگاهی

 !کنی نامزد هیما با...  نیست زندگیت توی کسی اگه خواهممی -
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 اگر من تمداش قصدی چه من و شنیدممی داشتم چه شد، متوقف نفسم ثانیه چند برای ایستادند خوردن تکان از چشمانم

 . دادمی من به بخواهم او از را لیزا

 . برایش نبود چیزی لیزا پس اوست؛ عشق ثمره زیرا هست فرهاد جان گفتمی پدر که دختری آن دخترش که کسی

 : کرد من به رو جواب، فرستادن بعد و کرد خارج را گوشیش صدای تک با که کنم بیان را خواستم خواستم،

 نیست الزم.. . است فرمالیته نامزدی این نترس. .. کنهمی تغییر تو رفتار با آشنایی با هیما...  کردم فکر کلی من پسرم -

 ! خودم از بیشتر حتی... دارم کامل اعتماد تو به من بترسی بعدش از

 خوی اون گفتید که طور آن...  کنهنمی تحمل رو من روز یه حتی شما دختر...  آمده بند زبانم واقعا من فرهاد جناب -

 ..! .ایشانم متضاد کامال من و داره گونه ارباب

 ! کردم انتخاب رو تو دلیل همین به -

 یاد به ار من رفتارش این نباشد بحث گفتم که همین گفت گویی آخرش جمله با فرهاد. شد امضا و مهر گویی هیما بحث

 . انداختمی پدر

 ماتم قطف من و زدمی حرف عجیبی هایاصطالح با او و کردیممی بحث شدنم ارشد درباره داشتیم فقط ساعت یک تقریبا

 و زد را بوق همان گوشیش باز که کردممی گوش فقط من و بود شیطانی زبان به شیطانی مجموعه این چیز همه بود برده

 : گفت اخم با و کرد ارسال و نوشت را جواب دیگر بار او

 ؟! جان کارن شناسیمی رو دیوید چقدر -

 . اشدب داشته خوبی پردازه ایده توانستنمی شومی آن به قشهن بود که چه هر اما شناختمنمی را او واقعا من کردم فکر

 ! دانمنمی دلیل چه به...  شده اخراج جا چند...  باشه بهش حواست است بهتر نظرم به...  شناسمشنمی زیاد -

 . کند خطر متوجه را فرهاد هایشاخک دروغین کمی و کوتاه بحث همین شاید

*** 
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 . بود رفته خاص اعضای از یکی دیدن هب فرهاد بود؛ موعد روز امروز

 قرار که دادنش خبر و لیزا دیدن دیگری و هیما دیدن یکی دارم دلیل دو برگردم، شب از قبل تا امروز فقط توانممی منم

 . پیشم برگردد زودی به است

 ؟! کنم تحمل را خلق ارباب دختر آن چطور خدایا کردم، فکر فرهاد هایحرف به و چسباندم هواپیما صندلی به را سرم

 . برید خواهد را سرم شود متوجه فرهاد اگر آن از بعد

 دهش دور گذشته پست موجود از خیلی فرهاد اگر حتی اسارت، نه بود آزادی الیق لیزا ارزید،می من مردن به لیزا آزادی اما

 .  است فرهاد هم باز اما باشد

 . شدم اشعاریه کوچک خانه داخل نگران من و کرد باز را خانه در رفتم بود داده دیوید که آدرسی سمت به فرودگاه از

 ! نباشد دلیل بی اومدنم که امیدوارم ؟...! کنیمی چکار داری دونیمی تو دیوید -

 : گفت کردمی تن به را کاپشنش که حالی در دیوید

 چطور نببی وقت اون...  کنه اعتماد بهم فیکا. .. منه تصور حد از تر ضعیف خیلی هیما...  بلدم رو کارم من نباش نگران -

 ! پاریس میارمش

 : انداختم نگاهی اتاق به

 ؟!ببینم را لیزا خواستممی تازه کنم چکار اینجا من حال -

 : زد چشمکی

 تو به بگم بهتر یا...  بشه آزاد که کنیممی کمکش داریم که گفتم هم تو لیزای به...  چسبهمی سفر بعد استراحت یکم -

 ! رسهیم
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 : کرد رصد را خانه نگرانم نگاه

 ! برگردم باید شب -

 ! کردین پرواز هم با شد اگه شاید...  رسیمی هم پروازت به...  میارمش زودتر -

 . رفت و گذاشت تنها بیغوله آن در مرا و زد امشانه روی را دستش و زد لبخندی

 

 . کردم پنهان را سرم و نشستم خانه آن یگوشه

 !!! گناهم بی من ارباب...  بابار نه: 

 ! پست)...( هر...  عوضی)..( هر گناهی خود تو...  گناه بی  -

 ...! اون به من...  نداشت گناهی لیزا... بابا -

 : غرید صورتم در و گرفت چنگ به را ام یقه

 ! باشی من پیش که نداری ارزش مادرت مثل هم تو...  عرضه بی -

 ...! بابا:  نالیدم

 : گفت و گرفت چنگ به را بلندش موهای و لیزا کنار کرد پرتم

 ! کوچولو موش رسممی تو حساب -

 به ردد فشار از سفیدش صورت شدمی کشیده پدر توسط همزمان کشید،می فریاد کمک برای را اسمم ناله و درد با لیزا

 . رفتم طرفش به و شدم بلند زد؛می سرخی

 : چسبیدم پایش به
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 ! کنممی التماست نکن اذیت رو لیزا فقط... بگید شما هرچه...  بود من تقصیر...  نزن رو الیز لطفا بابا -

 . کند نرمش تا آوردمی بیشتر خشم پدرم برای که چیزی کردممی گریه داشتم

 . دوختم تلخش همیشه چشمان به را نگاهم و گرفت را امچانه

  بودند شده ریتم هم لیزا و من هق هق

 ؟! زنمشن خواهیمی -

  دادم تکان را سرم

 !  کن فکر خوب پس...  منه تصمیم سوم راه...  زارممی جلوت راه دو پس -

 ! بگید شما چه هر... بابا باشه -

 اما دهم شنجات شدم موفق که زدم لبخند من و ایستاد رویم به رو و شد بلند ناله با لیزا کرد بلندش و گرفت را لیزا بازوی

 . بود شده شروع تازه کابوسم دانستمنمی

 چه رویش در رو یساله 40 مرد مغز از ساله 12 پسرک یک بودم ترسیده کرد جمع را همه و برد سالن به را ما دو هر پدر

 . داشت خواهد خبری

 . شدم خیره بیچاره لیزای به متعجب و گیج من و آورد شیما دایه را معروفش شالق

 . دکن تحمل را مهلک هایضربه آن باید که

 . شدمی هالک داشت خدمه از یکی آغوش در لرزان لیزا شد راست تنم به مو من و رقصاند هوا در را شالق پدر

 ...! بابا -

 ! بره در جونش اگه حتی مونهمی قولش روی واقعی ارباب یک هیس -
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 . خوبم دوست لیزا برای سوختندمی هایم اشک گرمای و شدت از چشمام 

 ...  لیزا نه شدممی مجازات باید که بودم من این ارانگ آمد سمتم به پدر

*** 

 

 ( بدش شخصیت) کارن

 . بودم کرده عوض را لباسم و کشیدم نفسی

 . بکشم هم نفس هالباس آن در توانستمنمی داشت خوبی حس چه

 . برداشتم را دیوید دار لبه کاله

 . نداشتم را ارباب یک توسط شدنم ارضا به تمایلی من ، توانستمنمی باشد ارباب او ست قرار اگه

 . شودمی برده من به رسیدن از قبل است ارباب اگر شودمی عوض نقشه

 : کردم مرتب را عیکنم و زدم کجی لبخند دید تنم در را هایشلباس تعجب با و کرد باز را در دیوید

 ؟! کجاست -

 ! هوشه بی...  ماشین تو-

 ! بیارش خوبه -

 ؟...! ببریش نیست فرهاد که االن هترهب نظرم به...  کارن -

 : شدم نزدیک بهش جیب به دست

 ! چشم بگو مهمه برات جونت اگه...  بیارش میگم وقتی دوم... کوچیکه هم فکرش کوچیک مغز یه -
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 . رفت و داد تکان اجبار به سری در، به اماشاره با

 . گذاشت  زمین را هیما و شد داخل که کردم باز را اتاق در برگشت؛ هیما با وقتی

  رفتم سمتش به

 ! باش بیرون -

 . ذهنم در بود محو که کسی ، بود کسی به شبیه او شدم خیره صورتش اجزای به بست، هم را در و رفت

 . شدم چشماش شدن باز منتظر هم من و خورد تکان

 

 . شود بیدار نداشت قصد ، شدم خیره بهش دقیقه چند

 . رفتم دیوید سمت به و کردم باز را در

 ؟! گیجه اینقدر چرا -

 :  کرد نگاهم باز دهان با دیوید

 ؟! هوم...  کرد کار مغزت شاید...  پیشونیت وسط کنم شلیک گلوله یه خواهیمی -

 : گفت لکنت با

 ...!میشه بیدار -

 . رفتم در سمت به.  شده بیدار شدم متوجه پاش شدن کشیده صدای با

 .دادم تکیه در چوبه چهار به کرد،می جمع را خودش داشت و بود شده بیدار کردم باز را در

 . زدم کجی لبخند کرد،می رصد را پایم تا سر از و من به بود شده خیره  که براق و ایشیشه نگاه آن به
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 ماا ترسیده بود عجیب چقدر شدم، نزدیک جسور نگاه آن با ترسیده موجود آن به قدم به قدم خزید، تر عقب ترسیده

 . جسور

 . بود دار خنده

 : زد داد داشت، تن به جسارت و غرور از لباس که ترسی  

 ؟!!! قبرستونیه کدوم اینجا...  کجام من ـ

 ارباب غرور هنوز اما ترسیده چقدر که رساندمی اش،ترسیده و گرم هاینفس ریتم لحنش، جسارتش، آمد؛ خوشم

 . بود کرده حفظ را اشگونه

 . برنده و خشن هایمردمک این در یکجا وقدرت ضعف بود دار خنده

 ، نشستم پا یپنجه روی رویش در رو و کردم ایخنده 

 . داشت خواهد العادهفوق لذتی کردنش رام حتما

 . مرگش یا مقدسش پاکی رفتن بین از از ترسیدمی چه از ترسیده، و بیچاره

 ...! نچ...  نچ - 

 . شدنش هبرد از قبل کنم لمسش تا کردم دراز را دستم 

 . چسبید دیوار به و کشید عقب را صورتش 

 . بگیرمش تو از شکل بد است قرار زودی به چون باشد، مبارک اربابیت فعال

 . کردم قفل سرم پشت را در گذاشتم؛ تنهاش و شدم بلند

 

 . نشد نم متوجه که کردمی حل را مهمی مسئله داشت انگار بود داده تکیه کابینت به دیوید رفتم خانه آشپز سمت به
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 ...! شده عوض نقشه -

 امشهنق از چیزی بود رفته فرو فکر به او که آنطور زیرا بیاید، خود به که کردم مکث دلیل همین به کرد، نگاهم بهت با

 : فهمیدنمی

 ستا متعهد من به که هایارباب از یکی به حراج بریشمی قبلش...  پاریس بیاری مستقیم رو هیما...  نیست قرار -

 ! مربوطه خودم به اشبقیه...  فروشیمی

 ؟...! اما -

 : گفتم شمرده و آرام هایمدندان کیپ از و دادم فشار پهلوش روی را کمریم کلت دهانه و رفتم سمتش به

 ؟! شد روشن...  خواهممی بردگی قالده با و اون من -

 . داد مثبت تکان را سرش و بود کرده سردی عرق اسلحه فشار با

 هماهنگ من...  دبی حراج ببریش که داری فرصت هفته یه...  حراج محل بریمی اون چطور که داره بستگی تو به -

 خود که مرگی...  مرگه من نزد تو خطای تاوان...  داره تاوانی خطایی هر... باشه هاارباب یبرده از جزئی که کنممی

 ! ترسهمی ازش مرگ فرشته

 : گفت ذاتیش چاپلوسی با ویددی رفتم خروج در سمت به

 ... !!! بلدم رو کارم من...  نباش نگران ـ

 : زدم پوزخندی

 ! بنگ بنگ ندی انجام نقص بی رو کارت اگه...  باش نگران تو ولی -

 *** 

 : کارن
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 . من خدای نشستم تعجب از کردم باز چشم

 ویددی رفتن جز هیچ من اما گذشت،می ایران به نمرفت از روز دو دادمی نشان تاریخ شدم خیره امبرهنه تن و ساعتم به

 . ندارم یاد به

 

 . گناه یک عذاب کشنده درد مثل عجیبی حس ولی چرا دانستمنمی داشتم، بدی حس

 : کشاند سمتش به را نگاهم در تق تق

 ! بیا -

 ! ارباب...  اتانصبحانه -

 : گفتم مارگارت به رو و کردم اخمی

 ؟! نکردم ممنوع رو منحوس واژه نای من ؟.... !  ارباب -

 : گفت ترسیده

 ...! گفتید شما...  ارباب -

 : رفتممی حمام سمت به که حالی در

 ! شدی ربات مثل درست تو مارگارت -

*** 

 قدم که جایی هر بودند، عاشق و خوشبخت مردم چقدر باشم، نرمال اندکی خواستم رفتم بیرون صبحانه و حمام از بعد

 . داشت را شسته باران خاک طراوت انگار زدممی
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 دست و یفک دستی بپوشم، لباس عجله با و شوم بیدار مشخصی ساعت راس صبح من اینکه بود، این خوشبختی و دنیا

 کاری فترد تا بروم، ارزانم ماشین سمت به و ببندم پا با را در دارد، زمینی بادام کره نامنظمی مقدار که تستی نان دیگرم

 . نشود دیر کنم دعا فقط

 . دادممی هدیه زندگیم شریک به و خانه گشتممی بر قرمز گلی دست با طرف آن از نشست لبم به لبخند

 . کنم کاری رنگ را امشده تحمیل یتیره باورهای اندکی داشتم دوست اما شود،نمی طور آن وقت هیچ دانستممی

 . بود شده رنگ همه آن از زده شگفت درونم کودک انگار

 . زدممی قدم ها ابر روی بر اطرافم از خبر بی من و پاشیدمی ذهنم به رنگی لحظه هر

*** 

 . دیدممی دیده خراش را بدنم و کردممی گم را مکان و زمان که بود دوم بار این

 . کنم شک خودم به بود شده باعث خبریم بی

 . باشم داشته خطرناکی بیماری بود ممکن

 . کرد معرفی اعصاب و مغز متخصص و الیق دکتر به مرا ایشان و کردم باخبر را انخانوادگیم پزشک مارچ دکتر

 . انداختمی من به نگاهی نیم عینکش باالی از و کردمی نگاه را مغزم هایعکس دکتر

 بیماری بخاطر...  است ممکن گفتید من به که شرایطی اما...  ندارید مشکلی هیچ جسمی لحاظ از...  شاون جناب -

 ! باشید هداشت ایشان با مالقات یک بهتره...  هستند سیوانی شهره خانم ایشون( گرفت سمتم به کارتی... ) باشد حیرو

 :  شدم بلند و زدم لبخندی

 ! دکتر جناب گذارم سپاس -

 . آمدم بیرون اتاقش از و
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 اذیتم آنچه که دارد حیرو بیماری از نشانی فراموشیم اگر زدم، نیشخندی دارم روحی مشکل من که گفتمی داشت

 . کند پاک توانستنمی چرا را کردمی

 در آنچه و بروم مشاور یک پیش داشتم تصمیم که بود وقت خیلی آمدمی منطقی امر روانکاو این پیش رفتن حال هر به

 . بیاورم زبان به بار اولین برای را امکرده مخفی کرده داغ سینه این

 وقت هچ دانستنمی که بودند شده تربیت طوری آنان اما رفتم؛می کجا نبود مهم کرد حرکت راننده و شدم ماشین سوار

 . شوند ظاهر وقت چه و غیب

 . رسیدیم دادم که آدرسی به

 . رفتم مطبش سمت به و شدم پیاده حرفی هیچ بی هم من 

 . بود شدن تاریک حال در کم کم هوا

 . رفتم سمتش به من و بود نشسته منشی رسیدم در دم

 ! کنم مالقات را دکتر خانم خواستممی...  سالم -

 : گفت مالیم و لطیف خیلی

...  دیگر تههف دو از بعد دوشنبه...  کنممی تعیین رو روزی برایتان...  نیستند هفته دو مدت به ایشان...  قربان متاسفم -

 ؟! شما اسم...  شوید فرما تشریف توانیدمی 20:40 ساعت البته

 : دادم تکیه میزش به ناخواسته بود شده روعش سرم درد ،

 ! ...?آقا خوبه حالتان -

 ؟! خودش یا بود من نگران کردم نگاهش
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 من و کرد ازب را در عجله با دید را حالتم وقتی ویکرام بیرون، زدم در از توانم تمام با و کشیدم عمیقی نفس و بستم چشم

 . سفیدم ماشین به آوردم پناه

 . تمگرف هایمدست با را صورتم شدم خیره جلویم صندلی به ، بودم بسته را چشمانم ، بودم یدهکش عقب به را سرم

 . کردنمی که کارها چه من جلوی بود رحم بی نبود، پدر او

 . خوردمی هم به گذاشتمی سرم منت او که هرچه از حالم حتی 

 . کنم تحمل نبود الزم را فشار اینقدر االن شاید نکشتی مرا پدرم جای چرا خدایا

 . دکردنمی تر را چشمانم و باز سر بار صد روزی دلم در که هاییعقده بی دغدغه، بی بخوابم، خواستممی بستم چشم

 . گذاشت ورد تردید در مرا فرهاد صدای

 : دیدممی را او باید حال هر به

 ؟! نشدید منتظرم که زیاد... فرهاد جناب سالم - 

 ادفره از هنوز من بگویم بهتر یا بودم مجبور لعنتی ضعف و درد سر آن وجود با و فشرد کممح را دستم و زد لبخندی

 . ترسیدممی

 بر تمدن قبل به بیشتر رفتارهایش نبود جذاب و کالسیک آنقدر ظاهرش فقط آراسته و لباس خوش همیشه مرد این

 هرحمان بی چه او و کردمی هاالتماس چه امچاره بی لیزای ترساند،می هم هنوز حتی محکمش و رحم بی صدای گشت،می

 هب زیادی عالقه لیزا برید، را زیبایش و بلند موهای لحظه همان و " شنومنمی...  کن التماسم "گفتمی و خندیدمی

 . گرفت او از را لیزا قدرت نماد انگار داشت موهایش

 . بود آور تعجب زدممی پر پر پدرم آغوش در که منی برای لیزا خاموشی 

 :  گفت و آورد باال را اشکیش هایچشم و گذاشت لیزا یچانه زیر را چرمیش شالق فرهاد
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 ؟! چیه برده کار...  ارباب یه و برده یه...  داریم چی اینجا خب -

 : کشیدم فریاد خوابید زیباش صورت روی و رفت باال شالق  کردمی هق هق لیزا

 . .. !نزنش...  نه...  نه -

 : گفت خنده با پدرم

 ! داره دوست هنوز رو اشبرده کارن، -

 : گفت اما بود من به خیره و زد کجی لبخند فرهاد

 ؟! بده جواب...  داری تعلق کسی چه به تو -

 . کشید جیغ و کرد داغ دوباره اشبرهنه نیمه پشت که بود قبلش سوال چرمی شالق دست ضرب در هنوز که لیزا

 . بود درست بودم شنیده دلیش سنگ هدربار آنچه بود گرفته نفسم

 : کردم پدر به رو بود، شده ولو زمین روی لیزا

 ! لطفا...  کن کمکش -

 : گفت اخم با

 ! کارن...  کنهنمی التماس ارباب یه -

 . دار خار سیاه سنگ ، گفتندمی او به که کردم فرهاد به رو پدر کمک از ناامید

 . او تا بخورم ضربه خودم لیزا برای بود الزم اما داشتند، حق آنان

 ! کنه باز را اشقالده خواستم من... گناهه بی اون...  کنید رها رو لیزا لطفا -

 . داشت هم او داشت شنوا گوش سیاه سنگ اگر اما
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 : زد داد و گذاشتش گردنش روی را شالقش و کرد حرکت دایره یک مثل بیچاره لیزا دور آرام

 ؟! جواب...  داری تعلق کسی چه به تو -

 : کرد ناله لیزا

 ! ارباب...  شما فقط...  شما به -

 .شدم نابود شکستم،

 : تمگف و زدم مصنوعی لبخند و کشیدم نفسی کردمی فکر حقارتم همان به هم او آیا بود، خیره من به لبخند با فرهاد

 ؟! وارده تازه شنیدم...  بودید "هو ارباب" نزد دیشب -

 :   گفت تمسخرآمیز زد لبخندی

 ضمن در...  شهرته دنبال فقط اون...  شهنمی هم هایشبرده برده حتی اون... بود ایبامزه شوخی...  بودن ارباب و هو -

 اون...  کرد دعوتم...  کنه برخواست و نشست افرادی همچین با که نیست ارزش بی اینقدر فرهاد جوان پسرک

 من اب خواستمی مواد قاچاق واسه...  بودم ایران از هاییارباب عضو قبال دبو شنیده انگار زیرا ببینه رو من خواستمی

 ! کردم رد را پیشنهادش من اما...  بزنه حرف

 . گذاشت اششقیقه و گونه روی ستونی را اشاشاره و شست انگشت و زد تکیه مبل به

 ؟! گذاشتی جاسوس برام چرا بدم توضیح بهت خودم رو چیز همه باشد قرار اگه ضمن در -

 : دادم ماساژ را امشقیقه و زدم لبخندی

 هستید من مهمان شما...  کجایید بدانم خواستممی فقط...  کنمنمی جسارتی همچین من هرگز نه... ؟!جاسوس -

 ! منه وظیفه شما از محافظت

 : داد تکان سری لبخند با
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 دلیل پاریس به آمدنم این...  ندارم دیگه هم ایالقهع هیچ...  نیامدم تو جایگاه غصب برای من...  نترس حال هر به -

 موضوع روی جان کارن حال هر به...  شهنمی متاسفانه اما رفتممی پاریس از دورتر جایی شدمی اگر...  داره خصوصی

 ...! کردی فکر شبم اون

 : پرید رنگم هم شایدم کردم عرق خواسته نا

 ؟!ئیسیر تو االن البته( لبخند با) دستور نه پیشنهاد یه این...  بگو بهم هست هاتبرده جز به زندگیت تو کسی اگه -

 : گفتم آشکار لکنتی با

 ...! من راستش...  من -

 : گفت خنده با

 ! است بریده مو پیشه دلت هنوز گفتممی دیدمنمی جذابت هایبرده با رو تو رفتار اگه -

 : کشیدم نفسی

 ! کنمنمی کمکی نم صورت این غیر در... شرط یک به -

 : کردم بیان را شرطم نگران من و داد تکان سری لبخند با

 رو لیزا...  نیامد یا آمد خوشش من رفتار از دخترت چه شد که چه هر ماه دو این بعد...  میشم نامزد ماه دو ما -

  ؟! کنیمی قبول...  خودم پیش گردونیبرمی

 : گفت و کشید هایشلب روی را انگشتش

 ؟! ها دادی دست از تو که نیست اونی االن ؟...! داری شدوس -

 : کردمی اذیت اینقدر چرا لعنتی بستم چشم

 ! همین فقط...  خواممی رو لیزا آزادی من نیست مهم -
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 : گفت گوشم در و آمد سمتم به شدم، خیره بهش نگران شدم، بلند منم و شد بلند

 ...! مرگه تاوانش اهرم راس عنوان به حتی تقاضات گرنهو...  نیستم گروه عضو دیگه کن شکر رو خدا -

 : رفت کنار

 ! میشه داده هدیه یا خرید فقط نمیشه ارباب یه با معامله وقت هیچ برده یه -

 : بود راهش تنها اما دانستممی را چیز همه دانستممی آوردم پایین را سرم

 ! کمکم به حاضر شرط همین به فقط من  -

 : برگرداند روی جیب به دست

 ! کنیمی دریافت بهای گران چیز نامزدیت هدیه عنوان به...  دارم پرواز من جان کارن خب -

 مرد این. کندمی شکار شیر آهو بجای بکند اگه کندنمی خطر احمقانه بود گفته است باهوش بود گفته پدر زدم لبخندی

 . بود اربابیت از ایبرجسته نماد واقعا

 (کارن دوم شخصیت) فرکان

 بود یچ فرهاد برای چیز ترین زیبا واقعا بردم،می لذت پروای بی این از داشتم بود عجیبی روز امروز رفتم، هتل سمت به

 . کنم تایپ برایش درست را وقت که نبودم خنگ آنقدر من اما  ؟!هیمایش برهنه نیمه عکس دیدن... 

 یک ودنب قرار هیما اما بودم خریده او از را شب یک هایبرده از لیخی شناختم،می را آمدمی استقبالم به داشت که مرد این

 . کند تمام شبه

 به جسورش هایلب از صدایی هیچ اکنون و کرد رامش فرهاد و شد برده که اربابی مرد،می باید هاقصه مثل درست او

 . رسدنمی گوش

 . شدم خیره مچیم ساعت به
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 . بود مانده باقی متضادش دنیای به آمدنش تا ساعت یک فقط

 ! تاک تیک تاک تیک

 *** 

 . دیوید منتظر و بودم نشسته هتل اتاق میز پشت

 کت تک سر و شکسته را وسایلش قدرت تمام با دید و عکس فرهاد وقتی ، بیارم سرم توی را دنیا تمام خواستم می

 ماا نداشتم فرهاد با کشتگی پدر هیچ من ، زدم لبخندی ، دادم می انجام حتما را کار این بودم اگه من ، بریده را خدمه

 ؟ کرد می دخالت من کار در مدام چرا رئیسم من دانست می اگر او ، ست شده شاخ زیادی مدت این کردم می حس

 . شد نخواهد که ها رقابت خریدش سر ی شیشه چشم دخترک ، بود ارزش با اش زاده حرام چولو کو برده این

 لومج کسی چه اجازه و اذن با ، نشست رویم به رو و شد داخل آشفته و کالفه دیوید دیدم و برگشتم و آمد در صدا به در

 . او مثل ی بریده دم نه خواست می پاک نسلی من مقابل در نشستن رفت یادش انگار ، نشست

 : نالید دید که را هایم اخم و عصبی نگاه

 !!! اومده پیش مشکلی یه کارن ـ

 : کردم خالی سیگاری زیر داخل را سیگارم خاکستر و گذاشتم یگرمد پای روی را پایم خونسرد

 ی مهچش تا...  کنن نمی پارس اربابشون جلوی ها سگ...  بشینی جلوم بعد...  بدونی خودتو حد قبلش نیست بهتر ـ

 !!! شو بلند نخشکندم رو امیدت

 : کردم بهش ای نگاه نیم بود شده خیره بهم تعجب با

 ؟!!! نسب و اصل بی)...( حروم...  کنم حالیت یگهد طور یه نفهمیدی ـ

 : شد بلند توپیدم صورتش روی را این تا
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 ؟!!! مشکلی چه بنال خب...  شد بهتر حاال ـ

 : بود چه آمدنش از قصدش بود رفته یادش انگار و بود گیج

 !!! منتظرم ـ

 : کشید عمیقی نفس

 !!! ترسن می فرهاد از...  شناختن اکثرا...  کردم پست رو هیما عکس تا زدم زنگ ها ارباب همه به ـ

 : دادم تکان سری

 ؟!!! چی ، نشناسن و فرهاد که های اون...  جدید های ارباب...  خب ـ

 :  داد تکان سری

 !!! گیره همه رفتارش شهرت...  ند ترسید... شناختن می اسمی فقط رو فرهاد که هم ها اون ـ

 : گفتم لبخند با

 قدرته ادنم براش اینچنین های حراج شنیدم کن پیدا رو" هو"... شهرته دنبال یکم که هست یکی ببینم بزار...  جالبه ـ

!!! 

 ؟!!! کیه هو ـ

 !!! فرهاده هواپیمای نشست با مصادف حراج پایان دقیقا کمه وقت برو...  نترس مغز بی یه ـ

 . است خون خون اما انستد می باهوش خیلی را خودش که عینی در بود فهمیده پسر ، رفت عجله با

 *** 
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 چه گرفت عطرش بوی از نفسم ترکیبش بد زگیل و زردش های دندان آن با بود من تصور از تر بدترکیب خیلی "هو"

 . بود ی سلیقه بد آدم

 : خرید می را برده ترین زشت کردم نمی دخالت اگه حتما

 !!! خدمتم در من...  کارن ارباب خب ـ

 : گفتم و برگرداندم روم ، میاورم باال دارم خدایا داد می بو دهنش واقعا

 ؟!!! کنه رد ایران دریای از رو موادت خطر بی که خواهی می رو کسی یه شنیدم ـ

 : زد لبخندی

 !!! نیست راحتی کار خوب ولی... دارن  مواد به تمایل خیلی ایرانی های ارباب...  کنم می ضرر خیلی متاسفانه...  بله ـ

 با و مواد تر دور و تانزالیا و یمن به ایران از و ایران به یمن از تون می که شناسم می رو افرادی...  کنم می کمکت من ـ

 !!! نیست  شرط بی من کمک هیچ دونی می خودت اما...  کنن جاسازی خطر بی و درست کامال روش

 : کردم نمی اش نگاه هنوز من و کرد ای خنده

 ؟!!! بکنم رئیس به تونم می کیکم چه من ولی...  بله که اون ـ

 : ببینم را او واکنش خواستم می کردم اش نگاه

 ...!!! ست برده یه ـ

 . برگرداندم سمتش به را تاپ لپ

 : خواند می را ارباب دیگر های پیغام دانستم می

 ؟!!! فرهاد ارباب دختر ـ
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 هزینه ودمخ نباش نگران...  ببر تر باال را کردند دبیشنها دیگه های ارباب که قیمتی هر...  پیشم بیارش و بخر برام این ـ

 !!! کنم می پرداخت رو

 : زد لبخندی

 !!! عجیبی آدم عجب...  کرده برده رو خودش دختر چطور...  خوردنه آب مثل براش کردن سالخی...  میگن همه ـ

 : زدم لبخندی

 !!! کردم من نکرده فرهاد ـ

 : گفت و کرد نگاه تعجب با و لبخندم

 !!! کمکم به حاضر من...  رئیس کنم می فرو تسلیم سر ـ

 !!! شمشیر زخم میشه تو برای افته بی روش خراش یک حتی باشه یادت ـ

 !!! راحت خیالت ـ

 !!! مرخصی ـ

 را تقسم آن بود خودم خانه اگر بودم هتل توی که شکر را خدا ، کرد جدا مبل از زور به را مانندش بشکه تن آن لبخند با

 . کردم می عفونی ضد بار ها نمیلیو

 : زد لبخندی دیوید

 !!! کرد قبول بازم اما کنه نمی رحم بهش فرهاد دونه می...  نترسه ـ

 : کردم اش نگاه

 دو سگ همون وگرنه...  کنه می تالش اسمش و شهرت واسه داره اون...  نداری مغز کنم می فکر ها وقت بعضی ـ

 !!! فروشه مواد عوضیه
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 : کردم دیوید به رو شدم بلند

 ...!!! سالن توی بیارش و کن تنش رو برده لباس ـ

 :سمتش برگشتم رفتن قبل

 !!! کنی می باز تو دهن من اذن بی...  باشه آخرت دفعه راستی هان ـ

 هب کرد تعارف و فشرد را دستم ، درخشید می ایش نقره شلوار و کت در که رفتم صومد سمت به و شدم رد کنارش از و

 . نشستم اول ردیف مخصوصم صندلی روی برم اجحر محل

 های ارباب برای بزرگی شوک هیما ، بودم هیما منتظر من اما ، بود رقابت حسابی سرشان و شودند می آورده ها برده

 . بود اینجا

 اون هنگا برق مثل درست بود خاص خیلی نگاش اما نبود زیبا ، داشت ترسیده و معصوم چشمان کردم نگاه سبزه برده به

 . رسید می بهم بخواهم که چیزی ، خریدمش و رفت باال دستم کرد قبول را اولی نرخ نفر یک فقط ، عوضی

 : گفت گوشم در صومد ، شد نمایش این اصلی فرد به نوبت و اتاقم برد را او و رفت دخترک سمت به بادیگاردم

 !!! زنه می آتیش رو اینجا فرهاد گفتند همه ـ

 : کردم او به رو

 !!! همین خرید اون هو بگو اومد وقتی فقط...  دی نمی پس تو رو هیما فرار تاوان ـ

 بهش که هرچی...  رحمه بی خیلی...  شناسم می پدرم زمان از و فرهاد من پسر...  چی کردی مجبورش تو بگه اون اگه ـ

 !!! کنه می نابودش بگیره کسی رو باشه داشته تعلق

 : شدم خیره زد می حرف هیما فیزیکی خصوصیات ربارهد که مردی به و زدم نیشخندی

 !!! رحم بی چقدر من که دونی نمی ولی ـ
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 . شد خیره ها دختر به لبخند با و کرد ی کوتاه خنده

 شدند کاش پر چشماش باکره گفت فروش برده وقتی شد، تر پررنگ لبخندم ، بود متعجب و ترسیده کردم نگاه هیما به

 . شد کج لبخندم ، بخرمت من نیست قرار نترس نه ماند خیره من به ترس و تعجب با و

 : گفت صومد

 !!! میشه رد هیما...  ترسن می فرهاد از همه ها این که گفتم ـ

 : گفتم محکم لحن همان با و بردم باال را دستم

 !!! ببینن جرعت یکم باید ها ترسو ـ

 اختهب چهره به کردند شروع را رقابت خریدار چندین سرش پشت و آوردم پایین دستم  من از بیشتر قیمت صدایی با

 . خرید خواهند را او رخ ارباب زنان و مردان آن از یکی که دانست می االن بود باخته ؛ شدم خیره هیما

 !!! فهمیدند طوری این رو تو منظور کنم فکر... خرن می اون...  فرهاد واسه دارن همه من خدایی ـ

 : کردم اش به رو لبخند با

 مثل...  خریدم و ام برده من...  ده نمی انجام هدف بی رو کاری فرهاد که اینه مهم...  کنن می فکری چه نیست مهم ـ

 !!! بود خاص همیشه

 : رساند من به را خودش دو با دیوید رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند و

 َ!!! خوره می هم به همه لیزا ونام نقشه...  اونه برده هیما بگه اگه چی زیرش بزن هو اگه...  کارن ـ

 : کردم باز را اتاق در

 !!! کثیفه خوک یه اون باش مراقبش ـ

 . رفت بیرون و کرد تعظیمی بادیگاردم و شد بلند دخترک ، کردم باز را اتاق در
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 : کردم نگاه را پایش تا سر از

 !!! کن صبر ـ

   ایستاد آنیل

 ؟!!! ارباب بودید من با  ـ

 !!! باشه آماده پرواز برای هواپیما موقع اون تا...  میام دیگه دقیقه دچن ببر و این ـ

 !!! افت بی راه...  ارباب چشم ـ

 کرده معرفی او به را موادش کارمند و پول و بدهد بهم را هیما که بودم هو منتظر اتاق در من و شد رد کنارم از دخترک

 . بروم

 : شد اتاقم وارده سراسیمه دیوید

 !!! کنه درازی دست بهش ادخو می هو ـ

 : شدم بلند و دادم فشار هم رو چشم

 !!! متنفرم ها خوک از من... کثیفه خوک یه اون که گفتم ـ

 حتی او ها ارباب نیمچه این نافرمانی از بودم متنفر ، رفتم اتاقش سمت به و کردم وصل کن خفه و برداشتم را کلتم

 . غلتید می خود نجاست در که دبو کثیف خوک یک او ، نبود هم ارباب نیمچه

  ، مکردن گم رد و ماجرا ادامه نه کردم می فکر کشتنش به تنها که بودم عصبی قدری به ؛ کردم باز لقد با محکم را در

  بودیم گذاشته قرار چه بود کرده فراموش کال انگار ،  امد سمتم به و شد بلند هیما روی از  دیدنم با اشغال اون 

 : گفت 
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 ...!!! براش دادم پول...  منه برده اون -

 ناال تا گرنه و کشید می نفس هیما لطف به داشت دانست نمی ، عوضی خور الشه داده پول شدم نزدیک هو به قدمی

 اب   کردم می خالی گوشتالوش و مغز بی سر آن در گلوله یک لحظه همان کاش بودم متنفر دهنش بوی از من ، بود مرده

 :  هست خودش خریده گفت می بعد و رفت می عقب  ترس از قدمی او  قدمم هر

 !!!  که نخوردمش همین ببرم کوچک حال یه خواستممی فقط من...  کن گوش هی -

 : خورد یم شمشیر ضرب او بعدش نگفتم ندارد بر خش حتی ست من به متعلق که چیزی نمیاد خوشم نگفتم مگر حال

 ! بچشه دیگه یکی و طمعش رهدا دوست که رو چیزی نمیاد خوشش فرهاد -

 : کردی غلطی همچین چرا ناتوانی مقابلم در اینقدر که تو ، کند نمی شیر با بازی هوس کثیف و گنده خوک یک

 ...!!! پیشت میارمش گفتم که من...  کن صبر -

 : افتاد می کار به مغزش داشت پس ، زدم کجی لبخند

 !!! خش یک حتی بدون گفتم منم -

 و نم بین اش نگاه ترس از  او مثل یکی مخصوصا ندارم شوخی کسی با من فهمید که انگار دستم در هاسلح دیدن با

 :  بود گردش در اسلحه

 !!! نک ها... نک ها. ..  کننمی اتتکیه تکیه دارم محافظ کلی من...  احمقی روانی یه تو  -

 را انکارش گلوله دوتا فقط نبودند هم جزی آنها یکل گفت می خودش از تر ترسو های محافظ آن به ، شد تر کج لبخندم

 : ساخت

 !!!ارباب نیمچه بدرود...  افتد ور افتد در فرهاد با هرکس...  بودند گرفته شیر از تازه ی هابچه ها اون -
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 روی هم او و کشید بلند جیغی  هیما لحظه همان و شد زمین نقش مصرف بی بشکی یک مثل ابرویش میان به شلیکم با

 . شد ولو ختت

 : زدم داد

 !!! دیوید ـ

 لیکش هو های بیابونی غول به خونسرد و حس بی وقتی ، کودنم و بزدل کارن من کرد می فکر او بود شده داخل ترس با

 : کشید می نفس سختی به هم او اکنون خواندم اش نگاه در را تعجب کردم

 !!! بیارش ـ

 : گفت و داد قورت را دهنش آب

 ...!!! باشه ـ

 : گذاشتم پیشانیش روی را اسلحه

 ؟!!! چی باشه ـ

 : کرد می را کسی چه نوکری که بفهمد او بود وقتش اکنون برید نفسش

 !!!ب...ا...ب...ر...ا... باشه ـ

 : زدم لبخندی

 !!! نزدیکه پرواز وقت بریم باید باش زود خب خیلی ـ

 *** 

 ردیف هم برده بود الزم ، بود نشسته او کنار هم دیوید و بود کشیده دراز جلوم صندلی روی هیما ، نشستم ماشین داخل

 . بنشیند هم
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 ؟!!!  بدهم خبر فرهاد به کی...  عمارت بریش می مستقیم ـ

 : کردم بودند ریخته صورتش روی دارش موج موهایی که هیما خواب چهره به ای نگاه

 !!! بریش می تو عمارت بره بهتر فعال ولی...  ویال بردمش می کاش ـ

 انمید این شیر تنها من حال ، بودم پیروزی عاشق ، کردم لمس را سرد گیالس و بستم چشم هم من و داد تکان سری

 ، شود یم حالی چه تایلندی ارباب نیمچه یک به شده فروخته هیما بگوید او به صومد و برسد وقتی بیچاره فرهاد ، بودم

 .  شود می دیدنی اش چهره چقدر خدایا

 صاحب تنوب اکنون بمیرد؛ بود زود هیما بود زود فعال اما ، بگیرم جشن خواستم آرامش با و کشیدم سر را لیوان محتویات

 . بکشمش ذره ذره توانستم می ، کند سیراب بود مجبور را تشنه من و بود عوضی چشمایی آن

 ارنک و باشد خوش کمی بود قرار ، داشتم دوست را گستاخیش من ، بود خاص بازی اسباب یک به شبیه درست هیما

 . کند تحقیر را کودن

 : رفتم آنیل سمت به آمدنم فرود با

 !!! عمارت برو دیوید با هم خودت ماشین توی بیار رو برده ـ

 !!! ارباب چشم ـ

 . نشستم راننده جا خودم و کردم پرتش و رفتم ماشین سمت به و گرفتم را ترسیده دخترک بازوی

 : هیما

 . بودند کرده پر را وجودم عجیبی هایترس کردم؛ باز مچش ترسیده و گیج

 . دادندمی  ترسناک تکانی را مغزم میان اتفاقات آن هنوز

 . بود شناخته را من دانستممی " فرهاد " گفت جوان مرد آن فرهاد، خانه یا هتل همان در ؟!بودم کجا حال
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 از ترس دیگری و دارایم ترین مقدس نجات از ونهگ شرم تشکری یکی کردممی تجربه را متفاوت حس تا دو درونم

 . دادنش دست از دوباره

 . بود دیگری بالی برای مقدمه اینکه یا داشت خیری من برای افتاد اتفاق آنچه که دانستمی خدا

 . شدم خیره رنگ  زرشکی تزیینات و پرده با سفید و بزرگ اتاق به

 . ام دیده اتاقی همچین فرهاد عمارت در دارم یاد به نه بود جهنمی هتل آن اتاق نه جا این

 . زدم عینک همیشه ناجی آن خانه در موقتا من و  نرسیده هنوز فرهاد شاید

 ؟! کشت را گندو بو مرده آن راحت آنقدر چطور خدایا

 آن و ویددی رفتار هنوز گریستم خود حال به و گرفتم بغل را امبرهنه زانوهای دادم تکیه تخت تاج به و نشستم تخت روی

 . داشتند مسخره روی و رنگ چشمانم در چهره مهلک مرد

 را من ، امدخترانه دادن از احتمال بخاطر شدنم، برده بخاطر رفتارم، بخاطر فرهاد بود؛ رسیده هق هق به امگریه

 . بخشیدمی

 . بود خودم تصمیم پیامد و تقصیر بود افتاده اتفاق برایم آنچه دانستممی

 . خودم اندیشی ساده جز خودم، جز نریخت بهم را سرنوشتم کس هیچ بار این

 . کنم فراموش را چیز همه خواستمی دلم

 دهز جیب به زیادی پول دیوید رسیدمی نظر به که طور این بودم، متنفر فرهاد از است هنوز که هم هنوز من شدنمی اما

 . دریدمی را خوشبختی شیرین یباورها که  شدم متحمل را حراجی ، پول بخاطر ساده من و بود

 . شدم خیره شود داخل خواستمی که فرد آن به کرده جمع را خود بیشتر من و شد باز ضرب یک با اتاق در

 . بود رفته پایین که دستگیره و سفید در آن به بودم خیره ترسیده
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 . گرفتم چنگ به را ام کوتاه دامن و بستم چشم جیغ با ، دیدم را مرد آن چهره من و شد باز کم کم

 ؟!!! چه گشت می مرا اگر ، بود حس بی قاتل همان او خدایا

 . کرد می گو باز فرهاد به را حماقتم و داد می فرهاد به را من او نه

 به وا و کردم اخم ، کرد می نگاه من به و بود ایستاده لبخندی با ، کردم باز چشم ، کردم حس را گلویم سوختن وقتی

 : گفت خودش زبان

 ! ندادند راه بیرون به رو ها صدا ترین مخوف اینجا دیوارهای باش راحت...  بکشی جیغ خواهی می هنوز یا...  شد تمام ـ

 . اشرافی ی دیوانه پسری کرد می ام مسخره داشت شد تر غلیظ اخمم

 ...!!! اینجای چرا بگم تونم می دیگه...  مشخصه که طور این ـ

 زیبایی و معصوم چهره شدم خیره اش چهره به من و کشید آه ، کردم جمع بیشتر را مخود هم من  ، نشست تخت لبی

 هک آنچه با ، دیدم می جوان این پوشش و چهره در امروز آنچه انگار ولی نمیامد خوشم ها اشرافی از اصال بااینکه ، داشت

 . کرد می فرق آسمان تا زمین بودم دیده او از قبال

 . شدم خودم وارسی از گیج من و چرخاند سمتم به را روشنش ای قهوه و غمگین چشمایی

 ! ندون اسیر رو خودت لطفا پس...  منی مهمان مدت یه تو خانم هیما... خب ـ

 : بزنم حرف توانستم باالخره

 ؟!!! فرهاد به دی می من...ج برده من...  تو اما ـ

 " آره " گفت چشماش بستن و باز با زد لبخندی

 داد می شاید ، داد می پس فرهاد به را من راحتی همین به حال ، نکشت را مرد آن من کسب بخاطر وا مگر کردم تعجب

 . داشت نفوذ خیلی فرهاد ،
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 !!! هستم کارن من... هیما...  خب ـ

 :شیدک پس را دستش ، دید را تمایلیم بی وقتی ، کرد اشاره دستش به سر با شدم خیره بود کرده دراز که دستش به

 یاب استحمام بعد...  کمد توی...  خریدم مناسب لباس دست چند برات...  داریم شدن دوست واسه وقت...  خب خیلی ـ

 ! است آماده صبحانه پایین

  بشاعصا از  اش چهره آنچه که انگار نداشتند برقی هیچ چشمانش معصوم چهره و لبخند آن با ، شد بلند و زد لبخندی

 .کردند نمی چشمانش کرد می قبول

 همه نای ، شد منجمد ذهنم ، لباس همه آن دیدن با کردم باز را آن کشویی در و رفتم کمد سمت به شدم بلند رفتنش با

 . بودند زیاد معین مدت و مهمان یک برای لباس

 . بستم را موهایم و پوشیدم  بود، سیاه شلوار و سفید دار آستین پیراهن شامل که ها آن بهترین

 هب و بستم چشم ، شدند اشک از پر دوباره چشمانم ، باشم اش برده خواهد می نکند دهد می ریبمف دارد نکند خدایا

 ؟! بود شده دعوا بودنم باکره سر چطور ، شدم حراج چطور نمردم آنجا چطور خدایا ، کردم فکر هایم قیمت و حضار

 دار خش را عفتم و شد پست آنقدر چطور دیوید ، کرد می نابودم مرد آن اگر ، نشستم و خوردم سر و شد سست پاهایم 

 . کرد

 . شدم نمی آشنا دیوید با وقت هیچ کاش ، احمقی لوح ساده یک تو هیما

 . نبود این امروزم ولی ، دادم می جان ماشینش زیر کاش

 من و دنیاست حس بدترین بردگی ، نیست زندگی این به راضی دلم نه ، سوختند می چشمانم که ریختم اشک آنقدر

 برایم کارن دست که لحظه همان  ، دادم جان هایم زیبای تماشای سکوی روی همانجا کنم می حس ، ندارم را حملشت

 . رفت باال
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 دهش خیره او به هق هق با من و شد داخل خدمتکاری فرم لباس و لبخند با مسنی زن ، کنم اش نگاه کرد مجبورم در تق

 . بودم

 : کرد نوازش را موهایم و نشست کنارم ، گذاشت میز روی را سینی و آمد سمتم به غذا سینی با

 ... !!! بیچاره دخترک ـ

 : شدم بلند و زدم پس را دستش

 !!! گمشو... خودته نسل هفت هم بیچاره...  بیرون گمشو ـ

 . رفت و داد تکان سری و کرد نگاهم تعجب با

*** 

 !!! نیستم برده من(  زدم داد... ) نیستم برده من نه ـ

 : ادد تکانم و گرفت قویش دستهای با را لرزانم و میخ بدن و آمد سمتم به شد وارد سراسیمه کارن و شد باز در دادم با

 !!!    شد تموم...  بود کابوس هیما...  هیما ـ

 . خواندند می و دیدند می برده را من هنوز شنیدم می را ها صدا هنوز من اما

 . شنید می نامنظمی صدایی گوشم و کند می نوازش را مپشت گونه نوازش دستی کردم حس ناگهان

 : غریدم و شدم خارج آغوشش از

 !!! متنفرم همتون از...  متنفرم همتون از...  پستین همتون...  عوضی...  آشغال کن ولم ـ

 : چرا را لحنم اما فهمید نمی را زبانم دانستم می

 !!! فقط من...  هیما ـ
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 : دادم هلش

 !!! همتون از میاد بدم همتون از...  فطرت پست ... عوضی گمشو ـ

 : ایستاد و شد بلند من های دادن هل با

 !!! داری درمان به احتیاج واقعا تو...  من خدایی ـ

 . بیرون رفت و

 ، کردم می زندگی کردی خلق که دختر ها میلیون هثل من شد نمی خدایا ، زدم زار و کردم قایم هایم دست میان را سرم

 . خوابم ام خانواده مهرِ پر آغوش در ولی گشنه حتی که باشم خوشحال من و باشند سرم باال پدری و مادر ودب سخت

 می ، رفتم نمی خواهی معذرت برای اما نبود درست کارن با رفتارم که بودم فهمیده خودم ، شدم بلند بعد روز صبح

 کجام نم نگوید فرهاد به اما بفرست ایران به مرا شود می گرا ، کند می رفتار من با چطور فرهاد که بگویم او به خواستم

 . کنم خورد را غرورم باید کمی هدفم به رسیدن برای ،

 نه بودم قصر در من که انگار ، شدم خیره بود شده ساخته طال از آن گوشه گوشه انگار که عمارتش بزرگ سالن به

 . اشرافی عمارتی

 : شد خم اندکی و آمد سمتم به دیروزی پیر زن همان

 ؟!!! کجاست ببینم رو کارن جناب...  کارن خواهم می ـ

 : زد لبخندی

 ؟!!! کنم راهنمایتون دهید می اجازه ـ

 ها سمتق زیبایی های نمایی آب زیبا و سبز سر داشت بزرگی باغ ، بود خروجی در نظر به که رفتم دری سمت به دنبالش

 نبود بلق  عمارت ی باشکوه به بود آنجا دیگری عمارت که جایی رفتیم باغ غربی سمت به ما و شدند می دیده باغ مختلف

 . بود شده ساخته ممکن شکل زیباترین به هم اون ولی
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 : کرد خشک را پاهایم آشنای صدا شدم که داخل ، بشم داخل من تا رفت کنار و کرد باز را در

 !!! طرف این از...  خانم ـ

 : کردم زن به رو

 ...!!! خانم راستی...  برید اشم...  ممنون ـ

 !!! خانم هستم مارگارت ـ

 !!! دیروزم رفتار بابت معذرت و...  مارگارت ممنون ـ

 : رفتم شنیدم می او از که صدایی سمت به من و رفت و کرد تعظیمی و لبخند

 !!! جاستاین گرده می فرهاد که جایی اولین...  باشه تو پیش که چه یعنی...  ها گیری نمی...  کارن ـ

 !!! کنه پیدا رو هیما تونه نمی هم بخواهد فرهاد نباش نگران ضمن در...  گفتم که همان... براون دیوید ـ

 : گستاخ و ناآرام دیوید اما زد می حرف خونسرد و آرام کارن

 ؟!!! ونهگرد بر رو لیزا فرهاد تا باشه من پیش مگه نبود قرار شدم گیج من اصال...  گم می چی فهمی می کارن ـ

 هستی یلیاقت بی دکتر تو...  میشه بیدار کابوس با شب که کردی بیچاره دختر اون با کاری تو...  شده عوض نظرم ولی ـ

!!! 

 نم بود قرار...  داری یاد به اگه البته...  داشتیم های قرار یه تو و من...  کن گوش خوب خیلی...  میشم دیوونه دارم خدا ـ

 براش هیما...  کرد رد رو ما تقاضی دیشب فرهاد...  درست...  بخوام رو لیزا آزادی فرهاد از و اینجا رمبیا و بدوزم رو هیما

 ...!!! کرده بدنام و فرهاد چون کرده فرار چون...  نداره ارزشی

 ، میارد در را اشکم  تصورش حتی خدایا ، است رفته حراج بخاطر آبرویش حتما ، شدم ارزش بی فرهاد برای من چی

 : برگردم خواستم و گذاشتم دهنم جلویی را دستم
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 !!! بزنی صدمه بهش تو دهم نمی اجازه...  دارم دوست رو هیما من ـ

 . بود متفاوت ها این نزد در داشتن دوست معنی مطمئنم ، شد عاشقم روز شبانه یک عرض در ، شدند خشک پاهام

 ؟!!! یخواه می رابطه ازش که گی نمی چرا...  زودی همین به ـ

 : زد داد کارن

.. . نمیشه هام برده کوچیک انگشت هیما بخوام چیزی همچین من اگه...  چرخه می حقیقت ماورا تو مغز براون دیوید ـ

 !!! تمام دارم دوست رو هیما من

  دیوید عدب دقیقه چند رفت بیرون ، داد می ماساژ را راستش ی شقیقه که حالی در عجله با کارن ، م شد قایم ستون پشت

 : گفت

 واسه دونم نمی کرده فکر اشغال عوضی...  فهمید می رو داشتن دوست معنی شما مگه...  کثیف رذل داری دوسش ـ 

 !!! کنم چکار خدایا...  خوادش می هاش بازی سگ

 . است قرار چه از موضوع دانستم نمی شدم خیره دیوید رفتن به گیج منم

 با ودمب حاضر من ، بیاد سرم بر چه بود قرار و بود شده چه دانستم نمی ، شدم هخیر خالی سالن به و نشستم زمین روی

 او به وبارهد توانستم نمی و بودم باخته دیوید نزد من ، لرزاند می را تنم رفتارش و نگاه آن هنوز نه دیوید ولی بمانم کارن

 . کنم حتما

 : گفت لبخند با و نشست جلویم ، شد کشیده سمتش به نگاهم

 !!! بکشه وحشت به رو تو دوباره زارم نمی من نترس ـ

 : داد تکیه کنارم هم او و زدم پس را دستش

 !!! گفت پدرت که هستی طوری همان واقعا تو ـ
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 ؟!!! پدرم ـ

 : شد خیره اشکیم چشمایی به و زد لبخندی

 هحرامزاد یه من فهمیدم که قتیو از...  کابوس شد زندگیم که وقت از...  بچگی از شناسم می خوب خیلی و فرهاد من ـ

 ... !!! اشرافیم

 : گرفت پایین را سرش

 !!! دارم دوستت گفتم حفاظتت برای فقط...  منی مهمان تو...  نباش نگران حال هر به...  ندارم خوبی سرنوشت ـ

 : شد خیره دست دور به و زد نیشخندی

 یکش از یکی در... شام یک به رو مهمانم من...  شو ندبل...  خب خیلی...  نیستن عشق الیق من مثل عوضی اربابان ـ

 !!! کنم می دعوت پاریس های رستوران ترین

 : شدم خیره دستش به

 !!! ببخشید...  رفت یادم اُ ـ

 . شدم بلند و زدم لبخندی ، زد چنگ  را موهایش و ببخشید گفت شیرین ، بچه پسر یک مثل درست

 : پرسید و کرد من به نگاهی نیم کارن

 ؟!!! گرفتید یاد های زبان چه دیگه...  کنید می صحبت خوب خیلی رو انگلیسی شما...  خانم هیما ـ

 کنار در که گویی ، نداشتم را انتظارش اصال که بود برده سمتی به مرا اشرافی و جوان مرد این رفتار در چه دانستم نمی

 : داشت مهربانی و سادگی از رنگی دنیا کارن

 !!! فرانسه هم کم خیلی...  عربی مادریم زبان ـ

 : کرد هومی هوم
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 !!! ندارم خوبی حافظه خیلی من دانی می آخر...  پذیرفت رو شکست موضوع این در....  پدرم ، دنیل...  فرهاد به آفرین ـ

 . شد ایش نقره و سیاه بوگاتی رانندن مشغول دوباره و کرد ی کوتاه خنده

 ؟!!! دادی نجاتم چرا ـ

 : گفت و کرد اخمی

 حال هر به...  دارد آستین در چیزی انگار...  نمیاد خوشم پسرک اون از من چون معلومه خب...  آهان ؟...! دادم نجاتت ـ

 ...!!! منی مهمان ماه یک... 

 ؟!!! آن از بعد و ـ

 : کرد بهم نگاهی نیم

 ؟!!! نیستی...  هستی باهوشی دختر خودت...  توا زندگی ـ

 : کردم اهنگ ماشینش سیستم به

 !!! پریشونم و آشفته خیلی من...  بودم کاش ـ

 : گرفت دندان به را لبش و کرد ناله و داد ماساژ را اش شقیقه

 ؟!!! خوبی ـ

 : کرد نگاه بهم نمایشی لبخند با

 !!! ئه بیداری این شکنجه سردرد این و بیدارم ها ساعت کنم می حس...  کنه نمی ولم مضحکی سردرد ـ

 : گفتم اخم با

 !!! خوردنه نوشیدنی تاوان شاید و ـ
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 : داد تکان راست و چپ را سرش و زد لبخندی

 ) میشه حذف من زندگی از بندازه بچگیم یاد به رو من که چیزی هر...  منه عذابه تلخ مزه اون هنوز اِ ؟... ! نوشیدنی ـ

 !!! چیزی هر(  گفت توهمی و آروم

 !!! مضحکه ؟...!خوره نمی وشیدنین تو مثل آزادی مرد کنم باور باید پس ـ

 : خندید

 ؟!!! بخورم باید رو ندارم دوست که چیزی من...  دختر گستاخی چقدر تو ـ

 . داشتند تنفراتی و عالقه ها آدم تمام ، گفت می راست هم شایدم ، نکردم نگاه او به و برگرداندم اخم با و سرم

 : گفت مهربان و کرد باز را ماشین در

 (!!! کردن داری مردم) نکنی احترامی بی من به نیامد خوشت اگر لطفا...  بشی شوکه ذره یه قراره ـ

 : برگشت زد می لبخند داشت که کارن سمت ام نگاه و شدم خیره رستوران آن به شدم پیاده و زدم کجی لبخند

 !!! رستوران نه کافه بگی بهش بهتر داغونه به در خیلی که اینجا...  اینجا ـ

 : خندید

 !!! باش انگشتات مواظب...  مغازه باال ستاره چند و دکور نه...  غذاست و کار کیفیت مهم ـ

 نبود یکش رستوران به شبیه اینجا من ؛خدا شد خراب حالم که برد صندلی ترین دور سمت به و گرفت را بازویم هوا بی و

 .  زد می تهران شهر پایین داغان به در کافه یک به شبیه ،بلکه هیچ که

 !!! زیباست دنیا...  کن صبر یکم...  هیما هی ـ

 !!! مسخره ـ
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 : کردم ، کرد می نگاه را صورتم اجزایی لبخند با که او به اخمی ، کردم نگاه برم و دور به و نشستم

 !!! شدی بزرگ فرهاد دست زیر که حیف اما...  باهوشی...  زیبایی تو ـ

 : گفت و کشید نفسی

 !!! خودم مادر مثل درست...  بود مسئولیت بی خیلی نظرم به...  داد فرهاد به رو تو چرا مادرت...  راستی ـ

 : برخورد بهم

 چون ولی...  بود پذیر مسئولیت و خوب هم خیلی من مادر دوما...  نکن قضاوت به رو خبری بی ازش که رو چیزی اوال ـ

 !!! مادرم سئولیتیم بی نه...  شده اوضاعم این من...کرد فوت اومدم دنیا به وقتی

 : کشید خط میز روی بلندش های ناخن با و زد لبخندی

 تدس از نخوام رو هرچی من...  ست کننده دیوانه چقدر زندگی...  ست زنده از تر داشتنی دوست خیلی مرده مادر گاهی ـ

 !!! رفتن خواستم تا پدرم و مادر من...  بخوام چه...  دهم می

 !!! گم می تسلیت ـ

 : بود شده خیره ها خط اون به و رفت می ور میز با داشت هنوز یدکش نفسی

 !!! نیست سیاه اربابی کارن...  نیست سیاه کارن اما...  سیاه پدری...  سیاه مادری...  سیاه دنیایی ـ

 : شد خیره بهم لبخند با  ؛ آورد را بود داد او که سفارشی گارسون

 !!! بیارم اینجا به دوباره رو تو که کنی می رو التماسم صدبار روزی که کنم می تضمین من...  هیما خب ـ

 : دیدم چشمانش در برقی بار اولین برای من و شدند سسی لباش دور و زد گندی گاز را همبرگردش پروا بی او

 !!! کنم قتل بخاطرش حاضرم وای ـ
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 و برداشت را آنها کارن ،  چنگال و کارد برداشتن از قبل ، دهم می ترجیح را چنگال و کارد من اما ، بود افتاده راه دهنم آب

 .         بخورم دستم با گفت اشاره با

 . زدم گاز و کردم نزدیک دهانم به را همبرگر اکراه با

 . بود عالی من خدای داشت خوبی مزه کرد،می نگاهم بچگانه اشتیاقی با کارن

 : گفتم پر دهانی با

 !!! محشره این -

 :  گفت جانب به حق کارن

 ! میاد خوشت گفتم که من -

 و آرام آنقدر پیت در کافه یک در تجملی و اشرافی کارن بود سخت برایم واقعا کردم؛ نگاه اطرافم به و زدم لبخندی

 . خوردمی همبرگر داشت راحت

 : گفتم و بردم گوش پشت را وحشیم موهای

 !? کنیمی زندگی معمولی اینقدر چطور...  نمیشه باورم -

 . گرفت غم رنگ نگاهش دوباره کرد نگاه اطراف به و داد قورت را اشمهلق

 ؟! معمولی -

 : شد خیره مردم به و زد نیشخندی

 ! بشیم نزدیکش تونیمنمی حتی تو و من امثال...  ایهپیچیده بسیار کلمه معمولی -

 . کردم نگاه شدمی ختم نوزادشان و زوج یک به که نگاهش مسیر به
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 ! تونیمی بخواهی خودت اگه...  بخواهی که هالزم گاهی -

 : گفت و کرد من به تمسخرآمیزی نگاه

 ؟...! تونممی من گیمی تو آنوقت...  نتوانست فالکت این موسس حتی...  توانست فرهاد...  بدی تغییرش تونستی تو -

 قصرت توی شاید که خوریمی چیزی ولع اب اشرافیت باور و دید از فارغ و ذوق با داری چرا...  اینجایی االن چرا پس - 

 ! رفت دادی و قدرت و اشرافیت یعنی این...  بخوری نتونی

 : زد لبخندی

...  ماندب راز(  زد چشمکی) البته...  کنممی فاش برات رو رازهایم که میزبانی منم...  باشی مهمانم قرار...  ممنوع قضاوت ـ

 ؟! باشه

 . دادم تکان و سرم و زدم لبخندی

*** 

 . کنم تجربه را معمولی و زیبا احساس توانستم من بود قشنگی واقعا روز

 . بود کرده باز برایم را داشتم باور که اشرافی زندگی از جدیدی دریچه کارن با زدن حرف

 . شدم زندگیم از امید نا واقعا دیگر ،اکنون کنم اعتماد کارن به ترسیدممی

 . کردممی فکر اتفاقات به و بودم نشسته تخت لبی

 و انمهرب هم خدمه با حتی او بود گرفته رنگ زیبایش تفاوت آن با من فکر در متفاوت کارن نحس، تیرگی همه آن میان

 . کردمی رفتار داشتنی دوست

 . رفتم خواب به آینده از واهمه ، خیال و فکر با و گذاشتم بالش روی را سرم

 (:بدش شخصیت) فرکان
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 :  گفتم کجی لبخند با و شدم هخیر آینه توی خودم به

 ! خوابیده خرس عین االن تا...  وقتشه -

 . شود ادب یکم کوچولو برده این الزمه حال خورد، دادم که قوی داروی با

 . بگیرد خون بوی یکم شیرینش رویا

 . رفتم اتاقش به و برداشتم را جراحی چاقو

 . برداشتم اشچهره روی از را موهایش و نشستم تخت یلبه بود، هوش بی عروسک یک عین

 . مانده عقب آن با رمانتیکی هاخواب هم شاید ؛ دیدمی شیرین خوابهای بود، خواب دغدغه بی و آرام

 پر ار وان و زمین روی گذاشتمش و کردم باز را اتاقش بهداشتی سرویس در لگد با و کردم بلندش شد تر کج لبخندم

 . داشت خواهد رمانتیکی مرگ عجب ؛ گذاشتمش آب داخل و کردم باز را پیراهنش هایدکمه ، کردم آب

 :  گرفتم دست به را دستش  مچ و گرفتم را بازویش

 ! ایشیشه چشم...  کنممی تر زیبا  تو رویا -

 . چکیدمی پوش کف روی داشت قطره قطره خون شدم بلند و زدم را رگش آرامی به

 ! همین کشیمی درد یکم فقط میرینمی خراش این با نباش نگران...  دانی خود خب -

 شتندا دوست که دیدمی خواب در چه ،یعنی شدنمی بیدار اما بود هاناله وقت شستم را دستم و رفتم سینک طرف به

 . شود بیدار

 . نشان دو و تیر یک بود، آن بعد نقشه مهم نبود مهم

 . اتاقم برگشتم و بستم را در لبخند با
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 : کارن

 . دیدم بدی خیلی خواب پریدم خواب از عرق و درد سر با

 هب احتیاج گفتمی بهم بدی حس اما کشیدمی زجر و اسیر من خواب در اینکه با دویدم هیما اتاق سمت به ، من خدای

 . دباش دزدیده را هیما دیوید، این نکند خدایا نبود، آنجا رفتم تخت سمت به سراسیمه و کردم باز را در داشت کمکم

 . کند می حمام دارد شب وقت این هیما یعنی ، شنیدم و آب چیک چیک صدای که ، بود مانده دستگیر یرو دستم

 . زدم در به ضربه چند ، بود نکرده قفل چرا ، بود باز نیمه درش رفتم سرویس سمت به

 ؟!!! خوبه حالتون شما خانم هیما...  هیما ـ

 اما ، دبو کرده تنگ خیلی را شخصش حریم هیما بودم فهمیده ، کنم رچکا بودم مانده ، بس و بود آب صدای صدا تنها اما

 به داشت و داشت مالیمی قرمز رنگ که  آب  های شیار به و کشیدم نفسی ؛ کردم باز  آرام را در داشتم عجیبی نگرانی

 . شدم خیره میامد سمتم

 . تمگرف محکم را دستش و زدم زانو وان کنار ، رفتم طرفش به دو با ، خدایا ، بردم باال را سرم ، بود کرده چکار دختر این

 ... !!! هیما...  هیما ـ

 ردشگ در سرم باال شبح مثل درست ذهنم توی تصاویر کنم چکار دانستم نمی ، پیچید سرم در بدی حس بودم گیج

 . کردم بلندش و برهنش نیمه تن روی انداختم و رفتم حوله سمت به بودند

 . کنم فکر هیما به فقط لحظه آن توانست نمی نای و لرزیدم می شدت به

 : زدم داد

 ؟...!!! آنیل...  موسی ـ

 . بودند خوابالود و ناراحت چهره با ها بیچاره شدند صف به خدمه همه دادم با
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 : کشید جیغ هیما دیدن با مارگارت

 ...!!! انیل ـ

 . رفت مخصوصمان بیمارستان سمت به معطلی بی آنیل و رفتم ماشین سمت به ، چیست منظورم فهمید خودش

 . شدم خیره بود آغوشم در که خوابش و معصوم چهره به

 ، کنم هچ را او فرهاد کنار به ها این ، پذیرفت نمی را امروز تغییر و بود ارباب هنوز او ، بود شده بدتر من با ، کردم اشتباه

 ؟! هست احمق اینقدر دختر این چرا خدایا

 .رفتم گذشته به و دادم تکیه پنجره به را سرم

 !!! پسر باش مرد یکم پس ؟...! نکنم اذیتش دیگه خواهی نمی مگه...  کنم آزادش خواهی نمی مگه ـ

 تا بود ینزم روی سرش و بودند شده بسته پشت از دستانش که حالی در ، نگران و اشکی چشمان با لیزا گرفتم را شالق

 . کنم قرمز شالق با را نحیفش کمر من

 پدرم مثل نه ، داشت دوست مرا خود که کسی تنها بود من کس تنها او ، توانستم نمی داشتم دوست را لیزا من اما

 . خودش مادر مثل حتی نه و مادرم مثل نه منو جنسیت

 ارگارتم ، بود شده خیره بهم بودند شیشه از ی عتیقه گویی هایش اشک با که ایش قهوه نگاه بود معصوم خیلی لیزا

 . شدم می تر نزدیک لیزا به لرزان من و کرد می پاک را هایش اشک دستمالش با ش اندهخو مادر

 . بگیر همیشه مثل را انتقامت بعدا کارم این به مجبور بودنت برای اما ببخش مرا لیزا

 تن برای آنم داشت کشندی درد نرم ضرب همان اما ، نداشتم را توانش نزدم پدرم همچون ، خوابید کمرش روی شالق

 . لیزا مثل ی ساله 12 دختر ضعیف و نحیف

 : زد پشتم به پدرم
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 !!! برده یه ولگرده سگ یه فقط اون...  پسرم باش زود...  یک ـ

 . برده نه بود سگ نه لیزا بود بدی های توهین توانستم نمی

 : زدم داد

 !!! منه...  خواهر اون...  نیست نه ـ

 . کردم نگاه لیزا به هق هق با افتادم لیزا کنار که زد ریطو ، کرد داغ را ام گونه روی پدرم سیلی

 اون...  کردن تر رو مادرش تشک ارباب چندتا نیست معلوم... دونی می خواهر رو نجس سگ اون...  عوضی آشغال ـ

 !!! دونی می خواهرت اون تو وقت

 انداخت او آغوش در را خود و آمد پدرم سمت به لوندگی با و بود ساکت لحظه آن تا که مادرم ، گرفت چنگ به را موهایم

 . بود روشش

 . نکردم درکش وقت هیچ که حقارتی بود مفهوم بی او برای مناسب لباس و نداشت حیای هیچ که مادری

 !!! کنم می آدم رو سگ توله این...  اینجام من...  ارباب ـ

 اشاره من به کرد می آرام را پدر که حالی در رمماد و داد لم مبل روی پدر ، شد زمین نقش که زد لیزا پشت به لگدی و

 .داد رفتن

 . رفتم ریخت می اشک آرام که لیزا سمت به 

 : کردم زمزمه گوشش در

 !!! دور خیلی دور جایی یه ریم می دو هر...  کنم می آزادت روزی ـ

 اصال لیزا و من که انگار پیوست ما معج به هم سارا لیزا مادر ، شدم خیره زیبایش چهره به لبخند با منم و زد لبخندی لیزا

 . بودند مشغول سه آن و نبودیم انجا
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 . زدند می تیر با را هم سایه زن دو آن دانستیم می لیزا و من فقط

 . بود رسیده برده به سگ کثافت از اندکی احترامش و بود پدرم جنسی باکره برده جولی من مادر واقع در

 . کرد می تحمل را پدرم های رابطه بدترین که دبو سگی تنها لیزا مادر سارا اما

 . بودند خویش نفس و شیطان برده سه هر هایم مادر و پدر های رفتار سگ آن با و وجود این با اما

 . کشیدم می یدک را ارباب لقب فقط داشتم را پدری سایه که من جز اما بودیم ها این کودکان ما

 ودب دهندشان یاری و موسس خودش قول به که نوانخوانهای از یکی در را او شتدا قصد پدرم که بود سگی توله لیزا اما

 . بکند را من کند راضی را او توانست نمی بقیه مثل اگر ، شد بزرگ وقتی و بسپرد

 . نرود سوال زیر موقعیتش که ذاشت می احترام او به گاهی فقط ، بود پدرم دایه مارگارت

 موفقیت را هایش شرکت بزرگترین از یکی لحظه آن چون شاید و ببخشد او به را لیزا که خواست پدرم از مارگارت

 . بخشید مارگارت به را لیزا ، بود کرده تاسیس

 . داشت بهتری زندگی اندکی شاید ، شد می بزرگ نوانخانه یک در لیزا کاش ، بخشید نمی کاش ای که

 *** 

 . هست محبوبش دختر تنها گفت می میامد خوشش خیلی او از فرهاد ، شدم خیره اش پریده رنگ چهره به

 . فرستاد می گور به مادرشان همراه نیامده دنیا به را همه و گذشت نمی هایش حرامزاده از فرهاد بود گفته دنیل اما

 ؟! بود زنده چطور اکنون زیبا دختر این پس

 یم تکان جیبم در داشت مدام که گوشی فطر آن از و بردم برانکارد سمت به کرده بلند را هیما من و ایستاد ماشین

 . خورد

 . شدم خیره کابوسم شماره به و نشستم مبل روی من و بردند آنیل توضیحات با را هیما پرستارها
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 !!! فرهاد سالم ـ

 ؟!!! لعنتی بزن حرف کارن...  صومد... من چطور اما...  توئه پیش هیما گفتی راست...  دیدم االن و ایملت کارن...  کارن ـ

 . بودند خون پراز شدم خیره لباسم و دست به کردم دم باز نفسی

 ... !!! ولی...  اینجاست بله ـ

 : کشید فریاد

 ؟!!! بزن حرف خوابی پسرجون...  گرفتی پسش کی از...  خوبه هیما...  چی ولی... ولی ـ

 ...!!! ببین...  کرده کشی خود...  نیست خوب حالش ـ

 !!! میام دارم ـ

 . آمد بوق صدای بگم چیزی استمخو تا

 . دادم تکیه مبل پشت به را سرم

 ...!!! استراحت برید شما بهتره نظرم به قربان...  خوبه حالتون ـ

 ؟!!! گفت چی دکتر...  خوبم...  آنیل خوبم ـ

 : کشید نفسی

 !!! کنن می تالش دارن فعال...  وخیمه وضیعتش...  داده دست از زیادی خون ـ

 : شدم خم جلو به و گرفتم دست با سرم

 ؟... !!! االن چرا...  چرا خدایا ـ

  *** 
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 : گفت و کرد من به نگاهی آنیل

 ...! برید شما بهتره قربان -

 :  رفتم اتاق سمت به و شدم بلند

 !مسئولم دختر این به نسبت من...  آنیل نه -

 : رفتم سمتش به سراسیمه  آمد بیرون دکتر و شد باز اتاق در

 ؟!چطوره حالش...  دکتر یآقا -

 : گفت کشید،می خود دنبال به مرا که حالی در دکتر

 !خوردن که هاییقرص اون بخاطر ما نگرانی اما...  داشته زیادی ریزی خون...  شاون جناب -

  "؟! هاقرص" بود زده خشکم جایم در مبهوت و گیج

 : دویدم سمتش به

 ؟!میشه مگه...  قرصی چه -

 ! نکنه درک رو هیچی خونریزی موقعه خواسته شاید: داد تکان سری دکتر

 ؟!باشه خورده ساده آرامبخش یه فقط شاید که اینه منظورم یعنی...  نبودند که آور اعتیاد خب -

 همچین توی اما بشه آرامبخشی باعث فقط ممکنه هااین از یکی فقط عادی، درحالت...  دیازپام متادون، فلورازپام، -

...  کردیم یخال رو ایشون معده ما(  پایین خون فشار بخاطر) بشه قلبی سکته یا و کما باعث ممکنه ایشون ضعف و حالتی

 ! ضیعفه حیاتیشون عالئم هنوز اما

 .نبود تکلم به قادر زبانم بودم، گیج بود، زده خشکم
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  "؟! کنم رچکا " بگم توانستم فقط ومن کرد من به نگاهی آنیل ، رفت و زد ام شانه به دستی دکتر

 . نشستم مبل روی کمکش با و گرفت را بازویم و آمد سمتم به آنیل

 . بدهم فرهاد به جوابی چه رفت می کما به اگر بودم نگران

 . ؟! دید می مردنی چنین هم ،آن مردن در را راه آخرین که کرده پنهان دنیایش در چه دختر این آخر

 . رسید سر که بودم حادثه منتظر قطف من و گذشت سرعت آن با چطور زمان نفهمیدم

 . شد سدم آنیل آمد سمتم به بادیگاردش چهار همراه فرهاد

 ...!آنیل کنار -

 . بروند عقب داد اجازه هایشهمراه به دستش با فرهاد

 ؟!شد روشن...  خواممی مختصر و کوتاه جواب یه و...  کنممی سوال یه فقط -

 . بپرسد خواستمی آنچه هر یدبگو دادم اجازه و دادم تکان را سرم

 :  غرید هایشدندان میان از و آمد تر نزدیک

 ؟! توئه برده هیما -

 من اما خواستمی دخالت اجازه من از نگران آنیل کوبید دیوار به و گرفت را امیقه دادم تکان منفی جواب به را سرم

 : خواستمنمی

 ! کنممی مرخصت دنیا از باشه خورده بهش کثیفت دست اگه...  عوضی کنهمی چکار تو پیش پس -

 : شناختممی را مرد این خوب من بود عادتش ماندنمی جواب منتظر کرد؛ ولم
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 رشس بالیی چه...  چرا دونمنمی حتی من کن باور...  بره کما به ممکن میگه دکترش...  کرده خودکشی...  هیما فرهاد -

 ...! کردم تعجب بگیری پس دخترتو تا کنم جمع ور هاارباب که زدی ایمیل وقتی...  افتاده

 :  کرد تهدیدم  اشاشاره انگشت با و برگشت عصبانیت با

 ...!تو نگه شد بیدار که کن دعا فقط... فقط -

 : بخشید نظم را افکارش و بست چشم

 توق اون...  باشه پیشم ماه یه این تو...  باشه من نامزده ماه یک هیما خواستی تو خود...  فرهاد کردی فراموش انگار -

 در تخیان وقت هیچ کارنم همون من...  شده چی االن پس...  بزنه قولش زیر که باشه پست اینقدر کارن کردینمی فکر

 ! کنمنمی امانت

 : نشست مبل روی و گرفت چنگ به را موهایش بود کالفه فرهاد

 دهخری اگه...  شدم حالی چه دیدم فروش ایمیل توی سشوعک وقتی دونیمی...  اومده تو پیش حراج از چطور بگو پس -

 ...!من هیمای پس...  پس بخشیده تو به رو هیما عوضی اون اگه...  بگیرم پسش تونستمنمی من...  شدمی

 : گذاشتم اششانه روی رو دستم

 ! بینیمی که حیرو...  جسمی لحاظ از خوب شاید البته...  بود خوب یعنی...  خوبه هیما...  نباش نگران -

 ؟! گینمی رو عوضی اون اسم چرا پس...  گیمی رو راستش من به داری تو. .. کارن -

 و زده دور را هاارباب آن چطور دانمنمی بعدم و فروخته حراجی یک به و دزدیده را هیما دیوید بداند فرهاد اگر بودم مانده

 . گذاشتیم یمانسینه روی را ما دوی هر سر که من، نزد آورده

 : گفتممی پذیر باور دروغی کردممی کاری باید نبود ایچاره

 قصد به نه اما...  بخره اونو خواستم کارمندانم از یکی از و شناختم رو دخترت...  بود شده فروش ایمیل هم من به -

 !شادیه زندگیِ الیق هیما...  کنن نابود رو اون صفت سگ هایارباب خواستمنمی فقط بردگی
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 ؟! خریدیش پس تو -

 ...!ببری اونو اومدنش هوش به بعد تونیمی تو...  آزاده هنوز اون...  نخریدمش علنی من نباش نگران -

 : گفت و گرفت را هایمشانه

 .. !. کن آشنا خودت دنیا با رو هیما ماه یک این تو تو...  دممی بهت ماه یک از بعد رو لیزا من...  بزاریم قراری یه بیا -

 : زدم عقب را هایشدست

 ...! تره راحت اربابی خوی با هیما...  کرد خودکشی که...  دادم نشون رو دنیام از کوچکی ذره اون به دیروز من نه -

 : گفت و گرفت پایین را سرش فرهاد

 طال از قفس ناو چه نداره قفس به ایعالقه هیچ پرنده یه مثل درست...  هستش آزادی عاشق اون...  کنیمی اشتباه -

 ! من از دور البته و...  داره دوست که باشه اونی...  کنه پرواز داره دوست فقط اون...  ارزش بی یا باشه خالص

 . کردم نگاه اشافتاده هایشانه به و کشیدم نفسی

 پول برده...  ایمهبرد ما همه وگرنه...  شدند جمع الکی حرف چند فقط اما...  ست همه هایکابوس در رویای...  آزادی -

 آرزوهای برده من...  نیستن حفاظ بی بردگی مرزهای اندازه به دنیا در مرزی هیچ...  حسرت برده حتی و...  قدرت برده...

 من و اندبرده من دست زیر دختر صدها هنوز...  زندگیم این پابنده هنوز اما چیز همه از دوری...  هستم خودم ایشیشه

 !!! موقعیت و موقعیت ولی...  کنم آزاد رو هااون بتونم کاش ای کردممی آرزو روزی

 . داد تکان تایید برای را سرش لبخندی با و کرد فوت را نفسش فرهاد

  *** 

 . دمش خارج استرس از پر و تاریکی دنیا از که کرد می الهام من به داشت گوهی شنیدم می دکتر زبان از که کلماتی با

 : گفتم دکتر به رو منم و  رساند  بودند کرده منتقل را هیما که اتاقی به را خود دو با فرهاد
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 ؟!!! نداره جدی مشکل هیچ االن یعنی ـ

 : داد را جوابم و کرد فوت را نفسش دکتر

 !!! باشه نداشته نرمالی رفتار و حافظه حتی و جمع حواس خیلی روز چند یه ممکنه...  آرامبخش قرص همه اون بخاطر ـ

 : آمد سمتم به تواضع با هم او و کردم آنیل به رو و دادم تکان را سرم

 !!! قربان کنید امر ـ

 : زدم اش شانه سر به دستی

 لکلیا و قرص یا ی وسیله هیچ باش مراقب ضمن در...  کن دخترش و فرهاد اقامت آماده رو  تابستانه ویالیی برو آنیل ـ

 !!! بشه تکرار االن اتفاق دوباره خوام نمی...  نباشه اونجا

 !!! قربان چشم ـ

 یخیل پروای بی دختر همچین پدر ، کرد می نوازش را هیما دست فرهاد ، شدم داخل در به تقی با و رفتم اتاق سمت به

 . کنم درک خوبی به را این اش ژولیده و غمگین روی و سر از توانستم می و بود سخت فرهاد برای

 : خورد سر من روی هشنگا بود شده خیره فرهاد به فقط هیما

 !!! باختی تو خودت اینقدر چرا بشم فدات...  خوبی گفت دکترت...  خوبی دخترم ـ

 : گفت من زبان به اما هیما

 ؟!!! نه مگه داری دوست خیلی من تو...  خوبی خیلی تو ـ

 : زد فرهاد به لبخندی و

 !!! منی کس همه منی دختر تو دارم دوستت که معلومه دلم عزیز آره ـ
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 : کرد می نگاه فرهاد به عجیبی لبخند با ریلکس و آرام هم هیما ، بوسید را هیما پیشانی و

 !!! گیجه یکم هنوز هیما  نظرم به...  فرهاد ـ

 !!! نیست نه ـ

 مین کرف منطقی و بود رفته یادش فرهاد انگار اما ، بود گیج هنوز که بود معلوم ، شدم خارج اتاق از و انداختم باال ی شانه

 . کرد

 . بودند کرده بغل را همدیگر که شدم خیره دو آن به  در، شیشه از

 . برد خواهد را هیما خودش با و شده خوب دخترش است معلوم که طور این

 . بیاد بیرون شدم منتظر و کشیدم نفسی

 : گفت و کرد مبغل شدم بلند لبخند با و آمد طرفم به ، بودند داده او به را دنیا انگار که حالی در فرهاد

 !!! برگردوندی بهم رو هیما تو...  کارن ممنونم ازت ـ

 فتارر در آنچه که بگویم او به بود الزم انگار اما ، نبود غیرمنطقی یا بچه فرهاد ، نداشتم ذهنم تفکرات به خوبی حس

 : گفت بخندل با و کشید عقب کنم باز لب خواستم تا ، خورده که هایست قرص اثرات بخاطر ، دیده دخترش

 تونی نمی حتی تو کارن اما...  نمیاد یادش حتی فردا...  خورده که های قرص اون بخاطر فقط حرفاش...  دونم می ـ

 !!! بابا زد صدام که خوشحالم چقدر چه من وجود این با حتی کنی تصور

 . شدم خوشحال اینقدر چرا ، هیما موندن  خط سر قضیه از دانستم نمی زدم عجیبی لبخند

 ؟!!! مونه می اینجا...  هیما...  پس ـ

 . برگشت لبخند با و داد تکان سری فرهاد

 ( بعد روز دو) 
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 : هیما

 ربارهد فرهاد با و بود نشسته ما روی به رو کارن ، بود گرفته را دستم  فرهاد ، بودم داده ماشین شیشه به تکیه  و سرم

 ردک می تایید گاهی آرام و خونسرد کارن و کرد می راهنمایی را او اشتد که بود فرهاد این بگویم بهتر یا زد می حرف کار

 . هست آرام و ساکن آنقدر مرد این چرا فهمیدم نمی اصال ،

 ، بخورم ات کرد تعارف سردی نوشیدنی لیوان من به تاریکی توی و آمد اتاقم به که شب آن عقب برگشتم و بستم چشم

 . کنم ردش نتوانستم اصال که بخور گفت طوری

 ادی به هیچی اما ، کردم خودکشی که گفت فرهاد ، کردم نگاهش دوباره   ، رفت و خوش شب گفت حرفی هیچ بی بعدش

 . هیچی ندارم

 . گرفتم می درد سر و شد می بیشتر فکریم اغتشاش و اضطراب حس کردم می فکر بعدش به بیشتر چه هر

 . نداشت خارجی ودوج اصال که گشتم می مغزم در چیزی دنبال که انگار

 : گفت معصوم و زیبا لبخندی با همیشه مثل و کرد من به رو کارن

 ؟!!! هیما شده چیزی ـ

 . دادم تکان منفی جواب به و سرم و گرفتم او از را نگاهم

 ؟!!! ایران برگردم تو با  قراره ـ

 : بوسید و پیشانیم و کرد بهم نگاهی فرهاد

 !!! دلم عزیز بخواهی خودت هرچی ـ

 : کردم نگاه بیرون به من و ماندن جوابم منتظر دو هر

 !!! تابستان پایان تا فقط کنم زندگی خودم برای...  باشم تو از دور کوتاه مدت یه فقط خوام می ـ
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 !!! بمانی کارن پیش مهمان عنوان به تونی می...  داری دوست اگه ـ

 . افتادم خوش و خوب روز آن یاد به و شدم رهخی گفتیم می چه فرهاد و من فهمید نمی مطمئنم که کارن به

 ... !!! زنه نمی مو تو با تازه...  هاست دیوونه شبیۀ اصال...  طوریه یه...  ندارم اعتماد بهش من ـ

 ؟!!! هیما ـ

 : بچرخانم فرهاد سمت به کارن از و ام نگاه شد باعث گوشم در اش زمزمه

 ...!!! کرده خواستگاری ازت کارن تازه...  نبودی اینجا االن دشای نبود کارن اگه دونی می...  که نامردی ـ

 : گفتم متعجبم چشمایی و تعجب با

 ؟!!! چــــــــی ـ

 : گفت کارن به رو و زد لبخندی فرهاد

 !!! شدی رد کارن متاسفم...  واقعیه گرا کمال یه من دختر که گفتم ـ

 ؟!!! گی می داری چی بابا ای ـ

 : کرد نثارم چشمکی اش راههم و زد لبخندی فرهاد

 ؟!!! هوم پسندیدی پس ـ

 : کردم ناله

 ... !!! منظورم ولی...  نه ـ

 : گفت و کرد نزدیک خودش به و گرفت و پهلوم فرهاد

 !!! خودت با تصمیم بعدش ببین ماه یه فقط...  کنی تحملش عمر یه نیست الزم ـ
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 : بود خیره ما به گیج و متعجب که کردم کارن به رو

 اما...  اام خوبیه پسر کارن...  ها عالقه نه حس یه میگم دارم فقط...  نکن تعبیر بد حرفمو فرهاد ببین...  طوریه یه آخه ـ

 ...!!! دیوید...  ندارم آمادگی االن من

 : انداختم پایین سرم ، کردم نگاه فرهاد عصبی چهره به ، کشید تیر پهلوم

...  نیک می اذیت چرا دارم اخالقی چه من دونی می که تو لعنتی...  باشم شتهدا دوست و کسی زودی این به تونم نمی ـ

 ؟... !!! داره گناهی چه بیچاره این ضمن در

 : داد تکان سری فرهاد

 !!! خودم پیش گردی برمی پس باشه ـ

 !!! نه ـ

 کرف االن که کشت را نفر یک من جلویی اون ، باشم کارن پیش داشتم دوست من یعنی ، کردم تعجب جوابم از خودم

 . شکست را سکوت بالخره کارن ، بود کرده گیجم جریانات اما ، بوده فرهاد و من بخاطر کنم می

 جاهمین براش االن تا نبود حراج توی کاش ولی...  ندارم مشکلی من باشد من پیش...  ندارد دوست اگر هیما...  فرهاد ـ

 !!!  نداره ها ارباب این های قانون  از شناختی هیما سلمام...  باشه دور ازت مدت یه تا گرفتی می خونه

 : داد تکان را سرش که فرهاد سمت برگشت ام نگاه

 ...!!! دوباره که دنبالت در به در...  کرده حراج رو تو که آشغالی اون هیما ـ

 : پرید رنگم و لرزید بدنم شوم لحظات آن آوری یاد با

 ... !!! من... فرهاد...  نه ـ

 !!! امنه جات من پیش هیما ترسن ـ
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 . شدم خیره روشن ای قهوه و معصوم هایی تیله آن به اشکی چشمای با من و زد لبخندی ، کردم نگاه کارن به

 ویالی حیاط در کنار ماشین و شد گرفته تصمیم سرانجام اما ، بودم کرده گیر برزخ در گوهی که بود من در حسی

 . ایستاد کارن تابستانه

 و سرسبز العاد فوق حیاط ، بشویم اش باشکوه و زیبا و خاص ویالی داخل که کرد دعوتمان رو خوش لیخی کارن

 . کرد می نمایی خود حیاط در هم زیبایی استخر و داشت دلچسبی

 می کشید می پس را دستش اگر شاید ، داشتم حالی بی و رخوت حس من و فشرد می خودش به مرا هم هنوز فرهاد

 . افتادم

 : دکر من به رو لبخندی با فرهاد بمانیم اش ویالی در او نزد را تابستان پدر و دختر که کرد اعالم و کرد ما به رو کارن

 !!! ترسه می تو با تنهایی از که کردی چکار بدبخت این با ببین ـ

 ایدش ، نیست ستدر ماجرا این آخر گفت می من به حسی نداشتم خوبی حس ، کردم نگاه کارن به و زدم ی مرده لبخند

 . کردم نمی درکش هنوز که بود داشته نگه دلی دو میان مرا حسی شاید و ، بودم کارن نگران

 خیلی داشت تجمل زیادی ویال یک برای ، شدیم داخل ما و کرد تعظیمی و شد باز اش کشیده اتو خدمتکار توسط ویال در

 . سرامیکی و براق کف و سقف روی رومی نگارهایی و نقش تا گرفته دکوراسیون از بود خاص

 ؟!!! داری یاد به شما...  داشت دوست خیلی رو اینجا پدرم ـ

 : داد تکان سری فرهاد

 !!! میاره ذهنم به رو چیزها خیلی اینجا...  بود تجمل عاشق دنیل ـ

 : گفت مانند زمزمه و کشید نفسی کارن

 !!! درسته ـ
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 : ردک ام نگاه راضی اما متعجب چشمایی با کارن و نشستم عارفت بی گیجم سر با من و رفتیم پذیرایی سالن به

 ؟!!! نیست که مقرراتی خیلی این فرهاد خدا ـ

 : گفت نشست می که درحالی فرهاد ، کرد نشستن به تعارف را فرهاد و زد لبخندی کارن

 !!! هنداشت خوبی بابای که تو مثل...  شده بزرگ قانون و اشرافیت توی اون...  بده حق بهش ـ

 : کردم کارن به رو

 ؟!!! ره می گیج داره سرم کنم استراحت تونم می کجا من ببخشید ـ

 : شد بهش خیره متعجبم نگاه به و گرفت قاب را هایم گونه فرهاد

 ؟!!! بیاد دکتر بزنم زنگ خواهی می...  بودی خوب االن تا که تو ـ

 ؟!!! کنم استراحت کجا نگفتید...  میاد خوابم یکم فقط نه ـ

 . گرفت می سخت چقدر خدایا ، ایستاد من به رو و شد بلند کارن

 : فرهاد سمت برگشتم نرفته پله دو رفتیم ها پله سمت به اش همراه و شدم بلند

 ؟!!! ایران ری می تو ـ

 : گفت لبخند با فرهاد

 کنی رمخب تونی می باشی کارن پیش تونی نمی کردی حس وقت هر البته...  کنی فکر داری وقت موقع اون تا...  امشب ـ

 !!! باشی گیرنده تصمیم تونی می خودت صورت هر در...  دنبالت بیام

 . بشم داخل کرد تعارف دست با و کرد باز را اتاق در کارن رفتم شدم می هدایت که اتاقی سمت به و دادم تکان سری

 ؟!!! هیما ـ
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 : سمتش برگشتم

 ؟!!! بله ـ

 : شد تر نزدیک و زد لبخندی

 !!! داره دوستت خیلی پدرت ـ

 به و داشتم عجیبی مغزی سبک بود شده خشک مغزم ، کشیدم دراز و رفتم تخت سمت به ؟!پدرم ، رفت و برگشت و

 . رفتم خواب به آرامی

 : کارن

 نمی پاک لبانش از لبخند رسید می واال هدفی به وقتی که دنیل مثل درست ، بود خوشحال خیلی فرهاد نشستم مبل روی

 . شد

 !!! کرده تغییر یکم اتفاق اون بعد هیما کنم فکر ـ

 : شد خیره دست دور به و داد تکان را سرش

 !!! دیدیش بار یه باشه اگه یادت عالیه...  مادرشه شبیه خیلی...  عشقمه یادگار تنها هیما...  کارن دونی می ـ

 : کردم او به رو زدم لبخندی

 ... !!! بوده خاص چقدر اتون معشوقه به نسبت شما عشق که دارم خبر اما...  شاید دانم نمی ـ

 !!!   مادرت به دنیل عشق و ـ

 . بودم متنفر ها آن از که آمد ذهنم به چیزهایی تصورم برعکس و شد پاک لبم از لبخند
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 ینبود رمالن خانواده یه مثل االن کرد می کمکش مادرت اگه شاید ولی...  داشت دوست و مادرت و تو خیلی دنیل کارن ـ

 اما...  بود یادن تمام من برای همینم کشید می نفس الاقل...  بود پیشم عالیه االن کردم می تغییر یکم اگه منم راستش...

 !!!! مادرشه کپی که...  دارم و عشقم ثمر تنها من االن

 : زدم پوزخندی و کردم اش سیاه و براق چشمای به نگاهی

 !!! دونم نمی عشق و این وقت هیچ من...  عشق گی می bdsm هوس به تو فهمم نمی ـ

 : داد بیرون را سیگارش دود و زد لبخندی فرهاد

 شدیم ولی...  شدیم جنسیمون های برده عاشق دنیل هم و من هم درست...  کارن داره خودشو روی و رنگ عشقی هر ـ

 !!! مهمه این

 . داد تکان را دستش و انداخت نگاهی من به شد می خصوصیش هواپیمایی سوار که حالی در فرهاد  

 . گرفتند می اوج گوشم در فرهاد آخر های حرف ، بودم شده خیره خصوصیش جت گرفتن اوج به

 . بنویسم بلند وصیتی خود برای االن همین از توانم می که رساند خواهد عذابی به مرا هیما

*** 

 . نشسته رو به رو کسی دیدم که خواندم می کتاب داشتم و بودم نشسته ویال باغ در میز پشت

 !!! هیما بخیر صبح ـ

 . شدم  ام مطالعه مشغول ، بود خوب خیلی امروز پس ، شد خیره اطراف به و کشید پفی

 ؟!!! رفت فرهاد ـ

 !!! پدرت پیش برگردی کردی اراده وقت هر تونی می منی مهمان فقط تو...  رفت دیشب بله ـ

 : گفت ماند جیغ
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 ؟!!! تو دادی قورت عصا...  پدرت رتپد نگو اینقدر ـ

 : زدم لبخندی

 ... !!! ست کننده کسل خیلی تو مثل سالی 18 دختر برای اینجا...  متاسفم واقعا راستی...  بزنی حرف راحت تونی می تو ـ

 !!! کردم سواری هوس...   اومد خوشم خیلی اتفاقا ـ

 : کرد ام نگاه متعجب ، بستم را کتاب و شد جمع اخمام

 ؟!!! نیست که  bdsm های بازی سواری از تو منظور...  هیما ـ

 : کرد اخم من مثل و شد پاک لبخندش

 !!! ســــواری اســـــــــــب...  داره اسب شاید فرهاد ویالی مثل اینجا گفتم...  بابا نخواستم...  خولم من مگه ـ

 : گفتم بره خواست شد بلند

 !!! اونجاست اصطبل باغ شرقی قسمت ـ 

 : کردم نگاهش کجی لبخند با هم من و رفت درشتی اخم

 !!! ممنون ـ

 : رفت گفتم که سمتی به درشتی اخم با او و دادم تکان سری

 ؟!!! کنی سواری اسب قراره لباس همین با وقت اون ـ

 : گفت سینه به دست و آمد سمت به و برگشت ایستاد حرکت یک در و ایستاد

 !!!...  نکن عصبی من اینقدر ـ

 : شدم بلند
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 ؟...!!! الما ـ

 : گفتم تعظیمی با و آمد سمتمان به الما

 !!! کنن نمی روشن شمع باد مسیر در که...  بگو خودت همزبون این به لطفا ـ

 : گفت که بشم رد کنارش از خواستم

 ؟!!! نیستیم نامزد ما مگه تازه...  بخورمت نیستم که هیوال من ضمن در...  کنی می فرار ازم چرا ـ

 . نداشت تعادل اصال دختر این ، شد کشیده سمتش به ام نگاه ، رفت رخم از رنگ

 :  گفت الما به رو ، گرفت را بازویم و آمد سمتم به و ، کرد معصوم را چشمانش

 !!! بیار ما برای رو سوارکاری مخصوص های لباس ـ

 . کند اطاعت را جدید ارباب این امر که رفت و کرد تعظیمی الما

 : گفت و کرد ام چهره به ای اشاره کند کنترلش کرد می سعی که ی خنده با او و کشیدم را بازویم

 !!! ها بیای ناز من واسه باشه آخرت بار...  شدی بامزه ـ

 . شدم خیره رفتنش به متعجب و گیج من و سوارکاری محل سمت به رفت و راند عقب را موهایش عشوه با و

 . کنم چکار کنم بینیش پیش توانستم نمی اصال هک دختر این با من خدایا

 من از فرهاد ، کنم معرفی خود نامزد را او اربابان میان در و کنم تحمل ماه یک باید من و بود من مهمان او وجود این با

 . بود این از تر راحت کنم آدم را روبات یک  خواست می اگر

 رنگی ای قهوه اسب سوار شاد و خوشحال هیما کرد تنم را وارکاریمس لباس و گذاشتم احترام او امر به من حال هر به

 . شدم بود سفید برف مثل که خودم اسب سوار هم من و بود شده
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 و رعد به شبیه چقدر "alone " که دانست نمی او ولی خندید اسبم انتخاب از چقدر خودشیفته خانم این که بماند البته

 . بود نظیر بی سرعتش  ، بود  برق

 . کرد می نمایی خود حصار در که کردیم می نگاه هیما مهارت به داشتیم الون و نم

 : گفت و آمد سمتم به

 !!! داری رو تند این که شانسی خوش خیلی تو...  خوبیه اسب ـ

 : گفتم و زدم لبخندی

 !!! هیما نکن قضاوت زود...  است دیگه چیز یه این ولی ـ

 . دهم نمایش برایش که شد این خواستار دست با و زد نیشخندی

 . شدم حصار داخل و کردم نوازش رو الون و زدم لبخندی

 !!! کنه  ارزیابی رو تو زاده ارباب یه قرار...  پسر برو ـ

 . کرد می ام نگاه تحسین با داشت که کردم می هیما به نگاه من و پرید می خوبی به ها مانع از و گرفت سرعت الون

 ...!!!نیست بد ـ

 :  شدم خم و زدم دور آخر مانع برای ، کنم سرگرمش بیشتر یکم باید ؛ برد می لذت داشت ، کردم تعجب شداد با

 !!! تونی می تو...  من الون برو ـ

 درست زد می سوت زده ذوق هیما ، برد اوج به مرا که پرش و شنیدم سوتی وقتی کردم حس را تندی تپش موقع آن و

 . است بخش لذت او شاید و من همیشگی سرگرمی این در چیز چه کرد نمی درک نم وجود این با گر تماشا یک مثل

 : آمد سمتم به ، دارد ذوق و شوق همه آن کجاش مداوم تکرار یک
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 !!! ها ندازی می ها راهب یاد آدم اسمی عجب...  الون آفرین...  کارن آفرین ـ

 و شد ام هنگا متوجه که شدم خیره هیما براق و اصخ چشمایی به ، کشیدم الون زیبای جسم به برانگیزی تحسین دست

 : دادم تغییر را بحث همین برای فهمیده چه را ام نگاه منظور که فهمیدم ، کرد ام نگاه

 !!!  خوبیه پسر...  کنی سواری الون با تونی می خواستی تو برم باید من ـ

 : زد لبخندی

 ؟!!! بیرون برم تونم می من راستی...  ممنون ـ

 !!! فعال...  محافظ یه با ولی... بیرون بری تونی می که بتهال ـ

 *** 

 : گفت و کرد من به رو آنیل ، کرد می سواری اسب داشت هم هنوز کردم نگاه هیما به

 !!! قربان بفرمایید ـ

 رقدآن دخترک آن نگاه چرا ، دانستم نمی من نداشتم خوبی حس ، کرد حرکت شدنم سوار با و رفتم ماشین سمت به

 . است خاص

 . داد می آرامش من به نگاهش در خوبی حس چرا

 سمت به و دادم را جوابش سر با من و داد قرار اتفاقات جریان در را من و کرد تعظیمی مارگارت رفتم عمارت سمت به

 . رفتم اتاق

 : دادم نشستن اجازه او به من و شد بلند شدنم داخل با

 !!! رساندم می عرض به باید که...  آمده پیش مشکالتی اما...  بشم شما مزاحم نمیخواستم واقعا ارباب ـ

 . شد شهرام از پذیرایی مشغول خدمتکار لحظه همان و نشستم مبل روی
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 : کردم شهرام به رو و برداشتم را قهوه

 ؟!!! بودیم دیده هم تازه که ما...  شده چی ـ

 : گفت تادهاف ی چهره با و گذاشت میز روی را نوشیدنیش لیوان شهرام

 !!! چطور ندارد خبر کس هیچ و...  شدند ناپدید تایی چند شدند خریده که جدیدی هایی برده ـ

 : کردم اخمی

 !!! کنید چک...  نداره دروبین عمارت مگه ـ

 : کشید نفسی

 !!! شدند پاک گرفتن اگه یا نگرفتند هیچی ها دروبین متاسفانه ـ

 : رفتم فرو فکر به و دادم تکیه مبل به

 ...!!! یا...  شدند گم تو عمارت هایی برده فقط ـ

 مکن سکوت خواستم نمی من ولی...  کنن نمی خبر مجازات ترس از شده هم اگه ولی ندارم خبر دیگه ارشدهای از من ـ

!!! 

 : کردم شهرام به رو و کشیدم نفسی

 به این از کن سعی ضمن در...  باش قبمرا خیلی پس...  کشتنش که های همون... باشه پدرم هایی دشمن کار ممکنه ـ

 !!! کنی پیدا تری الیق های نگهابان بعد

 !!! ارباب چشم ـ

 ودندب کرده خبرم ها ارشد از چندتا دارم خبر من که نداشت خبر شهرام...  شده چی دانستم نمی ، بودم رفته فرو فکر به

 . عمومی یا خصوصی های مجلسه توی االن بودمشان دیده من بار یک الاقل که بودند های اون ها برده از کدام هر ،
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 تنها هیما فعال ، دزدید می مرا های برده تمام و کرد می تعقیب قدم به قدم مرا داشت که دشمنی اگر  ترسیدم می

 . هست من جنسی برده هیما کرد می فکر دزد آن اگر گذراندم می وقت او با من که بود دختری

 گرفتم گاز را لبم و گرفتم را سرم داشت عجیب افسون اتاق این کرد می درد سرم ، رفتم قماتا به و شدم بلند درنگ بی

 . شدند بسته ناخواسته چشمام شدم خیره سقف به ، افتادم تخت روی ناتوان اما ، نشود فریادم باعث دردش تا

 :  فرکان

 و رفتمگ حمام عجله با و ببرم لذت منم یکم بود وقتش خوب ، شدم خیره اتاق به و نشستم تخت لبی و کردم باز چشم

 را ایم شیشه چشم عروسک من ، کردم می اذیتش یکم باید قبلش اما رفتم در سمت به و زدم را خاصم عطر و لباس

 . بودم گذاشته تنها

 : گفتم " الو " گفت صدایی اینکه از بعد و برداشتم تلفن

 ؟!!! بهش بده گوشی...  کجاست هیما ـ

 : گفت و ترسید یکم من جدیی لحن از

 !!! ارباب زنم می صداش االن ـ

 : پچید گوشم توی صداش ، شدم منتظر ، کنی می خوب

 ؟!!! بله ـ

 : شد کج لبخندم

 ؟!!! دنبالت میام  باش منتظر ـ

 ؟!!! چی واسه ـ

 !!! فهمی می ـ
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 : کردم قطع را گوشی و

 !!! کنم بازی باهت یکم قرار...  چولو کو عروسک...  نیست کارن من ـ

 . شود وارس که خواستم سر با ، بود منتظرم اخم با آماده هیما و شد باز ویال در و رفتم ویال سمت به و شدم ماشینم سوار

 : انداختم راه را ماشین خونسرد منم و نشست و کوبید را در

 ؟!!! ریم می داریم کجا خب ـ

 : شد تر کج لبخندم و کردم نگاهش

 !!! زنن نمی حرف ها عروسک...  باش صبور ـ

 !!! مزه بی:  کرد بلغور

 : شد خیره بیرون به

 !!! برم تونم می گفتی خودت...  بیرون برم خواستم ـ

 ؟!!! خواهی می...  بمیری خواهی نمی که تو...  کشه می تو مرگ نقشه داره یکی...  تونی نمی دیگه ـ

 : کرد نگاهم تعجب با

 ؟!!! چیه منظورت...  کی ـ

 : کردم تر بلند و پخش صدایی

 !!! هیس هم االن بینیش می ـ

 مبه تعجب با هم هیما و کردم باز را در خونسردی با ،من آمد سمتم به ویلیام و شد باز حیاط در و رسیدیم عمارت به

 . بود شده خیره
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 ...!!! ای شیشه چشم...  هیماست این ویلیام ـ

 : خورد هیما ترسیده چشمایی به ام نگاه

 !!! داری و من محافظت الفع تو نترس ـ

 . شدیم داخل هم با و گرفتم را هیما شده سر دست ، شویم داخل کرد دعوتم ویلیام

 . بشن آماده ما پذیرایی برای گفت خدمه به ویلیام و شدیم پذیرایی وارد

 . فندوقی مغز دخترک ترسید می ویلیام از ، چسبید من به واقع در و نشست مبل روی هیما

 *** 

   : هیما

 این و هستش امی اس دی بی هایارباب جز ویلیام که دانستممی خودم  شدم، خیره پوش شیک مرد آن پذیرایی به

 . بود کرده منتقل من به ترسی

 خانه آن در واقعا را دادمی بهم کارن که آرامشی توانستمنمی کرد،می بدتر را حالم کارن تن در فرهاد بوی طرف آن از

 . کنم حس

 : گفتم انندم زمزمه

 ؟! ندارم خوبی حس...  بریم اینجا از میشه...  کارن - 

 . نشستم سینه به دست و کردم اخمی داد، تکان منفی عالمت به را سرش و زد لبخندی

 . آمدندمی قالده با( می اس دی بی هایروش به) بسته پا و دست دختر تا دو با ویلیام

 . کردمی نگاهم کنی خورد اعصاب کج لبخند با که کردم هنگا کارن به کرد تغییر باره یک به حالم
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 ! برم خواهممی...  ندارم دوست من -

 : گفت گوشم در و برد گوشم پشت موهام کارن

 ! نکردم عوض عوضها اون با جاتو تا بشین -

 . بودم شده کارن خشن لحن مات

 ! !!آمادن هاسگ...  ارباب -

 . داد تکان سری و گذاشت پایش روی پا کارن

 دهایدستبن با پشت از را پاهایش و دست و خواباند پا و دست چهار صورت به را بلوند دختر کارن دست اشاره با ویلیام

 . بست مخصوص

 اب ها آن و رسیدمی اوج به ها شالق زیر که پستی و حقارت بود شده دخترها آن انسانیت چطور بود، پست آنقدر چطور

 . شدندمی ردیگ ایضربه خواستار رضایت

 . شدم امشانه سر روی فشاری متوجه ناخواسته من و لرزیدمی شدت به بدنم

 . خورد امشانه به ذلتشان و پستی آن از نگاهم

 ارنک دیگری، چیز یا نزند صدمه ویلیام به که کردمی خوداری داشت دانستمنمی شکست، می را ام شانه داشت کارن

 . نمیاد خوشش اهبازی وحشی این از که بود گفته

 ...!!!زنیمی صدمه بهم داری کارن...  آخ -

 ؟! داد ایست دستور تو به کی...  اومد دردت -

 : گفت لکنت با و کرد ما به نگاهی ویلیام

 ...!!امن کلمه... برده -
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 . کردم نگاه بود نمانده برایش نفسی که دختر آن به

 . شد بلند و کرد کج را سرش کارن

 

 . گرفت را اشچانه و نشست دخترک روی روبه

 ؟! چطوره حالت -

 . بودیم زمین روی برده به خیره ترسیده و نگران دومی دختر آن و من نداشت هم زدن حرف توان بیچاره

 : گفت تلخی غرور با و خودش طرف کرد خم را سرش و گرفت را موهایش کارن

 ! کن تمومش ویلیام...  لیاقت بی -

 : گفت گیج و مبهوت ویلیام

 ...!ارباب -

 . کرد تمامش که کرد کاری خوب بگویم کارن به خواستم شدم بلند چشم بگوید بود کافی کارن نگاه

 . کشیدند تیر هایمگوش شد سست پاهام که

 .  کردم نگاه کرد می رنگ را سالن کف که خونی به

 . کردمی نمایی خود پیشانیش در گلوله جای که رفت دخترک سمت به نگاهم

 . لرزیدممی داشتم علت همین به شاید. بود زده یخ مغزم 

 را گناه بی برده یک توانستنمی کارن خدایا رفتم، عقب ناخواسته آمد سمتم به و داد متعجب ویلیام به را اسلحه کارن

 ؟!تواندمی بکشد،
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 حس و نگاه از یچیه زیرا ترساندمی مرا شدت به سیاهش آفتابی عینک کردم نگاه اشچهره به گرفت، را امچانه

 . نداشتم درونش

 ! ترسیدی تو -

 آوردم،می باال داشتم بیرون، رفتم دو با و زدم پس را دستش زد، لبخندی

 

 . شدند سرازیر اشکم باره، یک به شدمی رحم بی اینطوری چطور

 ازدر شکمش ویر که حالی در بکند توانستمی تحمل را شالق همه آن خودش آخر خواست امنیت فقط بیچاره دخترک

 ؟! باشد کشیده

 ؟! کندمی فرق هازاده اشراف و ارباب بقیه با کارن کردم فکر چطور بود، عوضی و رحم بی خدایا

 . چسبیدم ایسینه به من و آمد شکمم دور دستی

 ! آشغال...  عوضی...  کن ولم -

 : کرد زمزمه گوشم دم

 ! بریم بهتره -

 .  خوردمی هم به ازش لمحا کردم، نگاهش و برگشتم کرد ولم و

 *** 

 . بود شلیک آن آور یاد دادمی تکانی مرا گاهی که چیزی تنها فقط نشد گفته ما بین هیچی هم ماشین در

 ! برم باید...  شو پیاده -

  کردم باز را در کنم نگاهش اینکه بدون
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 : 

 ! کردیمی مرگ آرزوی وگرنه نیستی من برده که باش خدا شکرگذار برو -

 : گفتم اخم با من و زد خندیلب

 ! معنایی تمام به دیوونه یه تو -

 . نبود خوب حالم رفتم ویال سمت به و کوبیدم را در و

 . آوردم باال و رساندم دستشویی به را خود دو با

 . باشد ارباب ندارد دوست باشد دار برده ندارد دوست اصال گفت برگشت چطور بود، احساس بی روانی یک کارن

 . رفت نمی بین از لرزشم ، گرفتم قرار تخت روی خراب حال با  ؛ بود چطور تمایلش پس بود تمایلیش بی این

 : کارن

 خونی ، کشیدم دستی پهلوم به و کردم ی ناله شدم بلند ، کردم نگاه اطراف به متعجب و گیج و کردم باز چشم درد سر با

 . ست زیاد خواب بخاطر دردم و خوابیدم زیاد ماحت ، بود شده تاریک هوا ، داشت شدیدی درد اما نبود

 . کوفتگیست و خستگی واسه درمان بهترین آبگرم حمام ، رفتم حمام سمت به و شدم بلند شده جمع چهره با

 منم هم بعد و برود او تا کرده تحمل را هیما خانم باید فعال البته بروم بهتری دکتری پیش مشکلم این بخاطر دوباره  باید

 . کنم مراجعه تردک به

*** 

 . بود کی پس ، بود شب1 تقریبا ساعت داد صدا تقی با در کردم تنم را تیشرتم که حالی در

 ؟!!! بله ـ
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 : ایستاد تعظیمی با و شد داخل مارگارت

 !!! شده بد هیما دوشیزه حال زدند زنگ ویال از ارباب ـ

 می رتغیی بار یک به ؟!بود دوقطبی دختر این ، بود شحالخو خیلی امروز که آوردم یاد به ، کردم نگاهش متعجب و گیج

 . کرد

 ؟...!!! دوباره نکنه...  بده حالش چی یعنی...  منظور ـ

 . کرد می رفتار آمیز جنون چقدر دختر این ، کردم گناهی چه من خدایا ، دویدم سالن سمت به و کردم قطع را حرفم

 . ندزد می سرم به و بودند شده یکجا سردردم و روحی فشار و استرس ، دمش سوار منم و کرد باز را ماشین در فورا آنیل

 : کردم نگاه آنیل به

 ... !!! من...  آنیل ـ

 ؟!!! بود امری قربان بله ـ

 !!! برو تندتر...  برو نه ـ

 تالمشک و زندگی طرف یک از ، بود مشغول طور بد فکرم کنم کار چه دانستم نمی ، شد خیره جلو به و گفت چشمی

 . بود افتاده سرم که قطبی دو بالیی طرف یک از خودم

 . داشتم نیاز هوا به کردم دم باز نفسی

 !!! پایین بکش  رو  شیشه ـ

 چشمام و شد آرام کمی سردردم کردم حس که کشیدم عمیقی نفس ولع با منم و رفتند پایین ها شیشه و گفت چشمی

 . شدند بسته

 *** 
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 . بود رسانده آزار خود به خیلی بار این نکند ، بودند منتظرم ترسیده و نگران خدمه همه شدم سالن داخل عجله با

 : رفتم الما سمت به

 ؟!!! شده چی بده توضیح ـ

 : گفت بالکنت و ترسیده

.. . نشدم مزاحم کنند می حموم دارن کردم فکر... دنبالش رفتم منم... منم...  اومدند مضطرب خانم...  ارباب...  ارباب ـ

 ... !!! میشن بیدار عصر گفتم...  برگرداندم رو غذا منم و بودند خواب...  نهار واسه رفتم وقتی بعد... بعد

 : شد تر درشت اخمم گریه زیره زد

 ؟!!! نکردی خبرم چرا االن تا ظهر از ـ

 : کرد ام نگاه تعجب با الما

 !!! بخوابند بزارم گفتید...  گفتید...  گرفتم تماس...  ارباب ـ

 : گفتم تعجب با

 ؟... !!! گرفتی تماس من با کی تو...  گفتم من ـ

 : زد لبخندی و سمتم برگشت من دیدن با بود هیما سر باال دکتر که رفتم اتاق طرف به دو با

 ؟!!! شده چی...  خوبه ـ

 : زد لبخندی

 !!! میشه خوب فردا تا...  بود عصبی شوک یه فقط...  نباشید نگران ـ
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 گشتان زیر داغی که گذاشتم اش گونه روی انگشتم کرد می ناله داشت و بود نمانده رخش به رنگ رفتم هیما سمت به

 : کرد متعجبم هانم

 !!! باالست تبش ـ

 : کرد می جمع را وسایلش که درحالی دکتر

 !!! میاد پایین تبش زودی به...  کردم تجویز دارو من...  نیست چیزی ـ

 . نیست انتظارش در ی فاجعه و شده عصبی شک دچار فقط هیما که کرد طمئنم مرا او و رفتم دکتر همراه

 . بود زیبا و معصوم ، شدم خیره اش چهره به و نشستم تخت لبی

 . لرزید می و بود کرده عرق  تب اثر در لطیفش پوست کردم نوازش را صورتش

 . شود آرام دردم سر اندکی تا بستم چشم و نشستم صندلی روی و شدم بلند و گرفت درد سرم

 *** 

 : رفتم سمتش به و کردم باز چشم گفتنش نه و  ناله صدای با

 !!! همین فقط دیدی خواب...  اینجام من هیما نیست چیزی ـ

 . بودم خیره او به متعجب منم و چشمام به بود زده زل ها زده جن مثل درست بود نشست

 : گرفت قرار ام گونه استخوان روی و اومد البا دستش ، کرد می ذوب را سنگ نگاه این توانستم نمی

 !!! کارن نکشتی...  نکشتی اون تو...  تو ـ

 . است اش کرده داغ ذهن اثرات بخاطر گوید می چه هر و گفت می هذیان داشت دانستم می

 !!! امانی در تو...  هیما اینجام من ـ
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 . شدم خشک گذاشت ام سینه روی را سرش و بست را حالش بی چشمایی

 : نالید

 !!! دور خیلی...  باشم دور ساختن دنیا این توی هرچه از خوام می...  کارن ببر اینجا از منو ـ 

 . خورد می ام سینه به که بود های نفس شدم متوجه که چیزی تنها و کردم نوازش را دارش موج موهایی

 . همین دبو من مهمان فقط هیما نه ، شدم خیره او به و گذاشتم بالشت روی را سرش

 . ببینم را بلورین مرمر دو آن من و کند باز چشم دوباره دارم دوست چقدر که شدم متوجه که شوم بلند خواستم

 : شدم بلند و دادم تکان را سرم

 !!! باشه تو نامزده واقعی نیست قرار...  توئه مهمان فقط هیما ـ

 *** 

 و زیبا چهره به خیره و دادم می نه پاسخ ذهنم مهجوالت به من کرد روشن را اتاق تمام خورشید که وقتی تا شب تمام

 . بودم هیما معصوم

 خترد چنین خواستم نمی من ، داشت اربابی خوی و بود زاده ارباب ، بود فرهاد دختر اما ، بود داشتنی دوست و خوب دختر

 . باشم داشته دوست را

 . نشستم افص و آمدم بیرون هایم خیال و خواب از من و خورد تکان هیما

 : زدم لبخندی ، من روی شد ساکن بعد و کرد نگاه اطراف به و کرد باز چشم

 !!! هیما بخیر صبح ـ

 : ترسید می من از که انگار کرد جمع را خودش
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 ؟!!! شده چیزی ـ

 : کشید داد

 !!! قاتل عوضی...  متنفرم ازت...  بیرون برو ـ

 باتث هیما که رسیدم باور این به ، دهد شرح را تعجبم میزان وانستت نمی کرد می رشد سرم باالی هم شاخ دوتا شاید

 . است شده چی که کنم یادآوری او به باید من و ندارد

 باال تب و ها دارو اثرات هم بعد...  شدی عصبی شوک دچار گفت می دکتر ولی...  دیدی چی دونم نمی من...  هیما ـ

 اشب مطمئن کردی بغلم...  نبودی طبیعی حال در چون تو و اینجا اومدم من...  داده ربط حقیقت به رو دیدی آنچه ممکن

 !!!      ندادم انجام شنیعی رفتار هیچ من

 : گفت زد هیستریکی خنده

 ؟!!! نیست شنیعی کار این...  کشتی بدبختو دختر اون چشمام جلوی که پستی اونقدر تو...  باش اینو ـ

 آن ، تهکش را یکی عرضه بی کارن شنید می تا بود بابا کاش ، قتل و من داشت قویی تخیل قوه چه ، بود مانده باز دهانم

 . کرد می پرواز روحش خوشحالی با وقت

 . افتاده اتفاق که آنچه نه بود دیده که بود تخیالتی گفت می آنچه زیرا نخندم کردم سعی

 !!! خوابیده روانی قاتل یه آروم و معصوم رهچه این پشت دونستم نمی...  ی بسته پشت از و فرهاد دست تو...  تو ـ

 : شدم بلند و کردم اخمی

 کی کجا من...  نیست بد باشی داشته منطق یکم ضمن در...  نیستم قاتل من...  تفکری بی و ادب بی واقعا تو...  هیما ـ

 هعاقالن قضاوت تنها...  بودم اقمات در عمارت  رو روز تمام منم و بودی خواب االن تا دیروز ظهره از شما...  کشتم رو یکی

 !!! نیست

 : زد پوزخندی
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...  بودم تو با لعنتی من یازده تا و... زدی زنگ بهم بعدش ساعت نیم بود 9 تازه ساعت بیرون رفتی وقتی چی قبلش ـ

.. . کردی می تاررف حیوان عین ها دختر اون با...  ویلیام مرده اون تو...  هستی عوضی چقدر دیدم...  رحمی بی چقدر دیدم

 !!! کشتیش نشد کوک عیشت وقتی تازه

 : بود کی ویلیام بگه قصه قشنگ اینقدر نبود ممکن ، گفت می داشت چی ، بود گرفته درد سرم

 رو دخترک اون من کنی می فکر چرا... بگی بهم باید فقط...  گی می راست تو...  کنم می باور من...  کن گوش...  هیما ـ

 ...!!! بودم من مطمئنی چطور...  کشتم

 : زد داد

 ... !!! شایدم...  بودی تو خب ـ

 : شد تبدیل شک به بودنش مطمئن کرد ام نگاه

 !!! بود تو مال همش...  هیکلش صداش اما...  نبودی تو هم شایدم...  بودی زده عینک چرا اما بودی... تو...  کن صبر ـ

 : گفت ناالن و گرفت چنگ به دستش با را موهایش

 ...!!! دونم نمی...  دونم نمی ـ

 : کشیدم پس دست فورا ، گفت آخ که گرفتم را اش شانه و نشستم کنارش

 ...!!! ببخشید ـ

 !!! آوردی سرم رو بال این تو...  نبود خواب...  ببین ـ 

 : نرسوندم آسیب هیما به من بودم مطمئن اما ، شدم خیره بود شده کبود که اش شانه به

 وبارهد حالت که کردند خبرم که وقتی تا ندیدم رو تو دیگه عمارت رفتم وقتی من کن باور...  نکردم کار این نم...  هیما ـ

 !!! شده بد
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 : شد زیر به سر هیما

 !!! فقط... فقط...  بود تو عین اون...  اما ـ

 : پرسیدم موشکافانه

 ؟!!! هیما چی فقط ـ

 : خورد من منتظر ی چهره به نگاهش

 مثل...  زد نمی حرف انگلیسی سلیس تو مثل...  زدنش حرف مدل حتی نه و رفتن راه نه بود تو مثل لحنش نه ودب طور یه ـ

 یتو فرهاد انکار واقع در...  بود فرهاد مثل نشستنش حتی و زدنش حرف رفتنش راه مدل فرهاد عطر...  وایستا...  فرهاد

 !!! بود تو جسم

 : شدم بلند بود هکرد متعجب مرا واقعا ولی بود خددار

 این رایب کشتار و کشت که مخصوصا...  داشتم زیادی مشکالتی...  اومدم پدرم عمارت به که وقتی از من...  هیما ببین ـ

 که وقتی از ولی...  دارن خود جا که ها انسان...  داره مقدسی جون حیوون یه حتی من واسه...  خوردنه آب مثل جماعت

...  ینندار حفاظت تو حتی تا من دست زیر که هایی برده از...  کنن می اذیتم خیلی دارند دشمنانم شدم پدرم جانشین

 سردرد این بخاطر زمان ای هم جدیدا طرف آن از...  کنی می قبول رو همراهیش تو که دونسته می بود که کسی هر لطفا

 نم خود اجازه بدون عنوان هیچ به دیگه.. . کن دومان هر به لطفی یه پس...  کنم می گم لعنتی کار این های مشغله  و

 !!! ببینم تو ات جنازه بعد دفعه خوام نمی لطفا...  نرو بیرون

 : برم خواستم

 ؟!!! گم می دروغ...  دارم من کنی می فکر تو ـ

 : زدم لبخندی
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 که کنه می های قتل من اسم به داره و منه به شبیه گی می تو که طرفی شاید باش مواظب گفتم فقط...  نه که معلومه ـ

 !!! بکشه کنار منو

 ماا و شناخت می خوب اینقدر مرا که دشمنی آن باید ، باشم هیما مراقب بیشتر باید ، رفتم بیرون و کردم باز در و

 . کردم می پیدا را فرهاد بشود که کرد می رفتار اربابی برعکس

 عدب پدرم راست دست گفت شد می و ارشد ارباب جامینبن.  کردم می مزه مزه را ام قهوه داشتم بودم نشسته مبل روی

 : گفت و نشست ؛ شد جایگزین ، فرهاد استعفای از

 ؟!!! قربان داشتین امری من با ـ

 . بود شیک و جدیی کامال و داشت خشنی واقعا چهره شدم خیره او به و کشیدم نفسی

 !!! بشناسه رو من که...  داریم ویلیام اسم به فردی تر پایین هم شاید و ها ارباب میان بدونم خواستم می ـ

 : کرد فکر

 استه فروش مواد ارشد یکشون و پایین ارباب دوتاشون که داریم ویلیام سه ما...  کوچکش اسم فقط قربان...  ویلیام ـ

!!! 

 : بوده ها آن از کدام دانستم نمی هم خودم

 !!! باشن اینجا شب تا هستند که جا هر سه هر ـ

 . برود که کردم مرخصش من و گفت چشم

 : هیما

 کارن هست ممکن غیر قاتل مرد اون دیدم کردم فکر وقتی خودم اما ، بود شده دوتا چطور کارن چی یعنی بودم گیج

 که ی کلمه هر که کارن با کرد می استفاده که کالماتی و لحن تا گرفته پوشش از ها اون نکردم فکر لحظه آن چرا ، باشد

 . ست متفاوت ، بودند شده اضافه لغت فرهنگ به لحظه همان گوهی آورد می زبان به
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 به وابسته طرف که کرد می بیان صورتی به را هاتش جمله همیشه و زد می حرف دلچسب و آرام خیلی کارن تازه

 .شد می مجلسش

 نبهتری کلمات میان نداشت دوست  اصال انگار تر مهم همه از و بود رحم بی داشت تلخی غرور دیدم من که کارن آن اما

 . برساند را مقصود داشت دوست فقط کند انتخاب را

 راه و پوشش ، لحنش ، عطرش بود فرهاد به شبیه جوره همه او تازه ، شدم خیره خورشید غروب به و نشستم پنجره لبی

 . دادنش دستور حتی تا رفتن

 " کردی می مرگ ییآرزو بودی من برده اگه " برگشت اش جمله آخرین به ذهنم بار یک به

 . بود شده باز دهانم ، فارسی زبان به اما شنیدم قبال را جمله این من

 . بود کارن کامال هیکلش و چهره از نه اما بوده فرهاد که گفتم می دیدم نمی را صورتش اگر

  دمهص او به اهدخو می که کارن دشمن و باشه کارن به شبیه کامال که هست یکی کارن قول به ممکن ام شده گیج خدایا

 . بزند

 گذشته هب گشت برمی که کرد خطوط مغزم به بیشتری چیزهایی باره یک به ، ببینم را گریش وحشی که برد مرا چرا اما

 ینکع برد خود با مرا دیروز که وقتی حتی و کشت را مرد آن وقتی حتی و آنجا ، دیدم مهمانی در را کارن که باری اولین به

 . دویدم در سمت به کردم کشف را زیرا گوهی ، بود زده

 شوک رفیط از و نبود تنم مناسبی لباس زیرا ، کردم هل بود نشسته مرد چند با کارن که رفتم پذیرایی سالن سمت به

 . شدم

 : کرد نزدیک خود به مرا و گرفت را ام شانه و کرد مهمانش به رو و آمد سمتم به و شد بلند کارن

 !!!  فرهاد جناب دختر...  هستند هیما... من نامزد ایشون آقایون ـ

 : گفتم مانند زمزمه ، بودند شده خیره من به لبخند با همه
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 !!! بزنم حرف باهت باید ـ

 : داد جواب من مثل اونم

 !!! دیدند حراج توی رو تو ها اون...  بزنی لبخند یه بهتر ـ

 : کرد ام نگاه لبخند با هم او و کردم اش نگاه مات

 !!! میام االن من...  کنید پذیرایی خود از لطفا...  یدبخش مرا ـ

 : ایستاد سینه به دست رو راه در و شدیم خارج سالن از و گرفت را دستم

 !!! منتظرم...  هیما خب ـ

 : گفتم و آمدم در ازگیجی

 بار چند اون من. .. دارن فرق تو با چشماش مطمئنم اما شده اجیر تو شبیه هیکل و چهره از که یکی نظرم به کارن ـ

 تو افراد از ویلیام اون...  زده گول هم و دیوید حتی اون...  گم می راست خدا به...  زنه می دودی عینک همیشه اما دیدم

 هیچ اون تو کنم می فکر که االن اما...  من مثل توی کنن می فکر ها اون...  پدرت افراد افراد از منظورم البته...  بوده

 !!! دارینن هم با سنخیتی

 : کشید ای آه

 اینکه فهمیدن با و باشه تو با حق ممکن...  مرده ها ویلیام از یکی چون...  کنم رد یا قبول رو فرضی این تونم نمی فعال ـ

 ؟!!! چی...  میاورد سرت بالیی اگر تازه...  رفتی روانی اون با چرا تو خدایا...  کشته اون گفتی بهم چیز همه تو

 : دادم تکیه سرد دیوار به و کردم فوت نفسی

 !!!! زد نمی مو تو با میگم دارم تازه...  آخه دونستم می باید کجا از من ـ

 : کشید نفسی
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 باید نمیگ...  مخالفن ارشد های ارباب این اما...  کنن پیدا رو ویلیام قاتل تا...  بدم خبر پلیس به باید من خب خیلی ـ

 !!!  قشره این فکری تسس واقعا این...  شن پیگیر خودشون

 : زدم لبخندی 

 ...!!! خاصی خیلی تو...  دونه می جدیش هفت برده رو همه عوضی اون...  زنی می حرف طوری این تو شد خوب آخیش ـ

 : گفت لکنت با و شد قرمز باره یک به

 !!! کن استراحت برو تو یعنی...  بهتر...  ها اون ـ

 . رفتم اقمات طرف به و زدم شیطانی لبخند رفت و

   *** 

 و عجیب های بهانه بااینکه کند می فرار من از دارد کارن که بردم پی خوبی به من و بود گذشته ماجرا آن از هفته یک

 . شدم می او فرار باعث چیزی گفتن با من آخر در اما ، ببینیم را هم کمتر ما که میاورد غریبی

 . بکشم شکنجه به را کارن داشتم دوست که بود های روز آن از امروز

 . کرد نمی نگاهم اصال و خورد می را اش عصرانه داشت کارن و بودیم نشسته خوری نهار میز پشت

 : گفتم مقدمه بی و زدم لبخندی

 ؟!!! هیوالم من مگه...  کنی می فرار ازم چرا ـ

 : کردم تنگ را چشمانم ، شد خیره بهم تعجب با

 ؟!!! شدی عاشقم نکنه ـ

 : رفتم سمتش به ، شود خفه ترسیدم ، افتاد سرفه به بود دهانش در که ی لقمه بخاطره او و مزد کجی لبخند
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 !!! بخور آب بیا...  کردم شوخی...  شدی خفه...  خوبی کارن ـ

 : کشید عمیق نفس چند و سرکشید و گرفت را لیوان

 ...!!! خیلی تو ـ

 . شد مجذوب شایدم خورد گره من ترسیده نگاه میان اش نگاه

 : رفتم کنارش ، برود حیاط به خواست و شد بلند حرف بی

 !!! دونی می خودت مهمان و من فقط تو دونم می من...  کردم شوخی فقط...  ببخشید ـ

 : ایستاد و سمتم برگشت

 !!! لطفا...  بدان مهمان یه رو خودت فقط هم تو پس ـ

 : دویدم دنبالش ، بیرون رفت تر تند و

 هب اینقدر رو تو دخترانه شوخی یه...  ندارم رو کسی تو جز اینجا من تازه...  کردم خواهی معذرت که من ...بابا نکن قهر ـ

 ؟!!! ریزه می هم

 : رفتم استخر سمت به ، کشید عمیقی نفس و بست چشم

 ؟!!! چطوره...  کنیم شنا یکم...  عالی هوایی تواین بیا اصال ـ

 : کشیدم و گرفتم را بازویش و شد تر جمع اخمام من و داد تکان نه مفهوم به سری

 !!! نکن ناز اینقدر...  بابا ای ـ

 تاداف صدا با و خورد لیز ، دادم هلش شیطانی ی خنده با و بردم می استخر سمت به اون من ولی نه گفت می مدام کارن

 : رفت و بست رخت کم کم ام خنده ، بیاد باال شدم منتظر خنده با من و آب داخل
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 !!! نیست خوب شوخی کارن...  کارن ـ

 ولی نبود عمیق آنچنان آبش ، بپرم شدم مجبور نبود کسی هم  اطراف آن ، گیرد می انتقام دارد کردم فکر اما ترسیدم

 . باشد خورده جای به سرش دادم هلش وقتی نکند که ترسیدم

 . کردم شنا تشسم به بود نشسته جنازه مثل درست استخر گوشه که گشتم دنبالش نگران آب زیر

 تمام دبختب با بکنم توانستم می چکار اما بود سنگین گرفتم را کمرش ، بمیرد شاید یا مرده نکند خدایا گرفت ام گریه

 : باریدن اشکم بود شده کج عین رنگش ، کشیدمش باال سرانجام

 ...!!! خدایا...  کارن ـ

 : دادم فشار اش سینه قفسه روی و کردم گره و هام انگشت

 ...!!! نمیر کارن...  نمیر لطفا...  لطفا ـ

 : برگشتم صدا جانب به من و آمد صدایی

 ...!!! دخترم شده چی ـ

 :  گفت کارن دیدن با و آمد سمتم به ، شدم خیره مسن مرد آن به گریه با

 !!!! ارباب ـ

 رفتم نیلآ سمت به و شدم بلند لهعج با دهدم خبر راننده به که داد دستور و داد کارن به مصنوعی تنفس و کشید کنار من

 . دنبالش هم من و دوید دستم اشاره سمت به فقط و نشد زدنم حرف منتظر خرابم حال با

 هب و کردند بلند را کارن مرد آن و آنیل ، زدم زانو و شدند شل زانوانم ، کرد باز چشم حالی بی با و کرد ی سرفه کارن

 اگر ، دکر درد از ماالمال را قلبم عجیبی ترسی ، پشیمانی و گناه حس طفق نه داشتم عجیبی حس ، رفتند ویال سمت

 ؟! کردم می چکار من میامد سرش بالیی
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 درنگ یب من و نشست ام شانه روی دستی که کردم مالمت را خود خطایم برای و بودم نشسته آنجا دقیقه چند نفهمیدم

 . سمتش برگشتم و مشد خارج داد می شکنجه مرا اطرافم در که مچالی دنیای از

 : کرد نوازش را ام شده خشک موهایی و نشست کنارم الما

 !!! دارند کار شما با...  کارن جناب ـ

 در گذاشت و کرد درک مرا مهربان الما و کردم تجویز حالم برای را نوازش و آغوش یک لحظه آن ولی چرا دانستم نمی

 آرام نبود قرار چیزها این با شد می هویدا داشت من در آنچه هک صورتی در ، کنم خالی را خود و بریزم اشک آغوشش

 . بگیرد

 !!! ببینه رو تو خواد می نامزدت...  شو بلند خوشگلم دختر...  خب خیل ـ

 : گفتم مانند زمزمه

 ؟!!! چرا بگی بهم میشه...  منی زبون هم تو الما...  تونم نمی ـ

 : فهمید او اما ، نپرسیدم او از توق هیچ که بگیرم را سوالم جواب که شدم منتظر

 !!! داری دوستش ـ

 دریافت جوابی اما ؟!!! دارم دوست را کارن من پرسیدم خود از و شدم خیره الما مهربان و زیبا چهره به و کردم باز چشم

 . کند اش تجربه خواست نمی دیگر بار و داشت عشق از عجیبی ترس من قلب انگار ، نکردم

 : کرد نوازش را ام گونه و شد تر عمیق لبخندش الما

 ...!!! بزنی اتاقش به سری یه... نداری خبر کارن حس از اگه...  کنم می پیشنهاد ـ

 : پرسیدم

 ؟!!! خبره چه کارن اتاق توی چرا ـ
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 : خندید من کنجکاویی به و زد لبخندی

 !!! نیست سخت خاص چشمایی این به نسبت کارن حس فهمیدن ـ

 قبول ار حسش توانستم می منم ؟!!! چه من اما ، جنگید می حسش با داشت و  شده ام شیفته کارن که دانستم می خودم

 دوباره اداعتم و بودم خورده بزرگی آن به شکستی تازه ، شوم عاشق که کنم تالش باید خیلی من که دانستم می ، کنم

 . نبود پذیر امکان زودی این به حس این به من

 . نبودم او عاشق ولی داشتم دوست را رفتارش و عالئق و کارن  من ، بگویم دروغ توانستم نمی که خود به

 . کردم باز را در و رساندم او اتاق به را خود دو با و رفتم ویال سمت به و شدم بلند

 . دیدم نمی خاصی چیز هیچ من اما ، کردم می نگاه را اتاق داشتم کنجکاویی با

 . بود خیره من به و بودند شده داده تغییر لباسش که افتاد کارن به ام نگاه

 : کردم زمزمه و گرفتم پایین را سرم و نشستم تخت لبی

 ...!!! معذرت ـ

 !!! کردی شوخی ـ

 گاهشن انگار ، شد خیره پنجره به و برگرداند سر که شدم خیره فروغش بی و معصوم نگاه و لبخند به و آوردم باال سرم

 . دزدید می را

 ...!!! بیاد سرت بالیی خواستم نمی من...  کارن ـ

 : گفت ناراحت

 !!! نیستید بلد کردن سوال اصال لیزا و تو...  پرسیدی می قبلش...  نیستم بلد شنا... من ـ

 . زد ای مرده لبخند و



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 274 

 ؟!!! اولت عشق...  کیه لیزا ـ

 : گفت کرد می مهار که ی خنده با و شد خیره من به و برگرداند سر

 ؟!!! باشد اولی لیزا که...  االن دارم دومی عشق من کنی می فکر تو یعنی...  ؟!!...! اول عشق ـ

 : شدم خیره اتاقش دیوار به و کردم درست را دامنم

 داج که ده می نشون این...  نیست پیشت چرا االن پس تو عشق لیزا هم هنوز اگه... کردم فکر دونم نمی...  خب... خب ـ

 !!! نوشته برات سرنوشت که طوری هر االن...  شدین

 : داد تکان را سرش و کرد جمع دهانش داخل را لبانش

 !!! منه خواهر لیزا ، هیما...  نداری خوبی حافظه ـ

 : شیرینش نگاه به شدم خیره کارن به ،    کردم حس هم خودم که شدند پرتاللوء چشمانم

 ؟!!! نیست عشقت یعنی...  خواهرته ـ

 : گفت خنده با و دارد نگه را اش خنده نتوانست دیگر

 !!! متاسفانه ـ

 : کنم می بازی نقش دارم که بود تابلو که کردم اخمی و کردم جمع را خودم و شدم متعجب خودم رفتار از خودم

 !!! همین بشیم صمیمی هم با یکم داشتم دوست فقط...  نداشتم منظوری ـ

 : کرد دراز را دستش

 ؟!!! ایرانی بانوی شی می دوست من با ـ

 : گذاشتم دستش میون دستم و زدم لبخندی
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 !!! فرانسویی ی شاهزاده البته ـ

 . شد تمام تر تمام چه هر شیرینی به روز آن خوبی حس و خنده با و زدم لبخندی هم من ، فشرد را دستم لبخند با  و

 بلکه ودب اشتباه کارم که نگفت و دنرنجان مرا بازم اتفاقات تمام با ؛ خوب خیلی ، بود خوب کارن ، کردم فکر و زدم غلتی

 . شود خوشحالی به تبدیل من ناراحتی که کرد می مدیریت زیبای به را چیز همه

 دارم دوست کردم می حس گذشت می که روز هر ، کرد می جذب را کسی هر غمش و معصومیت گاهی و بودن مهربان

 . بشناسیم را هم بیشتر و شویم همصحبت هم با بیشتر

 برده پی زیرا ، زدیم می قدم ویال بزرگ باغ در خودم خواست به کارن همراه که بود خوبی روزهای از یکی هم روز آن

 . رفتم کش الما از را ها این هست کارن خلوتگاه که دارد زیبایی آبگیر آنجا که بودم

 . کرد قبول مشکوک هم او و کردم سرچ اینترنت از گفتم دروغ به من و شد منگ یکم شنید تا کارن

 . رفتیم می خاصش آبگیر سمت به هم با قدم هم ما حال 

 !!! نریم میشه...  دارم متفاوتی حال و حس اینجا من...  هیما ـ

 : گرفتم را بازویش

 !!! خواهش... خواهش...  ببینم دارم دوست...  ندازمت نمی ـ

 : گفت و داد تکان سری

 !!! هستید عجیبی موجوادات دخترها شما ـ

 . خندیدم و شد باز  اخمم و گذاشت پیشانیم میان را اش اشاره انگشت با که دمکر اخمی

 !!! زده ایمل بهم فرهاد ـ
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 تهس شدن تمام حال در ماه یک نور گذر تندی به که بود رفته یادم که بودم خوشحال روزها این آنقدر شد پاک لبخندم

 . شد غم از ماالمال دلم کردم حس من و

 !!! بمانی ااینج تابستان آخر تا توانی می باشی داشته دوست اگر هیما اما...  کنم تحمیل کسی به را چیزی ندارم دوست ـ

 برخ کارن تصمیم از من اما من با آخر تصمیم گفت فرهاد ، بمانم دلیلی چه با اما ، بروم من نداشت  دوست  هم کارن

 . نداشتم

 . کشیدم پس را دستم و شدم متوجه تازه من و شد خیره بود ازویشب دور که دستم به لبخند با کارن و رسیدیم آبگیر به

 . کرد فرو آب داخل را اش برهنه پاهای و زد باال را شلوارش های پاچه و نشست زمین روی کارن

 سح را سردی این من فقط شاید و بود سرد تابستان هوایی وجود با حتی اندکی آب ، نشستم طور همان کنارش منم 

 . کردم می

 کارن نآ میان و ، کردم فکر کردم تجربه که خوبی اتفاقات به بستم چشم ، دلباختم  بخشش آرامش صدای و آرام آب هب

 . ام برده حسم به پی من و بود همیشه از تر رنگ پر ، زدنش حرف خاص لحن ، رفتارش ،

 !!! منه آرامش مایه هم ده می عذاب رو من هم اینجا ـ

 : بود شده خیره دست دور به که کردم نگاه بهش

 ...!!! اما...  کشیدم عذاب خیلی...  بودم تنها خیلی من...  هیما دونی می ـ

 : گفت گونه نوازش و نرم او و شدیم خیره هم به دو هر

 !!! هیما آوردی شادی و هیجان من زندگی به تو ـ

 می زندگیش یکنواختی تحرک مرا وا و کردم کسب خوب خاطرات همه این گرفتم درس همه این او از من ، گفت می چی

 . دید
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 : برگرداند سر و زد لبخندی

 و ختبدب من که دارد زندگی چطور دخترت پرسیدم...  کنم آشنا خودم زندگی با رو تو که داد پیشنهاد بهم فرهاد وقتی ـ

 یچارهب پدری الح و... بوده عاشقش که هستی جنسیش برده دختر تنها تو گفت وقتی...  کرده انتخاب تغییرش برای

 رایب من چیز چه... داشتم بدتری مراتب به ی گذشته من...  گرفت ام خنده...  کند کنترل رو تو چطور داند نمی که شده

 ...!!!   آمده شیرین فرهاد

 : کشید نفسی

 تقدر و پول جز نبود مهم برایش زندگی در هدفی هیچ...  بود اروپا افراد قدرتمندترین از یکی...  شاون دنیل من پدر ـ

 نمایش اون برای چیز تنها...  زد نمی رو دلش چرا...  شد نمی سیراب چرا دادنم نمی کنم می فکر چه هر...  بیشتر

 معتادش پدرم...  ها اشرافی و  ارباب برای چالش یک شد امی اس دی بی داری برده وقتی...  بهایی هر به بود قدرتش

 و... کرد نمی درک دهندش انجام رو منفورش بوی و شکل مواد مثل درست لیو...  پست و مضحک سرگرمی یه...  شد

 تقدیم رو خودش که بود ی باکره دختر جولیت مادرم...  پست و مضحک قدرت این راس شد خودش پدرم که شد این

 درمپ جز رو ایلتم این توانست می کسی چه...  داشت بردگی به تمایل اما  بود باهوش...  بود زیبا جولی...  کرد پدرم

...  شد می جولی نصیب دنیل هایی خوبی فقط...  داشت دوست دیگرش های برده از بیشتر رو جولی پدرم...  کند سیراب

 پدرم...  مگرفت شکل جولی شکم در من مستی و اشتباه بخاطر اینکه تا...  داد نمی تغییر چیزی هیچ رو این و بود برده اما

 رفت کنار پدرم زندگی از مدتی برای و خواست می رو من جولی...  اومد مهم جولی نظر برایش اما...  نبود پذیر مسئولیت

 هوس دنیل وقت هر ام مادرخوانده گفته به ولی...  باشم  پدرم از دور من واقع در کند بزرگ تنهایی رو من خواست می... 

 برخ بی من...  خوارش شیر پسر پیش گشت می بر بعد روز و عمارتش رفت می و کرد می پرواز برایش کرد می  رو اون

 !!! کردم نمی کاش ای که...  کردم می رشد داشتم اتفاقات این از

 کرد لندب سر که کنم آرامش تا بگویم چیزی خواستم شدم خیره بودند آب به که غمگینش چشمایی به من و کرد سکوت

 : داد ادامه و زد پوزخندی  و
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 غزم با حتی من...  نبود جولی در محبتی هیچ...  کرد می خفم که مانده یادم به ی سینه قطف مادر از...  بود  دوسالم ـ

 رمیب کارش سر از وقت هر...  بود ام خوانده مادر...  داشتم سادرینا به عجیبی ای عالقه من...  داشتم محبت درک ناقصم

 پیش بود پدرم خدمت در مادرم که گاهی و ماند می شب تا و پیشم میامد شنید می که رو ام گریه صدایی و گشت

 عمرم....  انداخت نمی دور رو من وجود این با اما داشت ی ساله 6 دختر که بود مجردی مادر هم اون...  برد می خودش

 افتاد می تختش روی و خانه رسید می که مادری حتی که کسم بی چقدر که کردم می درک بیشتر شد می بیشتر چه هر

 مهد هب سادرینا همراه به من...  باشم خوبی فرزند بود قرار داشتم مادر بودم خوشحال وجود این با... ندک نمی محبت بهم

 ...!!! اینکه تا...  کردم می سر رو زندگیم غریبه چند محبت دقیقه چند همان با و رفتم می

 . گرفت غم رنگ اش چهره و ریخت فرو چشماش از اشکی قطره

 ... !!! نگو هسخت  کارن...  خیال بی ـ

 !!! کن گوش لطفا هیما...  بگم بهت خوام می ـ

 : گرفتم دست به را دستش

 !!! کنم می گوش ـ

 : بزند حرف راحت تا برگرداند سر او و زدم لبخندی من و شد خیره ام نگاه به

 مرد یه پسر من تگف می همیشه مادرم...  خواندم می پایه داشتم من و بود سالم 5 بودم اول سال تازه موقعه اون ـ

 اون...  خواستم می رو خودش خواستم نمی برچسب من...  خواستم نمی اون جز چیزی اما...  ام شاهزاده یه من ام نمونه

 ...!!! داشت وقتی دیدمش دیدمش... برگشتم مدرسه از وقتی...  دیدم سرانجام رو خاص پدر

 لبم گرفتن دندان به با و کردم می درکش اما داشت یبد درد داد فشار را دستم و شد مچاله اش چهره و بست چشم

 . بریدم را صدایم

 ودب زده خشکم در دم من...  نداشتند شرمی که مادری و پدر...   سخته زندگیت ملکه ذلت...  هیما بود سخت تحملش ـ

 اذیتش دارد که یدمترس...  ترسیدم خندید می پدرم و کشید می جیغ وقتی بود کابوس به شبیه فقط دیدم می آنچه... 
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 هخند با دنیل...  گرفتم قرار زمین و هوا میان که زدم اون به مشت با و هیکل درشت مرد آن سمت رفتم من...  کند می

...  بود چه آنها دوی هر منظور دانستم می چه سن آن در من و اونم نطفه که کرد تاکید مادرم و...!!!  پسری چه " گفت

 ندمبل دنیل...  کنم دفاع اون از باید من...  کند می اذیت رو مادرم مغرور و مرتب ظاهر به مرد این که دانستم می فقط من

 هب  خیره خشمگین من...  کرد پرت مبل روی و برد پذیرای سمت به رو من اون ولی کند ولم زدم می داد فقط من کردو

 !!! لعنتی... لعنتی... من جلوی رو مادرم که اون

 : ایستاد من به پشت و شد بلند و

 ...!!! من...  پستم خیلی من...  برو فرهاد با هیما ـ

 : گفتم کامل اطمینان با و ایستادم رویش در رو

 ...!!! پسر که نمیشه دلیل...  کارن نه ـ

 : زد داد

 !!! نداری پدرت با فرقی هیچ اونی مثل درست... فرهادی دختر تو... نشه چرا ـ

 : شدم نزدیک او به قدمی

 !!! منه قیم فقط فرهاد...  نیستم فرهاد واقعی دختر من...  کنی می اشتباه هن ـ

 : زد نیشخندی

 تو نفرت...  کنه می کاری فدا اینقدر رقیبش بچه میشه که ای بچه واسه... فرهاد کردی فکر یعنی...  هیما لوحی ساده تو ـ

 اومدی وجود به نجسی آمیزش از من مثل هم تو...  بردی ارث به رو مادرت چهره فقط...  رفتارت...  فرهاده خود به شبیه

 رپد فرهاد...  کنی نمی باورش که کنی می فکر زیبا و ساده اونقدر هنوز خودت فقط...  خودت جز دونن می همه رو این... 

 ...!!! توئه واقعی

 : شدم می منفجر داشتم کم کم
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 به مادرم و پدر ازدواج از بعد دوسال من کرد ازدواج من پدر با و کرد ولش مادرم...  منه قیم فقط فرهاد...  نیست نه ـ

 !!! کردی می درک تا داشتی منطق یکم کاش...  اومدم دنیا

 : زد پوزخندی

 ارچک فرهاد که دونم می من هیما دونم می چیز همه من...  دزدیده رو عالیه که نگفته چرا دونی می...  نگفته بهت پس ـ

 ... !!! کرد نمی چکار و کرد می

 : زدم داد

 ... !!! دونی نمی نه ـ

 : شدم کشیده دنبالش ناخواسته من و کشید و گرفت را دستم

 !!! کن ولم...  کن ولم ـ

 !!!  کن صبر پس...  بدونی رو حقیقت خواهی نمی مگه ـ

 ذهنم در ، مبود آماده منگ و گیج کند اماده مرا بود گفته الما به چون و داد لباس تغییر اینکه از بعد و رفتیم ویال سمت به

 . بود برده شک به مرا این و دارد محکم سندی حرفایش که مصربود کارن اما ، ندارد حقیقت نه گفتم می مدام

 : شدم خیره رانندگی عین در رخش نیم به

 !!! ده مین تسکینش دارویی هیچ که بزرگ درد یه میشه برات بعد...  شی نمی من مثل...  هیما بفهمی االن بهتر ـ

 .          کردم پاک و هام اشک

 . شدند اشکی چشمام صدا بی و شدم خیره کارن به ، گرفت قرار سردم های دست روی دستی 

 : کردم خم را سرم من و داد هدیه من به آرامش جنس از تسکینی لبخندی با
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 سالن در ویال گردیم برمی االن همین...  زن می آسیب روانت و روح به اگر...  نکن اذیت رو خودت اینقدر لطفا...  هیما ـ

 ؟!!! چطوره...  کنیم می نگاه کمدی فیلم یه و شینیم می سینما

 : دادم تکان فینی فین با سرم

 ...!!! منه قیم فرهاد...  ئه اشتباه دونم می ـ

 : گفت و گذاشت ماشین فرمان روی را دستش 

 !!! دروغگویی خیلی پس ـ

 : شدم خیره بهش اخم با

 ؟!!! گفتم دروغ بهت کی...  دروغگوم چیه منظورت ـ

 . کنم خونی هایم ناخون با را صورتش بودم آماده که کرد بهم نگاهی نیم

 ؟!!! آورد خودش پیش رو تو چیزی چه برای فرهاد...  هیما کن فکر یکم ـ

 گشتان فرهاد بچه همه این نبی از چرا یا ، ماندم فرهاد پیش چرا داستم نمی هم خودم دیگر راستش نشستم مستاصل

 . نبودم بود دیده را عالیه او وقتی مادرم شبیه ها آنقدر شاید بودم بچه من ؛ من روی گذاشت

 ود میان از مشکیش براق های ورنی زدن واکس اسم به اهمیتی بی واقعا کار واسه دنیا سر آن از بود شده بلند چطور

 . آمد بدبخت عاطفه سمت به کناریش کودک

 من یوقت هم تشنگیش اوج در حتی فرهاد اما ، نیازش واسه هستم مامانم شبیه من مثال که دادم جواب بعدا را فکرها این

 به ندیناپس نگاه همچین پدری هیچ و هست من پدر که گفت می او ، ببیند می عالیه به او مجدد نیاز را من که گفتم می

 . داشت نخواهد دخترش

 : گرفتم قرار آغوشی در من و چرخید سمتم کامل و برد گوشم پشت موهام کارن
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 قدرتت و خودت به لطفا پس...  بشه خوب که کرده تالش الاقل...  شده خوب تو با فرهاد...  هیما نده عذاب رو خودت ـ

 !!! باش داشته افتخار و ایمان

 : کردم گریه صدا با و گرفتم چنگ به را پیرهنش و شد بلندتر هقم هق صدایی

 صدا بابا رو مادرم روح و جسم جالد چطور...  نداشتم درد اینقدر... بود چهارراه سر گدایی من پدر حتی...  فرهاد چرا ـ

 ؟!!! چطور... چطور.... کنم

 . خوردم غصه و ریختم اشک آغوشش در حسی هیچ بی من و خورد می تکان پشتم گونه نوازش دستش کارن

 زدم چنگ ار کارن بازوی و افتاد بدنم به عجیبی لرز ، رفتیم سالمندان یشگاهآسا آن سمت به شدم آرام کمی که سرانجام

 . ماند خواهد دستش پوست روی هایم ناخن جایی دانم می که طوری ،

 . کنم فرار داشتم دوست که صورتی در بروم راه کرد مجبورم و گذاشت پشتم را دستش و زد لبخندی کارن

 . بودم کرد حل را ماجرا%50 مغزم در من کنم فرار حقیقت از توانستم نمی اما

 . داشت قرار تمیز و شیک ساختمان این در که خواست می محکم مُهری ژنیتکی قرارداد این گویی اما

 : گفت آخر در و کرد پرسی حوال او با گرمی با و شناخت می را پذیرش بخش پرستار خوبی به کارن

 ؟!!! نهک صحبت یکم من با تونه می...  چطوره امروز ـ

 . بودند نشسته مرگ به امیدوار و زندگی از ناامید و مسن هایی مرد و زن شدم خیره اطراف به

 : گفت چی شد خشک مغزم یکهو چسبیدم کارن به بیشتر

 ...!!! تو محکم دلیل اون...  کارن ـ

 : گفت لبخند با کارن ، بود ممکن چطور چطور ، بست یخ زبانم

 !!! داد خواد توضیح تو برای رو چیز همه خودش باش داشته رصب یکم...  بیا من همراه ـ
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 . بود اطرافم از خبری بی و سوال از گودالی در انگار قمدم هر رفتم دنبالش مبهوت و مات

 . کرد می هدایت راست و چپ به مرا گاه گاه که بود دستی وجود کردم می حس که چیزی تنها

 . زدند می سرم به مانند پتک که هایی سوال پیچ در پیچ ودالگ اون از کردم جهش من و شد باز اتاقش در

 !!! میاورید خاطر به رو من...  هست خوب شما حال امروز...  دایه سالم ـ

 : کرد راست تنم به  مو صدایش و کشید کارن ای چهره به دستی

 ؟!!!! سرزدی نم به امروز...  کارنی من پسر تو...  کند می کار قویی ام حافظه هنوز من پسر هی ـ

 . رفتم سمتشان به آرام من و بود پنجره لب که زن آن کنار بروم پیش خواست دست با کارن

 صاییع با داشت چشم به که سیاه و بزرگ عنیک از داد تکان سر تر دقیق زن که نشاند خود کنار و گرفت را دستم کارن

 .ست شده نابینا فهمیدم سفیدش

 خوبی به او و زدم نیشخندی ناخواسته ، بود داده پس تقاص خوب او و گیرد می خوب ماا ، گیرد می دیر خدا گویند می

 . فهیمد

 ؟!!! کیه دختر این...  نیستی تنها تو...  کارن ـ

 : گفت مکثی با کارن و کردیم نگاه هم به هم با کارن و من

 !!! منه مهمان فعال...  فرهاد دختر ـ

 : داد تکان سری

 !!! دیدی رو فرهاد رنسسپ...   باالخره پس ـ

 : گفت لکنت با کارن
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 !!! داره سوال شما از هیما راستش خب...  من یعنی...  شیما دایه ـ

 : بودم آنجا توهم و سوال از دنیای میان من و کنم شروع گفت ابرو و چشم با کارن ، بپرسم داد اجازه و داد تکان سری

 ؟!!! عالیه...  کرد فرار چطور مادرم ـ

 . کند دور مرا ابهامات شیما و باشد فرهاد باید چرا من پدر بپرسم داشت انتظار واقعا بهم شد یرهخ کارن

 : گفت کارن به رو و داد تکان سری شیما

 ؟!!! شوی نمی ناراحت بزنیم حرف فارسی یکم جوان دختر این و من اگه...  پسرم کارن ـ

 : گفت و زد لبخندی کارن

 !!! منتظرم بیرون ـ

 : داشت نگه را او انگشتهایمان قفل شود بلند  اینکه زا قبل و

 !!! نرو نه ـ

 یرگ گذشته های سراب و سرداب میان من که حاال کرد چکار کارن خدایا ، کردم یخ بوسید را پیشانیم و سمتم شد خم

 . ریخت می هم به را  من روان و روح داشت بودم کرده

 !!! زارم نمی تنهات...  میمانم منتظر در دم نترس ـ

 پر هچهر به بود نبرد  و شورش در که مغزی و زد می رسوایی تبل که قلبی با من و کشید بیرون دستم از را دستش و

 . شدم خیره شیما چروک

 !!! ینباش تو بود احمق عالیه که اونقدر امیدوارم...  هستی عالیه شبیه خیلی هم حتما... هیماست اسمت پس...   خب  ـ

 : گفتم غیض با و شد جمع اخمام
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 !!!! کردم می ول فرهاد بودم جاش منم...  نبود احمق من مادر ـ

 : زد کنی خورد عصاب لبخند

 ؟!!! نکردی چرا پس ـ

 . کنم پیدایش کجا از دانستم نمی واقع که گشتم جوابی دنبال من و ماسید دهانم در حرف

 ورتیص در...  بود متنفر فرهاد از اینکه...  بود چی عالیه مشکل دونی می... شناختم خوب رو عالیه و فرهاد من جون دختر ـ

 هفرشت به شبیه درست عالیه اما...  بد همه با و بود خشن فرهاد درست...  چرا دونی می...  بود احمقانه فکرش این که

 بهش بردند نمی و فرهاد دل ها بهترین واقعا چون دید می دختر اون توی چی دونم نمی االن فرهاد سمت اومد نجات

 توی مه بعد...  کرد اش دیوونه شه نمی سفید روز یک سیاهی هیچ اینکه دونستن با عالیه اما...  دادند سیاه سنگ لقب

 تخواس نمی که خودش چاره بی دختر ست عالیه با حق کردم می فکر دونستم نمی موقع اون... کرد رهاش دیووانگیش

 می عذابم پشیمونی از هنوز که کردم پسرم با کاری من...  دادم نشونش و چاه و راه...  کردم کمکش باشه فرهاد برده

 باشه الیهع به نزدیک که آوردم ترین خوشگل براش دقیقا میشه سرگرم دیگه برده یه با فرهاد بره عالیه گفتم...  کشم

 چیزی نه...  مجنون عین ودب شده خوراک نه داشت خواب نه بود گرفته آتیش فرهاد اما... عرب...   سبزه...  رنگی چشم

 !!! دید می آرامش عمارت  اون توی کسی نه داد می آرامش بهش

 : کرد نوازش و موهام و اومد سمتم به و شد بلند

 باشه ها برده ی بچه اگه مخصوصا...  بود متنفر بچه از فرهاد چون نداشتم خبر...  کشت من کمک با و فرهاد بچه عالیه ـ

 مامت فرهاد...  ندارند که های قانون چه ها ارباب این دونی نمی تو...  بشه تحقیر باز پسرم و شهب جنجال نیاد گفتم...

 و اشتذ می شرط ناموس بی اون داشت که سختی سر رقیب با مخصوصا کنه حفظ رو موقعیتش که کرد می رو تالشش

 !!! کنه اطاعت بود مجبور فرهاد

  گرفت دست به را دستم و نشست کنارم
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 که همیدمف تازه اما... کنه سقطش کردم کمک عالیه به خبر بی همیشه مثل و کنم اضافه مشکالتش به نخواستم منم ـ

 طورچ که گوشش توی زدم آورد رو عالیه وقتی...  باشه داشته خانواده خواد می بشه بابا خواد می شده بزرگ پسرم چقدر

 من که زندگی ای قصه... چه و چی گفت و کالمش در دوند شهری عالیه کهنه زخم که بود لحظه اون... دله سنگ اینقدر

 .... بود شوهرم سرم خیره که شدم دنیا این وارد نامردی توسط منم بود یکی داشتیم واون

!!! 

 : زد لبخندی و کشید ی آه

 بودن مادر شدید حس سنم اون با فرهاد دایه شدم و زدم و فرهاد پدر دل هم زود و شدم نمی دار بچه من خوشبختانه ـ

 و فتگ عالیه... دخترم متاسفم... کنم بغلش لحظه یه واسه حتی میومد باز کاش خدایا آه... شد کسم همه فرهاد و داشتم

 هم موقع اون و گفت اونم و...  میشه سیر ازش فرهاد باالخره کنه صبر گفتم...  خودم جوانی به برد من گفت کرد گریه

 بود یردرگ فکرم هفته چند... بشه فرهاد بچه مادر نیست حاضر عنوان هیچ به تازه.. . شه می وجسمش خودش از تر متنفر

 چند اون... بودم کرده بزرگش که پسری بود پسرم دیگر طرفی و بود تر انسانی آینده با جوانی دختر طرف یک کنم چکار

 نهبک کار همه بخاطرش حاضر که تگف می عالیه به فرهاد که شنیدم شب یک...  کرد می رفتار خوب واقعا عالیه هفته

 ادفره...  کن ول من بخاطر چیز همه گفت مسته بود معلوم که حالی در عالیه و... کنه ول رو کرد می که کاری تمام حتی

 لیهعا خوشحالی با و...  دادم استعفا کارم از من عالیه که گفت بعد روز...  زد می سند رو عالیه مستی های حرف حتی اما

 یهگر تختش پایین رفت می خواب به فرهاد وقتی که دیدم می رو زنی اما بود خوشحال خیلی فرهاد چرخاند هوا توی رو

 به افتاد خویی تند با فرهاد و عالیه دست روی ریخت رو چای من داد با مهسا که وقتی گرفت تصمیم آخر تا....  کرد می

.. . چرخید سمتم به عالیه معصوم نگاه لحظه همان و تشدس روی بریز جوش آب عالیه که شد اون تنیبه و مهسا جون

 لیهعا... کرد دور رو مهسا لگد با و کرد تنبیه اون خودش فرهاد و بود مجازاتش منتظر زد زانو مهسا و کرد می نه نه عالیه

 می اذیتم داری کن ولم...  بگم اگه وقتی ببینم می من رو این روانی چه دیدی گفت... اومد اتاقم به فرهاد رفتن از بعد

 کنه رارف کردم کمکش و گرفتم قرار تاثیر تحت منم... کنم فرار اینجا از کن کمکم خدا رو تو...  کرد می برخوردی چه کنی

 شهب خوشبخت شاید تا...  نشه من مثل تا...  بره تا دادم بهش خودم هم رو مدارکش و شناسنامه بردمش ترمینال تا...
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 تهرف کجا عالیه دونستم می من فقط ولی گشت رو شهر این گوشه گوشه هر گشت وجب به جبو رو شهر تمام فرهاد...

 .            کردند قبولش اش خانواده که بودم مطمئن بود

 : داد تکان سری و زد لبخندی

 دبع به این از گفت...  کارن پیش فرستاد رو کنم اعتراف خواستم تا من و شد غوغا فهمید که فرهاد حیف حیف اما ـ

 پیگیر مدت این توی...  نشست دلم به و بود فرهاد سالگی 9 شبیه خیلی دیدم قبال رو کارن من باشم کارن پیش همیشه

 می گریه من دامن به سر دیدنم اومد می که بار هر اما...  نه یا رفته بین از عجیب عشق این شده خوب فرهاد که بودم

 ستمدون می اینکه با...  کرد می گریه خواد می اون و داده دست از رو بازیش اسباب بهترین که بچه یه مثل درست و کرد

 می رشب...  داد تکون تایید سر اون و نداشت دوستت مگه اونم...  برگرده روزی یه شاید گفتم اما کنم اعتراف تونم نمی

 نمی و سفیدم مویی حرمت اگه عنیی...  نبود فرهاد اصال بود گستاخ پیشم اومد بعد اندی سال یک و گفت و این گردونه

 اهنگ خشمگینش چشمای به کرد نمی کار عینکم و شدند تار چشمام که فهمیدم زمون اون تازه کشت می و من کرد

 داخ که ی فرشته اون که شدم باعث من...  گرفتم و خوشبختیش من گفت وقتی...  بود شده چی دانستم نمی کردم

...  ودب عصبی خیلی اما کنم آرامش خواستم...  فهمیده فهمیدم دادم فراری و یرونب بکشه تیریگی از اون که داد بهش

 !!! بزار تنهاش نداره اجازه منه مطلق حق منه مال عالیه...  گفت که بود این شنیدم که چیزی تنها

 : گفت و زد لبخندی ، کشیدم باری تاسف نفس

 ور شیطان خود اون...  بره نه کرد می قربون و سگ عالیه قبل تا... بود پریشون بود خوبش این فرهاد جوون دختر هی ـ

 واقعه در دیدنم اومد روز یه دادم دست از که و چشمام تقریبا...  کردم تر خودخواه اون فکریم کوته با من و داد می درس

 ردهک فرار که گفت...  زده نارو بهش عالیه گفت من متخص که بودم اونجا منم بود من وابسته کارن چون و کارن دیدن

 می چون...  گفت رو ها این چرا دونی می اما...  کرده فراموش رو عالیه دیگه که گفت است خسته بار این که گفت باز

 بره ردارب رو تو بکشنش تا پیشن خانوادش که بود گفته ناتنیت پدر به چون و... مرده و آورده دنیا رو تو عالیه دونست

 !!! برود رو تو هم شهیاد و...  نداز نمی گیرت اونجا تهران

 : گفتم غمگین
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 ...!!! فرهاد نه هستم مادرم و پدر بچه من...  کرده اشتباه فرهاد ممکن...  نمیشه دلیل این ـ

 : زد نیشخندی

 یرهگب طالق شوهرش از که میره گفت فرهاد به و رفت تو با...   دزدید رو عالیه فرهاد...  نیستی باغ تو انگار جوون دختر ـ

 می چی دونست می...  بود شده باهوش عالیه...  کنه می ازدواج فرهاد با و گرده می بر بعد...  نباشه غلط اش رابطه که

 !!! برنگشت تو بخاطر ولی...  کنه باز رو قفسش در تون

 . نبود ممکن من در باورش کردم می کار هر ، کنم قبول توانستم نمی اما

 . نداشتیم زدن حرف توان شیما نه من نه زد در اتاق سکوت با کارن

 ؟!!! بیام تونم می ـ

 : نشست تخت لبی ما روی به رو کارن و بودند کرده پر را صورتم هام اشک

 و زیزع تو شک بی اونی دختر تو...  نکنیم فلسفی رو قضیه بزار...  داره دوست رو تو واقعا االن فرهاد کن باور...  هیما ـ

 قبل... نکردم حس وقت هیچ پدرم در من که چیزی...  داشت حالی چطور دیدم من زدی و رگت وقتی...  فرهاد کس همه

 !!! باش خوبی دختر و کن لطف اون به و سمتش برو دادنش دست از

 : شد تر بلند هقم هق

 ...!!! تونم نمی...  تونم نمی ـ

 هوا فقط ، بودم اهمیت بی خوردم می که کسی ره به و شدند دیدم ی پرده هام اشک ، رو راه توی دویدم دو با اتاق از و

 مهم برایم چیزی هیچی و رفتم می رو پیاده از ، شوم دور کرد می ام خفه داشت که حسی این از خواستم می ، داشتم نیاز

 . داشت مرا کشتن قصد که داشتیم دشمنی ما اینکه نه یا میاد دنبالم کارن اینکه نبود

 تحمیل مادرم به مرا فرهاد نه...  نه بود پدرم  ، بدانم خودم پدر را فرهاد چطور ، بود مهم فضا آن از شدن دور برایم فقط

 . کند ماندن به مجبور را عالیه که کرد
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 . گرفت را هایم شانه محکم که خوردم سفتی سینه به

 : زد لبخندی شدم خیره جسورش چشمایی به کردم بلند سر

 !!! بیا من با... هیما سالم ـ

 : زدم داد ، دیگر طرف از روحیم فشار طرف یک از دویدنم و گریه نداشتم جانی لرزید دنمب و تن

 !!! کن ولم...  کن ولم...  عوضی نه ـ

 : رفتم گرد عقب من و کرد ولم دیوید من تقالیی با

 !!! گمشو...  متنفرم ازت ـ

 : فشرد هم روی را چشمایش

 !!! کن گوش حرفام به لحظه یه خدا رو تو هیما ـ

 : رفتند می و کردند می نگاهمان پچ پچ و تعجب با مردم

 !!! اشغال های لعنتی...  بسوزم خودم درد به کنید ولم...  کنید گوش شما بار یه...  شدم خسته بسِ...  بسه ـ

 : برگرداند من و گرفت را بازویم ولی شدم رد کنارش از و

 ...!!! بگم خوام می بگیر دهن به زبون یکم دختر ـ

 شآغوش در و رفتم سمتش به که داد امنتی من به صدایی که بگویم چیزی خواستم رفت عقب قدم چند که دادم هلش

 : گرفتم قرار

 !!! زندان بری گستاخی این بخاطر که هست قرار انگار...  هیما خوبی ـ

 ...!!! خدا رو تو کن گوش حرفام به دقیقه چند برای...  کنی می فکر تو که نیست طوری اون این...  کن گوش هیما ـ
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 : نالیدم و کردم قایم آغوشش در بیشتر خودم گوید می چه دیوید فهمید نمی کارن دونستم می

 !!! ببر اینجا از من کارن...  ببر اینجا از و من ـ

 : گفت محکم کارن

 !!! متسپار می پلیس به موقعیتت به اهمیت بی بشی هیما مزاحم دیگر بار... براون دیوید بود فرصتت آخرین این ـ

 دیدم ار شد ظاهر پشتم نفسی نفس و عرق هیچ دلیل همین به شدم متوجه که ماشین سمت به مرا و گرفت را ام شانه و

. 

 : کردم زمزمه و گذاشتم خنک شیشه روی به سرم

 !!! بخت سیاه هیمایی... بدبخت هیمایی ـ

 : گفت و زد لبخندی کارن

 ؟!!!زنی یم صدا رو خودت داری تو هیما ـ

 : کردم بهش رو

 ؟!!! دیدی من از تر بدبخت تو کارن ـ

 : گفت تعجب با

 !!! بدبختاست به شبیه االن تو حال یا بدبخت معنی به...  بدبخت ـ

 : زد چشمکی او و زدم تلخی لبخند

 !!! بود شوخی ـ

 : دادم گوش موزیکش به و کردم  بلند پخش وصدایی شد تر رنگ پر لبخندم
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  ؟!!!... هیما ـ

  دادم جواب اش شده گلگون چهره به توجه بی و کردم نگاهش

 !!! بله ـ

 : کرد چینی مقدمه برگشت سمتم به و داشت نگه

 ماا...  پدرته همان دید می قیم چشم به که مردی تو آخر...  شد خواد روز بهترین تو برای امروز کردم فکر من دونی می ـ

 ... !!! بود بزرگی شوک کنم می درک

 : کرد خاموش چرا فهمیدم خودم کردم حس کرد خاموش و پخش و کشید فسین

 ... !!! من...  هیما ـ

 : گفتم شیطنت با اما نگران

 ؟!!! شده عاشق هیما کنه می حس کارن...  شده چی ـ

 : رفت باال هام لب ی گوشه ، شد خیره لبهام به تعجب با

 !!! روانشناس یه پیش بودند قطبی دو این واسه بری باید واقعا تو ـ

 : گرفتم پیرهنش شانه سر ی گوشه من و کرد ی زمزمه و برگرداند سر لبخند با که کردم اخمی

 !!! نیستی خوبی دوست تو...  کنی می ام مسخره ـ

 : گفت مقدمه بی

 ؟!!! شدی عاشقش تو گفت چون...  داری دوست هنوز رو دیوید تو...  هیما ـ

 . دیوید به نسبت کردم می حس مغزم در که کننده مشمئز اشیبیسر آن در افتادم دوباره انگار
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 !!! نبود بیش ی دخترانه حماقت...  اصال نه ـ

 ارب این خب ولی بگوید چه هست قرار اصال دانستم می زدم افکارم به ای تمسخره کنم فکر شدم تر خانم من االن و

 . کنم گوش من و بگویند شده کشیده باال همیشه های لب اون داشت دوست دخترانه احساس

 نجرم که ی ترانه و ماشین در که هوایی حال به نسبت من اما ، زیاد احتمال به هست فرهاد پدرم کردم فراموش اینکه نه

 . کردم فکر شد افکارش بیان به

 . کجا باور این شیرینی کجا باور آن تلخ زهر

 !!! کنم فکر فرهاد پیشنهاد درباره جدی خوام می من...  هیما ـ

 : گفت و شد رفتم وا چهره متوجه " دارم دوستت هیما" که بیاورد زبان به بود سخت ، شد آویزان ام چهره

 ... !!! دختر تو وقحی چقدر ـ

 : کردم اش نگاه شده گرده چشمایی با

 رفک فرهاد پیشنهاد درباره جدی خوام می من میگی...  داری دوستم بگی اینکه بجایی چی خودت تو...  من...  وقحی ـ

 !!! عق کنم

 : داد تکان را سرش تاسف با و خندید

 ؟... !!! عزیزم بگم بهت مقدمه بی واضح اینقدر داشتی دوست پس ـ

 : گفتم ناز با و شدند گرد خوشحالی با چشمام

 !!! بودم شنیدنش منتظر من نکه ـ

 : کرد حرکت ماشین

 !!! ئه تو بعد تفکر مهم ـ
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 : گفت و خندید صدا با او که کردم بلند پخش یصدای و نشستم سینه به دسته

 !!! کنم می دق من بری تو...  هیما تو ی بامزه خیلی ـ

 . کرد می غمگین را ام چهره فکرش حتی ، ببینم خودم واقعی پدر را فرهاد خوام نمی ، برم نزار پس گفت خودم با

 . نباشد مسئله دو درگیر فکرم من تا کند سکوت موقع چه و کند شوخی موقع چه دانست می کارن ولی

 *** 

 : کشید سرک کارن و داد صدا در که بودم خیره بیرون به پنجره از

 ؟!!! بشی صحبت هم یکم من با داری وقت ـ

 . دادم تکان سرم و زدم لبخندی

 . شدیم خیره بودند آسمان در که هایی پرنده به بیرون ، نشست من جلوی

 !!! آزادند که خوشبختن چقدر ـ

 سر و کشید را دستش من نگاه دیدن با ، کرد می ام ه نگا خاصی نگاه با که کردم نگاهش ، کرد نوازش را ام نهگو

 . برگرداند

 !!! موند ناقص داستانت آبگیر کنار روز اون...  کارن ـ

 : کرد نوازش و گرفت هام دست

 ستیه خوبی و مهربان بسیار دوست تو...  شممی تو دلتنگ واقعا من هیما... باشی داشته من از بدی خاطره خوام نمی ـ

 !!! کنی می خطرناک هایی شوخی هم خیلی البته... 

 : پنجره سمت برگشت نگاهش و زدم لبخند لبخندش به
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 نمی واقعا من و بود تر کوچک من از سال یک لیزا طرف آن از آورد اینجا به مرا که دید من در چه دانم نمی پدرم ـ

 ....!!!و...و...و به مرا که بود داده دستور مادرم به پدرم...  دارم تر کوچک خواهری دانستم

 : شدم نگران شد می عوض رنگش داشت کردم حس

 ... !!! خیال بی اصال کارن...  خوبی عزیزم کارن ـ

 : کرد می خوردم داشت دقیقا ، بودم متعجب من و فشرد خودش به را من و کرد بغلم محکم

 !!! دارم خوبی حس تو با من بمون من با...  لطفا نرو دارم دوستت من...  نرو شمپی از هیما...  هیما ـ

 . شد کمتر بازوهایش فشار که کردم نوازشش و زدم لبخندی

 . بودم خیره بهش متعجب کند، می گریه بود معلوم بودند شده سرخ چشماش

 : کرد زمزمه

 ...!!! ضعیفم مرد یه من هم تو برای دونم می ـ

 : گرفتم را بازویش که شود ندبل خواست

 !!! دیدم عمرم توی که هستی مردی ترین خاص و بهترین تو ابدا ـ

 . کند پردازش توانست نمی را حرفم انگار کرد می ام نگاه مهبوت و مات

 : داد ماساژ را اش شقیقه

 ؟!!! کن باز تو چشمات کارن...  خوبی ـ

 . بودم اتاق وسط  متعجب من و بیرون رفت عجله با اما
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 تر اضیر وقت هیچ من ،  ببیند را خواست می کارن و من کردن نزدیک با که کاری نتیجه تا میامد فرهاد فردا گرفتم دوش

 . نبودم حال از

 . کنم برخورد منطقی بار این خواستم می 

 طور همان که بگویم خواستم می احترام اسم به لباسی در اما ، کنم زندگی او با ندارم دوست بگویم فرهاد به خواستم می

 او پیش ار عمرم تمام خواهم می شدم کارن عاشق من گرفتم رو تصمیم ، بگیرم باید را نهایی تصمیم من است گفته که

 . باشم

 فقط او ، باشیم دور به امثالش و او دنیا از کارن و من که هست این هم آن دارم شرط یک که گفت خواهم هم را این

 . بیاد دیدنمان به خاص های مناسبت و یکبار هفته دارد اجازه

 . کند زندگی نمونه آرامشی در دارد دوست که بودم برده پی کارن های حرف میان

 رهادف و کرد نمی اعتراف جوانمردانه کارن اما.  بودم هایم حرف تایید منتظر فقط بودم دیده را مشترکمان خانه حتی من

 . بود نداده اجازه هنوز

 . بود شده تایپ که شدم یادداشتی متوجه کردم می خشک را موهایم که حالی در

 " کناری عمارت بیا"

 گل هک حریری و شیکی و کوتاه لباس با را لباسم و زدم لبخندی کنند خواستگاری خاص بود قرار پس ، زدم لبخندی

 . پوشیدم را بود داده آن به خاصی زیبای قرمز هایی

 استخو می او  گذراندم کارن های نقشه و فکر به را کوتاه لحظه این تمام ، کشیدم ستید ام چهره به و بستم را موهایم

 . کند خواستگاری من از چطور

 زانو مجلوی که کرد می آماده را رمانتیک محیط داشت وقت تمام دادم امید خود به لبخند با من و نبود آنجا بعد به عصر از

  " ؟!کنی می ازدواج من با " بگوید و زند
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 که مداشت شک اینکه با آخرم تایید با و کردم براندازی را خود دیگر بار و گزیدم را لبم شرمزده و  شد بیشتر دلم هول

 . باشم ساخته امروز از خیالم در که شدم کسی همان تماما

 . رفتم باغ در دوم عمارت سمت به و شستم تردید و شک و آینه از دل سرانجام

 . بردب مرا فرهاد همینجا که بود قرار البته و بودیم برگشته کارن عمارت به دوباره ما مارگارت بد حال بخاطر روز آن از بعد

 ، کنمن خودکشی و  حماقت دوباره من که بود دلیل این به فقط ویال به عمارت از سکونتم دادن تغییر که فهمم می االن

 . کرد می خفه و داد می قورت را آدم یگوه عمارت اما داشت آرامی فضایی اشرافیش جبروت همه با ویال

 . هاست ارباب کوبی پایی و جشن محل ، بود گفته مارگارت که کردم باز را دوم عمارت در

 سکوت در عمارت و نبود انجا کسی اما رفتم پذیرایی سمت به کرد می تجربه را شیرینی ی دلشوره که دلی با قدم قدم

 . بود شده غرق

 . بکنم دل شیرین فضا این از نتوانستم ، برد ماتم و کردم باز را آخر در که شدم رت ناامید گشتم را جا هر

 جذب رام قدری به سرپوشیده استخر سالن فضایی ،  بود کننده مسحور و زیبا واقعا کردم نگاه   محیط آن دور تا دور به

 . شدم نمی دیگری چیزی متوجه که ، بود کرده

 . بود کرده شیرین و رمانتیک را افض رنگی های دی ای ال و کم نور 

 رد پروایی بی از برقی انگار شدم خیره عصرش با متفاوت نگاه در من و کرد ام نگاه کجی لبخند با و آمد سمتم به

 . شدم زیر به سر و زدم لبخندی. زد می موج نگاهش

 . رفت بود رویایی سالن آن چپ قسمت که بارکوچکی سمت به کارن

 . . خورد نمی  نوشیدنی بود تهگف که او کردم تعجب

 و یرهت پوش تن به حتی داشتم سر در که فکری با من ، نیست همیشگی کارن شبیه اصال کارن چرا دانستم نمی اما

 . نشستنش طرز حتی و رفتن راه به رسد چه نکردم دقت لوکسش
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 شدم دور و کردم فکر است شده خاص کارن و باشد خاص هست قرار امشب اینکه به شاید و بودم شده جادو که انگار

 . مزاحم  های دلپیچگی و تردید از

 . بروم سمتش به کرد اشاره سرش با و نشست بار کوچک صندلی روی

 این الفمخ چیزی به توانستم نمی که کردم می حس کنارش در زیبایی امنتی بود خوب کارن  ؛ رفتم کنارش لبخند با

 هم من اما ، کند می فرق هم با اندکی او و من باور و بود ی اندیشه آزاد مرد نکار دانستم می انکه با ، کنم فکر تفکرم

 . بودم سابق پروای بی و گستاخ هیما

 و ، اشتد عطش بود نیازمند  مردان به شبیه که نگاه از کرد نزدیک خود به مرا و چسباند کمرم به را دستش و زد لبخندی

 .بود فراری من از همیشه که وا خندیدم تعجب با ، کنم ترش جری نباید من

 . نشستمی سرخی به و کردمی عوض رنگ داشت کم کم نگاهش

 ؟!!!داری دوست تنی آب ـ

 :  پرسیدم ناباوری با کردمی صحبت فارسی داشت نکردم اعتماد هایمگوش به

 ؟!ظیرین بی تو واو...  ماه یه تو اونم... خوب اینقدر...  گرفتی یاد فارسی تو عزیزم...  کارن ـ

 :  گفت و زد پوزخندی

 ؟!!!  کوچولو برده...  داری دوست تنی آب االن ـ

 چطور و کی کارن اما ، کند می شوخی شاید که را خودم دادم فریب باز اما ، کرد کش فرو حسم و لبخند و شدم گیج

 و شد رت محکم هایشدست فشار  که کردم می فکر موضوع همین به داشتم ، بود گرفته یاد خوبی این به هم آن فارسی

 . ، کرد بلند مرا

 آب؛ داخل شدم پرت که بودم گیج هنوز

 : کردم اخم.  شدم دلخور من اما کرد می شوخی فهمیدم کرد؛می نگاهم لبخند با کردم نگاهش و کشیدم باال را خودم
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 ؟!بود ایمسخره شوخی...  شدی دیوونه ـ

 این من بود خبر چه  خدایا کرد؛ نگاهم و آورد بیرون را سرش و پرید هارتم با نه؛ بگویم خواستم تا آورد در را تیشرتش

 .  بود رفته کجا مهربانم و ساده کارن زد؛می اشرافی و جدی و محکم که کارن این شناختمنمی را کارن

 کنیم حال یکم قرار فقط... کوچولو نترس ـ!!! 

 بودم تعجبم و گیج بترسم اینکه نه ؛ آمد سمتم به و خندید صدا با

 . موذی و خشن بود شده کارن احساسی و مظلوم چهره

 مرا و نکرد   گوش کند ولم  گفتممی که حرفم به و گرفت را کمرم که شوم خارج استخر داخل از خواستم

  کشید می مرا فقط و کرد نمی توجه اما ، کند رهایم که کردم تقال برد استخر عمق به  

 می فمصر انرژی داشتم خود بی من و بود گرفته محکم پایش و دست با را پاهیم و دست و بود خوابنده مرا استخر کف 

 منداشت نفس شدم می کبود داشتم ، زد لبخندی آوردم می کم نفس داشتم ، کاوید و ام چهره تمام نگاهش  با کردم

 . کرد نمی ولم اما داشتم نیاز هوا به االن و کردم مصرف را انرژیم

 بهل سمت به و رسیدم آب باالیی به سرعت با من و کرد ولم لحظه همان و کردم نگاهش مظلوم و ردمک تالش دیگر بار

 مخوش ازش من که بازی ، کرد می بازی داشت ، سمتش شدم پرت من و کشید را اسبیم دم موهایی که رفتم استخر

 . نمیامد

 : گفت گوشم در و گرفت آغوش در پشت از من که میومد در داشت اشکم

 ؟... !!! ترسیدن داره حالی چه ـ

 : نالیدم

 ؟!!! شده چت تو...  کارن ـ
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 : گفت و کشید را موهایم و زد پوزخندی

 !!! تو تدریجی مرگ فرشته...  تو روح و جسم قاتل...  فرهادم من...  شه نمی من کوچیکه انگشت کودن اون...  کارن ـ

 ردهک بغض ، ترساند می نگاهش کرد نمی نگاه موذی اینقدر کارن نبود کارن اصال ، کردم نگاه بهش و برگرداند را سرم

 . رفتم حال از و کردم درک را دردش و اخ فقط و خورد  گیجگام به چیزی و کرد پرتم شدت به و زد کجی لبخند که ، بودم

 : کارن

 هستم پدرم عمارت کنه رخت توی شدم متوجه خودم حال و محیط دیدن با شدم بلند بود کرده داغ که سری و ناله با  

 .  نبود تنم هیچی شلوارم جز اما

 داشتم اتاقم در که من کردم می چکار آنجا من ولی کرد می دستکاری و حافظم که سردردی پایی گذاشتم را ها این

 . کردم می چک اینترنت از را چیزی سفارش

 .  ام شده طوری این اچر من خدایا شدم می دیوانه داشتم ، کردم نمی درک را زمان و  محیط باز

 شدم جیگی هایم لباس دیدن با و کردم باز را رختکن کمد در ، شدم بلند ، شد می بیشتر روز به روز که کوفتگی و درد با 

 ردمک پا به را شلوار این آن جای به و آورده در را لباسم که ندارم یاد به من اما ، بودم پوشیده که بودند های لباس همان

 . دارد نم که

 یک هب گویید می حتما او گرچه ، دارد مشکل من مدت کوتاه حافظه که گفتم می و رفتم می دکتر آن پیش  سریعی باید

 . کنم مراجعه روانشناس

 توجهم ناخواسته که رفتم استخر سالن سمت به رختکن از و کردم تن به را لباسم ، زد می ذهنم به که فکر همه آن با

 خون متوجه شدم تر نزدیک وقتی کردم کج را مسیرم ، بود من به  پشتش و کشیده دراز وپهل به که شدی مچاله جسم

 . شدم

 : نشستم شد وارد بدنم به خفیفی تکان هیما خون در غرق چهره دیدن با و رفتم سمتش به دلشوره و تشویش با
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 ...!!! کن باز و چشمات هیما...  هیما ـ

 .بود افتاده برایش اتفاقی چه خدایا ، کردم نگاه بدنش و لباس به ، بس و کرد ی کوتاه ناله فقط من های تکان با

 . بود  کبود بدنش تمام گذاشتمش تخت روی و رفتم ها اتاق از یکی سمت به و کردم بلندش

 . برساند را خود سریعی که دادم خبر خانوادگیم پزشک و آنیل به و رفتم تلفن سمت به

 . باشم مرگش شاهد توانستم نمی من و مرد می ریزی خون بخاطر هیما بیاد دکتر آن تا

 رشس پشت از شدم متوجه که  اش زخم توانستم فقط ابتدایی وسایل آن با و رفتم اولیه های کمک جعبه سمت به

 . کردم پاسمان را بود شده بریده که چپش ی شانه و هست

 در و عمارت همین در من وجود ، اش پاره لباس ، بدنش کبودهای کردم می بدی های فکر زیرا لرزیدند می پایم و دست

 بود هشد چه دانستم نمی دقیقا اما ، نبودند ربط بی ها این من درد سر و ما دوی هر لباس داشتن نم ، استخر سالن همان

. 

 : کردم نگاه اش چهره به و نشستم تخت پایین کنم اش نگاه و سمتش برگردم کرد مجبورم اش ناله

 ؟!!! شده چی بگو من به لطفا...  شده چی هیما... هیما ـ

 : نالیدم و گذاشتم تخت لبی و سرم

 ...!!!صدمه بهت کنم می حس ـ

 : بودم شده عصبی ، شدم بلند آنیل دیدن با و در سمت برگشتم من و شد باز در

 ؟!!! انداختند روز این به رو هیما وقتی بودی کجا پس...  نیستی من مراقب تو مگه ـ

 : کرد ام نگاه دوباره و داد سوق هیما سمت هب را اش نگاه

 !!! ارباب نشیم مزاحم گفتید ـ
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 : کردم نگاه هیما به و برگرداندم سر

 رو تافراد تمام آنیل...  زده صدمه بیچاره دختر این به چرا...  نیست من با مشکلش لعنتی اون مگه...  ام شده خسته ـ

 می...  نگذرید موردی هیچ از...  کنید چک رو ها دوربین تمام همه از اول...  کنی پیداش و بگردی خوام می کن بسیج

 !!! کنید پیدا و اشغال اون امشب همین خوام

 این از نتوانستم من شدم بیزار خود از گرفتم دست به را هیما کردی داغ های دست من و رفت و گفت "ارباب چشم"

 . مکن مراقبت بود گذاشته من قلب در پا سختی به که دختر

 . باشم داشته ی آینده کسی با توانم نمی من نیستم عشق الیق من

 *** 

 : کردم دکتر به رو

 ؟!!! کردی اش معاینه... خب ـ

 : گفت و زد لبخندی

 !!! است دوشیزه یه هنوز اون...  هستند کردنش مقاومت شاید اثر در فقط ها کبودی...  نباش نگران ـ

 : پرسیدم نگران

 ؟!!! داشت شدیدی ریزی خون...  بود خورده ضربه بد یلیخ اونجا...  سرش ـ

 : گفت و شد تر نزدیک

 راننگ هم ریزی خون لحاظ از...  زدم بخیه من ولی...  کند برداری عکس تا...  بیمارستان ببریش بهتر میگم هم هنوز ـ

 !!! بیاد پیش آمدنش هوش به از بعد ممکنه چیزها خیلی بازم ولی...  نباش

 : کردم وتف را نفسم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 302 

 یزچ همه من...  برسه هدفش به تونه می بهتر عمومی جایی یه و...  بکشه رو هیما خواد می کرده و کار این که کسی هر ـ

 ...!!! کنم می فراهم رو

 بده برخ من به داشت واکنشی هر ضمن در...  اجازه با...  گفتم پزشک یک عنوان به من اما نیست شکی اون در...  البته ـ

!!! 

 : پرسیدم شدم  همراه دکتر جناب با که حالی در

 ؟!!! بیاد  هوش به که کشه می طول چقدر ـ

 :  داد تکان سری

 !!! شی می پشیمون وگرنه... بیمارستان ببریش باید حتما حتما پسرم...  نیومد بهوش اگه صبح تا ـ

 . رفت و شد ماشینش سوار هم او و زدم لبخندی

 *** 

 به کرد مبیدار اش ناله و دستش فشار که بودم رفته خواب به ، بود دستم در دستش ، بودم تهگذاش تختش لبی را سرم

 . ست ه آمد هوش به که بودم خوشحال ، وجود این با من و بود شده مچاله درد از که کردم نگاه اش چهره

 اکنون و بود شده پژمرده اآرامن که دلی از من و کردند طلوع من زندگی خورشید دو و رفتند باال آرام آرام هایش پلک

 . خوشحالم و نشاط پر بود شده بهاری هایی گل همچون

 . کشیدم سرش شده بسته سفید باند روی دستی و نشستم تخت لبی

 ؟!!! بکشی رو من که خواهی می تو...  دختر هی ـ

 . اشتند رنجش و شکایت از طیفی هیچ منم لحن اما ، نیست شکایت و گله وقت اکنون دانستم می

 : گفتم او به لبخند با من و چرخاند سمتم به را نگاهش
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 !!! ست عاطفه از خالی و خشک دنیایی همان اینجا...  ی زنده که البته ـ

 فقط ار انسانیت اسم که انسانی منفور آن تر زود چه هر که بودم امیدوار من ، کرد درد از پر را درونم اش بیمارگونه لبخند

 دست به را او ، کرد می همه بر تحمیل من اسم به که های روش به نه البته ، کنم مجازاتش و اپید را کشید می یدک

 یادن نقطه ترین دور به را او لطفا پس ، دارد روانی مشکل و خوار خون بازیگر مرد این که گوییم می و داد خواهم پلیس

 . ستیدبفر باشد نداشته فرارش به امیدی هیچ که زندانی در یا کنید تعبید

 . رفت خواب به نوازشم با و خزید سمتم به هیما

 ستورد همه به و هست من به شبیه که مرد آن که بودم این فکر به کرد می روشن را اتاق تمام خورشید که وقتی تا من و

 . ست کسی چه ، دهد انجام را کارش تا  کند می دور را آنها و دهد می

 ارشد های ارباب به را خود باید ، کند تصرف و هدایت را شیطان النه این خواهد می او اگر ، دارد مشکلی چه من با اصال

 . بود کرده انتخاب را کثیفی راه او اما ، کند در به میدان از را من و ثابت

 روی ار سینی و کرد ی کوتاه تعظیم و  شد داخل صبحانه سینی با ماریسا ، داخل بیاد که دادم اجازه من و داد صدا اتاق در

 : گذاشت میز

 ؟!!! ماریسا ـ

 : گفتم لبخند با من و کرد ام نگاه و برگشت

 ؟!!! بکنم ازت خواهشی تونم می ـ

 : کرد خم سر

 !!! کنم اطاعت رو شما اوامر که اینجام من...  سرورم البته ـ

 : رفتم سمتش به و شدم بلند

 !!! دارم نیاز دخترت به ساعت نیم برای من ـ
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 : کرد برداشت بد را منظورم انگار ، بود پریده رنگش  ، آمدند رد حدقه از چشمانش

 دور از توانی می...  باغ در... خورم می قسم... نمیاورم سرش بالیی هیچ...  کوتاه  لحظه یه برای فقط من...  ماریسا ـ

 !!! کنی مان نگاه

 : گفت کرد می هیما به که نگاهی و ترس و تردید از لکنت با

 !!! ارباب له...ب...ب ـ

 هب خواستم نمی جدید لیزا و مارگارت من اما ، ترسید می هم باید حیوانات قصر این در و بود مادر ، رفت بیرون تند و

 . داشتم نیاز او فکری هم به فقط ، بیارم وجود

 بعد ساعت چند ، بودم گذاشته هیما از مراقبت برای را محافظ چند و خدمه از یکی بودم باغ در املی منتظر که مدتی بعد

 . بودم نکرده هیما حال از باخبر را او هنوز من و رسید می فرهاد

 : زدم زانو املی جلویی و شدم بلند هم من و میامد سمتم به ماریسا دست در دست املی

 ؟!!! چطوره حالت...  املی سالم ـ

 : گفت و کرد تعظیمی

 !!! شاون جناب خوبم من ـ

 : کردم نگران ماریسا به ی نگاه

 ؟!!! باشم تنها کوچولو پرنسس این با من داره امکان ماریسا ـ

 به ور صندلی روی هم خودم و نشاندم سفید صندلی روی را او و گرفتم را املی دست من و شد دورتر دور تردید با ماریسا

 . نیست املی آزار و صدمه من قصد بداند ، داد می نگهبانی داشت ماریسا اگر تا ، روی

 ؟!!! باشه گویی می من به رو میاید ذهنت به که جوابی اولین تو و پرسم می ازت ساده سوال تا چند من...  یامل خب ـ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 305 

 : گفت شادی با او

 ؟!!! ئه بازی یه این ـ

 : دادم سرتکان لبخند با

 ؟!!! حاضری کوچولو دختر خب...  بازی یه آره ـ

 : گفت و کشید نفسی

 !!! بله ـ

 . هیما تا کند کمکم توانست می بهتر املی اکنون ، کردم نگاه هیما اتاق پنجره به

 ؟!!! فهمیدی...  بده جواب قصه این طبق منو های سوال بعد و کن گوش خوب تو و گم می کوتاه قصه یه من املی ـ

 : کنم شروع من تا نشست صاف و داد تکان سری

 و شیر خانم... کنن می زندگی قصر یک توی ها ینا...  شیر شاه یه و گرگ خانم یک و داره شیر خانم یه ما قصه خب ـ

 آهو نداره دوست...  شیر شاهزاده اما...  باشه آینده پادشاه اون خوان می اما...  دارن دوستش که دارن پسر یه شیر آقای

 لندب خواب از که ئه شیر شاهزاده این شب یک...  ی مانده عقب و کودن تو گن می بهش همیشه همین برای... کنه شکار

 ها اون جسد به گیج شاهزاده...  نبودند اونجا ها اون جز کسی و مردن همه خوبه گرگ حتی و مادرش و پدر بینه می میشه

 ؟!!! کرده کار این کسی چه که پرسه می خودش از و میشه خیره

  گفتم و خندیدم من " شد تموم" گفت و کرد بهم ای نگاه املی

 !!! سواالت االن و بله ـ

 : پرسیدم من و داد تکان سر دوباره

 ؟!!! بود کودن شاهزاده ـ
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 : گفت که بودم مثبتش جواب منتظر دلشوره با من و شد بانمک و گذاشت لبانش روی را انگشتش

 ...!!! نه ـ

 : پرسیدم و کردم نگاهش گیج

 ؟!!! رفت نمی شکار برای و... نبود شیرها ی بقیه مثل اون... نه چرا ـ

 : گفت میامد اضیر جوابش از انگار او

 یا پدر خواست نمی شاهزاده...  بود دوستش هم آهوی و بود مهربون شاید تازه...  بکشه رو ها آهو خواست نمی شاید ـ

 !!! بود خوار گیاه هم شایدم...  باشن خطر در دوستش خانواده یا و مادر

 : خندید هم او که زدم لبخندی

 ؟!!! نشده متوجه شاهزاده چرا...  کشت و مهربون گرگ و مادر و پدر کی...  بعدی سوال خب خیلی ـ

 چه من به هشبی قاتل آن که بفهمم تا دارم نیاز تو تخیلی به من املی ، کرد مقایسه و شد خیره اطراف به و کرد فکر اندکی

 . هست کسی

 گرگ اول هم شایدم و...  ها آهو مخفی سربازهای شاید...  میومد بدش ها اون از که یکی شاید... شاید... خب... خب ـ

 !!! کشته رو ها اون شاهزاده آره...  کشته رو ها اون شاهزاده خود هم شایدم... کشته هم رو خودش بعد و کشته رو ها اون

 !!! رو خودش مادر و پدر نه کرد می شکار آهو که بود اگه...  نیست قاتل شاهزاده نه ـ

 : کرد ام نگاه

 گفته هم بعدش...  کشته رو ها اون و...  شده ناراحت شاهزاده خب...  کودن...  مانده بعق گفتند می بهش ها اون ولی ـ

 !!! خب کودنم من... دونم نمی هیچی من

 : زدم لبخندی
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 ؟!!! است قصه بده نقش خودش و کرده بازی نقش شاهزاده گی می تو یعنی ـ

 : کردم نوازش را قرمزش موهای و شدم بلند ، داد تکان را سرش

 !!! مادرت پیش بری تونی می املی منونم ـ

 چیز همه کاش ریخت هم به را من اما نبود درست آخرش  جواب که درست ، گذاشت فکر در من و رفت و کرد تعظیمی

 . پیچیده اینقدر نه بود راحت همینقدر

 *** 

 : گفت خوشروی با و شد بلند منشی ، شد داخل و کرد باز را در

 !!...! سیوانی خانم سالم ـ

 : گفت خودش مخصوص روی خوش با و زد لبخندی

 ؟!!! شد بهتر مادرت حال...  هستی خوب...  بهارک سالم ـ

 : گفت زد لبخندی بهارک

 !!! شکر رو خدا...  بهتره...  ممنون ـ

 در مکالماتش بود آمده بیرون اش دایی مطب از که وقتی از رفت فرو فکر به و نشست میزش پشت و کرد باز را اتاق در

 . کرد می نجوا سرش

 چینهم نه پاریس برگشتم وقتی از ولی...  داشتم شخصیتی چند...  قطبی دو...  نداشتم رو موردی همچین من دایی ـ

 !!! نکرده مراجعه شما مشخصات با کسی

 : گفت بود شده خیره کرد می مزه را اش قهوه که او به و کرد می گوش که حالی در دایی
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 اینجاست مشکل...  خیال بی رو ها این...   اش درباره کردم تحقیق من...  دنیاست های میلیارد زا یکی شاون جناب ـ

 وج و پرس و اینترنت از رو امروزش به تا بچگی همه...  نیست جسمی اش حافظه زوال مشکل فهمیدم وقتی...  دخترم

 اون گنمی مردم و...  نشده ثبت مادری اسم هیچ... بس و شاون دنیل پسر اون بگم اگه نمیشه باورت یعنی...  کردم پیدا

 یم فردی روی مسئله این خود خالصه...  باشه ممکنه نامشروعش بچه گن می هم عده یه...  نیست دنیل واقعی ی بچه

 ...!!! کنه وارد فشار چقدر تونه

 هک بود حاد مشکلش اگه چون ... باشه مهم اینقدر شاون کارن این ایشون...  کنم نمی فکر من اما...  دایی ببخشید ـ

 گذاشته روش اشرافیت که هایی فشار بخاطر اش حافظه زوال مشکل هم حتما...  گرفت می تماس یه الاقل...  میومد

 نیست جدی مشکلش هم خیلی دیگه که این...  داشتند هراس ثروت از فقر از نه که جان دایی دیدم رو افرادی من...

!!!... 

 ...!!! اینجا بیا خیال بی رو این...  شدند کشته فجیعی شکل به عمارتشون های برده از تادو و پدر...   شهره ـ

 : داد نشان او به را مطالبی که شد خیره تاپش لپ به و ایستاد دایی کنار و شد بلند

 بخون رو جااین... خوندن می درس لندن توی کالج یه توی دو هر...  شاون کارن دختر دوست اولین...  منصوری ملودی ـ

!!!... 

 : خواند مانند زمزمه و شد نزدیک مانیتور به اندکی شهره

 !!! کنم تحمل توانم نمی من که هایی رفتار بخاطر ما جدایی...  داشتیم دوست و هم خیلی کارن و من ـ

 : کرد دایی سمت به رو

 ؟!!! خب  ـ

 : رفت عقب و کرد هینی شهره و شد عوض صحفه
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 فارسی... زاده برده متنفرم ازت...  ببین رو تختش باالیی و برداشته هم زبونش...  تیکه تیکه...  کرد چکارش دونی می ـ

 شک ارنک به خیلیا خوب اما...  بوده کارن کار که کنن ثابت نتونستن وقت هیچ ها پلیس درست شهره ببین...  نوشته

 ... !!! نشد پیدا کارن دخالت بر دال مدرکی هیچ خوب اما کردن

 : گفت و نشست جایش در هشهر

 هی کارن که رسونه می و این...  خودتون توست کارن دیدن و...  اینترنتی های روزنامه این های حرف اگه حساب این با ـ

 است هعاطف بی کار جنایت یه اون کنم می فکر من ولی...  نداره اتفاقات از خبر واقعا اگه البته...  داره هم دیگه شخصیت

 شپی اینکه بجایی من نظر به...  شده بزرگ اشرافیت توی کارن گفتی هم خودت و... خوانده زاده برده رو یملود چون... 

 !!! پلیس زدی می زنگ باید بفرستیش من

 !!! ببینش بار یه نظرم به...  دلیل چه به مدرکی چه با ـ

 : گفت بهارک به  و برداشت را تلفن و چرخاند را صندلی

 ...!!! جوگندمی پوست و روشن چشم و بلند قد...  اینجا نیومد جوونی پسر...  یرانا رفتم که من بهار ـ

 : زد لبخندی

 !!! شاون کارن به شبیه یکی  ـ

 : گفت زده ذوق باره یک به و کرد سکوت

 ... !!! اون... اون...  شاون کارن ـ

 ؟!!! نه یا اینجا اومد... همون آره ـ

 : گفت ناراحت

 بد حالش نبود هاش عکس شبیه اصال ساده...  بود جوری یه اصال ولی...   ها آشناست اش چهره گفتم نشناختمش من ـ

 !!! رفت و شد
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 : شدند نزدیک هم به شهره شده اصالح تازه ابروهای

 ؟!!! نگفتی بهم چرا پس... شد بد حالش ـ

 : گفت و برد پی خطایش به تازه بهارک

 ...!!! کردم فکر خب...  خب ـ

 : گفت داشت می بر را اش روپوش که یحال در شهره

 !!! جایی برم باید من...  کن کنسل  امروز های مالقات تمام ـ

 .  کرد خداحافظی بهارک از سری سر ، بست می را هایش دکمه داشت که حالی در و نشد بهارک جواب منتظر

 . ماند پاسخ منتظر و زد را گوشی بلوتوث و شد ماشین سوار

 (: کارن)

 : بود شده خیره من به خورد می را سوپ که حالی در هیما

 ؟!!! هنوز داغ...  شده چی ـ

 : گرفتند باریدن هاش اشک و داد تکان آرام را سرش

 !!! کنم مراقبت ازت نتونستم که ببخش منو...  اینجایی...  خوبی تو...  شده چی...  هیما...  هیما ـ

 ... !!!منو... منو... گفت...  گفت ـ

 : گرفتم ازش روی من و کند تکمیل را اش جمله تنذاش بغضش

 ... !!! بری فرهاد با بهتر...  نظرم به ـ

 : نالید
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 !!! نه ـ

 : کردم نگاهش

 ...!!! باشم خوبی مراقب تونم نمی من...  اینجایی از تر محفوظ فرهاد پیش...  نشو بچه خدا رو تو هیما ـ

 ؟!!! باشی خوبی همسر تونی می... تونی می ـ

 و شکست را سکوت جادوی تلفنم که بدم جواب خواستم ؛ هیما و من ، همسر ، گفت چه ، شدم خیره او به مهبوت و مات

 : دادم جواب را تلفن و گذاشتم میز روی را سوپ کاسه تلفن بهانه به من

 !!! هستم شاون کارن... بله ـ

 اشم مشکل ایزدی دکتر واقع در...  کردید جعهمرا من مطب به شما...  هستم سیوانی شهره من...  شاون جناب سالم ـ

 !!! برسم خدمتون امروز من دارید وقت اگه...  گفتند من به رو

 . دادند اعصاب و مغز دکتر را پیسنهادش که روانشناس همان ، سیوانی شهره دکتر کردم فکر

 : بزنم حرف راحت بتوانم که رفتم مخصوصم سالن به و بستم را هیما اتاق در

 ؟!!! باشه خصوصی کامال تونه می دیدن این بپرسم تونم می شیدببخ ـ

 : آمد صدایش

 ...!!! همانجا تونم می شمام عمارت نزدیک من...  شه می که البته ـ

 : گفتم سریعی و تند

 !!! دهم می پیام شما به رو محلش...  نه اینجا نه ـ

 هک کردم می را تالشم تمام باید من نبود خودم روحی ترمیم وقت حال ، کردم جدا گوشم از را  گوشی من و گفت باشی

 . شود خوب هیما
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 دبع کردم مشخص هم را زمانش و کردم پیام را آدرسش دکتر خانم به را باشد فضول آدمایی از دور که جایی بهترین

 . باشم پیشش من که بود زمانی از بیشتر امنیتش باشد هیما پیش او وقتی ، رفتم می ، فرهاد دیدن

 ، کند دواجاز من با که بود حاضر واقعا او یعنی خواست می چه هیما ، رفتم فرو فکر به و نشستم پیانو کوچک صندلی یرو

 ؟! بود آمده خوشش مانده عقب و کودن کارن از واقعا هیما ، پایم و دست بی و خنگ چقدر من دید نمی یعنی

 . کنم کم کرد می حس قلبم که دردی از بلکه تا کشیدم عمیقی های نفس و زدم چنگ و موهام

 *** 

 . داشتمن خوبی اخبار من و پرسید را حوالم و کشید آغوش به مرا مغرورش لبخند با.  آمد که بودم فرهاد منتظر استرس با

 ؟!!! هستید خوب شما...  فرهاد جناب مرسی ـ

 : کرد نگاهم نفوذگرانه و غرور با و نشست

 !!! مالقتم بیاد دختم شیرین این اگه میشم تر خوب ـ

 . داد خواهد نشان واکنشی چه فرهاد دانستم می من و افتاد ام چهره

 . گرفت می نظر در برایم بدی مجازات پس نکردم پاسبانی درست را چیزش همه من و چیز همه یعنی او برای هیما

 ؟!!! آورده سرت بالی من بالی این نکنه...  کجایی پسرم... کارن هی ـ

 . بود آورده سرم به شیرینی بالیی واقعا هیما نبود شوخی هم ها آنقدر اما کرد شوخی زد لبخند

 ...!!! کن گوش آخر تا لطفا...  بگم بهت رو موضوعی خواهم می فرهاد ـ

 : شد شنیدن آماده و داد تکیه مبل به

 می قورت و چیز همه که یمرداب همون اینجا دونی می خوب خودت و گفتم اینجا به هیما آوردن از قبل بهت و دونی می ـ

 ...!!! بزنن صدمه بهش هام دشمن ممکن که گفتم...  ده
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 : کند نمی دانستم می نکرد تحمل

 !!! نگو ور و شعر من واسه... کجاست هیما ـ

 : دادم تکان سری

 ... !!!بهتر االن...  کردند حمله بهش متاسفانه دیشب ـ

 هب منم ، کرد باز را در و رفت هیماست مخصوص دانست می که اتاقی سمت به دو با که زدم آتش را فرهاد لباس انگار

 . شدیم داخل هم با و رفتم سمتش

 ...!!! چرا...  دلم عزیز...  هیما ـ

 یوارد به مرا و گرفت سریعی چنان را ام یقه و آمد سمتم به فرهاد ، انداخت پایین را سرش بعد و کرد نگاهش فقط هیما

 . بودم غافلگیر و گیج ، شتمپ درد از بیشتر که کوبید

 : غرید

 !!! کشمت می...  بنال...  آورده هیما سر بالیی همچین کی ـ

 !!! بابا ـ

 . شدم خیره هیما به متعجب هم من و شدند شل فرهاد های دست

 : هیما

 :  باشد شنیده درست که داشت شک انگار گشت برنمی ، ایستاد صاف کارن و کرد ول آرام آرام را کارن فرهاد

 کارن من گفت هم خودش...  زنه می حرف فارسی ایرانیه ولی... ئه کارن شبیه چهره از که یکی...  نبوده کارن کار ـ

 ...!!! فرهادم من... نیستم

 .باریدند ، کرد می راست تن به مو که خشدارش صدایی آوری یاد با هام اشک
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 وانستمت نمی هنوز ، بودنش پدرم وجود با حتی ببینم را او نداشتم دوست ، کردم نمی نگاهش هنوز من و آمد سمتم فرهاد

 . کنم قبولش

 : کرد نوازش را موهایم ، بود فرهاد من قیم همان او انگار نداشتم حسی انگار اما کردم می سعی

 !!! بیاره هیما سر بالیی تونه نمی فرهاد ـ

 !!! همین بود فرهاد اسمش...  بودی تو که نگفتم ـ

 : کرد می نگاه فرهاد و من به گیج که کردم نگاه کارن به

 ؟!!! دارم دوستش من...  باشم کارن پیش همیشه برای تونم می...  تونم می...  فرهاد ـ

 : شد کشیده کارن سمت به فرهاد نگاه

 !!! من با آخر تصمیم گفتی ـ

 : کرد نوازش را صورتم

 !!! ببرمت من که یارهدرم پر داره...  کنه انتخاب خودش داره حق اونم چی کارن ـ

 : گفتم و گرفتم را دستش

 !!! دارم شرط چندتا...  ولی...  داره دوستم اونم ـ

 : گفت و خندید

 !!! داره شرط تو با ازدواج برای هیما...  کارن ـ

 : گفت گیج کارن

 ؟!!! من با...  ازدواج ـ
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 : گفت و کرد نگاه من به خنده با فرهاد

 !!! کرد کوب سنگ بیچاره...  نکرد قبول ... صاحبش ریش بیخ بد مال ـ

 اشتد دوست اینجا افراد اکثر مثل هم او شاید ، هست متفاوت یکم کارن و من تفکر دانستم می خوب اما داشت دوستم

 . کنم زندگی او با بعد و کنم ازدواج اول خواستم می من اما ، کند فکر ازدواج به بعد و باشد من با سال چند

 *** 

 . داشت می نگه شارژ هفته چند تا را او گفتم که ناخواسته بابا یک همان انگار و بود سرم باال وقت متما فرهاد

 امتاق آن در  که اتاقی به و کردم باز چشم ، شد بسته که دری و کردم حس پیشانیم روی را اش بوسه و بستم چشم

 . شدم خیره باشم نداشته زودی به است ممکن و داشتم

 ایانپ را کارن و من های لحظه بهترین دقیقا ، بود شده مرگم سایه دلیل چه به او ، خشن و رحم بی مرد نآ به کردم فکر

 . داد می زشت و منفور

 . رفتم خواب به ها قرص بخاطر و بستم چشم و کردم افی

 : فرکان 

 . دغدغه بی ، معصوم ، بود خوابیده آرام و راحت چه ، شدم خیره خوابش چهره به

 . بود شب نصف 2 ساعت شدم خیره مچیم ساعت به و زدم پوزخندی

 . پوسیده فرهاد جناب ذاشت می تنها و بیمار ،  آدم آخر

 . بودم کرده خاموش را ها دوربین همه کردم بلندش خنده با

 . کردند می امتحان را افتاده پا و پیش چیزهای همان باز و نیستم عقل بی اینقدر من که دانستند می همه

 . آرامشم محل به رفت می باید دیگه حال گذاشتمش ماشین داخل
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 :  ست تیرگی ، وحشت ، سختی مایه کوچولو توی برای البته

 !!! نگیره دلت که کردم شاد و دکورش من البته ـ

 . پچیدم و خندیدم

 شب چند همین من ولی من مثل بودند گشنه وحشیم های سگ صدایی از قدرت داشت قدرت حس شب در ویال نمای

 . کند صبر باید اندکی هیما برای ، دادم خوشمزه خیلی غذا آنها به پیش

 . برسد من به بود قرار هم مدتی رفتم اتاقش سمت به و بستم و سالن در سرم پشت

 .  ودندب ریخته صورتش روی آشفته موهاش  ، بستم هاش دست به را ها دستبند و گذاشتمش تخت روی و زدم لبخندی

 ، شد تر زنده لبخندم ، شدم خیره سرخش های گونه به و زدم کنار صورتش از را موهاش و شدم نزدیک بهش آرام

 . بود بسته نیمه درش و رفتم کمدم سمت به و زدم باال را هایم آستین و رفتم عقب

 هک تداش دوست چه ببین شد جمع اخمام ، خورد می تکان داشت که کردم نگاه هیما به و برگشتم و کردم باز را درش

 . کنم شروع لحظه همان

 بسته دستهاش نشد متوجه یعنی خوابید گرفت راحت دوباره و نشد اما ، شود بیدار که دادم تکیه بهش و بستم را کمد در

 . شدند

 : گفت و آمد سمتم به خسرو بیرون رفتم و زدم پوزخندی

 ...!!! امشب...  ارباب ـ

 : زدم اش شانه به و کردم قطع را حرفش

 ؟!!! شد شیرفهم...  دی می گوش فریادش و داد به نه داخل ری می نه ویال آوردم برده یه من ببین خسرو ـ

 !!! هست و بوده کر و کور نوکرتون...  ارباب بله ـ
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 : رفتم ماشینم سمت به و زدم کجی لبخند

 !!! نکنی زخمی من که بشکنمت بزنم طوری خوام می بلوری چشم خب ـ

 هیچ شدم عمارت داخل و کردم پارک را ماشین و رفتم عمارت سمت به خوشحالی با و ردمک بلندتر را پخش صدایی

 . قدرت یعنی این و شدم می خارج و داخل سایه مثل درست نگهبان همه آن میان از نبودم پا و دست بی وقت

 ایدش که دلی آوردن دست به برای ببین ، کردم نگاه ، کارن فارسی زبان کتاب به کشیدم دراز تخت روی گرفتم حمام

 . احمق کودن ، دهد می بازیت دارد فقط هیما  ی مانده عقب دانی می که تو ، کرد نمی چکار نزند دیگر روز چند بیشتر

 : هیما

 . کردم باز چشم کردم حس دستانم در که بدی درد و سگ پارس صدای با

 . نشدند باز کردم تقال هرچه ، بودند تخت به بسته انگار دادم تکان را دستانم

 ردهک خوف ، خون از اثراتی و شکنجه از عجیبی وسایل بود شکنجه های اتاقک به شبیه درست انداختم نگاهی اتاق به

 . بودم

 . گفت می چه که شنیدم می نامفهوم چه اگر میزد حرف فارسی گوهی که آمد بیرون از صدایی

 : بزنم داد شد باعث لرزم و ترس اما

 ؟!!! کجام من... کنه کمکم یکی...  کمک ـ

 اسمش هک مرد آن یعنی خدایا ، شدم خیره لختش های چوبه با سقف به و شدم ناامید بیشتر خواستم کمک بیشتر چه هر

 . بود دزدیده مرا بود  فرهاد

 . باشد  منطقی  که جرمی هیچ به هم آن بمیرم خواهم نمی من کن کمکم خدایا

 . شوم می روح قبض دارم که کردم می تصور شکنجه وسایل آن تک تک روی را خود و ریختم می اشک صدا بی
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 برباخ نبودم از کارن و فرهاد االن است ممکن که این به کردم فکر بهتری چیزهای به و فشردم هم روی و بستم چشم

 خودم حتی ، کرد می اثابت قلبم بر ناامیدی از نازکی تیر باوری خوش این میان اما ، هستند کردنم پیدا حال در و شدند

 . حالیم چه در و کجا من بفهمند بود قرار کجا از آنها کجام دانستم نمی

 : کارن

 و کردم باز را کمد در ، بود شده خشک فرهاد داد از مغزم ، بود برهنه تنم باال شدم بلند و جستم جا از فرهاد داد با

 . بدانم را مخوف موجود این بیدادهای و داد دلیل باید اما بود چه نبود مهم برداشتم پیراهنی

 : زد می داد ها نگهبان و خدمه سر آشفته که دیدم را فرهاد و رفتم سالن سمت به و کردم باز را در

 ؟!!! شده چه ـ

 توحش او از چقدر من که دانست می هم او و شوم روح قبض بود کافی نگاه همین برگشت سمتم به برزخی چشمان با

 . دارم

 ؟!!! کجاست...  کجاست االن هیما...  لعنتی نیستی شده خراب این ارباب مگه تو...  شده چی ـ

 : دادم جواب خبر بی

 !!! اتاقش...  معلومه خوب ـ

 : گفت و زد عصبی نیشخند

 ... !!! واقعا نه ـ

 مارتمع ارباب او ضم به من دارد حق بگوید چه هر او زیرا نخوردم تکان اما ترسیده من و شد نزدیک من به قدم به قدم

 . بودند من های مهمان وهیما او و

 ...!!! فرهاد ببین ـ
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 : زد داد

 !!! کیم من که فهمی می تازه وقت اون نکنی پیدا رو هیما ظهر تا اگه...  ببین تو نه ـ

 . کرد حوالم که ای وظیفه و ام مانده من و رفتند هم همراهانش رفت و داد تکانی را کتش و

 : گفت سوالم قبل او و کردم آنیل به رو

 !!! نگرفتند چیزی ها دوربین ـ

 سایه آن گوهی ، افتادند می ، رسید می فرهاد که   موقعی دقیقا اتفاقات این چرا دانستم نمی ، کردم خم سر من و

 . خودش نه بکشد مرا فرهاد خواست می  زندگیم در گمشده

 : کشیدم نفسی

 !!! بزن صدا رو آلبرت ـ

 هیچ دشخو انگار بودند مرتب اتاق و کمد بود ریخته هم به تختش که رفتم هیما اتاق متس به ومنم رفت و گفت چشمی

 . برد می  خود با چیزهای وگرنه نداشته فرار به میل

 . نکردم پیدا هیچی اما گشتم را ها کشو و رفتم آرایش میز سمت به

 " ریکنا عمارت بیا" بود شده نوشته که بود تایپی یادداشت دیدم که چیزی تنها

. 

 . باشد رسیده هیما دست به دیشب شاید گفتم خود با ولی بود شده نوشته وقت چه دانستم نمی

 و بود پایدار و استوار ام درنگاه هیما خون در غرق چهره هم هنوز ، رفتم عمارت سمت به تفکری ترین کوچک بدون

 . کنم پیدا چگونه را او بود قرار همکنون
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 ستهانمد میان را وسرم نشستم آخر پلۀ روی دلشکسته و ناامید آخر در اما گشتم را عمارت آن از قدم هر و کشیدم نفسی

 ایمه ضعفه نطقه با مرا داشت که روانی آن دانم می من بلکه فرهاد از ترس بخاطر نه بده نشانم راهی تو خدایا ، گرفتم

 . ببخشم را خود نتوانم من که آورد می هیما سر بالیی داد می شکنجه

 . بده نشانم راهی و کن کمکش خودت پس هست حال چه در و کجا حال دانی می تو

 یماه دوربین همه آن وجود با خدمه همه آن وجود با بودم خورده شکست ، کردم قایم دستانم میان را سرم و بستم چشم

 . نبودم طرف آماتور یک با من بود برده اتاقش از را

 : خورد زنگ گوشم در   دیوید صدای ناخواسته

 ... !!!  بشه مجازات طوری همون باید فرهاد ولی ـ

 .   رفتم عمارتم سمت به و شدم بلند عجله با شدم خیره در به

 و اضطراب متوجه دانستم می ، سمتم برگشت زد می حرف تلفنش با عصبانیت با خودش زبان با که حالی در فرهاد

 : آمد سمتم به و کرد قطع و تلفن بود شده تشویشم

 ؟!!! بزن حرف لعنتی...  خوبه...  کردی پیداش...  کارن شده چی ـ

 ، داشت ترسناک نهایت بی درونی آراسته و شیک مرد این ، کردم می بیان چطور را زد می شکوفه من ذهن در آنچه اما

 هدفاعی صتفر من و بنگ و گذاشت می پیشانیم روی رحمی هیچ بدون را اش اسلحه ، آوردم را هیما چرا گفتم می اگر

 . نداشتم

 ...!!! دیوید...  دیوید ـ

 اتنه شد می دیوید کشتنه و شده موم و مهر و سند میشد فرهاد برای همان فقط لحظه آن اما بدانم مقصر را او که نه

 . آرامشش

 ؟!!! بزن حرف...  نیستم تو با مگه...  چطور...  اینجا اون...  خواست می رو هیما که همان نکنه...  دیوید ـ
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 هعوضی چه اون دونی نمی حتی تو...  ده می دست از چیزشو همه هیما وگرنه کن عجله فقط نپرس هیچی االن...  فرهاد ـ

 !!! نداریم فرصت...  کنی بازخواستم رو من که نه باش من شانه به شانه لطفا... 

 : گفت هاشت بادیگارد به روی عجله با و داد تکان سری

 !!! کنید آماده ماشین ـ

 : کرد بهم رو ، فرهاد و ماندم من و طور همین منم افراد و شدند خدمت به آماده همه آنها

 ...!!! وگرنه نیاورد سرش بالیی دیوید کن دعا فقط کارن...  کن دعا ـ

 . شدیم ماشین سوار و آمدیم بیرون عمارت از هم با و دادم تکان سری

 و گرانین توانستم می ، نه یا یافت خواهد دخترش یافتن به امید رویم می که جای دانست نمی و بود آشفته واقعا فرهاد

 یلیخ برایم این و بود پذیرفته هستم که همانگونه مرا که دختری تنها بود مهم منم برای هیما زیرا کنم درک را دردش

 . میاد نظر به رویای و مهم

 ؟!!! داشتی خبر دوتا ناو رابطه از تو...  آوردیش تو...  کنه می چکار اینجا دیوید ـ

 خوبی هقص شاید نبود فکریم تشویش و زمان اگر و داشت بدی درد و شکافت را پوستم که بود کاردی مثل فرهاد سوالت

 . ساختم می

 نزده دورت بار این هیما نباش نگران...  نرفته خودش هیما فرهاد مطمئنم من...  بود گفته بهم دربارش هیما...  دانم می ـ

!!! 

 : نالید و کرد فرو اش سیاه و پشت پر موهای داخل را اش هپنچ

 می بهم که درسی همه این با بار هر...  باشه باتو که کردم اصرار که بودم من...  ذاشتم می منگنش توی نباید...  نباید ـ

 وستد که اونطوری ذارم می...  بکشه سختی ذارم نمی بار این...  باشم داشته اون تونم نمی...  کنم می خودم کار باز ده

 !!! کنه زندگی داره
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 . گرفتم او از را ام نگاه من و شد خیره چشمانم به

 ، ودب نشسته رویش به رو فرهاد و بودند داشته نگه را او فرهاد های بادیگارد از دوتا و بود شده گیج فرهاد دیدن با دیوید 

 : گفت و شد خارج فرهاد افراد از یکی ، بود گیج و ترسیده دیوید

 ...!!! مرد یه فقط...  نیست اینجا هیچکس ـ

 : گفت استوار و محکم ، برگشت دیوید سمت به نگاهش فرهاد

 ؟!!! کجاست هیما بگو بکشی نفس داری دوست اگه...  کجاست هیما ـ

 : زد پوزخندی و کرد نگاه من به دیوید

 ؟!!! کجاست هیما دونید نمی شما شاون جناب ـ

 هم آن ، کرد می رفتار مضحک فرهاد مقابل در ، هست من مثل فرهاد کرد می فکر واقعا او کرد یم چکار داشت دیوید

 ناختش نمی  او شناختم می پدرم صدق سر از را فرهاد من که طور آن مسلما ، داشت احتیاج بکس کیسه یک به که االن

. 

 هب ها آن ی مکالمه زیرا زد می فرهاد و خورد می یویدد چرا آن از بعد نفهمیدم من و ایستاد او روی به رو و شد بلند فرهاد

 . بودم کسی هر از سوادتر بی زبان این در من و بود خودشان زبان

 *** 

 : آورد باال را سرش و گرفت چنگ به و دیوید موهای فرهاد

 ؟!!!! کجاست هیما...  بنال نیومد باال من روی اون تا.... توله ببین ـ

 : گفت دز پوزخند دوباره دیوید

 !!! بپرس بهش دادی که اونی از سپردیش من به مگه...  بدونم کجا از من گفتم ـ
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 : افتاد دیوید جان به و بود شده سرخ عصبانیت از فرهاد

 !!! عوضی...  نه یا بازکنی چشماتو تونی می ببینم االن...  کنی می مسخره و من...  حرومزاده عوضی ـ

 شا اسحله زنان نفس آخر در ، بود افتاده او جون به لقد با فقط فرهاد اما آورد می باال خون و بود شده زمین پخش دیوید

 .ماند خیره دو آن به و رفت عقب قدمی ترسیده کارن ، گذاشت دیوید پیشانی روی و آورد در را

 : زد خونی لبخندی و کرد می نگاهش جسوارنه هنوز دیوید

 هب اون تو اما...  داشتم دوست واقعا رو هیما من...  بگم چیزی یه بهت قبلش زارب اما...  ترسم نمی مرگ از من...  بزن ـ

 رحم اهلمت های زن به که عوضی دنیل...  باشه نجیب و پاک طوری اون تونه نمی دنیل پسر کسی بد...  سپردی کسی بد

 چرا...  زدمبد رو هیما باید چرا من فرهاد کن فکر یکم...  بنشونه جاش به بینی می که پاکی به پسر تونه می...  کرد نمی

 ؟!!!

 : گفت و زد نیشخندی فرهاد

 ...!!! شناسمت نمی من فامیلت و اسم تغییر با کردی فکر...  بگم مرگت قبل تو به چیزی یه منم بزار پس ـ

 ردک می قیبتع و فرهاد ترس با نگاهش که حالی در دیوید داشت قرار ، مهجول مرد آن که اتاقی سمت رفت و شد بلند و

 : نالید

 !!! نه ـ

 دهش مسکوت و ساکت همین برای گفتند می چه و کند می چه آن دانست نمی و شد خیره فرهاد و دیوید به متعجب کارن

 !!! نه یا هست سالم و زنده هنوز آیا و برده کجا را هیما دیوید که بگوید فرهاد که بود این منتظر فقط و ماند جایش در

 . همه برای دیگر دقایق تا و بود شده فاش مسلما فرهاد برای رازش اکنون بود گذاشت ها پاکت یرو را سرش دیوید

 و بکشد باال را دهانش آب توانست نمی حتی مرد آن که بود معلوم و بود ویلچر روی که 50 تا48 بین مرد با همراه فرهاد 

 . تمام و بودند چشمانش عصب کرد می درک او آنچه
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 نشست جلوش فرهاد ، شد خارج دهانش از نامفهومی صدایی بود خیره پدرش به که اشک و خون در قغر پسر دیدن با

 : گفت و

 این مگفت دیدمت وقتی از...  پدرتی از تر شرف بی تو داشت شرف...  کرد می بازی رو اون...  نیستی باهوش پدرت مثل ـ

 ...!!! مایکلی پسر تو بگو پس...  زنه می آشنا چه چهره

 :  رفت مایکل سمت به و زد خندیپوز

 پیدا ماش مافیای اهرم در بودن از بهتر دنیای من گفتم خوشحال من گفتی این وقتی دونی می...  کوچکیه بسیار دنیا ـ

 ترین فشر بی با اون...  کردی من علیه بر و پسرت تو پس...  داره ادامه تو من رقابت کنی می اشتباه...  گفتی چی کردم

 ...!!! نداشتم انتظار چیزی همچین تو از وقت هیچ من لعنتی...  بودیم خانواده یه از ما مایکل...  ممکن چیز

 : دیوید سمت برگشت عصبی فرهاد و افتاد فرو مایکل چشمایی از اشکی قطره

 پس... بوده خودت فکری کوتاه و لیاقتی بی بخاطر این...  نخواسته چیزی همچین تو از اون ببین...  کن اش نگاه ـ

 ...!!!! شی می مجازات خودت

 : گفت و خندید دیوید

 !!!  اونه پیش هیما...  کنی نمی نگاه و بستی تو چشمات اما...  بس و بود هیما بخاطر کردم کمکت اگه منم ـ

 می هچ دبدان کارن تا چرخید انگلیسی دیوید زبان لحظه آن و شد خیره دو هر به و خورد یکه  کارن ، کرد اشاره کارن به و

 . نباشد بلد فارسی که داشت شک البته ، گوید

 : کارن

 یچهدر فرهاد مقابل در باید اکنون و بودم گذاشته مخفی ام قصه در من که آنچه گفت فهمیدم ، کرد بهم که ی اشاره با

 : بگویم را هایم راز

 !!! گیره می ازت رو خواهرش  بجاش گفت...  بدزدمش خواست اون ـ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 325 

 : رفتم سمتش به ، هستش من خواهر لیزا داند نمی دانستم می خورد گره دفرها های ابرو

 می سپ من به هیما جای به رو لیزا که دادی پیشنهاد تو وقتی...  کن اذیتش نگفتم...  حراج ببرش که نگفتم من اما ـ

 که نگفتی من به تو...  ادنی سرش بالیی که داشتم نگه رو هیما من و ندادند جواب ایشون اما...  برگشت نظرم...  دهی

 غیر و زشت نهایت بی کار این نگفتم من...  بگیرم پسش فرهاد ضعف نطقه با توانم می فقط لیزا گرفتن پس برای

 ؟... !!! انسانیست

 : شدم خیره چشمانش به و شد گرفته فرهاد توسط ام یقه

 گوب عزیز من برای چقدر هیما دونی می تو...  کجاست اهیم بگو...  لطفا کارن...  دادی دستور تو...  گفتی چی تو...  چی ـ

 !!!  پدرت پیش نرفتی تا بنال...  کجاست

 : نالیدم

 لمث هیما... هیما باید گفت خودش کنه می  گمرات داره فقط...  کجاست دونم نمی خورم می قسم فرهاد...  دونم نمی ـ

 ... !!! تو پیش برگرده ها جنسی برده

 کی سپ نبود دیوید کار اگر دهد نجات دستش از را دیوید و من توانست نمی کسی و بود شده فتهآش و کرد پرتم محکم

 ؟ بود

 : گفت شدنم بلند از قبل شدند خارج هم همراه و گرفت بهش داد دستور که افرادش از یکی را دیوید یقه

 !!! باشی نداشته ماجرا این توی دستی کن دعا کارن ـ

 . دادم دستور من که کند باور خواست نمی هنوز انگار ، بیارم هیما سر بالیی من نداشت ستدو قدرت همه آن با فرهاد

 :       فرکان

 . شد تر عمیق لبخندم ، کرد می نگاه من به داشت که کردم نگاه کجی لبخند با مایکل به 
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 خوب را کار یک این کودن کارن ، بودند من منتظر افرادم ، رفتم  ماشین سمت به(  فرکان) فرهاد بازی وقت, بود وقتش

 . کنم بازی هیما با که کردم می فرصت من و ، داد نشان فرهاد به را دیوید که داد انجام

 : نشستم راننده جا من و شد باز راننده توسط ماشین در

 !!! جای برم باید من عمارت برگردید همه ـ

 . برسم کارهایم به کردم صتفر منم و شدند دور و شدند ها ماشین سوار و گفتند چشم همه

 که رتیصو در رفتم ویال سمت به ، شد سوار گویان چشم او و کند پارک را ماشین که گفتم من و شد باز خسرو توسط در

 . بود خواب خیال بی که رفتم اتاقش سمت به ،  شد تر زنده پوزخندم

 رهخی شدش جمع چهره به و کشیدم دراز نارشک و برداشتم را شالق ، دارد تشریف مهمان هم اینجا کند می فکر نکند

 : کرد باز چشم که کردم نوازش را بدنش و صورت شالق با و شدم

 !!! خفته زیبایی سالم ـ

 مثل اسیرند هاش دست شد متوجه که شود دور خواست و افتاد کار به مغزش ، زدم بهش چشمکی و کرد ام نگاه مات

 : گفت بغض با خودش

 !!! برم بزار...  کردم چکارت من ـ

 : شد رخم به رخ و آوردم خودم سمت به و گرفته را لباسش جلو

 ایدش...  بگذره خوش من به که کنی کاری اینجا قرار نه...  بگذره خوش بهت اینجا قرار...  خوشگله نه...  زودی این به ـ

 !!! شاید البته...  شد نصیبت راحت مرگ یه...  کردم رحم بهت

 : شدند دوخته من به ترسیده شچشما خندم صدایی با

 ؟!!! نه گفتم...  مرگتم فرشته من گفتم بهت ـ
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 و کردم باز را کمد در و زدم نیشخندی ، کرد جمع را خودش ترسیده کردم باز را پیراهنم دکمه و شدم بلند و دادم هلش و

 غزم ، بود کرده جمع را ودشخ بسته چشم که کردم نگاهش لباسم تغییر حال در تخت روی انداختم را خودم های لباس

 . پاستوریزه فندقی

 . بود سوال از پر نگاهش کرد نگاه من به و کرد باز چشم که شمینه داخل کردم پرت را کارن های لباس و زدم لبخندی

 : نالید که بودم هام آسین کردن تا حال در

 !!! نداری دشمنی من...  با...  تو ـ

 ی هخجست دل چه کردم نگاهش لبخند با من و کشید کنار را خود که نشستم تخت لبی لبخند با و دادم تکان سری

 . اوست خود ضرر به کارش این دانست نمی ، کرد می دفاع اش دخترانه از داشت ، داشت

 ؟!!! شناسمت نمی حتی من...  کردم چکارت من ـ

 : زد داد که رفتم سمتش به

 ... !!! نشو نزدیک...  عوضی نشو نزدیک من به ـ

 : گذاشتم بینیم روی را دستم کرد ام نگاه متعجب و گیج خورد دهانش توی که سیلی با

 !!! کنن نمی اعتراض ها برده...  هیس ـ

 : گفت تر گستاخ

 !!! منحرف عوضی...  نیستم تو برده من ـ

 . میارم یادش ، بود رفته یادش انگار ، نیست من برده که ، دادم تکان سری

 : کردم می نگاهش کجم لبخند با فقط من و بودند شالق و من به ترسیده چشمانش که رداشتمب را شالق و شدم بلند

 !!! فرهادم سگ...  امن کلمه ـ
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 من و رفت هوا به اش ناله و داد ، خوابید شکمش روی و بردم باال را شالق بکند دیگری وراجی یا اعتراض خواست تا

 . کنم تمامش تا هست من سگ که بگوید باید و نیست چرتکه جا اینجا که بفهمد که بود اونی از تر احمق شدم تر جری

 !!! نکشتمت  تا بگو...  بگو...  منی سگ بگو...  بنال ـ

 : نالید بود خونی ها زخم جایی و بود کرده پاره را نازکش لباس که زخمی شدت از که حالی در

 ...!!! فرهاد ـ

 : گرفتم چنگ به و موهاش

 ؟...!!! فرهادی چی تو...  چی فرهاد ـ

 : شد خیره ام نگاه به و کرد باز را گستاخش چشمان

 !!! هیوالیی یه تو...  تو ـ

 : شدم بلند و کوبیدم بالش به را سرش رفت حال از و

 !!! عالیش نوع از اونم...  هیوالم من که ـ

 ردهک عرق که حالی در رفتم خسرو سمت به ، بزنی لیس و پاهام که کنم می وادارت کنم می رامت ، انداختم زمین شالق

 : گفتم بودم

 !!!ببندش...  مخفی اتاق توی ببرش هوش بی دختر...  خسرو ـ

 انجا در پا  سالم ها عوضی آن از کدام هیچ حال به تا و ست من یادگارهای جای فقط جا آن دانست می کرد ام نگاه مات

 . بودند نگذاشته

 . ست خاص من برای او در چیزی چه و هست رگم آخرش اینجا بداند بود الزم هیما اما

 : گفتم برد می را هیما که حالی در خسرو به ، دادم لم مبل روی
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 !!! کن مهاربندش خسرو ـ

 : دادم جواب و شدم خیره مخاطب اسم به خورد تکان جیبم در گوشی که ، نوشیدم را ام قهوه منم و رفت و گفت چشمی

 ؟!!! بله ـ

 : گفت و آمد زنانی صدا

 !!! باشم داشته مالقاتی امروز بود قرار شما با...  هستم سیروانی دکتر من شاون جناب سالم ـ

 : کند کشف را من و کند کمک کودن کارن به بود قرار که کسی آن بودند ایشون پس

 ؟!!! کجاید االن شما ـ

 : گفت زده ذوق

 !!! ببینیم رو هم عمومی غیر جایی یه بهتر دارید تدوس اگه شما شرایط بخاطر اما...  هستم خودم مطب در االن من ـ

 . باشی صف توی باید تو اصال ؟!!! عمومی غیر جای

 !!! میام حتما پروازش محض به دارم مهمی بسیار مهمان االن من اما... گم می رو این ببخشید ـ

 : گفت و شد کور ذوقش

 !!! مایلید طور هر ـ

 : مکرد نگاه رفت می بیرون در از داشت که خسرو به و زدم نیشخندی پروازکند توق چه هیما بود قرار االن کردم قطع و

 !!! اومد هوش به ـ

 ...!!! خواهید می اگه...  ارباب نه ـ

 . بیارم هوشش به من بگذارد و برود گفتم دستم با
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 ستهب پاهاش و دست هک دیدم را هیما که کردم نگاه شیرین آرامش همه آن به و رفتم مخفی اتاق سمت به و شدم بلند

 . بودند شده باز مهاربند با پاهایش و بود آویزان اتاق وسط و بودند

 گذاشت نمی و داد می انجام کامل او خوام می او از کار چه داند می و انجاست چرا دانست می خسرو بهتر همه از

 . کنم شکایت

 را وکرش های گیره داشتم که وسایل با و شد تر زنده لبخندم ، چکید می خونش که کردم نگاه ها زخم جای به و رفتم جلو

 . شد می شروع نمایش اکنون و دوختم بدنش به

 هک فرهادم سگ من گفت می باید گفت زبانی چه به نبود معلوم آورد در نامفهومی صدایی و لرزید بدنش دکمه زدن با

 . دهم می ات شکنجه بیشتر همانقدر من کنی لجبازی تو چه هر خب ولی شود تموم امروز

 : زدم چنگ را اش آشفته موهای و رفتم سمتش به گستاخی اون رفت کجا ، اش شانه روی بود شد خم سرش

 ...!!! گرفتی یاد خوب رو خودآزاری تو...  هیما ـ

 سح...  کنی اش تجربه دوباره داری دوست...  چطوره کنیم مذاکره هم با یکم بیا...  رو آزاری برده منم:  زدم لبخندی

 شیرینی به اون از کدوم هیچ ولی...  دارم زیادی بازی وسایل من کن باور...  دیگه نوع یه سراغ بریم یا...  نداره خوبی

 !!! نیست این

 مقابل رد که بود کرده قبول گوهی نداشت زنانگیش به عالقه هیچ اکنون ، گرفت ترس رنگ نگاهش جراحی تیغ دیدن با

 . هستم او روح و جسم لکما من و نیست بیش ناتوانی من

 : کردم نگاهش خنده با و دوخت هم به را اشکیش چشمایی

 ودب من کار اون...  بود رمانتیک چه...  کردی خودکشی کردند فکر همه که بار اون یادته هان...  شیرینه چقدر دونی می ـ

 چون...  چرا دونی می شدی من لیسوگ تو شب اون چرا دورغ...  بود شده غرق خودت خون توی...  زدم تو رگ من... 

 ینیست باهوش که کن باور اما دونی می باهوش خیلی رو خودت تو دونم می... کودن ی برده یه...  کودنی همه مثل توهم
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 یکی قطف تونی می تو...  قرصی پاکت حتی و دیدی اونجا تیغی نه کنی خودکشی باید دلیلی چه به تو فندقی مغز آخه... 

 !!! منو نه بدی فریب رو  ترئه کودن هم خودت از که

 و ندک حس  بیداری تو زخم و درد خواستم می ، کنه ناله بوسمش می وقتی خواستم می بردم صورتش سمت به دستم

 . نالد می وقتی ببرم لذت من

 ناچشم با هیما شد عیشم مزاحم موبایل زنگ که بود نمایان اش چهره نقطه نقطه از ترس و بود بسته را چشمانش

 . کرد ام نگاه گریان و ترسیده

 فهمیده داشتند قرار من لذت موزه در اینجا که های آن همه ، کرد می دیگری فکر حتما هیما شدم خیره فرهاد اسم به

 . کنم خاص هیما برای هم را اینجا هایم شکنی قانون تمام مثل داشتم دوست اما نیستم کارن من که بودند

 : کردم برقرار  را تماس و کردم صاف را صدایم سرفه با و زدم چشمکی او به و تمبس بند دهان با را  دهانش

 !!! فرهاد سالم ـ

 هب اشک و تعجب با ، گذاشتم بلندگو روی را تماس و بردم چشماش سمت به را چاقو لبخند با و بود هیما به ام نگاه

 . خواست می و باباش دلش بمیرم بود شده خیره گوشی

 ... !!! کرد اعتراف شکنجه زیر دیوید. .. کارن کجای ـ

 : زدم پوزخندی

 !!! گردم می هیما دنبال دارم منم کن باور...  کجاست هیما گفت یعنی خب ـ

 او روازپ پرد نمی زنده دستم از دانست می ، کرد می نگاه گوشی به اشک و حسرت با که کردم نگاه هیما به تمسخر با

 . یشیرین پایان چه ، است مرگ به ختم

 !!! بیا هم تو اونجا ریم می داریم ما شهر خارج...  برده اون ویال یه گفت ـ

 : کردم اخمی
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 !!! رسه نمی بهش فکرت حتی که جای برده رو هیما مطمئنم من فرهاد نیست کودن اونقدر دیوید...  ویال ـ

 گمب من که این منتظر فقط ادمافر کشمش می باشه دورغ اگه...  گه نمی دروغ باشه سمتش به پر اسلحه یه وقتی ـ

 ؟!!! کجایی االن تو...  نه یا بکشنش

 : گفتم لبخندی با

 !!! شهر خارج...  ویالم ـ

 !!! فرستم می برات که آدرسی به بیا زود پس ـ

 !!! حتما باشه ـ

 : کردم نگاه هیما به و کردم قطع و

.. . هستی توش تو که ویالیی بریم بیا گه می ازب...  خودم ویالی توی من گم می بهش...  احمقن همه گفتم دیدی ـ

 اون فحر کی ولی کجایی تو دونه می دیوید که دونستم می من نباش خوشحال زیاد...  پوسیده هم مغزش پوسیده فرهاد

  ؟!!!  درسته... داره احتیاج اینجا به اومدن به کارن نباشه تنها دست فرهاد تا برم باید من... هوم کنه می قبول

 : برم ستمخوا

 گخن اون البته...  نفریم یک کارن و من بگم بهت باید...  زارم می اسکول کارن جا خودم چرا من بگی شاید راستی ـ

 !!! بینمت می شب...  دونه نمی

 . کند چکار گفتم خسرو به رفتم بیرون و کردم باز در و

 نگاه ویال آدرس به و رفتم ماشین سمت به عجله با و دادم تغییر و لباسم و رساندم عمارت به را خود عجله با شدم سوار

 ستشک خواستم می ، کنم استراحت نداشتم دوست که شد می بخش لذت قدری به داشت بازی ، زدم پوزخندی و کردم

 . ببینم سرم چشم دو با خودم و پیر گرگ این

 . کرد می زده خجالت و رواریدم حتی فرهاد این سیاه سنگ فرهاد بود رفته کجا ، بود شده طلسم واقعا فرهاد
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 : کرد ام نگاه فرهاد شدم پیاده و شدم خیره اش شده پارک ماشین به

 ؟!!! شناسی می رو اینجا...  اومدی ـ

 : کردم ویال به ی نگاه

     ؟!!! بشناسم باید...  نه ـ

 : شد اطاعت امرش و دهد فشار و زنگ گفت یکی به و داد تکان سری فرهاد

 ؟!!! فرهاد دادی می خبر پلیس به نیست بهتر ـ

 ؟!!! نبود مسخره ؛ گرفت می اجازه داشت اما اونجاست دخترش دانست می کردم می اش مسخره داشتم

 : زد نیشخندی

 !!! باشم نداشته احتیاج پلیس به که دارم قدرت اونقدر هنوز ـ

 . بود شده پوسیده بود معلوم دادم تکان سری

 . ببینم شدن غرق حال در را فرهاد شده سوراخ یکشت که بودم منتظر جیب به دست

 : گفت خسرو به رو فرهاد و شد تر پررنگ لبخندم ، داریم کار کی با گفت ره اشا زبان و آمد سمتمان به خسرو

 ؟!!! نیست شاون ویالیی اینجا ببخشید ـ

 . داد منفی جواب سر با و کرد من به ای نگاه خسرو ؟!!! شاون ویالیی کردم اش نگاه

 : کرد افرادش از یکی به رو فرهاد

 !!! کن باز و در ـ
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 و ریدپ پایین و شد تر مصر مردک اما پلیس زند می زنگ و نه گفت می دست با خسرو رفت باال دیوار از و گفت چشمی

 : گفت و گرفت را خسرو یقه فرهاد سرش پشت منم و شد ویال  حیاط داخل فرهاد و کرد باز را در

 ؟!!! مردک دی می بازی من ـ

 : افتاد زمین روی که داد هل را او فرهاد و کرد نگاهش خبری بی و ترس با خسرو ولی

 !!! نیست من ویالیی اینجا... ؟!!! کرده ی گناه چه ؟بیچاره... !!! کاریه چه این ـ

 : گفت برزخی نگاه همان با فرهاد

 !!! ببر صداتو پس...  کنم می چکار دارم دونم می من ـ

 : شدم نزدیک او به قدم دو و شد تر تدرش اخمام

 به نکهای نه...  نشی تر دور ازش که کنی رفتار درست بهتر هیمایی دنبال اگه تو...  زنی می حرف کی با داری فهمی می ـ

 !!! باش داشته کنترل رفتارت روی پس...  کنه یتیم رو هیما تونه می من دستور یه بپری من

 بخندیل کردم نگاه شد می بلند داشت که خسرو به ، دنبالش هم افرادش و رفت ویال ساختمان سمت به و زد نیشخندی

 : داد تکان را سرش و زد

 !!! کارت رد برو ـ

 را نکار نباید من و دید می کارن مرا  او البته ، کرد می رفتار پروا بی اینقدر داشت چطور فرهاد ، شد دور و گفت چشمی

 . است گفته فرهاد به دانستم می من آنچه از تر فرا چیزی دیوید مطمئنم ماا ، بود زود هنوز ، کرد می خراب

 . دگشتن می را ویال ی گوشه گوشه افرادش که کردم نگاه را بود ایستاده سالن وسط که فرهاد و رفتم ویال سمت به

 . دیدند می خواب توی باید را گشتند می باید که آنجای اما

 : ایستادم فرهاد کنار
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 ؟!!! گفته چی اصال...  گفته دروغ دیوید...  اینجاست هیما گفته تو به کی اخه ـ

 : گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از

 هخند...  نداری یاد به رو اینجا تو چرا موندم...  بوده پدرت ویالیی اینجا دونم می خودم من...  کرده اشاره یه اون شاید ـ

 !!! داره

 !!! اینجا  بیاره رو هیما یدبا چرا بزنم حرف دیوید با خوام می ـ

 : گفت و گذاشت پاش روی را پایش و نشست مبل یک آن روی خونسرد

 !!! باشه اینجا هیما کن دعا پس...  بینیش می نترس ـ

 !!! نیست اینجا هیما فرهاد ـ

 : کرد نگاهم

 ؟!!! مطئنی اینقدر کجا از ـ

 : کشیدم نفسی

 ... !!!ئه مایکل پسر اون نره یادت...  شده معیوب مغزت تو فرهاد اباب...  ویال میاوردیش بودی دیوید جایی تو ـ

 خوریالش یا تو...  آرومی اینقدر چرا زدم می حدس باید...  گرفتم می کمت دست نباید...  دنیل پسر تو و:  گفت خونسرد

 !!! پدرت مثل

 : زدم نیشخند من و کرد بهم نگاهی

 ...!!! نفر چند دونه می خدا...  رحمه بی سیاه سنگ یه اونم ممکنه غیر... قربانی یه...  چیه اون چی هیما پس ـ

 : گرفت و ام یقه و شد بلند
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 !!! ئه تو از بهتر ات حرومزاده نکنه...  چیه ـ

 : گرفتم را مشتش که ام گونه به بکوبه مشتی خواست عصبی که زدم لبخندی

 !!! ست برده یه مادرش مثل اونم پرید می که البته.. . بغلم پرید می هیما خواستم می من...  فرهاد شدی پیر ـ

 : لرزاند را ویال کل صداش

 !!! بوده برده مادرش نه... ست زاده حروم نه هیما... ببر تو صدات ـ

 : کردم درست ام یقه و زدم لبخندی

 !!! مدیگر های خونه حتی بگرد رو جا همه...  نیست منم پیش پس نیست برده اگه... نباش نگران پس ـ

 : گفت و کرد نگاهم فرهاد ، نکردند پیدا هیچی گفت و اومد افرادش از یکی

 !!! افت بی راه ـ

 : گفتم عصبی نگاه با و شدم بلند

 تنیس ایران اینجا...  کجایی کن فکر نکرده پرواز دیدارت آرزو تا...  رم می بخواد دلم که جای من...  نده دستور من به ـ

 !!! من ویجل ایستادی من جلوی تو

 . جایش سر بشیند بود الزم اما ، بود کرده تعجب رویش به رو کارن رفتار از قطعا فرهاد

 رد دیوید شد هم طور همان و دیوید سمت کند راهنمایم او شدم منتظر و شدم ماشینم سوار و شدم خارج فرهاد از زودتر

 . نداشتم دوست اکشن فیلم راینقد من ، داشت قرار متروکه های فروشی لباس های انبار از یکی

 . بود نمانده سالم بدنش از جای و بودند شده بسته دیوید دست دو هر که دیدم اونجا و رفتم دنبالش و شدم پیاده

 بودند ردهک باد شکنجه شدت از که چشمایی با و کرد هینی دیوید صورت به آب پاشیدن با و کرد نگهبانانش به رو فرهاد

 . زدم بهش نیشخندی نم و کشاند سمتم به را
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 : گرفت چنگ به را موهایش فرهاد

 ... !!! عوضی ذاری می کار سر منو ـ

 : گفت و زد نیشخندی دیوید

 ونا...  ویالش گفتم من... من...  بینی نمی رو حقیقت خودت...  بستی چشم خودت...  خودت...  نذاشتم سرکارت من ـ

 ...!!! دشبر کجا بعد... دونم نمی دیگه...  ویالش برده

 چه اون. .. هیما چرا...  چرا پس ئه دنیل و من از تو کینه گی نمی مگه نکردی کمکش چرا... چرا...  نبود اونجا لعنتی نبود ـ

 ؟!!! کجاست هیما بگو فقط...  کنم می کمکت من دیوید...  داره ی گناه

 : گفت و کرد تف را دهانش خون

 تنیس کنی می فکر که طوری اون کارن که گفتم...  گفتم بهت چیزرو همه من...  بگم دروغ باید االن چرا من...  فرهاد ـ

 !!! کشته االن شاید و کرد ناپدید اون رو هیما که گفتم... 

 . کشتم نمی را هیما زودی این به پسرک نه زودی این به شد تر کج لبخندم

 . ردک می التماسم داشت ، کرد نگاه و کرد نگاه فقط او و کردم نگاهش من و شد کشیده سمتم به نگاهش ناامید فرهاد

 اب ماه یک...  بشه بود قرار...  منه نامزد هیما تازه...  دادم نجات تو دست از اون من...  منه پیش هیما کنی می فکر چرا ـ

 ؟!!! بزنم صدمه بهش بخوام االن چرا...  بود کرده سپری من

 : خندید صدا با دیوید

 ...!!! منو نه...  بدی یبفر تونی می رو بقیه ـ

 . دونی می چی بگو پس واقعا

 ؟!!! چیه منظورت ـ
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 . خواستم می من که ی برده پدر متاسفانه اما ، بود پدر بیچاره ، بود درگم سر بود خیره ما دوی هر به فرهاد

 کرد نابود مادرمو...  داد فریب پدرم... کرد بازی هم پدرت...  پدرت مثل هستی خوبی بازیگر تو...  واضحه...  منظورم ـ

!!!... 

 !!! بیاد پدرم پیش خواست می مادرت شاید ـ

 : زد داد و کرد تر عصبی را او نیشخندم

 ودناب رو شما که خوردم قسم من...  کردند نابود رو پدرم این و اون...  نداشت نمونه که بود عوضی تو پدر کثیف رذل ـ

 و استکج بگم هیما به کردم سعی ها بار حتی من فرهاد...  کنم می اشتباه دارم هک فهمیدم دیدم رو هیما وقتی اما...  کنم

 نشد اام...  کرده اعتماد این به که بدبخته چقدر که بفهمه خواستم...  شد می مانعم بار هر عوضی این اما...  باشه مواظب

 !!! بود کولش روی دختر یه که دیدم...  ویال اون رفت که دیدم...  دادم کشیک من و رفت که شب اون

 : دادم تکان سری

 پدر بولق...  فرهاد پیش برگرده شده نابود باید هیما گفتم که بودم من اون...  خوبیه توجیه... توپی پردازی خیال عجب ـ

 گفتی که چیزهای این همه کن اعتراف و باش خوبی پسر...  چیه فرهاد با تو دشمنی اما...  شده مادرت مرگ باعث من

 ؟!!! نه مگه...  شده حسودیت داشت دوست من هیما اینکه از تو...  خودته کار توجیه اطربخ

 نعما من و شد خیره فرهاد به ترس با دیوید و گرفت سمتم به را اسلحه و شد بلند فرهاد ، شدند تر نزدیک ابروهاش

 : شدم فرهاد

 ؟!!! چیه فرهاد با تو دشمنی... کن صبر نه ـ

 . شدم خیره او به من و شد ساکت همیشه برای دیوید و کرد شلیک او مغز به فرهاد اما

 ؟!!! بوده تا سه شما بین رازی چی بگه ترسیدی...  چیه ـ

 : رفتم دنبالش من و شد رد کنارم از فرهاد
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 ؟!!! کشتی رو دیوید کردی اشتباه کنی نمی فکر...  شدی ناامید ـ

 : برگشت عصبانیت با و ایستاد

 ؟!!! لعنتی بدونی خواهی می... هان...  نیبدو خواهی می ـ

 : کرد مرتب را اش آشفته موهای و بود جوابم ام نگاه

 !!! بیا دنبالم پس ـ

 ساکت و داد آدرسی راننده به ؛ کرد حرکت ماشین ، نشستم کنارش و شدم ماشینش سوار منم و رفت ماشینش سمت به

 :  شد خیره بیرون به

 ؟!!! کنی جور یرینیش  قصه که کنی می فکر داری ـ

 : گفت مانند زمزمه

 !!! کن صبر ـ

 . بود نزدیک استراحتم وقت من و بود مانده غروب به ساعت یک کردم نگاه ساعتم به

 !!! غروب از قبل عمارت برم باید ـ

 : بست چشم و نگفت چیزی

 !!! طوری این اونم... کند نابودم شدنم پاک اوج توی االن گذشته خطایی کردم نمی فکر وقت هیچ ـ

 !!! فهمم نمی ـ

 : کرد ام نگاه

 !!! زودی به فهمی می ـ
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 *** 

 . مداشت اینجا با دوری خاطرات انگار ، کجاست نداشتم یاد به اما ، شناختم می را اینجا من ، رسیدیم دلبازی محل به

 یشترب ؛ شدم می تر زدیکن چه هر بود سفید رنگ به که بود آنجا قدیمی ساختمان رفتیم رفت می فرهاد که سمتی به

 . بود آشنا انگار

 هک بود جایی اینجا...  شد می گرفت نظر در مکانی باشن داشته عیش ها ارباب بود قرار...  بود قرار که ها موقع اون ـ

 میرح یب و رفتار بخاطر اما...  بود گذشته ازعضویتم سال یک تازه بودم جوون پسر من...  بود کرده نابود رو خیلی دنیل

 هب من و بود شده خاصم برده تازه عالیه که وجودی با... کردم نمی درک خوبی به رو هیچی وجود این با  شدم مشهور زود

 ...!!! پاریس برگشتم دنیل خواست

 . بود نشده تمیز سال سالیانه که بود معلوم ، بود پرت و خرت از پر و ریخته هم به رسیدیم اونجا سالن به

 . داد می کهنه قدرتی حس من به اینجا من برعکس ، بود گرفته غم رنگ نگاهش ، کرد نگاه جا همه به فرهاد

 !!! اینجا... بود انداخته راه امی اس دی بی عمومی مجلس یه دنیل ـ

 . زن هم به حال و رخته هم به ولی بود  بزرگ شدم خیره سالن آن به

  

 ..          . داشتم رو ام اس دی بی عیش هر انتظار رسیدم وقتی ـ

 شا جایگاه اینکه از مایکل... بشه تمسخرم باعث رفتارم خواستم نمی...  بودم مغرور و جوون...  داخل کرد دعوتم دنیل

 در و دآور در و لباسم....  بود گرفته دل به کینه و بود ناراحت خیلی بود گرفته رو جایش جوون یه و بود شده تزلزل دچار

 خودم جز خواستم نمی ممکن وجه هیچ به ولی...  بود پیشم عالیه خواست می دلم شدیدا هاینک با نشستم ام جایگاه

 همتوج مایکل...  آوردم می باال داشتم ، شد نمی ولی ندم نشون رو نفرتم کردم می سعی... بزنه دست اون به کسی

...  هستم جایگام برازنده من که بود نمطمئ اما دنیل...  نیستم اربابیت الیق گفت دنیل به و کرد ام مسخره و شد رفتارم

 هیچ اما...  کردند می استفاده ها برده اون از همه و اومدند می خودشون برده با همه که بود این مجلس اون رفتار از یکی
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 این برای دنیل...  دونستم نمی رو دلیلش خواستم نمی روز اون تا...  دارم ایران در خاصی برده من نداشت خبر کس

 نمی من که چیزی اما...  شد وارد ما عیش به اونم و داد هدیه بهم و هاش برده از یکی لیاقتم کردن ثابت و کاری نپنها

 اما...  ردک اعتراض مایکل...  بود گذاشته گرو دالیلی به که بود مایکل همسر بلکه نبود برده اون که... بود این دونستم

 ...!!! لجش از منم و بود قانون قانون

 : کشید عمیقی نفس و بست چشم

 نمی کاری هیچ مایکل و شد می دست به دست داشت اما کرد می و التماسم و گریه حتی...  دونست نمی هیچی اون ـ

 !!! بکنه تونست

 : کرد نگاهم و سمتم برگشت

 بدبخت زن اون رفح باید...  گناهم بی گم نمی...  بودیم دنیل و من مادرش خودکشی علت که بود گفته دیوید به مایکل ـ

 ناال...  کردم فکر خودم به فقط من اما...  برو مادری چون...  برو اونجا از متاهلی چون باشه گفتم می و کردم می قبول و

 ...!!! یا ست زنده دونم نمی حتی...  دونم نمی حالیه چه توی کجاست...  ده می پس تاوان من بخاطر داره دخترم

 : داشت نم نگاهش و بود کرده بغض صداش

 ؟!!! گرفت شکل دنیل و تو از دیوید نفرت که اونجایی بود اینجا پس ـ

 : زدم نیشخندی من و داد تکان سری

 !!! شما سراغ اومدم می بعد...  کشتم می و مایکل اول بودم جاش من ـ

 : داد تکان سری و کرد ام نگاه

 !!! منه دشمنان از دیگر یکی پیش هیما واقعا شاید ببینم باید...  بریم بهتر ـ

 . بود خیره بیرون به و بود فکر در راه طول تمام ، شدیم خارج و دادم تکان سری

 !!! ست زنده هنوز هیما شاید...  نباش نگران ـ
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 : کنه نگاهم اینکه بدون

 !!! دعامه تنها ـ

 *** 

 : گفت مارگارت رفتم عمارت سمت به و شدم پیاده

 ؟!!! پسرم ـ

 :خوردند گره ابروهام گشتمبر و ایستادم جام در

 !!! پیرخرفت کنی می صدام ارباب...  نگفتم من مگه...  گفتی چی ـ

 : نالید و شد دستپاچه دادم با

 !!! خوام می عذر پرید دهنم از...  ارباب ببخشید ـ

 ؟!!! بگی خواستی می چی خب خیلی ـ

 : گرفت سمتم به را دستمالش

 ؟!!! چیه این ـ

 !!! هستش خانم هیما گوشواره...  پشتی در کنار...  کردم پیدا عمارت پشت از امروز رو این من ـ

 : شدم خیره رویم جلو چاق و پیر زن به و شد کج لبخندم و شدم خیره گوشوارش به و گرفتم و دستمال

.. . هبفهم کسی اگه برم می تو زبون...  کن فراموش موضوع این...  نیستی باهوش خیلی تو...  مارگارت دونی می ـ

 ؟!!! فهمیدی
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 اقمات به و هیما تخت زیر انداختم را گوشواره و کردم باز را اتاق در و رفتم ها پله سمت به من و داد تکان سری ترس با

 . افتادم تخت روی و کندم را لباس و برگشتم

 *** 

 : هیما

 و نکرد پیدام چرا بود فرهاد صدایی ، مبدبخت اینقدر چرا خدایا ، باریدند هام اشک و کشید پر هم امیدم در شدن بسته با

 . ندید مرا که بودم کجا مگر من ، رفت

 . بستم چشم و شد چندشم انسان بدن اجزایی آن دیدن با شدم خیره وحشت اتاق آن به ناامید

 . برد خواب به مرا که بود اتاق سردی یا ها شالق جایی درد دانم نمی بست می یخ داشت بدنم و بود سرد سرد اتاق

 . بودم رمق بی و حس بی ، کنم باز را چشمانم شد باعث ها سگ پارس صدایی

 باز نمدستا کاش ، کنم می فکر مرگم به تنها حال ، بود داده باد به مرا های ارزش تمام ، بدجنس کارن بگم بهتر یا فرهاد

 . نشوم ظالم مرد این کامجویی مایه ولی کنم خالص را خود توانستم می و بود

 من رایب نداشت قصد انگار ، افتادم سرنوشت بازی دست به دوباره مظلومانه من و چکیدند هایم گونه روی اشکم قطرات

 . بنویسد آرامش

 لونه دلم در که دردی و ترس دوباره ، شد می نزدیک داشت تاریکی در ای چهره ، کنم نگاه در به شد باعث در صدایی

 را تنفر ههم این علت و بدم تکان را جانم بی های لب توانستم نمی حتی که ودمب حال بی آنقدر ، شد نمایان بود گذاشته

 . بپرسم او از

 . داشتم واهمه هم  مرد این از من اما نبود کارن چه اگر شد نزدیک مردک

 ، کنم اعدف بود رفته تارج به که زنانگی از توانستم نمی حتی ،  دیگرش دست در ابری اسکاچی و داشت دست در سطلی

 . برداشت را بندم دهان
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 امفهمین صدایی ، باشد نداشته من به کاری که کردم دعا دلم ته از و بستم چشم من و رفت پشتم به سرد و ساکت مرد

 : نالیدم و شد خارج گلویم از

 ...!!! خدا رو... تو... تو ـ

 یم را بدنم حس بی و خیال بی مرد آن ماا ، کرد بلند را جیغم و خورد سر بدنم روی ابر آن که بود نخورده نقطه ام جمله

 سح بی موجود آن آمدن از قبل را زندگیم که بدهد من به چیزی یا ، کند رهایم شدم خواستار ناله و اشک با من و شست

 . کنم خالص

 . رفت ، آمد که طور همان ، کرد تمیز را بدنم و رسید کارش به او اما

 حملت دیگر بدنم که بود رسانده نتیجه این به مرا کرد می مالی مشت را مکمر که دردی فقط کردم نمی حس را پاهایم

 ؟! داد می اهمیت من حرف به  کسی چه ، سرا جهنم این در اما ، ندارد  را شدن آویزان

 . دیدم نمی امیدی هیچ دلم ته اما ، خواستم کمک خدا از و نالیدم دل ته از گرفتم سقف سمت به را سرم

 هیچ به ظلمی وقت هیچ دیگر من تا ببخشد من به را ماندم پاک ، آزادیم که کردم می معامله خدا با و کردم می هق هق

 . کنم خوبی وقف را زندگیم و شد خواهم مخلوقش خدمت در گفتم می گاهی یا و نکنم کس

 . روند می تر باال خانه آن سقف از دعاهایم کردم نمی حس وجود این با

 یب وقت چه تا من یا ست، گذشته فرهاد رفتن از زمانی چه که دانستم نمی که بود مثبوت قدری به اتاقک آن در زمان

 . بودم هوش

 باال را هایم پلک دندان چنگ با زدم می چرتی که لحظه هر ، بود رسانده هایم دندان به را جانم اتاق سردی و سرد آب

 . بود رفته و بود کرده تئاتر که آنچه از کنم مراقبت بسته دست با که ، داشتم می نگه

 . نداشتند سازی اشک توان دیگر چشمانم حتی کرد می خشک را صورتم و لب و بود شده یخ از غباری نفسم
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 ، او زا دلزدگی و ترس از ی ناله ، نالیدم و شدم خیره سیاه سایه آن به شد می باز زور به که ی نگاه با و شد باز اتاق در

 و حس بی و مخوف چه اش چهره دیدم من و گرفت خون رنگ اتاق و کرد روشن ار چراغ و شد نزدیک قدم به قدم

 .ست ترسناک

 ؟!!! کردی استراحت خوب...  هیما سالم ـ

 بد کارن با که من ، من چرا جرمی چه به اما ، دهد شکنجم خواست می دیگر بار ، لرزید چانم و شدند جمع هایم لب

 . داشتم دوست را او همیشه بلکه ، نکردم رفتاری

 : کرد نچی نچ و ایستاد من قدمی یک

 !!! کنی نمی دفاع ات سرمایه از دیگه که حیف چه ـ

 . بچکند پایین چشمانم از بلورین قطرات و ببندم چشم شد باعث انگشتش اشاره

 : داد بدی درد را خشکم گلوی که نالی نالیدم

 ...!!! من...  من ـ

 : گفت و نشست شروی و کرد برعکس را صندلی و کرد نچی نچ

 !!! شدی رام کردم فکر که چیزی از تر زود ولی...  اومد می خوشم ازت داشت تازه شد حیف خیلی ـ

 : شد خیره من چشمای به هم  او و شدم خیره ترسناکش و حس بی چشمان به

 اشغالی اتباب مثل هم تو...  کنم می بیچاره و دخترش نکرد فکر...  داد می  دستور من به  نباید که هستی کسی دختر تو ـ

 !!!    بلورین چشم اشغال یه

 او با فکرم در اینچنین  روزی وقت هیچ حتی دید خواهم محکم و رحم بی اینقدر را کارن روزی کردم نمی فکر وقت هیچ

 : بودم نکرده تصور
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 ؟!!! وای..خ می ونم...ج از ی...چ ـ

 : داد تکان سری

 !!! احمق...  بدی من به خاصی چیز تونی می تو نظرت به...  خوام نمی خاصی چیز ـ

 : نالیدم و شدند گشاد چشمانم ترس با من و آمد سمتم به

 ...!!! باش نداشت باهام کاری خدا رو تو...  خدا رو تو ـ

 : کردم حس گوشم روی را هاش لب

 !!! همین...  کنیم حال یکم قرار فقط نترس ـ

 . افتادم شدی بینی شپی واکنش هیچ بی من و کرد باز را دستانم

 هب تعرض ست ممکن قصدتش دانستم می اما کند کار چه بود قرار دانستم نمی ، کرد باز هم را پاهایم و زد زانو جلوم

 : گفت خنده با او و خزیدم زمین روی ، باشد پاکیم

 هدفم به من که آخرش. .. نمیاد خوشم سمج های برده از...  باش خوبی دختر...  نه مگه بخوری شالق باز خواهی می ـ

 ؟!!! کنی نمی رحم خودت به چرا...  رسم می

  روعش دوباره اما کرد می ناپاک مرا بودم حاضر که رفت وسایلی سمت به و شد بلند او و بودم کرده جمع و خودم ترسیده

 . نکند

 با ، مبود شده شکار پرنده مثل درست من ، باشم خبر بی کارش عاقبت از اینکه نه بود طبیعی خودم از من مقاومت اما

 . کردم می استفاده  بودنم زنده از باید ام زنده تا ، بندازم دور را باور این کردم می سعی   وجود این

 تکان و مگرفت را دستگیر ، رفتم در سمت به سریعی شده منفجر فکر یک در و کردم نگاهی در به و شدم بلند سختی به

 ودفر حسم بی و رنگ بی و کشیده درد صورت به ناامیدیم های اشک ، دادم تکیه آن به را سرم ناامید و بود قفل دادم

 . آمدند
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 : شدم خیره بود داده تکیه میز به که او به و برگشتم من و زد بشکنی

 ؟...!!! دلبازیه جای چه ببین...  نداری دوست رو اینجا ـ

 . شود نمی باز دانستم می که یصورت در کنم باز را در کردم تالش بیشتر من و آمد طرفم به

 : نالیدم موهام کشش درد از ، گرفت چنگ به را موهایم

 ...!!! آشغال کن ولم...  عوضی روانی کن ولم ـ

 . نکرد کمکم ولی رسید عرشش تا ام ناله که بود قدری به دردش ، خورد چیزی به کمرم که کرد پرتم

 به و شدم بدنم و دست در های سوزش متوجه تازه شکستم که شی به سپس و شد خیره من به و رفتند هم تو هاش اخم

 به هتوج بی و چرخاند سمتم به را مخوفش نگاه او و شکستم را نفر یک جسم از شیشه که کردم نگاه نگاهش مسیر

 . کند رها را موهایم که ی فایده بی تالش منم و کرد بلندم موهایم از ها شیشه خورده با و خونیم بازوی و دست

 و سمتم برگشت و گذاشت شیشه آن جا روی او پچی پچ با همراه و رفت زنانه دست سمت به و گذاشت میز روی مرا

 : کرد دست به پالستکی های کش دست

 !!! عوضی هرزه...  بشی پشیمون اومدنت دنیا به از کنم می کاری ـ

 یادفر کرد می تشویقم داشت بلکه نکرد گوش فریادم و داد به و بست میز به مرا و شد متوجه او اما خزیدم گرد عقب

 . کند کمکم فرهاد شاید بکشم

 دامی بستم چشم فریاد و داد از ناامید و دیدم دستش در را مرگم آورد جراحی های چاقو و رفت شکنجه وسایل سمت به

 . دیگری چیز نه باشد داشته را کشتنم قصد فقط روانی این شدم وار

 : گفت و کرد بهم نگاهی

 !!! داره زخم به احتیاج کجات ببینم بزار ـ
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 تخواس می که زنجیری روانی یه بود روانی او نبرد چرا و برد می لذت داشت دل ته از گویی داشت عجیبی حس نگاهش

 . کند قطعه قطعه داشت که گنجینی مثل را بدنم و ببرد لذت کشیدنم درد از

 طورچ ماندم من و شد می مرور دیدگانم توی زندگیم تمام ریختم کاش ماندم زنده حتی و آزادیم از ناامید و بستم چشم

 . نداشت امکان این ، بودند یکی کارن و او

 . بود شده لرزم باعث ترس ، شد متوقف شکمم روی و کرد حرکت بدنم روی چاقو

 این جز بکشد مرا خواست می نداشت این جز قصدی هم او و بودم پذرفته را مرگم ،انگار آمد نمی ازم صدای هیچی اما

 . بود شده متوقف شکمم روی که چاقوی کردم نمی فکر دیگری چیز به

 خواست می را همین ، بودم افتاده دامش به که روانی مرد خواست نمی چاقو آن اگر قطعا ؟ سوخت می من برای دلش آیا

. 

 رام خواست نمی ؟ داشت ردیدت ، کردم نگاه بودند شده خیره شکمم به که چشمانش به و کردم باز چشم ناخواسته

 ؟ بکشد

 : گفت ماند زمزمه که کردم خفیفی ناله و کردم حس را آزادش دست فشار

 ؟!!! هستی کی  ـ

 : شدم خیره نگاهش به ترس از مظلوم من و کرد نگاه بهم

 ؟!!! کردم چکارت من مگه...  بکشی من خواهی می چرا ـ

 اتاقی  به تعجبم در و برد بیرون را من و نکردم تقال داشتم که خونریزی و شکنجه و ترس از حال بی کرد، بلندم و بازم

 . ببینم  دیگر جایی فرهاد خانه در جز کرد نمی باور وقت هیچ که
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 هب تعجب با من و کرد مفهوم بی های ناله و نشست تخت لبی و گرفت دستش با را سرش و گذاشت تخت روی را من

 اتاق از کپی انگار بودند همان مو به مو اشیا تمام دیدم را بودند شده اشینق همه که مادرم های عکس که اتاقی

 . بود فرهاد مخصوص

 : کشید فریاد و گرفت را هایم شانه و برگشت کردم نگاهش تعجب با

 ؟!!! نیستی پوسیده فرهاد حرامزاده تو مگه ـ

 و آورد در را پیراهنش ، شد بلند و کرد لمو خشونت با ، دادم قورت را دهانم آب و شدم خیره حسش بی نگاه به مبهوت

 قیقهد چند برای ، ایستاد مادرم غمگین نگاه و بزرگ قاب جلوی و رفت مادرم های نقاشی سمت به بود عصبی ، کرد پرت

 . بودم مهبوت و مات من بود او به خیره

 . بود ویاییر خیمگاه به شبیه بلکه نبود ببندد مرا که وسایلی از اثری هیچ شدم خیره تخت به

 می مکن فرار اگر کردم نگاه در به و شدم خیز نیم و کردم جمع را خود ، شدم خیره مردانش باالتنه به و آوردم باال را سرم

 . دهم نجات روانی مرد این چنگال از را جانم الاقل توانستم

 : نالید کنم باز را در خواستم تا رفتم در سمت به آرام

 !!! عالیه نزار تنهام ـ

 : کردم زمزمه و ایستادم گیج

 ؟!!! عالیه ـ

 ؟!!! بخواد را عالیه چرا او یا دید می عالیه مرا باید چرا اما ، بود داده نجات مرگ از مرا مادرم دید عالیه مرا او

 . شد بلند آخم که طوری گرفت قاب را صورتم و آمد سمتم به کردم نگاهش و برگشتم

 !!! کنی می بازی نقش داری فقط... ارید دونم می...  داری دوستم هم تو ـ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 350 

 : شد جمع اخماش

 ؟!!! داری ـ

 چشمان به ، شد خفه ام سینه در نفسم که نیستم عالیه من که بگویم خواستم شد کشیده مادرم عکس سمت به ام نگاه

 . داد می عذاب مرا داشت خشونت با و بودم چسبیده در به شدم خیره اش شده بسته

 کشید و گرفت را زخمیم بازوی و شد خشن دوباره که بودم حرکت آن از گیج هنوز ، دوخت من چشمان به را نگاهش

 . نبود مهم برایش من چیز هیچ او اما ، درد از نالیدم

 : کردم التماسش غروری هیچ بدون بود خواهد چه بوسه آن از بعد قصد فهمیدم من و کرد پرت تخت روی مرا

 !!! نکن کار این...  خدا رو تو نه ـ

 "داری دوستم هم تو " کرد می تکرار مدام و بود کرده گم را زمان و مکان هم او ، نبودم انجا من انگار اما

 . زد پس را هانم دست خشونت با او اما شدم نزدیکیش مانعه حالم بی های دست با

 *** 

 ار دخترانم نابودی که های اشک اش اههمر و کردم می فکر بود افتاده اتفاق که آنچه به داشتم و بود زانوهانم روی سرم

 . بودند گرفته جشن

 . بودم رفته حال از چون ندارم یاد به  رابطه آن از زیادی های چیز

 .مادرم دفتر به برگرداند مرا که بود چیزی دارم یاد به که چیزی تنها اما

 . بود کارن اسم به جدیدی فرهاد کرد تجاوز من به که کسی آن فهمیدم من و هایش رابطه در فرهاد خشونت 

 . زد می  اتاق داخل به پرده از که نوری و کردم نگاه مادرم قاب به

 . کردم خفه دهانم در را نالم و کشید تیر کمرم ، کرد نمی نابودم اما کشت می مرا کاش
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 . ودب رفته یگرد بود رفته تاراج به که چیزی نبود مهم جسمم حتی ، دادم نمی اهمیت چیزی هیچ به دیگر شد باز در

 . رفت بیرون حرف بی و گذاشت میز روی تخت کنار را غذا سینی و شد داخل ساکت و مرموز مرد آن

 . خوردم می ها زد قطعی مثل ، نخورم و نشوم وسوسه که بودم آن از تر گشنه

 اب همزمان ، شود گرمم تا کردم نزدیک خود به را پتو ، بودم هایش شکنجه آماده و بودم گرفته تازه جانی انگار اکنون

 .  شد زده ذهنم در جرقی ، کردم نگاه مادرم به و کردم باز و بستم چشم و شد بلند هقم هق تباهیم و تخت دیدن

 : کارن

 بودم درگمسر و گیج گوهی ، نبودم  مکان و زمان متوجه بودنش تا داد می عذابم بیشتر نبودش دیگر شدم بلند درد سر با

. 

 . کردم نگاه اطراف به شدم بلند ، بود کجا اینجا بودم کجا ، کردم نگاه فاطرا به و نشستم 

 . بودم آمده خرابه این به چطور ندارم یاد به من ، کردم نگاه را خرابه

 . بودم شده دزدیده یا و هیما دنبال به شاید که قبوالندم خود به ، رفتم در سمت به

 تمرف فرهاد عمارت سمت به و شدم سوار بودمش دیده پدرم پارکینک در اما نبود من ماشین ، بود پارک در جلو ماشین

 . نه یا هست کرده پیدا ردی هیما از آیا پرسیدم می او  از باید

 در غمگین و شکسته ، شدم گیج فرهاد دیدن با و رفتم عمارت سمت به ، شدم شوکه فرهاد مسلحِ افراد همه آن دیدن با

 . بود مشکوک من به هنوز ، کرد اخمی دیدنم با ، بود دادن دستور حال

 !!! خبری بی هنوز که فهمیدم دیدنت با...  فرهاد سالم ـ

 : شد خیره من به و نشست مبل روی فرهاد

 ؟!!! کردی پیدا که وضعی سر چه این بودی کجا ـ
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 . بود خار و خاک از پر ولی بودم داده لباس تغییر که شدم متوجه و کردم لباسم به نگاهی

 : دادم شرح را ماجرا تمام و کشیدم نفسی

 ؟!!! نمیاد یادت به هیچی و شدی بیدار خرابه توی که چی یعنی ـ

 : گفتم و انداختم باال ی شانه

 تو و من به هست ممکن و...  داره  خبر هیما جای از مطمئنم...  بود کرده رها آنجا رو من که کسی هر یا هرچه دانم نمی ـ

 !!! رفته و انداخته انجا مرا فقط یا بودم اسیر آنجا واقعا که دونم نمی البته...  بزنه صدمه هم

 : داد تکان سری

 ؟!!! نکردی پیدا اونجا رو کسی شاید...  اونجا رفتی خودت شاید و ـ

 : گفتم و دادم تکان سری

 !!! بستم چشم اتاقم در دارم یاد به خوبی به...  شدم بیدار اونجا و خوابیدم خودم عمارت در من...  ست ممکن غیر نه ـ

 : کرد تعارف قهوه من به و داد تکان سری و کشید نفسی

 !!! گردند می هیما دنبال تو و من از بهتر ها اون...  بدیم خبر پلیس به باید نظرم به فرهاد ـ

 : گفت مشکوکی نگاه با

 ؟!!! شاون ویالیی ری می که کی از...  بدونم بگو خب...  کنم می خبر با و پلیس موقعش به نترس ـ

 : شد خشک گلویم و پرید رنگم

 ...!!!  ی...ای...ل..وی ـ

 : زد پوزخندی
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 رو مایکل تو راستی...  تو از سابقه بی غروری با بودی ایستاده اونجا من با دیروز و داری وحشت اسمش از هنوز جالب ـ

 ؟!!!  داری یاد به

 : کردم فکر و کشیدم نفسی

 !!! فکریه کوته و بیچاره فرد چه بود گفته پدرم...  کرد تا بد اون با زندگی...  بود ویلچر یرو که مردی همان مایکل ـ

 : شد متمایل سمتم به

 ؟!!! گفته تو به مایکل همسر درباره دنیل ـ

 . گفت می من به دربارش پدرم باید چرا ، نداشت ها آن کار و کسب در دخالتی گونه هیچ مایکل زن ، کردم فکر

 و کار کسب درباره همیشه پدرم...  نداشت شوهرش کار و کسب در دخلی مایکل همسر...  دانم می من که یجای تا ـ

 !!! گفت می کردند می کار پیشش که افراد

 : شد تر پررنگ لبخندش

 !!! نکنی فرصت دیگه شاید...  برسی خودت به و برگردی عمارتت به بهتره نظرم به کارن خب...  طور این که ـ

 ؟! بود چه نکنم فرصت اینکه از منظورش ، رفت و شد دبلن و

 ، بودم ناآرام و عصبی شدت به هیما نبود از ، بود رفته فرو عجیبی غم و ترس در آنجا رفتم عمارتم سمت به و شدم بلند

 . دارد کمکم به احتیاج و نیست خوب هیما که شنیدم می صدایی درونم در

 . نه یا برده کجا را هیما که کرد اعتراف او کرد چه دیوید با فرهاد دانستم نمی حتی ، کجاست دانستم نمی من اما

 . ناآش بسیار جای ، شد پخش ذهنم در جوابی و بود کجا هیما ، رفتم فرو فکر به و صندلی روی نشستم حمام حوله با

 : در سمت برگشتم من و داد صدا در

 !!! بیا ـ
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 . دوختم پنجره به و گرفتم او از را ام اهنگ من و آمد اتاق به غذا سینی با ماریسا

 ؟!!! ارباب...  ندارید امری من با ـ

 . کن محافظت هیما از کنم می خواهش ، نکن را کار این من با خدایا ، رفت بیرون او دادم تکان را سرم

 *** 

 رمامو که هست شب چند مرد این ، بود تعقیبش در سیاه ماشین در که مردی از خبر بی راند ویال سمت به جوان مرد

 . فرهاد به دادن گذارش و اوست تعقیب

 چشم خسرو کند آماده داغی های زغال که داد دستور او به و رفت اتاقکش در خسرو سمت به و کرد باز را ویال در کارن

 : گفت و کرد آماده را تلفنش پوش سیاه جوان مرد ، شد داخل و گفت

 ؟!!! نمک چکار اینجا اومده باز...  قربان ـ

 : داد جواب فرهاد

 !!! بیشتری افراد یا دوتان اون فقط اونجا بگی بهم خوام می...  بشی داخل که کن پیدا ی راه ـ

 !!! قربان چشم ـ

 . دید زن یک از  سایه که شد ها اتاق از یکی پرده متوجه و گشت ویال دور مرد

 *** 

 : هیما

 : آمد می جلو ترسناکش و سرخ چشمان با

 ؟!!! هان نبودم بود کوک کیفت...  رسیدیت چیه ـ
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 . داشت را کشتنم قصد که بود مخوف مرد همان دوباره واقعا امشب ، رفتم تر عقب

 . دو هر یا و عیشش قربانی یا برسم قتل به یا هست قرار که آوردم یاد به دوباره و لرزیدند لبانم

 های آهن هانش دست در که حالی در شد داخل دوم مرد آن و شد باز اتاق در ، بود بینی پیش غیرقابل واقعا مرد این

 . داشت داغ و سرخ

 .  مردم ایستاده دوپایی با و زنده من اما ست کمی کلمه مردن کردم وحشت

 : گفتم ناالن

 !!! برم بزار خدا رو تو...  نه ـ

 : گفت و زد نیخشندی

 ؟!! ذرهگ نمی تو به... گذره می خوش بهمون داره تازه...داشتی تشریف ـ

 داغ های آهن و داغ های زغال و ماندم من و رفت بیرون او دستور با مرد آن و رفتند نمی چشمانم از ای دقیقه هام اشک

 . او و سرخ و کرده

 کردهن من به رحمی گونه هیچ شب آن اگرچه ، آمد سمتم به و کرد انتخاب آهنی او و افتادم تخت لبه و شدند سر پاهایم

 . کرد نمی اذیت را هیما فرهاد و ، بود شده فرهاد که دیدم ولی بود

 ؟!!! داری دوستم نگفتی مگه...  خدا رو تو ـ

 : گفت و زد زانو جلوم

 برده.. . منی مال تو فهمند می همه این با بارکد این بینی می و این...  کنه می کار خوب حافظم من...  گفتم که معلومه ـ

 !!! ماست محضری مهر این جورهای یه... خاصم
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 یب توانست نمی من کارن خدایا ، بود گرفت را بازویم که او به دیگرم نگاه و بود داغ آهن آن به ام نگاه زد لبخندی و

 . باشد دار برده و رحم

 . بود شده بیشتر بار هزار وحشتم و ترس که بود شده انگشت یک به بازویم و آهن فاصله

 !!!...  خدا رو تو کارن...  کارن...  نه ـ

 . شد نمی طور این هم نمایشی من کارن بود ذهنم در چیز یک فقط ، ترسم و وحشت صدام نبود دستم هیچی دیگر

 م جودو احساس تمام با ، برد می لذت وحشتم و التماس از اما شنود نمی را صدایم که فهمند من به و زد کجی لبخند او و

 : زدم داد

 !!! کـــــــــــــــــــــارن ـ

 مخود به او از بیشتر که را اسمی زدم می داد بسته چشم من و بود خیره من به مهبوت و مات نگاه با ، بود شده میخ

 . داد می دلگرمی

 از را اش نگاه بود خیره من به تعجب با ، کردم نگاه خوب همیشه و آرام نگاه آن به و کردم باز چشم و افتاد صدا با میله

 : نالیدم کشاند بدن به صورتم

 !!! داشتیم دوست هم ما...  کنی نمی کار این تو...  کارن ـ

 زا خودم فقط اینکه با ، کردم گریه صدا با و شدم فشرده او آغوش در متعجب من و گرفت آغوش در مرا چطور نفهمیدم

 . او نه داشتم خبر بود سرم در آنچه

 : کرد بلندم ، کردم حس اشکیم های گونه روی را دستانش

 ؟!!! حالیه چه این خدایا...  من هیمای ... هیما ـ

 :کشید آغوشم به دیگر بار داد تنم به و آورد در را پیراهنش عجله با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 357 

 ... !!! بریم...  بریم ـ

 ردک می نگاه سالن به که شدم خیره او به و لرزیدند کارن دستان شدم خیره مرد آن به برد و کشید خودش دنبال مرا و

 . آبگیر کنار بودم دیده طور ینا را حالش بود پریده رنگش

 از ، کرد می محافظت من از داشت واقع در چسباند هم به را کارن و من شلیک صدایی بعد و گرفت باال ها سگ صدایی

 ؟! چی از کی

 سمت به و زدم کنار را کارن دست ، مسلح مرد همه آن و فرهاد دیدن با رفت در سمت به مرد آن و شد باز سالن در

 . شدم مخفی او آغوش در و کردم ازپرو فرهاد

 . زدم می هق آغوشش در من و بود گرفته محکم را هایم شانه فرهاد

 اسکار هتب باید آفرین...  کنی می بازی قشنگ اینقدر دونستم نمی اما...  هستی خوبی بازیگر که گفت دیوید...  عوضی ـ

 !!! بدم

 : آمد سمتمان به رنکا ، گرفت شدت ام گریه و زدم چنگ را فرهاد پیراهن

 ... !!! فرهاد ـ

 : کشید فریاد فرهاد

 !!! میارم در تو زبون بگی دیگه کلمه یه...  پست عوضی شو خفه ـ

 : نالیدم

 !!! ببر اینجا از من خدا رو تو...  ببر اینجا از و من ـ

 !!! لطفا...  کن گوش...  هیما ـ

 : گرفت کارن سمت به و آورد در را اش اسلحه فرهاد
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 !!! کنی نمی کار این تو فرهاد ـ

 : زد پوزخندی فرهاد

 !!! رحمم بی چقدر من بگه بهت رفته یادش دنیل شاید پس ـ

 !!! بابا بریم...  خودمون کشور بریم...  بریم فقط...  نکن کار این خدا رو تو...  نه ـ

 : کرد نگاه کارن به سپس و بود شده خیره اشکیم نگاه به فرهاد

 !!! عوضی...  هیمایی نمدیو تو جون ـ

 و افتم بی روانی آن دست به دوباره که ترسیدم می هنوز وجود این با ، شدیم خارج وحشت ویالیی آن از فرهاد همراه و

 . شوم شکنجه دوباره

 . بودیم سرد و ساکت دو هر ریختم می اشک صدا بی من و کرد می نوازشم و بود کرده بغلم فرهاد

 *** 

  بعد  هفته یک

 : نکار

 یدنشد به توانستم نمی من و بود فرهاد عمارت در هنوز او اینکه به ، کردم می فکر هیما به و بودم نشسته کاناپه روی

 . بروم

 راس وحشت آن در پا کردم جرعت چطور ، کردم پیدا ویال در را هیما چطور که بیاورم یاد به کردم سعی و کشیدم نفسی

 . بگذارم

 . کردم نمی دریافت جوابی پرسیدم می که هربار.  بود بودن پوچ و خالی داد می مغزم که جوابی تنها اما
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 فرهاد عمارت سمت به روز هر ؛ بود سخت برایم هیما حال آن دیدن گرفتم سخت خود به را هفته این تمام وجود این با

 . بود شده فسردها شدت به که دیدم می اتاقش پنجره پشت را هیما و شدم می خیره ساختمانش به و رفتم می

 که بود انیوجد عذاب به شبیه بیشتر بودم دلبسته او به که دختری حال ترحم بجای بود دلم در که آنچه چرا دانستم نمی

 اسکم بود داده عذاب را هیما که کسی آن اینکه بخاطر شاید گفتم می گاهی ، گیرد می چشمه سر کجا از دانستم نمی

 . بود برده خانه وحشت آن به را او چون مگفت می گاهی و داشت را ام چهره

 *** 

 : دپرسی همین برای نه یا شنیده درست که کرد نمی باور هنوز ، شد خیره منشیش به و آورد باال را سرش جوان دختر

 ؟!!! زد زنگ شاون کارن خود ـ

 : گفت زده ذوق منشی

 رو همین عین...  متاسفه واقعا باشه قولش دار وفا هنتونست که مدتی این بخاطر که گفت...  اینجاست عصر گفت...  آره ـ

 !!! گفت

 : گفت زد بهارک شانه به و امد بیرون میز پشت از شهره

 که صندلی اون ضمن در...  ندارم دومش شخصیت به خوبی حس چرا دونم نمی...  کن پیدا دار پایه دوربین یه سریعی ـ

 ...!!! بیار رو داره بند دست

 عمل جامه را شهره امر رفت و داد تکان تردید با سری شده خواسته وسایل جز بود نکرده درک را هیچی انگار بهارک

 . بپوشاند

 طفق ، نبود ها آن از اثری هیچ که دختر چند آن از بعد و شد خیره ملودی و کارن عکس به و نشست میزش پشت شهره

 که ودب این هست میان در دیدش کمتر و مهجول شخصیت آن یا کارن پای که بود رسانده باور این به را او که دلیلی تنها

 . بودند داده نشان عالقه کارن به شدت به ها دختر آن تمام
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 نه او راگ و شد می برداری فیلم شروع باعث کارن رضایت فقط ، شد دور دوربین از و کشید نفسی او و بود آماده چیز همه

 . کرد نمی را کار این گفت می

 خب ماا داشت بدی حسی امروز بیماران تمام کردن کنسل و تابی بی با یافت در را زمان که کرد نگاهی مچیش ساعت به

 را او هک بود آلود رمز و دلچسب شهره برای قدری به او زندگی ، بود شاون کارن بود گرفته درمانش به تصمیم که فردی ،

 .  گذاردب قدم مودب و ساکت و جوان پسر این زندگی هناشناخت دنیای در که بود منتظرش صبرانه بی و کرده تر مشتاق

 تر عقولم رفتارش اندکی ببیند را هیما که بار آخرین برای خواست می بود درد و غم از پر دلش ، شد پیاده ماشین از کارن

 . شود هیما خواستار و بزند حرف ی واهمه و ترس بدون فرهاد با خواست می ، باشد

 به ات بگذار رویم پیش در راهی پس ، هستم ترسو و بزدل اینگونه شاون کارن من" بگوید انجو دکتر آن به خواست می

 از الماالم را قلبم که کنم دختری همان را هیما دوباره که بکنم را تالشم تمام و برسم ام سینه در شده جوان تازه آرزوی

 . "بود کرده زندگی

 : رفت میزش سمت به کارن بود شده خیره جوان مرد به شده شوک ایستاد بهارک و کرد باز را مطب در

 !!! داشتم مشاوره وقت سیروانی دکتر خانم با من سالم ـ

 : گفت و کرد جمع را خود جوان دختر

 !!! بماندید منتظر دقیقه چند...  بله ـ

 ماا بودند دیوار به غمگینش چشمان نشست صندلی روی آرام کارن ، کرد اشاره انتظار های صندلی به دستش با و

 . کند شروع کجا از ، کرد می بیشتر را ترسش که گذشت می آنچه گرد هنوز حواسش

 و نکرد سوالی شهره که زد می حرف داشت طوری اش چهره کرد نگاه او به شهره ، شد اتاق داخل و زد در به تقی بهارک

 : گفت

 !!! بیاد بگو...  اومد ـ
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 شده رنگ بلوند و صاف موهای که جوانی خانم ، شهره به و کرد باز را در نکار شود داخل کارن شد منتظر و شد بلند و

 او به رخس لبخندی با که او روی به رو بانوی این بگوید توانست می شک بی ، شرقی صورتی و تیره آبی چشمان داشت

 . شاید ست دورگه بانوی ، ست خیره

 رو مه شهره  ، برداشت را عینکش و کاله و نشست رهنف تک مبل روی کارن ، بنشیند که کرد خواهش دستش با شهره

 . نشست رویش به

 !!! کردیم مالقت رو همدیگر باالخره که خوشحالم...  شاون جناب خب ـ

 : نشست هایش لب روی بر محزونی لبخند

 !!! ندارم درستی شرایط االن واقعا چون...  باشن داده توضیح رو مشکلم دکتر امیدوارم...  منم ـ

 : گفت بشاش چهره با و زد لبخندی شهره

 !!! کنه می فرق دکترتون و من دید اما...  بله ـ

 : داد تکان سری

 !!! ماند خواهد محرمانه شما های حرف مثل فیلم این البته... بگیرم فیلم ازتون خوام می من شید نمی ناراحت اگه ـ

 : پرسید و کرد نگاهش کارن

 ؟!!! هستم تونخدم در حضوری خودم که من...  چرا ـ

 :زد لبخندی شهره

 !!! من دادن گوش تا میشن دیده بهتر فیلم توی... باشن اصلی ریشه و آورید می یاد به که چیزی شاید ـ

 : داد تکان تردید با سری کارن

 ؟!!! ماند می باقی در این پشت اینجا که باشم مطمئن پس ـ
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 : کرد جمعش خاطر شد می بلند که حالی در شهره

 !!! بشینید اینجا بیان لطفا...  شما دار نگه راز روانشناسم من...  ماند می که هالبت ـ

 : کرد سوال و شد آن های بنده دست متوجه و نشست صندلی روی و شد بلند کارن

 ؟!!! بزنیم حرف فقط قرار ما...  الزمه این ـ

 : زد لبخندی شهره

 هخواست خالف کاری هیچ من ندید اجازه تا...  باشید مطمئن شماست خود به نزدن صدمه برای ها اینکار شاون جناب ـ

 !!! دم نمی انجام شما

 . بود مثبت و اعتماد قابل چقدر ، زد می لبخند و کرد می تنظیم را دوربین که حالی در ، کرد نگاه زن آن به کارن

 را دستبند و رفت بزرگ ندلیص کنار صندلی سمت به " این از اینم " گفتن با شهره ، کشید عمیقی نفس و بست چشم

 و شآرام ، بودند شده بسته شدت به که هایش دست مچ به بعد و شد خیره کارن مظلوم چشمایی به و بست شل و آرام

 .  خشونت اما

 : گفت و کرد حفظ را لبخندش

 ... !!! کنیم شروع کجا از داری دوست...  خب ـ

 : رفت گذشته به و کرد پنجره به ی نگاه کارن

 نمک می فراموش رو چیزی چه دونم نمی دقیقا اما میارم یاد به رو فراموشیم مشکل من کنی شروع جا هر از دونم ینم ـ

!!! 

 : گفت و فشرد را دستش شهره که بود شده شروع گناهش حس و اضطراب

 !!! کـــارن ـ
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 . شد او به خیره خاص طنینی با اسمش شنیدن با و کرد نگاه نگاهش به کارن

 ؟!!! کنی تصور ذهنت در رو گفتم هرچه من و ببندی تو چشمات دقیقه ندچ میشه ـ

 در کارن و سبز گفت شهره و دید چشمانش های پرده در درشتی10 کارن و...  10 شمرد آرام شهره و بست چشم کارن

 . دید سبز بومی  پلکانش پشت

 دستش مچ رسید سه روی عدد اینکه تا شد تر آرام و آرام کارن پریشان ذهن گفت می شهره که رنگی و عدد هر با

 از ودب نوشته که آنچه به شهره شد، راست و چپ شدت به مردمکش و خوردند می تاب و پیچ ابروهانش و شد تر فشرده

 . بود چی سه به او واکنش نبود چیزی هیچ اما شد خیره بود آورد دست به که اطاعاتی

 !!! هست ات چندساله بگو شنوی می و صدام اگه... شنوی می و صدام کارن ـ

 : گفت کودکانه عجیب صدایی

 !!! میاد بدم ازش ـ

 : کرد تکرار شهره

 ؟!!! ته ساله چند و کجایی االن...  شنویی می و صدام...  کارن ـ

 برای این چیز چه اما ، داشت واهمه چیزی از که بود پناه بی کودکی مثل درست اش چهره و چکیدند کارن های اشک

 : داد جواب کودک کارن که بود راز هم هنوز شهره

 کنه می فکر...  زنه می غر داره...  سادرینام خاله خونه... گرده می بر زود میره گفت مامان اما...( ج) یه من مامان میگه ـ

 !!! داره دوستم الکی...  داره دوستم الکی...  داره دوستم الکی دونم می من فهمم نمی

 :  گفت تر بلند کم یصدای با و کشید نفسی شهره

 (!!!9) نُــــــــــــه ـ
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 تر حکمم را چرم و کرد دستی پیش شهره اما کند آزاد را دستانش که کرد تالش و شد منقبض کارن مردانه و تنومند بدن

 : کرد

 !!! بینی می چی...  کجایی االن...  شنویی می و صدام کارن ـ

 : دکر گریه صدا با و داد تکان طرف دو به را سرش

 !!! ندارم دوست رو اینجا من مامان...  ترسم می تنهایی من...  کن باز رو در مامان...  مامان باشم اینجا ندارم دوست ـ

 سالی نه ات بلکه نداشت خوبی یا نسبی کودکی هرگز و بود غلط اطاعتش بازم شهره و کرد گریه اش کودکانه صدایی با و

 : بود مادرش با

 ؟!!! کنه می چکار و کجاست مادرت بگی میشه... جان کارن ـ

 شهره داد نمی انجام واکنشی هیچ باشد شده هوش بی که گوهی کرد سکوت و شد حس بی اش چهره بار یک به

 : پرسید دیگری طوری را سوال محتاطانه

 ؟!!! هست خونه مامانت...  پیشته مامان االن...  کارن ـ

 :ست مانده حالتش توی هنوز که یدکش نفسی شهره و ، داد تکان سر مکثی از بعد

 ؟!!! بینی می چی بدی توضیح شه می...  کارن ـ

 : شدند جمع پلکاش کارن

.. . اینجا میاد...  بابامه گفت بهم اونکه مردئه اون...  ندارم دوستش...  نمیاد خوشم اینجا از...  اینجا آورده و من مامان ـ

 توی...  کرده زندانی و من...  بده خیلی اون... اینجایم خانم یه و من فقط هم االن... ره می باهش و ذاره می تنهام مامان

 !!! کنه نمی بازش...  کنه نمی باز در اما... مامانم پیش برم خوام می... بیام بیرون ذاره نمی...  کمده پشت اتاق یه

 : گفت و کشید نفسی شهره
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 ؟!!! بگی تونی می... شکلیه چه اتاق اون...  اونجا ـ

 : گفت و کرد هقی هق کارن

 ..!!!. باشم حاضر که میاردم بیرونم وقتی میگه ماریا...  ترسم می من...  حیوونه سر از پر...  وحشتناکه...  تاریکه ـ

 : دید را اش رفته یغما رنگ شد می اما ، ساکت و مسکوت کرد سکوت

 ؟!!! خواد می ازت چی...  ماریا ـ

 : کرد فینی فین

 هم مامان...  میاد بدم کار این از ندارم دوست من...  خوام نمی من اما...  بزنم دست و اونجاش که گفت...  گفت اون ـ

 !!!! نمیاد... نمیاد(  زد داد...)  نمیاد خوشم من اما... بکنه باهش کار اون پدرم که میاد خوشش

 . ندک سوال دوباره بعد و برود بین از ساله نه کارن واکنش که بود ساکت اما کرد می نگاه شدیدش های تکان به شهره

 ؟!!! ده می آزارت ماریا که نگفتی مامان به چرا کارن ـ

 : گفت و شد آرام کارن

 تن عجیب سیاه لباس یه کنه می خوشگل و خودش داره هم االن...  بعدا... بعدا گه می همش...  نمیشه وقتش مامان ـ

 ویت باشم اونجا خواهم می من ولی...  خودم اتاق برم نشم نزدیکش گه می کنم می بغلش وقتی... شده خوشگل...  شه

 داره مامان... کنه نمی اذیتم ماریا میاد ویال به وقتی... دارم دوست و مامان پیش فقط... دارم دوست رو اینجا اتاقش

 ... کن ولم...  کن ولم...  داره درد گرفته پشت از و گردنم یکی اما...  کنه می بیرونم

!!! 

 ؟!!! کیه فرد اون کارن کی ـ

 : گفت گریه با کارن
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 بابامه میگه مامان که مردیه همون...  داره دوستش مامان اما... کنه می اذیتش که همونی... زنه می و مامان که همونی ـ

 ...!!! بگیرم یاد و ببینم من بزار میگه مامان به...  بنده می و اتاق در داره... بده خیلی...  بده خیلی اون ولی

 یم پس کارن کودکانه ضمیر خاطرات که آنچه ، رفت رعشه بدنش و شد کارن شده مچاله چهره به خیره تعجب با شهره

 .   کرد می وارد ی شنونده هر قلب به شدیدی درد ، داد

 داره...  ئه دنیل سگ میگه... که میگه داره...  گه نمی چیزی اما مامان...  شده سگ مامان...  بسته و مامان چشمای ـ

 بازم میگه داره مامان... کنه می پرتم... آخ...  بزنه و مامانم زارم نمی کنم می کمکش...  زنه می  شالقش با و مامان

 لدنی...  دنیل مردِ اون... مامانم...  کنم کمکش تونم نمی من و بره می و مامان کمر و میاره در و چاقوش دنیل...  بزندش

 کشمت می...  کشمت می...  کنم می حمله بهش من و سمتم میاد  دنیل...  کنه می ناله بسته شمچ مامان)...(...  روی

...  بنده می رو زخمش داره که کنم می نگاه مادرم به من و خنده می...  گیره می و هام دست و ذاره نمی خنده می...

 رپس من میگه...  گیره می را چانم دنیل...  خوره می هم به حالم رنگ این از...  داره بدی رنگ چه کنم می خون به نگاهی

 نمی من اما... خودش عمارت بره می و من بهار... گه می و کنه می مامان به رو... شانسشم برگه من میگه...  شجاعیم

 می هم  دنیل...  خنده می مامان... ؟!!! چی یعنی این ام ننه بچه من میگه اون مادرم سمت به... بشم جدا مامان از خوام

 به...  رهنمی اما دکتر پیش بره باید...  دکتر بره باید...  ئه بد زخمش... زخمش به میشم خیره...  مامانم پشت من و خنده

 !!! مشغوله او با و میره دنیل سمت

 : شد خیره حسش بی چهره به شهره کرد سکوت

 ؟!!! کرد زندانیت دوباره...  کرد اذیتت دوباره ماریا...  کارن ـ

..  . بمیره خواستم نمی من... گذاشت می تنهام...  باید رفت می باید...   خون پر اونجاست...  اونجاست... مرده ماریا ـ

 گفت اریام اما...  گفتم نمی مامان به چیزی و بستم چشم من...  گم نمی چیزی کسی به  گفتم که من... کنه ولم خواستم

 میشم قغر دارم...  شم می خفه دارم...  نمیاد باال نفسم... نبودم بلد شنا من آب توی انداخت رو من... کنه ساکتم باید که

 مین من... نگفتم دنیل به چیزی من اما...  میره ماریا سمت به دنیل...  سرده خیلی سرده...  میاره باال من و میاد اون... 

 اش قطعه قطعه گفت... گفت مرد اون به دنیلِ ... خون در غرق من پای جلوی االن و کشت رو ماریا اما...  بمیره خواستم
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 گفت.. . بکشه خواست می و من که گفت...  عوضی هرزه که گفت...  همینه اون لیاقت که گفت...  ها سگ به بدید و کنید

 !!! بشن ها سگ غذایی که حقشونه نافرمان ی ها برده همه

 ؟!!! بشی پدرت مثل نداشتی دوست  کارن ـ

 اش سینه حرکت و بود شده خیس خیس هایش گریه و عرق با روشنش آبی پیراهن حال ماند اکتس ای لحظه کارن

 . شد می دیده بیشتر

 گه می معلم...  کنم اذیت رو کسی که ندارم دوست...  باشه برده کسی ندارم دوست... بکشم آدم ندارم دوست من ـ

 !!! داشت نخواهد دوست رو من و میشه ناراحت مسیح عیسی وقت اون

 ؟!!! شدی دور ویال اون از...  خودش پیش برد رو تو دنیل...  جلوتر بریم کارن خب ـ

 می یخوب حس کنارش کشیدن نقاشی...   کرده رشد گل کلی کنارش... داره هم آبگیر...  سرسبزه و بزرگ خیلی اینجا ـ

 !!! شه می بهشت اینجا باشه من با لیزا وقتی مخصوصا...  ده

 : شدند زدیکن ابروهاش شهره

 ؟!!! کارن کیه لیزا ـ

 : زد لبخندی کارن

 ر،ا، ا، ، س...  سارا بود اسمش خوندم اش قالده ره می راه پا و چاردست همیشه که زنی اون...  ساراست دختر لیزا ـ

 شده عجم چهره حتی...  شه می عصبی لیزا اما گیره می ام خنده کنم می هجی رو اسمش وقتی من...  نیست زیبایی اسم

 نهار دارم آشپزخونه توی...  بزنه صدا من هاپوی هاپ اونو بابا خوام نمی من...  نه رو اش قالده اما دارم دوست و اش

.. . متعجبم من و ایسته می پا و سر و بنده می رو در و اونجا میاد... دارن مشکل پاهاش که خانمی همون سارا و خورم می

...  نداره دوست لباس سارا که گفت بابا...  ست مهم خیلی چیز لباس ولی باشه هم رفقی خیلی تازه بود سالم پاهاش اون

 یم و هام دست و نشسته کنارم سارا...  ست مهم چیز لباس ولی دونم نمی...  زده دیوار به که  های نقاشی مثل درست

 رو زالی گفت اون اما...  زدم می حرف اسلب درباره او با باید... نه که چرا گفتم منم...  بدم گوش بهش گه می بهم و گیره
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 گفت و داد من به سالگیم یازده تولد برای و اون بابا وقتی... بود هم دوستم ترین تنها البته بهترین لیزا بله...  دارم دوست

 اون اما... گرفتم کادو دوست یه چرا که بهش گفتم من البته...  ره می پیشم از وگرنه نکنم باز رو اش قالده وقت هیچ

 داره ازر من و...  بزرگ راز یک...  بگویم کسی به نباید که بگه قرار من به چیزی میگه سارا...  منه هاپوی هاپ لیزا گفت

 و نم که میگه و کنه می گریه داره سارا اما...  ساراست توله اون گفت بابا اما...  منه خواهر لیزا که میگه سارا...  خوبیم

 ...!!! دنیلیم های بچه دو هر...  برادریم و خواهر لیزا

 . بزند حرف خودش تا کرد صبر و بگذرد موضوع این از کارن که نکرد سعی اما برد شک به را شهره سکوتش

 !!! بشم مرد باید...  کنم کاری یه باش باید...  باش باید گفته بابام...  میگه سارا ـ

 . هست آزار و درد پر جوان مرد این درون چقدر که گفت وجودش در و شدند گرد چشمانش شهره

 با گهمی سارا... بودیم صمیمی و خوب هم با خیلی لیزا و من تازه...  دارد لیزا به ربطی چه من بودن مرد فهمم نمی من اما ـ

...  زهپ می جهنم تو و من خدا ببینمش طور این اگه... ببینم...( سک) سگ و اون نباید...  کنم رفتار درست باید  خواهرم

 !!! بشم آبپز خوام نمی منم...  سیاه دیگ یه  در

 ؟!!! کردی قبول خواهر عنوان به رو لیزا کارن ـ

 : گفت آهسته اما لبخند با

 یه توی...  بود نشده غسل اون چون دادم غسل رو لیزا من...  زدیم صدا بردار و خواهر هم یواشکی لیزا و من... آره ـ

...  کنم می کمکش خیلی من تازه...  باشیم برادر و خواهر تونیم نمی ما و...  مونه می نجس نشه غسل تا که خوندم کتاب

 من تهالب زنیم می پیانو داریم اتاق توی لیزا و من شیرینی اسم چه...  ا...ز...ی...ل... بخونه رو اسمش تونست لیزا امروز

 اما...  هرقص می الهه یه مثل درست رقصه می زیبا خیلی...  داره دوست خیلی رو رقصیدن...  رقصه می لیزا و زنم می پیانو

 اون از من اما... ترسیده لیزا... کنه بازش گفتم... ترئه خوشگل قالده بدون اون...  شه می مزاحمش اش قالده بار هر

 خوشحالم یلیخ من...  پرواز حس داره خوبی حس...  زنه می دست گلوش به داره لیزا بازکردم رو قالده...  متنفرم قالده

 گلمخوش خواهر دارم دوستت گفتم منم... خوبم برادر ممنونم میگه و بوسه می و ام گونه لیزا... خوشحالم زیاد خیلی...
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 هبزن چرخ و بخنده همیشه خوام می... کنن می پرواز سرش دور خوشگلی های پری انگار خنده می وقتی خنده می داره...

 !!! شم می خوشحال لیزا یخوشحال با من... باشه خوشحال... 

 : شد گرفته و غمگین باره یک به شادش چهره

 نمی گوش اباب اما... بزنه کتکش بابا خواستم نمی بشه اذیت لیزا بشم باعث خواستم نمی من...  فهمید رو ما راز بابا اما ـ

 اسیرش دبای کنم رامش باید بزنمش دبای گفت... دونه نمی دخترش رو لیزا بابا اما... زنه می و خودش دختر که گفتم... ده

 ستشد از همیشه برای زدم نمی رو لیزا اگه نداشتم چاره اما... منه خواهر لیزا نیست من برده لیزا خواستم نمی اما... کنم

 اما ام عرضه بی مادرم مثل درست نیستم قویی من... زنهاست مثل درست دستام گه می... نبود راضی بابا اما... دادم می

 می لدنی به بیشتر مامان اما دور جای یه برد می و گرفت می و من دست باید هست شایدم... نیست عرضه بی من مانما

 که زالی همراه...  کودن عرضه بی گمشو غرید بابا...  شه می اش وابسته بیشتر دادش می عذاب بیشتر چه هر... رسید

 سارا و مبل روی کرده بغل مامانم بابا... کنم می نگاهشون و گردم برمی... شیم می دور شالقه از زخمی شدت به بدنش

 کنم ارفر لیزا با خوام می...  کنم می نزدیکش خودم به بیشتر من و کنه می هق هق لیزا... کنه می طنازی داره پاهاش  دور

 من و سوخت می تب در لیزا... کردم بیدارش آروم من و خوابه لیزا... باشم باشون خوام نمی باشم اینجا خوام نمی...

 این فرهاد فتگ و زد لبخندی منه به پشتش که مرد اون به رو بابا... داره تب لیزا بابا گفتم...  رفتم بابا اتاق سمت به ناچار

 برم همیگ بابا... کرد می نگاه تر وحشتناک بابا از... بود طوری یه اش چهره کردم خوف برگشت مرد... من پسر... ئه کارن

 و ردک فرهاد مرد اون به رو بابا... کنه درمان رو لیزا که بده خبر دکتر به که منتظرم... سمتش رم می دارم نم و پیشش

 های چهب به شبیه من گه می بابا به و زد پوزخندی فرهاد... فهمیدم نمی رو جانشین این... شم می جانشینش من میگه

 ... دیگری چیز نه هامه رگ تو بابا خون فقط... کشیدم اتو

 شده اشرافی دنیای وارده من سن توی میگه...  زد پوزخندی فرهاد... ام بچه هنوز البته... دارم و لیاقتش من نه میگه دنیل

 آوردم ادی به من و... بیرون برم گه می من به دنیل... رحم بی و محکم خیلی بلکه باشه اینطوری که پسرک من مثل نه... 

 می رو اش برده دنیل آروم میگه فرهاد مردِ اون... بمیره یا باشه داشته...  زنه می داد... داره تب لیزا بابا میگم داره تب لیزا

 رم می مارگارت سمت به...  ندازه می بیرون من بابا سرخ نگاه و زنه می کجی لبخند...  هاپوشو هاپ... داره دوستش گه

 هبمیر خوام نمی لیزام سر باال شب تمام... خوندشه مادر چون داره دوست رو لیزا خیلی مارگارت خوام می کمک اون از و
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 دوست اباب... بود کرده فراموش من و بود بابا دوست مامان... نداشتم لیزا جز دوستی من... بود خوبم بسیار دوست لیزا...

 !!! کشید می داد سرم به و بود مرد آن

 : کرد شروع خودش که ببرد جلو کمی را کارن روحی فضا خواست و کشید نفسی شهره و کرد گریه آرام

 به ی وجهت بابا اما من مثل ناراحته خیلی لیزا...  بره می بیرون اتاق از  نشده خوب خوب هنوز وقتی رو لیزا رحمم بی بابا ـ

 بشم ونا شبیه من داره دوست شدت به که داره خوبی مربی... بگیرم یاد یکم بهتر شم بزرگ بهتر میگه... کنه نمی من

 ناچیز ی هدیه که میگه و ندازه می فرهاد... مرد اون سمت به رو لیزا بابا خورم می جا پیش روز دو مرد همان دیدن با...

 مردِ اون... بشه شکنجه لیزا   قرار که دونم می رو این اما حرفاشونه توی معنایی چه دونستم نمی... خاصش برده برای

 ام گهن بابا... کنه تکمیل رو رحمی بی تونه می چطور فطرته پست اینقدر چطور... زنه می منو خواهر منو لیزا داره فرهاد

 الم که کرد اعتراف لیزا اما... ضعیفم چقدر من که گفت می نگاهش با داشت شده خیره من نگاه به مرده اون و داشته

 مثل... ستنی ننه بچه من مثل... حسینهت قابل و برازنده واقعا فرهاد میگه بابا... داد شکستم...  شکستم... اونه برده اونه

 کودن رو من بابا تا... موند می پیشم همیشه برای   لیزا تا بودم فرهاد مثل کاش من... نبودم کاش نیست مانده عقب من

 !!! نبودم کدامشون هیچ مثل من اما... داشت می دوست رو من هم مامان حتی یا دونست نمی

 ؟!!! داشتی دوست رو فرهاد... کارن ـ

 : کشید عمیقی نفس و شدند جمع ابروهایش

 فرسته یم روزی شبانه دبیرستان یک به رو من... میگه و کنه می پام و سر به نگاهی بابا...  ئه کریسمس شب امشب ـ

 مکن یتشترب چطور دونم می من نیست الزم میگه بابا به شیما دایه... الزمه سختی یکم...  کنم پیدا و خودم فرهاد مثل تا

 گه می فرهاد درباره همیشه... داره اعتماد بهش خیلی بابا و بوده فرهاد دایه من دایه...  باشه شما افتخار باعث که

 فرهاد...  رفتنش راه تا زدنش حرف طرز از بود تر مخوف خیلی شیما دایه های قصه توی ترسوند می رو من که فرهادی

 ...!!!    خاصه

 : گفت آرام شهره  

 ؟!!! ببینی خاص و فرهاد میشه باعث چی کارن ـ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 371 

 : کشید نفسی کارن

 یه ایدب...  باشم رحم بی باید شدن فرهاد برای گه می  شیما  دایه... بشم فرهاد مثل بشم بزرگ من کاش میگه بابا ـ

 هدای... هخوردن آب مثل فرهاد برای کشتن میگه بابا...  ها برده نه مهمه خودم نظر فقط که باشم واقعی اشرافی ارباب

 آینه لوج فرهاد... باشه زیاد بکشه خواد می که کسی اون به تنفرش که میکشه وقتی نمیکشه الکی فرهاد میگه شیما

 !!... !بکشم یا... بزنم شالق طوری این... کنم اخم طوری این باشم فرهاد مثل تونم می من... شکلیه این وایستاده

 : گفت باال نوسانی با پس شد حالتش تغییر متوجه شهره

 ؟!!! کریسمس شب کـــارن ـ

 : داد تکان سری شده منگ کارن

 نمی ماا... کنه افتخار من به که کنم کاری باید امشب که میگه و... کنه می درست داره موهام بابا ؟... !!! کریسمس شب ـ

 باز که مترس می من...؟! خواد می یچ بابا واقعا... بابا چشم بگم بهش یا بایستم مودب باید شاید... کنم چکار باید دونم

 این وامخ نمی من ولی... بزنم یخ سرما از تا بیرون ندازه می و من بکنم بدی کار من اگه که ترسم می من... بشه عصبی

 و رفتهگ رو دستم دایه... سرافکندگیش نه باشم سربلندیش باعث من... کنه افتخار بهم بابا خوام می من بشه طوری

 خیلی دبای اومد خوشم کسی از اگه شه نمی دوستی برای قدم پیش اشرافی پسر یه... باشم مغرور کنم ماخ باید میگه

 می من... کنم چکار باید دونم نمی... داره دوستش گه نمی عشقش به حتی اون... فرهاد مثل کنم رفتار باش خشک

 مبه و شالق دایه بزنم شالق و برم راه پدرم مثل تونم می... باشم زاده اشراف یه تونم می دارم سال 13 فقط من ترسم

 باید من... شده داده توضیح ستمکار واقعا لغت فرهنگ در این ؟! رحم بی... بزنم رحم بی و محکم باید که گه می و ده می

 باید هگ می دایه... بشم آروم خودم که بزنم باید...؟! بینم نمی خطاکاری وقتی بزنم باید چرا... ؟!!! چرا ، باشم ستمکار

 !!! باشه راضی من از بابا چون مجبورم من و اجبار یعنی باید... بزنم

 : بارید چشماش از اشکی قطره

 روی یاهس شیک لباس یه با هم مامان و نشسته مخصوصش صندلی روی بابا... بزنم باید که زنم می چون ظالمم یه من ـ

 برای براش من نداره لباس هم هنوز اون کنم نگاهش خوام نمی... بد بسیار جای دقیقا اونجاست هم سارا... پاهاشه
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 ندمان زمزمه و آرام)  بیرون رفتیم ها هدیه برای دایه با وقتی مامان مال مثل خریدم خوشگل لباس یه کریسمس هدیه

 !!! کشه می رو ما بفهمه بابا نگفتیم کسی به(  گفت

 : گفت و زد لبخندی شهره

 ؟!!!  شد چه بعد خب ... کارن خوبیم داره راز من ـ

 : گفت و زد لبخندی کارن   

 از لیخی همشون نیست کسی اما کنم پیدا دوستی تا گرده می همه دور ام نگاه من و کنه می معرفی همه به و من بابا ـ

 به من...  زنه می صدام فرهاد اما... رم می سمتش به... باشم لو کوچو دختر اون دوست توانم می من... بزرگترن من

 حتما... داره تن به خاصی های لباس مامان مثل که... ئه همراهش خوشگل خانم یه دم می سالم بهش و رم می سمتش

 اسمش(  سوگلی) خاصشه برده خانمه اون میگه...  زنه می کجی لبخند فرهاد... خاصه فرهاد برای مادرم مثل هم اونم

 هعروسک یه مثل زنه نمی لبخند یه اصال که دختر اون گونه و خنده می فرهاد چی یعنی عالیه پرسم می... ست عالیه

 اهشنگ فرهاد...  هستن  ملکه یا شاهزاده یه ایشون یعنی میگم... مقام عالی یعنی عالیه میگه فرهاد...  کنه می نوازش

 ملکه اههمر ره می رمپد سمت به فرهاد... الیقیه ملکه خیلی گم می منم... منه قلب ملکه آره گه می مانند زمزمه...  کنه می

 و مر می سمتش منم نشسته ی گوشه دختره... رم می بشم دوست اون با کنم می سعی که دوستی سمت به من... 

 ونا اما... دم می سالم بهش دارم دوستش من خوبیه اسم... الیا نوشته کنم می اش قالده به نگاهی شینم می جلوش

 گممی... باشه الل نکنه...  میاره پایین رو سرش اون...؟! شی می دوست من با کارنم من میگم... کنه می ام نگاه فقط

 لوارش کت که مرد اون به من و شد کشیده قالدش... بفهمم تو منظورت تا بده فشار دستم کنم می درکت من الیا خوب

 که فهمم می من و ره می راه سارا مثل الیا... بدم نجات رو الیا کنم می سعی و ندازم می نگاهی تنشه گوزنی ابریشمی

 هب الیا قالده که رم می طرفش به کنه می صدام بابا... بشه دوست من با که نیست کسی اونجا...  شده سگ هم اون

 تدوس الیا با خواستم می من... داشتم دوستش که البته... دارم دوست رو و هاپو هاپ این که مگه من به رو... دستشه

 مین من...  شدنی ارباب الیق چقدر که کن ثابت ها این به... کن رامش بیا پس گفت... یدد رو من ذوق و لبخند... بشم

 ور روشی کسی به خوام نمی من... هستش وحشی حیوان یک الیا که یعنی این...  ؟!کنم رامش...  گه می داره چی فهمم

 ایموه و میشینم ده می من به و الیا بابا و  رم می بابا سمت به... بودن شده خیره من به الیا و بابا اما... کنم اجبار
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 نمی... خندند می دارن که کردم چکار من مگه... خند می دارن همه... زنم می لبخند الیا به و کنم می نوازش رو خرمایش

 درد با االی... گرفته ام گریه... کنه می پرتش و گیره می رو الیا قالده ناراحت بابا...  خندند می دارن همه اما... بخندند خوام

 ...!!! بابا... بابا که رم می طرفش به کنه می ناله

 : کنه آرامش کنه می سعی شه می خیره کردش عرق و عجیب چهره به شهره

 ؟...!!! نیست چیزی... کارن ـ

 : کشه می داد کارن

 هی به تون می چطور... شنبا صفت حیوان اینقدر تونن می چطور... بیچاره الیای...  بیچاره الیای... هست چیزی چرا ـ

 اشمب بابا مثل خوام نمی من... باشم ارباب خوام نمی من... باشن پست اینقدر تون می چطور... کنن تجاوز... بچه دختر

 ...!!! باشم فرهاد مثل خوام می من...

 : زد لبخند و شد آرام باره یک به ناآرامش و اشکی چهره

 رفح باش داره فرهاد... من مثل کنه می گریه داره ملکه... کنه می نوازشش رهدا و ست ملکه پیش باغ توی  اون ببین ـ

 رو هملک فرهاد... ست ملکه انکار و التماسه شبیه گه می داره که هرچه اما... گه می چی فهمم نمی خودش زبان به زنه می

 ازش خوام می... ؟! داره دوستش مه ملکه... داره دوست رو ملکه خیلی فرهاد دونم می من... طوالنی بوسه یه بوسه می

 و مقام برای مامانم مثل فقط نه یا ژولیت مثل... داره دوستش واقعا یا داره دوست رو فرهاد من مامان مثل اونم بپرسم

 نمی مه بخواهی تو که حیف ولی خواهد می داره قدرت اینکه واسه رو بابا که گفت... گفت سارا به بار یه مامانم... شکنجه

 ترقاب چه... کردند می رقابت داشتن پدرم ملکه جایگاه رسیدن برای دو هر اونها... باشی داشته رو دنیل  عشق تونی

 !!!  خوبه خیلی این... نداشت رقیب که بود خوشانس فرهاد ملکه اما... سیاهی

 ؟!!! پرسیدی فرهاد ملکه از کارن ـ

 : داد تکان سری کارن
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 من با هم مامان... کرده قهر من با بابا... رفتن همین واسه... نبود خوب فرهاد ملکه حال میگه بابا...  رفتن ها اون ـ

 منم... تانگورس فرستاده رو الیا که گفت بابا... ام خیره بیرون به اتاقم تو تنها منم... برگشته فرهاد با هم دایه... قهرکرده

 مین ازشون هیچی( شد خشن و کرد تغییر اش چهره) مکرد  پوره پاره رو همه و هام کادو... ریختم اشک فقط باشنیدنش

 مولیلیا الیا ارباب حتی... بدن پس جواب کردن که گناهی به همشون خوام می... باشن بابام و مامان خوام نمی... خوام

 می قسم گیرم می رو الیا اشک قطر هر انتقام من...  بدن پس جواب باید تکشون به تک... کشم می رو تکشون تک...

 !!! خورم

 ؟!!! روزی شبانه مدرسه فرستاد رو تو چرا بابات روز اون بعد بگی میشه... کـــارن ـ

 : شد آروم باره یک به اش چهره

 خوام می من... معمولی روزی شبانه مدرسه یه به فرسته می و من یا... باشم ارباب باید یا میگه و کرده صدا و من بابا ـ

 روم به رو بابا... کنم فرار خونه از خوام می من... ندارم دوست که بشم تبدیل یزیچ به نشم مجبور ولی اونجا برم

 دهم یم تکون و سرم...  ؟! بشی من مثل خواهی نمی ولی مدرسه اون به ری می که بگی خواهی می یعنی میگه و ایستاده

 فحش بهم ارهد بابا... نداشته لیاقت هبفهم تا بکشه سختی بره حقش میگه مامان... افتم می که زنه می بهم سیلی اونم...

 به رم می دارم... قطارم توی... نمیشم مرد وقت هیچ من... نخورم درد به...مانده عقب عوضی کودن یه من میگه... ده می

 وعقب کودن... بمونم همین همیشه برای ترسم می... ترسم می خیلی ولی خواستم خودم اینکه با... روزی شبانه مدرسه

 جز نم اصلیت از کسی اینجا... بشم آشنا اینجا محیط با برم دارم وقت امروز من و... میشه شروع فردا ها کالس... مانده

 میشینه قرمز مو دختر یه من کنار... دارم دوست که باشم طوری اون که... داره خوبی حس این... ندارن خبر مدیریت

 می... بشم دوست باش ترسم می...  روشنن سبز اشچشم... شن می خاص خیلی زنه می خورشید وقتی موهاش...

 گرفتمن نقشی هیچ من داریم تئاتر کالس امروز... بشه طوری این خوام نمی من... الیا عاقبت بشه عاقبتش که ترسیدم

 سحسا نگرفتم نقشی اینکه از... کنم می تماشاش دارم من و... داره و دار مزرعه یک نقش قرمز مو دختر همان سانتا...

 ما هب داره... بشم کالم هم شده تعیین های دیالوگ با حتی باش توانستم می من نباشد چه هر خب... کنم می حماقت

 ...!!! نفس... نمیاد باال نفسم...  خوام نمی... کنه تعظیم خوام نمی... کنه می تعظیم

 . بود شده خیره کشیدن نفس برای کارن تقالیی به و بود نشسته سرجاش آرام خیلی اما شهره



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 375 

 قدری به است ریخته خود در و کرده تحمل جوان پسر این آنچه ، کشید نفسی و شد بلند شهره و شد خشک باره یک به

 ! تراضاع نه کند دلسوزی نه برایش تواند نمی کسی و بکشد را خود بار یک  سال هر ها سال توانست می که بود دردناک

 ؟!!! شدی دوست سانتا با کی... کارن خب ـ

 : گفت طوالنی مکثی از بعد و ماند ساکت دقیقه چند برای کارن

 هب دستشو... ئه ممنون من از دادم بهش چترم اینکه برای  میگه... اومد چترم دادن پس بخاطر خودش اون... دوم سال ـ

 خواد می... گه می من به رو بابا...؟! نه مگه میشیم خوبی های دوست ما...  دم می فشار و دستش منم و گرفته طرفم

 جورج به دیدنم با سانتا... بور و موطالیی پسر یه با اونجاست... گردم می سانتا دنبال دارم دو با منم... ببینه رو دوستم

 تهس خوشبخت میگه جورج... باشه دوست من با فقط سانتا خوام می من اما دوستش هم جورج و دوستشم من میگه

 می اکج پرسه می میاد ام همراه دو با و گیرم می رو سانتا دست ندارم خوبی حس... نیستم دیدنش از خوشبخت من اما

 هم اسانت آمده خوشش سانتا از بابا...  میاد دنبالم داره خوشحال اونم... ببینه رو تو خواد می بابام گم می من و برمش

 فرن یک برای خواد می... باهاشم منم... کنه می خرید داره سانتا... شده راضی من از بابا که خوشحالم منم... طور همین

  یک الخوشح سانتا... دارم سانتا پیش بودن با خوبی حس... بگیره رو بهترین که کردم کمک منم و... بگیره هدیه خاص

 این از هک کسی چه برای پرسم می و زنم می لبخند... خوشگله میگه... گیره می من سمت به خرید سنگی قدیمی آسیاب

 دیدم که بور پسر همان... دیگه جورج میگه واکنشی هیچ بدون اونم... ؟!عشق روز توی اونم... ؟! میاد خوشش چیزها

 سانتا... مرفت عقب... باشه زیبا تقدیسی تونه می این بوده مزرعه یه توی قبلیشون خونه و پدرجورج چون میگه سانتا...

 یابآس... ؟!بخواد من از بیشتر رو روستایی اون تونه می ورچط... ؟!داره دوست من از بیشتر رو زشت چاق پسر اون چطور

 تنفرمم ها زن همه از من متنفرم ها سانتا همه از... متنفرم ازش منم... کرده قهر هم با سانتا... شکستمش...  متنفرم ازش

 نمم... ببینم رو دایه من که بریم فرهاد عمارت به رو زمستان تا اومده دنبالم بابا... ندارن دوست من کدومشون هیچ...

 نمی نیست خوشحال هم خیلی بابا...  هست بقیه از تر مهربون باهم اون باشم لیزا با خوام می برم اونجا که دارم دوست

 ردمو قصه...  خونم می کتاب دارم منم... باشه آروم که کنه می نوازشش داره مامان... بپرسم ازش ترسم می... چرا دونم

 من که میگه مامان اما... نگرانه من آینده درباره بابا...  مامانه با بابا مکالمه به حواسم اما..." کوچولو دهشاهزا "لیزا عالقه

 دنیا زچی هر از برام این بینم می رو لیزا ها مدت از بعد دوباره که خوشحالم بیشتر من ولی... ندارم مشکلی هیچ... خوبم
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 ازمب فرهاد... بود قبال که طوری همون... شده بلند موهاش ممکنه... باشه کرده فرق خیلی لیزا ممکنه چه اگر... تره زیبا

 که  هد می دستور خدمتکار به مامان... میشم عجیبی چیزهای متوجه که شدیم پیاده هواپیما از...؟!!! کرده کوتاه و موهاش

 هست صومعه به شبیه اینجا... ؟! بشه گم ممکنه ساله14 پسر یه نیستم بچه من... نشم گم که بگیره محکم رو دستم

 نهنمو و دار خنده... دشت های گل به شبیه... رنگ و رنگ و رنگ... طورن همین هم ها مرد بعضی پوشیدند پا سرتا از همه

 رون می صومعه طرف اون به طرف این از رنگی های لباس در ها راهب که کنم تصورم رو نقاشی تونم می...  ست

 ضعری بسیار ماشین اون درون ده می دستور بابا... زنم می لبخند بهشون منم...  کن می نگاه ام به دارن ها بعضی...

 مه آغوش در...  ره می بابا پیش و آورده در رو هاش لباس ماشین حرکت با مامان... نشستم مامان کنار منم و بشینیم

 نمی قلمنت من به حسی هیچ دیگه مامان داییص... کنه نمی اذیتم هاشون کار دیگه رم می پنجره سمت به منم و هستند

 ودمب که مدرسه نکردم تجربه رو شلوغی من... متفاوتی دنیا چه...  گردشه حال در ماشین بیرون به حواسم من... کنه

 طوری اینجا... بود یهودی کلیسای به وابسته چون بود صومعه به شبیه بیشتر ما مدرسه البته... بودم گیر گوش همیشه

 مامان ولی شمدلتنگ چقدر... سادرینا خونه با متفاوت حتی و مدرسه با متفاوت بابا قصر با متفاوت... دلچسبه و شلوغ دیگه

 پس... میگیره لکنت گه می دروغ وقتی مامان البته... گه می دروغ شاید دونم نمی... مرده گرفته سرطان اون گه می

 لیزا... کنم می نگاهش گیج...؟!!! طمع... بچشی رو لیزا طمع دارم تدوس کارن گه می من به خطاب بابا... گفت می راست

 یم نوازشم خودش بعد و گرفت می کتک باد به رو من  هست هم خوبی خواهر بگم اگر...  برام بود خوبی بسیار دوست

 یسر بابا...  بود من خوب دوست لیزا گفتم همین برای داشتم تجربه... نیست خواهرم...( ج) اون که گفت می...  کرد

 معط اولین سالمتی به میگه...  نوشید رو زرد مایع اون و خندید مامان با و... هست هم خوبی هاپوی هاپ گفت و داد تکان

...  مبرسی که شم می منتظر( ...   کشید پوفی...) پیچیدن می هم به دوباره و بوسید رو جولی همزمان و پسرم اربابی

 تو هگ می بابا به رو و ایسته می جلوم جولی که برم عمارت سمت به خوام می ذوق و شوق با... رسه می سر به انتظارم

 هچ برای...  بگه بهم قراره رو چی  مامان ببینم منتظرم من و ره می و ده می تکون سری بابا... کنم می آمادهش من برو

 ینم کار این همیشه چرا... کنه می درست رو تمک...  میاره در پالتوم و کنه می مرتب و موهام... بشم  آماده باید چیزی

 کنم تاررف اون با دنیل مثل لیزا با باید من گه می مکثی از بعد...  بزنه حرف که منتظرم من و... کارن زنه می لب... ؟!کنه

 با پدرم اررفت از منظورش دونه می... خواهرمه لیزا دونه می اون بخواهد چیزی همچین من از تونه می چطور زده خشکم...

 هست چرا زنم می داد... نیست نه میگه جولی... خواهرمه اون...رم می عقب قدمی باخواهرم داشتن رابطه یعنی اون
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 رفتار طوری این که نمیاد خوشم من که سخته درکش... فهمن نمی چرا... خواهرمه دونی می هم تو... منه خواهر اون...

 کموزی صدایی و گرما....  رم می دنبالش منم... ره می داره عمارت سمت به و کشه می افی جولی... سخته درکش... کنم

 تیوق...  بزرگه ولی... بابا عمارت مثل نه...  بزرگه اش خونه فرهاد... کنم تحملش مجبورم اما میده بهم شدیدی سردرد

 فرهاد... میشینم مبل روی... رم می ی گوشه به و... گیرم می پایین و سرم کنه می نگاه بهم داره که ببینم می رو ملکه

 ستمنش اینجا وقت خیلی... بینمش نمی که گردم می لیزا دنبال... عجیبن و مست ام بقیه زنه می حرف داره پدرم همراه

 ام ونهش روی دستی...  نبخشه و من داره حق کنم مراقبت ازش نتونستم من... ببینه و من نداره دوست... نمیاد لیزا ولی

 رو شخواست که کنه مجبور و من اون طریق از خواد می پدرم شاید...  میشینه کنارم... کنم می فرهاد به ی نگاه نشسته

 ونهد می چطور کنم می نگاهش دارم مهبوت منم... گردم می کسی چه یا چی دنبال دونه می که میگه فرهاد...  بدم انجام

 دنبالشی هک اونی میگه...  کنم می نگاه براقش های کفش به ارمد و گرفتم پایین و سرم... باهوشه خیلی فرهاد گفته بابا

 بینه می هک رو ام نگاه... منه آرزوی اوج این... بخوام معذرت ازش ببینمشو تونستم می واقعا...  ببینیش تونی می... بیرون

 !!! المخوشح چقدر که فهمه می لبخندم با... بگیرم تصمیم تونم می خودم خواهش یه نه شوخیه نه میگه

 ؟!!! دیدی رو لیزا... کارن ـ

 : کشید نفسی کارن

 یم خشک زنم می صداش... وسایله کردن مرتب حال در ولی غمگین... رم می سمتش به...  آشپزخونه توی ست اونجا ـ

 یم بعق که رم می سمتش به... کنه می تعظیم بهم و شه می محو لبخندش بعد و زنه می لبخندی... گرده برمی و... شه

 از ردهک مشت رو مچش نیستم راضی این از حتی من ولی... داره تن به خدمتکاری لباس نداره قالده که شم می متوجه ره

 ههمیش برای... کنم فرار باهش دارم دوست... باشه اینجا اون خواستم نمی من قسم خدا به اما... ناراحته و عصبی من

 خوام می من اما نمیاد در صداش... کنه می گریه صدا بی داره لیزا... اون باشم من فقط کس همه از همه از بشم دور

 می دنبالش منم و ره می اتاقی توی رم می دنبالش منم... کنه می فرار کنارم از دو با...  بشه پخش گوشم توی صداش

 از نالید.. . باشم راقبتم نتونستم من... ببخش من... لیزا میگم... کنه می گریه داره من به پشت لیزا کنم می باز در رم

 داد... اومدم تو برای لیزا نالم می کنه رفتار طوری این تونه نمی لیزا گرفته بغضم... برم  که کنه می التماس... برو اینجا

 دست هاش دست من خدای... میشه مانعم دستش با اون شم می نزدیک بهش... برو... برو ازاینجا...؟! من برای زنه می
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 و... نیست مربوط من به گه می و کشه می پس و دستهاش...؟! طوری این چرا چطور ازش پرسم می... مگیر می و هاش

 !!! کنم می نگاه اتاق به و... نشستم ملکه های عکس از عجیب اتاق اون توی من... ره می اتاق از

 ؟!!! ندیدی رو لیزا بعدش... کارن ـ

 : زد لب و داد تکان نه عالمت به را سرش

 نیستم ردم من گیه می بابا... رم می کالج به امسال من و شد عصبی دستم از هم بابا... ببینه و من خواد نمی دیگه هرگز ـ

 میشه مبه زیادی دوستی پیشنهاد همیشه و کیم من فهمیدن همه زود خیلی لندن کالج به رسیدن با ولی... ندارم تمایل

 !!! کنه می برخورد باهم داشتنی دوست تگیآشف و دستپاچگی با که شدم دختری عاشق من اما...

 ار واقعی کارن خوبی به حال بیاد باال دومش شخصیت که بود وقت داشت وقت اما ، کرد ملودی عکس به نگاهی شهره

 . بود دوم کارن حس از تر مهم ملودی به کارن حس اما شناخته

  ؟!! داشتی دوستش... کارن ـ

 : زد لبخندی

 نمک می حس شیرینی نوایی میارم رو اسمش وقتی...  ده می بهم رویای حس...  قشنگه اسمش. .. خوبه واقعا ملودی ـ

 نداره مپدری ارث به تمایلی هیچ اون بقیه برخالف... مهربونه من با... داشتنیه دوست شرقیش چهره...   باهوشه و زیبا... 

 به احتیاج هک داره اونقدر خودش گفت وقتی... فهمیدم رفتیم اسکی به هم با وقتی این... ده می اهمیت من به بیشتر بلکه

 سرپ یه خوشبختی نهایت این... کنه زندگی ناشناخته جای یه توی من با که اینه آرزوش تنها بلکه نداره من ثروت

 !!! کنه می درکم... مهربونه من با اینقدر که خوشحالم زیاد بودم خوشحال منم و ست ساله19

 ؟!!! شد شما جدایی باعث چی کارن ـ

 : گرفت را اش چهره ناراحتی و شد پاک لبخندش
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 نگفتم هیچی من اما... کشه می داد داره ام مانده عقب و کودن اینقدر که شده خسته... شده خسته ازم میگه ملودی ـ

 که رتیوص در باشه دیگه پسر یه با اون که اشتباه... بشه صمیمی اونقدر دیگه کسی با من جز ندارم دوست گفتم فقط

 و مانده عقب من که کشه می داد بازم اما... رسونه می من کودنی حرفم کجایی... کنه می ی معرفه پسرش دوست من

 هک دیدم من اما... نبوده خیانت قصدش... نداره مخالفش جنس های دوست با صمیمیتش از قصدی اون... نشینم غار

 !!! زدم توهم من و نکرده گه می ملودی ولی... کرد می خیانت داشت

 : گفت همین برای بود کارن دوم شخصیت دیدن برای آماده شهره ـ

 !!! کن باز چشماتو آرام کارن ـ

 و اتاق عکس با و داد تغییر را عکس شهره مکثی از بعد شد رو روبه ملودی عکس با و کرد باز را چشمانش آرام کارن

 .  بود برده ماتش کارن ، کرد برخورد ملودی بدن قطعه قطعه جسم

 : گفت و کشید نفسی شهره

 ؟!!! کردی کار این تو... آوردی سرش بالیی چه یادته ـ

 هب نداشت حسی هیچ انگار  شدند، عروسکی و حس بی کارن، مظلومیت از چشمانش و رفت باال کارن های لب گوشه

 : کرد نگاه شهره به داد تکیه صندلی

 !!! عوضی... بود حقش آره ـ

 وجودش از کارن و دارد دوم شخصیت واقعا که داد می نشان این خورد یکه کارن سلیس فارسی اتکلم و لحن از شهره

 . ست خبر بی

 ؟!!! درسته نکرده رو کار این کارن ـ

 : گفت آرام و خندید صدا با
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 لیخی اون دونی می تو...  همین ست عرضه بی کودن یه اون... بشه من مثل تونه نمی هم بخواد اون... بود بامزه خیلی ـ

 !!! نکن مقایسه اون با و من... نشده گرفته شیر از نی نی یه... کوچولو بچه یه ست بچه خیلی

 : رفت دیگه های عکس سمت به و شد بلند شهره

 ؟!!!  داشتن ی گناه چه... کشتی چرا...کردی چکار رو ها این ـ

 : گفت و زد لبخندی

 هم ها اون...؟!!! کنیم حال یکم(  کرد زمزمه...) دادم پیشنهاد طفق من خواستن خودشون... بودن غذا پیش ها این ـ

 !!! نبودن هم خوب زیاد خوب ولی... بودند خوبی های برده البته... دادم حال هم کردم حال باهشون منم... پذیرفتن

 : بودند اشرافی و دار پول همه بود کرده چک را ها آن همه زندگی و خانواده شهره

 !!! داشتند خانواده... بودند دار پول ترهایدخ این ی همه  ـ

 !!! بودن هیجان و لذت عاشق خودشون... منن برده گفتند خودشون ولی... باشن داشته ـ

 : پرسید می دیگری طور باید پس هیچی نداشت واکنشی هیچ که دید شهره

 ؟!!! داشت زیادی لذت که کشتی رو کیا... چی بعد ـ

 :  شد ریلکس و برد عقب را سرش

 !!! بودم متنفر ازشون بیشتر همه از که نفری سه اون ـ

 : آورد یاد به اش خانه خدمتکاران از دوتا با شاون دنیل قتل  یکباره به شد اسم منتظر شهره

 !!! سارا و جولی شاون دنیل ؟...!نفر سه ـ

 : کرد نگاه شهره مشتاق چشمان به و کرد باز چشم
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 !!! میاد خوشم باهوش های زن از ـ

 ؟!!! چطور... جرمی...  چه به... چرا ـ

 : زد پوزخندی

 هم هرزه دوتا اون... بود من جای شاون دنیل... منه با که این  باشه من با که کسی هر جرم... بگم بهت بزار... جرم ـ

 آویز حلق رو عوضی زنیکه اون سارا... راحت خیلی... کشتمشون چطور اما... بده دستور بهم کسی نمیاد خوشم طور همین

 رفتم اون از بعد... کرد پرواز و... بود داده حکم قاضی خوب اما نکشمش کرد می التماس چقدر دارم یاد به هنوز کردم

 دش نمی هم دو پا... باشه ملکه خواد می دلش گفت می همیشه بیچاره بدبخت... بود خواب آروم خیلی)...( فاح اون سراغ

 یوقت که نمیومد خوشم خون از اینقدر وقت هیچ... کنه می آرومم هنوز خسش خس بریدم گلوش داشت خود جای ملکه...

 تدس کردم اش تیکه تیکه کرد نمی قبول قبرم حتی رو نجس جسم این...  بود خیره بهم و بود کرده باز و چشماش

 می طوری باید اون... شاون دنیل... رسید ابدی آرامش به که کردم خردش اونقدر... سرش ، بدنش ، پاهاش ، هاش

 و گتفن های گلوله همه...  قصد سوء... ؟!!!نبود مسخره... قصر شاه جان به قصدت سوء یه... ترسید می ازش که کشتم

 کسی چهی خودش جز کرد می فکر شاون بیچاره...  ببینه رو کننده سوءقصدت نکرد فرصت حتی... بدنش تو کردم خالی

 !!! بودم من اما... نیست باهوش

 : سیدپر شهره

 ؟!!! هستی کی تو و ـ

 : دوخت شهره چشمایی به و گرفت زمین کف از را نگاهش

 !!! نیستی باهوش اصال کردم می اشتباه ـ

 : زد پوزخندی هم شهره

 !!! بشنوم خودت دهن از خوام می شاید ـ
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 : کرد ی نگاه را پایش تا سر از شهره به و زد لبخندی

 !!! کیم من فهمیدی االن تا تو... کیم من دونی می باهوشی نه ـ

 !!! فرهاد ـ

 : داد تکان سری شهره ، زد لبخندی کارن

 ؟!!! بعد های قتل چی اون از بعد خب... فرهاد ـ

 رفح به را رحم بی قاتل این چطور دانست می شهره و گفت می افتخاراتش درباره داشت گوی شد تر پررنگ لبخندش

 : کشید

 برده یه پیش... داشتم دوست تنوع خوب اما... داشتم برده کلی... ارباب مشد من... کرد فرق شرایط خب بعدش ـ

 صومد... رو خان اسکول اون نه شناسه می و من فقط که اینه ست زنده االن که نکته بهترین...  خوبیه پسر رفتم فروش

 !!! عسلی چشم و خرمای مو کنه می جدا رو من ماه هر های برده

 ؟!!! نبودن تر خوشگل تو های برده... نوع این چرا ـ

 : گفت و کرد کج را لبانش

 می هام برده که هم بعد...  بودن تری خاص های برده اون... داشتم دوست طوری این البته...  تنوع ولی بودن خب ـ

 !!! اومد بلورین چشم دختر یه اینکه تا... کشتم

 خواست می که بود چیزی از نگران شهره ، اریدب می صورتش از نطقه هر از لذت شد خوشحال و راضی واقعا اش چهره

 : بگوید

 !!! بود فرهاد دختر... جالبترش... کرد پیداش اون... نبود هم مالی البته... بود مشاورش دیوید پسر اون ـ

 : شدند گرد شهره چشمای ناخواسته
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 ؟!!! درسته بزنه صدمه اون به خواست نمی فرهاد و ـ

 : داد تکان نه جواب به سری

 خواستم می... میومد حساب به من رقیب تنها که بود کسی دختر چون چرا دونی می... داشت زیادی لذت کشتنش ـ

 عوضی اون تمام مثل لیزا مثل... ملودی مثل... ببینم گستاخش نگاه اون توی رو ترس خواستم می... افته بی پام به فرهاد

 !!!                     همشون مثل... ها

 سیک کند آزاد را خودش اگر بود نگران شهره اما ، بستند دستانش دانست می اینکه با ، شدند نزدیک هم به ابروهاش

 . بگیرد را جلویش توانست نمی

 ؟!!! باشه تو برده خواست می اون... بزنه صدمه فرهاد دختر به باید چرا فرهاد...  خب ـ

 : زد پوزخندی و کرد خم را سرش ، شد خیره شهره به و آمدند باال سرخش و حس بی نگاه

 اصیل...  فرهاده حرومزاده باشه چه هر... شد نابود...  شکست... بود اشرافیت اوج تو که وقتی... کردم اش برده خودم ـ

 تمرف می وقتی دونی نمی... بود کثیف خون یه نمونه خودش... داشت تن به اربابیت لباس فقط اون... من مثل نبود

 دهبر خواستم نشست دلم به اما... داشت زندگی برای بیشتری شانس اون... بود باال ملشتح قدرت چقدر سراغش

 !!! نداشت لیاقت عوضی اون اما... باشه خاصم

 : داد نشان آرام را خود و گرفت را نگاهش شهره

 ؟!!! کرد پرواز اونم پس ـ

 : گذاشت دیگرش پای روی پاهاش و داد تکیه

 !!!ئه فرهاد حرومزاده کشتن االن من هدفه تنها... کرده امضا رو مرگش برگه.. انکارش با ولی... نه خب ـ

 مرد ینا اسم تلخی و شیرینی به که فرکان یا کارن از نگاهی رد که دانست می ،  رفت میزش سمت به و شد بلند شهره

 . کرد می دنبالش  ـ بود جدید فرهاد و کارن از تلفیقی که ـ بود
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 ؟!!! بشه راهت سد تونه می اون... کنی چکار خواهی می اون با چی کارن... فرهاد خب ـ

 گاهن فرکان به و آماده را آرامبخش شهره ، بود گرفته تمسخر باد به را شهره سوال و خندید می صدا با فرکان که حالی در

 : کرد نگاهش منتظر هم شهره کرد برخورد شهره به یخش نگاه وقتی کرد؛ می

 ؟!!! کنه کنترلت تونه می اون... کارنی نبد تو که دونی می تو ـ

 : گفت اخمو و عصبی فرکان

 !!! نیست حدش در ـ

 ...!!! نداری وجود اصال براش تو... نداره تو به احتیاج... شناخته رو خودش االن اون... نداره احتیاج تو به کارن ـ

 : کرد آماده را آمپول میز زیر از شهره و شدند باز ها دستبند تالش اولین با

 رو خودش االن تا وگرنه... کشه می نفس داره هنوز من بخاطر کارن... ها عوضی اون پیش بری که داری دوست انگار ـ

 !!! ببری سوال زیر و من تونی نمی تو... فرستاد می فانی دیار به

 : کرد نگاهش محکم شهره

 تونستی نمی تو... داشت دوست رو پدرش و مادر کارن... خواد نمی اصال دیگه االن... نخواسته رو تو وقت هیچ کارن ـ

 !!! ببینی شاد اون

 : کرد بلندش و گرفت را شهره یقه

 زدم حرف باهت اگه من... بندازی گیر و من که داری نقشه دونم نمی کنی می فکر... کنی می امتحان داری منو جوجه ـ

 ...!!! پیوست تاریخ آشغال سطل به ناو... ندارم احتیاج عورضه بی کارن به دیگه چون خواستم خودم...

 : شدند تار چشماش و رفت بازوش سمت به شهره از نگاهش کرد حس که سوزشی با

 !!! نداره احتیاج تو به کارن ـ
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 به و دکشی نفسی شهره ، شد زمین نقش هم کارن حال بی جسم او با و افتاد شهره و گرفت را فرکان نگاه دور تاریکی و

 . شد خیره انجو پسر معصوم چهره

 *** 

 : هیما

 دوخته چشم هنوز من اما ، آمد سمتم به شد داخل و کرد باز را در فرهاد ، برود در سمت به ام نگاه شد باعث در صدای

 لرز اعثب اتاق آن از تیری بار هر اما ، شناختمش نمی حتی که کسی ، کشیدم می را کسی انتظار که گوهی جاده به بودم

 . شد می ام گریه و

 کلمه یک حال تا لعنتی شب آن از ، کردم نمی درک را هیچی نداشتم حسی ، نشست جلوم و کشید سرم به دستی فرهاد

 شکنمشب کردم می سعی اگه که بود گلویم در چیزی اما ، کنم می منتقل را ناراحتیم که دانستم می ، بودم نزده حرف هم

 . زبانم نه میامدند در حرف به هام اشک بجاش

 حرف تک تک نداشتم بدن در حسی هیچ گوهی گرفت دست به را بودم بسته ها آن با را زانوانم که های دست فرهاد

 چه که دارم یاد به خوبی به لعنتی شب آن از ماه یک این در خواست می چه دانستم می ، بودم حفظ را فرهاد های

 . بود سرم تکان و سکوت فقط من جواب و بود کرده های خواهش

 ورچط ویال آن در شده نابود( هیما) من اما ، خواست می مرا صالح ، بود پدر خودش قول به ، شد نمی خسته فرهاد ولیکن

 ترین قدسم نابودی خواستم ،نمی بیارم باال ها شکنجه اون یاد به هم باز توانستم نمی ، دادم می تشخیص باید را صالح

 . دانست می نو و خاص هم را دخترش صالح برای تکرار  پدر، و بود پدر او ولی ؛ بدهم شرح کسی با زندگیم چیز

 راتب بدبختی کلی با من بابا هیما... کشی می و من داری نکن طوری این خدا رو تو... کن گوش بار یه... عزیزم... هیما ـ

 !!! همین... مشاور خانم پیش بری هم بعد... ست ساده معاینه یه فقط میشه درست چیز همه... گرفتم وقت

 آغوش به را سرم فرهاد ، آمده لطافتم سر بالیی چه که آوردم یاد به باز من و کردند تر را هایم گونه آرام هام اشک

 : گفت کرده بغض و گرفت
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 !!! نکن گریه... دلم عزیز بشم فدات... بگیرم ازش هاتو اشک این تاوان ذاری نمی چرا پس ـ

 . ببارند بیشتر که داد می دستور شمانمچ به گوهی نکنم گریه گفت می که بار هر اما

 *** 

 فرهاد صدای ، بروم اتاقم در سمت به و بیام بیرون ، بودم پیچیده خود به محکم که مالفه زیر از شد باعث صدایی

 : کرد میخکوبم

 ؟!!! دن می کی رو حکمش... بعد خب ـ

 ... ـ

 !!! ببینم شو جنازه خوام می... باشم اونجا گناهکار شاون کارن بگن وقتی خوام می... خوبه ـ

 ...ـ

 ؟!!! خوبیه بسیار شاهده اون بود ویال تو اونکی شد چی مرد اون... کن کسب و اعتماد این پس ـ

 ... ـ

 ...!!! باشه ممکن کجا... لعنتی ـ

 ... ـ

 !!! آخرتم خبر منتظر... دارم ایمان هم تو به من البته...  میاد بر کاری هر موذی کارن این دست از درسته ـ

 ...ـ

 !!! باشی موفق ـ

 : داد تکان را تلفن و زد لبخندی دیدنم با فرهاد کردم باز را اتاق در
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 !!! داره دادگاه دیگه  ماه یه...  گرفتنش ـ

 : نالیدم

 ؟...! بدید اینقدر چرا...  چرا ـ

 : گرفت قاب را اشکیم صورت و آمد سمتم به فرهاد

 ...! باشه شاعمال گویی جواب باید... شه حق ـ

 دغدغه اتنه شکست و رقابت که های آدم میان ، باشم زنده خوام نمی ، شدم خسته ، نشستم در پشت و اتاقم برگشتم

 . باشد شان

 *** 

  قبل ماه یک

 : بودند شده جمع اخماش ، کرد نگاه شهره به و کشید نفسی صالحی دکتر

 !!! ده می نشون ریکشن چطور ببینم خواستم می... شدم مجبور من کنید باور استاد ـ

 ؟!!! دختر... دن می مشاوره دوشخصیتی بیمار یه با مگه مطب تو... بکشه هم رو تو بود ممکن اما ـ

 به کانفر بلکه نیست وابسته فرکان به کارن... خیال بی رو این... بود م چاره تنها... عمومی جای بیاد نبود حاضر خب ـ

 توی یبچگ تنفرات... ناخواسته البته...  ده می کشتن دستور داره کارن یعنی چی ییعن دونی می...  ست وابسته کارن

  ست هیما عاشق اون... پرسیدم فرهاد دختر درباره اومد هوش به وقتی... زده بیرون بدی واقعا شکل به سالی بزرگ

 دوستش ماندگیش عقب کارن قول به اینکه وجود با شده که های شکنجه وجود با که زنی اولین هیما که طور همون...

 ...!!! باشه کارن قدرت تونه می خودش این... داره

 : گفت و کرد قطع را حرفش صالحی دکتر
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 وقت هیچ... بکشه اون فرکان مرور به ممکن... کرده برده.. کرده شکنجه و دختر این کارن...  باش ببین واقع شهره ـ

 فیلم این دبای نظرم به...  بیاره دست به رو داده دست از که آنچه تونه یم هیما با کارن که کنی تضمین حرف چند به نباید

 !!!  ببینه باید کارن رو

 : گفت ناراحت شهره

 ...!!! استاد اما ـ

 تارخودمخ بتونه و... بیاد در افسردگی از که بدی درمانی مشاور براش و بشه آگاه دومش وجود به باید کارن... نداره اما ـ

 !!! رکانیف لیست توی هم تو... بده خبر هم پلیس به فورا ضمن در راه بهترین طوری این... نکنه تکیه نشدرو به و باشه

 . کرد کور را شهره ذوق و زد لبخندی استادش که گفت" چشم" میلی بی با و شد زیر به سر ناراحت شهره

 می تهشناخ مجرم هم گناه بی کارن طور این زیرا  دهد خبر پلیس به  نخواست ولی شد استادش دستور اطاعت به مجبور

 . شد

 اام اوست منتظر کارن عمارت سلطنتی مبل روی حال و ، بگوید مخوفش درون درباره کارن به خواست دلیل همین به

 . بود شده طوالنی شهره انتظار و بود بیرون هنوز کارن

 : دید سرش پشت را فرکان که شود بلند خواست کالفه

 !!!  جرعتی چه... شیر قلمرو در آهو...  دکتر خانم سالم ـ

 . خودش تا بود فرکان توسط کارن کامل تصرف نگران بیشتر واقع در ، کند چه دانست نمی و بود خیره او به شهره

 ...!!! پلیس که... بگم بهت اومدم ـ

 : نشست مبل روی فرکان

 اون هب دلتم...  اینجا اومدی دفاع بی... نداری دست رد هم مدرکی تازه... نیستی احمق اینقدر تو... دکتر خانم خیال بی ـ

 !!! نمیشه مدرک...  نکن خوش دیزنیت فیلم
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 . بود شده خیره فرکان خونسرد اما حس بی چهره به شهره

 سری و زد لبخندی ، هست ناتوان واقعا او پیش در دانست می ، بود دیده حال به تا فرکان از که قدرتی و شناخت با  

 : داد تکان

 ؟!!! روانشناس یه یا تر قبول قابل قاتل یه حرف کنی می فکر ـ

 : گفت و شد بلند فرکان

 !!!  روانشناس اون نفس به البته صد و... داره قاتل به بستگی ـ

 : شد تر عمیق لبخندش شهره

 ؟!!!  باشی ترسو اینقدر کردم نمی فکر...  بکشی و من داری قصد پس ـ

 دهش خیره او به شهره ، رفت مارگارت طرف به و زد لبخندی آمد می سینی با داشت که کرد مارگارت طرف به روی فرکان

 . شد خیره استاد اسم به ، لرزید گوشیش ، داد می دستور و زد می حرف مارگارت با داشت که بود

 ...!!! استاد سالم ـ

 : پرسید نگرانی با استاد

 ؟!!! کجایی ـ

 : گفت دلیل همین به کجاست بگوید نبود اضرح و کرد درک را نگرانی و ترس شهره

 ...!!! زنم می حرف بیماریش درباره دارم... شاون جناب عمارت ـ

 : زد داد استاد

 ؟!!! اش خونه رفتی بعد نگفتی... بده خبر پلیس به نگفتم مگه پیشش رفتی خودت پای با... میشی عاقل کی تو دختر ـ
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 . رفت و کرد تعظیمی و گذاشت رویش روبه  را شهره قهوه فنجان و میز روی را سینی مارگارت

 !!! االن بیرون بیا اونجا از شهره ـ

 شناسم می کارن من... کنم رفتار چطوری دونم می من تازه... بکشه من آدم همه این میون که خل مگه... بابا هی ـ

 !!!نرسوندم ی صدمه کارن به من... گیره می دستور اون از فرکان...

 : داد گوش شهره صدایی لرزش و چهره به و نشست جلوش فرکان

 !!! فعال... باشه ـ

 : گفت پوزخند با

 !!! کن میل...  باش راحت ـ

 تر پهن لبخندش ، کرد نگاه فرکان دودی عینک در شده قاب چشمان به و نوشید ای جرعه و برداشت را فنجان شهره

 : شد

 !!!   نداره حالی کشم نمی سم با من نترس ـ

 : گفت و گذاشت میز روی را فنجان شهره

 ؟!!! بزنیم حرف یکم داری دوست ـ

 : گفت و داد تکان سری فرکان

 ؟!!! بدونی چی درای دوست... البته ـ

 کرد می تصور گاهش شکنجه در را او داشت که مغز و مشکی عینک قاب پشت سرخی نگاه از خبر بی شد جا جابه شهره

 : زد می لبخند و

 ؟!!! کردی می چکار باشون موند می دستت رو زهجنا همه اون خب ـ
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 : گفت و شد متمایل سمتش به فرکان

 و بلورین چشم اون یا...  چطوره روشم... کشم می چطور پرسیدی می باید مثال... ها داری پرشی سوال... ی عجله چه ـ

 ؟!!! نیستن بهتری های سوال ها این... آرامشگام به بردم چطور

 تداش که کرد نگاهی فرکان به شد می سبک داشت سرش کند رفع را گلویش خشکی تا داد ورتق را دهنش آب شهره

 : زد می لبخند

 ؟... !!! تو... تو ـ

 : گفت تمسخر و لبخند با فرکان

 ...!!! فرهاده قهوه خاصیت... بره می خوابت بعدم ره می گیج سرت یکم فقط... نیست چیزی ـ

 . نشد هیچی متوجه دیگر و شد بسته چشماش شهره

 کول به را شهره و کرد عوض را لباسش و رفت اتاقش به و شدند جمع اخماش ، بود خیره هوشش بی چهره به فرکان

 .  بود داده جواب کامال نشود مزاحمش کسی اینکه دستور ، شد خارج پشتی در از و گرفت

 . راند ویال سمت به و انداخت راه را نماشی ، کرد باز را جلو در و گذاشت پشت را شهره و کرد باز را ماشین در

 *** 

 ار دستانش خواست وقتی ، نکرد درک را زمان و مکان و بود گیج ، کرد باز چشم  ترس با  سگ واق واق مانند صدای با

 . بیاورد باال که کرد می تحریک را بدنش داشت بدی بوی ، شد هاش دست شدن بسته متوجه دهد تکان

 جهمتو زد پلک وقتی که گذراه های نور جز ، دید نمی را چشم چشم بودند بسته دستهانش و بود نشسته زمین روی

 . داد برهنگی از خبر پشتش های میل لمس با بدنش ، رفت عقب ترسیده ، بودند زده زل او به که  شد براق چشمان

 . شد خفه دهانش در شهره جیغ که کرد پارس ها آن از یکی
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 :شد خیره دخترک ترسیده چشمایی به فرکان و شد باز قفس در

 ؟!!!کوچولو گربه چطوری ـ

 : شد خیره شهره نگاه مسیر به فرکان گرفت باالتر ها سگ پارس ، زد لبخندی فرکان و کرد نگاهش فقط شهره

 !!! داریم کار کلی که بخور تو غذات بیا... جدان تو از اون نترس  ـ

 هن هب شبیه بیشتر دهانش صدایی ، شد بسته قفس در ، داد ستد بهش تهوع حس و کرد نگاه گربه غذایی به شهره

 . بود رفته فرکان اما بود هن

 نمی این روزش و حال شاید کرد می گوش استادش حرف به کاش ای که کرد می فکر و بود نشست عصبی و ناراحت

 . کند پاک ارشافک از را او تواند می او کشتن با فقط فرکان و نداشت سودی پشیمانی اکنون اما ، شد

 . سپرد خدا به را خود و باریدند هاش اشک

 *** 

 نتظرم دادن گزارش از بعد و رفت پلیس مرکز سمت به و شد بلند و گذاشت میز روی را موبایل نگرانی با صالحی آقای

 . ماند دخترش از ردی

 شهره کند برص بیشتر چه هر دانست می هاینک با ، کند صبر و کند صبر باید که بود این شد گفته او به که چیزی تنها اما

 . شود می تر نزدیک روانی آن توسط مرگش به قدم یک اش

 شدهن کنجکاویش از مانع ترسش اینکه با رفت تر جلو قدمی او و داد هلش فرکان بود شده خیره اتاق به ترس با شهره

 . شد خواهد  ها این به شبیه اثری به زودی به دانست می هم او ولی ، بود

 : گفت فرکان

 !!! بشین ـ
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 ، اشتد تن به سیاه سراسر لباس و بود دستش شالقش ، کرد نگاه کرد می اشاره صندلی به که او به و برگشت شهره

 .کند می نگاه بیمارگونه که بود معلوم بلکه نداشت حسی گونه هیچ ها عروسک مثل حسش بی نگاه

 : کشید فریاد ، بیدخوا شهره بدن و تن به و برد باال را شالق فرکان

 !!! بشین ـ

 و کرد بندی خفت و برد پشت به را هانش دست و نشاند صندلی روی و کرد بلند را پچید می خود به درد از که شهره

 : کرد می اش نگاه شده بسته دهانی و اشک با شهره ، طور همین را پاهایش

 !!! همین... کنیم حال هم با یکم فقط قرار نترس ـ

 . کرد وصل الکتریکی های سنجاق او به و کرد نگاه شهره بدن به و رفت وسایلش سمت به و ندیدخ صدا با و

 ؟!!! کنن می پیدا حالی چه بیمارهات کنی حس خواهی می...  چطوری برقی شوک یه با ـ

 بیشتر و بیشتر نگاهش لذت شدند سرخ بیشتر فرکان سرخ چشمان و آمد در حرکت به شهره نحیف بدن  دکمه فشار با

 . بدتر و بدتر بیچاره دخترک حال اما ، شد می

 : کند پیدا نجات مرد این دست از زودتر که کرد می دعا فقط دل در

 ها نازهج با میگم بهت همین برای...  شی نمی دار خبر که برسی مرحله اون به وقتی خب... بگم بهت رفت یادم راستی ـ

 دو این از چقدر دونی می... بودند مایه فرو یا مغرور باز ولی داشتند که بود یباییز تنها ها این ببین رو ها این... کردم چه

 نیببی باشی اونجا باید... هام سگ  جلوی انداختم و خورد نمی درد به که چیزهای اون... میاد بدم دو از... میاد بدم صفت

 !!! لعق کم های عوضی اون مثل... افتادن می هم جون به گوشت تیکه یه سر چطور

 عدب و شد نزدیک بهش و رفت سمتش به ، کرد نگاه شهره دردکشیده و خسته چهره به فرکان و داد تکان سری شهره

 . انداخت راه به  را شهره های اشک ، اش شانه سر در که سوزشی

 : کرد نگاه میامد پایین شهره ای شانه سر از که خونی به و رفت عقب فرکان
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 !!! وزهس می داره...  داره درد ـ

 : کرد زخمی هم را او دوم شانه سر و شد عصبی فرکان ، داد تکان نه به را سرش شهره

 ؟!!! خوردی گو که بگو... کنم ولت بگو...  کن التماسم ـ

 فرکان که بود این او نجات راه تنها دانست می او ، کرد تر عصبی را فرکان و داد حرکت نه به را سرش هم باز شهره

 . ارضا نه ، شود درگیر و عصبی

 : گفت ، شد می پایین و باال عصبانیت زور از که ای سینه با فرکان

 ؟!!! ه چطور این...  کینم می امتحان رو دیگر چیز یه... باشه...  اری ند درد که ـ

 یم نشان تر قوی را خود رفتند می سیاهی چشمانش ریزی خون از که حالی در  بست چشم و شد خیره شالق به شهره

 . ادد

 . شدند می بدتر بار هر ها ضربه ، گرفت گاز را اش لب و خورد بدنش به ای ضربه

 : گرفت را اش چانه فرکان

 ...!!! بزن داد... کنم ولت بزن داد... نمردی آدمی بزن داد... ی برده تو... آزاری خود یه تو ـ

 : برداشت را بند دهان و

 !!! بزن داد... بزن داد ـ

 ، رفتگ واقعی رنگ امیدش باالخر ، کشید نفسی شهره و شد بلند پلیس آژیر صدایی بگوید زیچی خواست تا شهره

 . رفت بیرون و گذاشت زمین را شالق فرکان

 : گفت و رفت افسر سمت به صالحی دکتر   

 !!!  اسیرکرده اینجا رو دخترم که مطمئنم من... همینجاست افسر جناب ـ
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 .  داد محاصره وردست مامورانش به و تکان سری افسر

 داپی را او است، آمده که دلیلی هر به خانه این به که کسی هر که بود منتظر رفت می هوش از داشت که حالی در شهره

 . کند

 ورانمام ، بود گرفته باال ها سگ صدایی شدند ویال داخل مسلح ماموران و داد ماموران به دخول دستور اخطار از بعد افسر

 . صامت و ساکت شدند ارواح خانه وارد که گوهی فرکان از نه و بود شهره از نه خبری اما ندگشت را گوشه گوشه

 : گفت و کرد صالحی دکتر به رو افسر

 ؟!!! کردید اشتباه است ممکن...  نیست ویال توی کسی ـ

 را او سراف صدایی ودنب اینجا چطور پس ، شد می فرکان آرامش کارن وحشت و تنفر ، بود رفته فرو فکر به صالحی آقایی

 :  گفت ماموران از یکی به که کرد خارج فکر از

 !!! بگردید  سیروانی شهره خانم جسد دنبال بعد به اینجا از... رو دیوارها حتی... بگردید رو ویالیی اطراف ـ

 رفتهگ کند خوبش کشید می زحمت داشت که کسی توسط دخترش کند باور تواند می چطور ، کرد پرواز پدر بدن در جان

 .  ست شده

 هب دو با ، شد منفجر مغزش در چیزی بار یک به که رسیدند چانه به و غلتیدند هایش گونه روی بر پدرانه های اشک

 بس و شنید می را کارن کودکانه و غمگین صدایی فقط او های گوش اما زد می صدایش افسر اینکه با ، رفت ویال سمت

!!! 

 در و رفت ها اتاق سمت به گشتند می را خانه وجب به وجب که مامور همه آن به توجه بدون و رفت ساختمان سمت به

 . بود خدمه اتاق به شبیه بیشتر که کرد پیدا ها پله زیر را اتاقی آخر

 . داد می هل را سیاه کمدک توان تمام با مرد بود دنبالش هم افسر
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 مبهوت و مات ، دید کوچکی در پشتش و رفت کنار کمد مرد کمک با کند کمک مسن مرد به گفت ماموری به رو افسر

 باال صدایش بعد اندکی و شد داخل اسلحه با خود و شد مانعش مامور ، کرد باز مواجی امید و تردید با را در بود، مانده

 : گرفت

 !!!  ست زنده...  قربان اینجاست ـ

 بحص هرگز بودند گفته که مخوف شب این پس در ارانگ ، خوردند تکان هایش شانه ، زد زانو و شدند سر صالحی پاهای

 .بود آشفتگی و تشویش همه آن از بعد زیبای طلوع چه و دید می طلوع حال در را خورشید اکنون شود نمی

 هک خوردند پدر نگاه به و شدند باز چشمانش ی لحظه برای و گرفت قرار اورژانس های تکنیسین برانکارد روی شهره

 : گفت غمگین و دار خش صدایی با ، داشتند زیبا لبخندی هانش لب اما بودند اشکی

 !!! بیگناهست کارن... کن کمکش ـ

 هیچ و ترف خواب به غمگینش و آبی نگاه زودی به نداشت را چشمانش داشتن نگه باز توان دیگر اش شده لینت بدن اما

 . نکرد درک را آن از بعد

 سست و فتور را بدنش ، یافت ناشناخته جایی در باز را خود و کرد ازب چشم داشت درد سر شدت به که حالی در کارن

 . شد تکرار برایش کابوس یک مثل دید آن از بعد آنچه طرف آن از و کرد می حس

 بعق قدمی ترس از رفت سمتش به چشمش که بود گیج نگاهش نداشت زخمی هیچ او بدن اما خونی لباسی و دست

 . ماند خیره ، بود شده زده شارگش که روسپی زن آن به و رفت

 " کشتیش تو... بوده تو کار " گفت پاسخ سوالش به درونش در صدایی وقتی شد بیشتر لرزش و ترس

 پر را صورتش اشک های قطره ، شد خیره عسلی چشمان با زن آن به و نشست و خورد سر دیوار روی از خاطر پریشان

 و او زج نبود کسی آنجا ، بود انکارش از تر محکم  داد پاسخ او به که  دانشوج صدایی ، نبود ساز کار درونی انکار ، کردند

 . شد نمی هم انکار و داد نمی خوبی نوید دستانش و لباس خون آن از بعد و بیگناه یک جنازه
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 و دیده را نز این  وقت چه  ،اصال آمده  چطور خرابه آن به نیاورد یاد به کرد چه هر اما ، کرد قایم دستانش میان را سرش

 . بگیرد را مورچه یک جان توانست نمی حتی او ؟! بکشد را او باید چرا

  گفت می مدام وجدانش اما ، نکند نگاه زن آن به کرد می سعی اینکه با شد بلند

  "!!! کشتی رحمی بی با رو اون تو... کن نگاهش... گشتی تو" ـ

 . دنبالش بیاید گفت آنیل به و کرد خارج را تلفنش

 گفت او هب آنیل متعجب صدایی و داد دستور آنیل به و گرفت تصمیم آخر در و کند چکار باید کرد فکر فقط آنیل آمدن ات

 .  "چشم"

 : گفت ی مقدمه هیچ بدون و رفت یکی سمت به ، کردند می نگاه او به تعجب با میزها پشت همه شد داخل 

 !!! مرساند قتل به)...(  در رو زن یه... قاتلم یه من ـ

 . شد بازداشت سرعت به هم بعد و کرد نگاهش تعجب با افسر

 : کارن

 نای پس بودم پذیرفته را جرمم من کارگاهست داد می نشان که شد داخل مردی که بودم نشسته پرسی باز اتاق در

 . بود چه تشریفات

 : گفت کرد من به که نگاهی با و نشست روم به رو

 !!! یمرفت شما شده داده آدرس به ما ـ

 ؟!!! کنید نمی محکوم رو من چرا اینجام هنوز چرا پس ـ

 : گفت و زد لبخندی
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 حکومم رو شما تونیم نمی ما که نرود دادگاه و نشود کامل شما بازپرسی پرونده و قانونی پزشک جواب تا شاون جناب ـ

 !!! کنیم

 : کرد شروع او که کشیدم نفسی

 ؟!!! کشتی رو دختر اون دلیل چه به...  بوده چی قتل برای شما دلیل ـ

 . بود شده قفل مغزم همیشه مثل آوردم نمی یاد به هیچی من دانستم نمی

 !!! دونم نمی ـ

 : گفت و کرد اخمی

 ؟!!! بودین کجا2:34 ساعت راس شب شنبه سه ـ

 . نداشتم یاد به من اما بودم کجا منحوس روز این در که آوردم یاد به

 ...!!! من... ببینید... ندارم یاد به ـ

 ریخته هم به و آشفته هنوز که آینه در خودم چهره و اتاق  آن ماندم من و رفت هم او و زد صدایش همکارش و شد باز در

 . خونی و سیاه پیراهن همان با ، بود

 به که یزچی آخرین ، نداشتم یاد به اصال را هفته این شنبه سه من ، بودم ناتوان بودم خسته ، گذاشتم میز روی را سرم

 آنچه برعکس تقویم که امروز صبح تا ندارم یاد به هیچی بعد به آنجا و خوابیدم دوشنبه شب من که بوده این دارم یاد

 . بود کرده بیدار دیگری منحوس زمان در و دیگر مکانی در مرا داشتم انتظار که

 مچینه چیز چه با بپرسند اگر یا ، بکشم را او دبای چرا اصال ، بودم رسانده قتل به چطور را بیچاره زن آن دانست می خدا

 ؟!!! نیست یادم به هیچی وقتی بگویم چه باید من دادم انجام فجیعی جرم

 . بود ها دکتر به شبیه که شلواری و کت مردی او از بعد و شد داخل دوباره کارگاه
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 : کرد معرفی من به را او کارگاه و نشست جلویم

 !!! بزنن حرف شما با خوان می...  هستند وانشناسر صالحی دکتر جناب ایشان ـ

 : گفت من به رو صالحی دکتر ، رفت بیرون کارگاه و دادم تکان سری

 !!! سیوانی شهره هستم دکترت استاد و پدر من... کارن سالم ـ

 ... !!! اما... شماست دختر ایشون ـ

 : زد لبخندی

 ؟!!! نمیشم پدرش من االن... کردم زرگشب خودم هست ام خوانده دختر...  نیست خودم دختر ـ

 : دادم تکان مثبت جواب به را سرم و زدم لبخندی

 !!! بزنم حرف تو با خواستم می من و نبود خوب حالش شهره...  داری مشکلی چه تو دونم می من کارن خب ـ

 جواب نم به بهتری وقت گفتند و بردند بیمارستان به مرا دکتر خانم و رفتم حال از که روز آن جواب تا شدم گوش پا سر

 . بشنوم را ، داد  خواهد

 ؟!!! کردی اعتراف نکردی که جرمی به چرا...  بده رو من جواب تو اول... کارن ـ

 : انداختم پایین را سرم

 نبود انجا هم کسی و... بود خونی من پیراهن و دست خودش خون توی ور غوطه بیچاره زن اون بودم من اونجا اما ـ

 !!! کشتم رو زن اون من که میگه وجدانم...  بوده من کار مسلما سپ...

 نگاهش رنگ بخاطر بیشتر تنفرت یا...  دیدی قبال رو زن اون تو...  اومد می بدت ازش... داشتی باش دشمنی... چرا ـ

 ؟!!! متنفری ازش نسبش وجود با که یکی... انداخته یکی یاد به رو تو چون... بود

 . ندارم یاد به را زن آن صدایی حتی من ، باشم دیده را او قبال یا متنفرم زن آن از که نیاوردم یاد هب اما کردم فکر
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 : دادم تکان سری

 به هیچ... بودم اونجا چرا من... بود اونجا چرا زن اون دونم نمی حتی...  ندارم یاد به زن این از هیچی من... ندارم یاد به ـ

 !!! هیچی... هیچی... نمیاد یادم

 ؟!!! بود رنگی چه چشماش رنگ داری یاد به رو مادرت... کارن...  کنی اذیت خودتو نیست الزم باش آرام باشه ـ

 . عسلی به نزدیک بود من نگاه رنگ نگاهش جولی ، رفت عقب به مغزم

  شدم خیره آینه به

 !!! بود تر روشن نگاهش جولی اما...  رنگی این ـ

 : پرسیدم من و زد لبخندی صالحی دکتر

 ؟!!! گناه چه به... چرا... کشتمش من بوده عسلی چشمانش رنگ زن اون چون ـ

  *** 

 ولی تمداش دوست را مادرم من ، بکشم نبود جرم که جرمی به را زنی باید چرا ، بودم نشسته بازداشتگاه های میله  پشت

 . بگیرم را جانش ، دارد را مادرم نگاه که علت این به که نبودم احمق آنقدر

 . دانم نمی ، دانم نمی ، بودم شده غرق گذشته در خیلی شاید ، بودم مست شاید ، کردم کار چه من کن کمکم خدایا

 دترب مراتب به من مشکل یا شده حسودیم من آیا بگوید من به خواستم می من اما ، دید خواهد مرا زودی به گفت دکتر

 . کنم صبر گفت فقط مرد آن اما ، است

 عکس که کرد باز پروندی ها آن از یکی و بودند کارگاه از دوتا بار این رفتم بازپرسی اتاق به بازم من و شد باز ولسل در

 . کشتم را ها آن من گفتند می آن زیرا کشید سوت واقعی معنا به سرم ها آن دیدن با داشت زیادی های

 : نکشتم را ها آن از کدام هیچ من اما ، خرابه در زن آن قبال در باشم  گناه بی خواستم نمی اینکه با
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 کی من اما بودند من دانشگاهی هم نفر پنج این... ندیم حال به تا رو ها این... کارگاه جناب...  نکشتم رو ها این من نه ـ

 ...!!! نداشتم ارتباطی هیچ باشون دانشگاه بعد من که گفتم بار

 ؟...!!! شناسی می که اینو ـ

 : کردم نگاه مرد آن عکس به

 !!! دیدمش اونجا... هستند پدرم ویالی سرایدار کنم فکر مرد این... مرد این آره ـ

 ؟!!! کجاست االن ـ

 !!! هست پدرم ویالی سرایدار که گفتم... باشه ویال باید... دونم نمی ـ

 : شد تر جدی مرد آرام لحن

 ...!!! کشتی اون تو... کشتی رو مرد این ـ

 !!! نکشتم رو ها این کدوم هیچ... نکشتم رو اون من نه ـ

 کسع ، کرد نه یک حتی بیان از قاصر را زبانم که بود چیزی مدرکشان و دارن مدرک و کشتم من که گفتند می آنان اما

 . بود من اسم به همکنون ویال این متاسفانه و بود آنان اعضایی از پر که اتاقکی

 هک گفتند می و کردند می بازپرسی نکرده جرم برای مرا روز هر ، شد می محسوب زندگیم لحظات بدترین ، ماه یک آن

 . کردند نمی قبول آنان ولی گفتم می را حقیقت بار هر من اما ، کردند اعتراف من خدمه

 کام تا الم خودم و بسپارم او به رو چیز همه گوید می که وکیلم به دانم نمی من و هست من دادگاه روز آخرین امروز

 انگشتی شمارش از که قتل همه آن دانستم می خودم فقط را کشیدم چه ماه یک این در من ، بگویم چه نزنم حرف

 موجود در توانستم نمی هرگز را کار این جرعت من گذاشتم پا چطور وحشت ویالی آن در و دادم انجام چطور بود گذشته

 . بیابم
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 ، ندکرد نمی باور را هست قاتل او هست من به شبیه که کسی که را حرفم حتی ها آن ؟! کرده را کارها این کسی چه پس

 . خواستند دادگاه به را هیما و پذیرفتند  را هیما شدن اذیت قسمت فقط

 می را اه پرنده پرواز که بار آخرین برای خواستم می چقدر ، ببینم آنجا را هیما که بود سخت یکم من برای باورش شاید

 دارم عمر تا خودم اعتراف و سازی پرونده همه آن با بعد و هست من پرواز روز آخرین دشای امروز اما ، باشم او با بینم

 . شود می متنفر من از همیشه برای هیما و مانم می باقی ها میله پشت

 آیا استانج او آیا کردم می فکر چیز یک به و بود پایین سرم ، نشست کنارم هم پوشم شیک وکیل و نشستم جایم در

 ؟!!! ببیند مرا خفت که آورده را او فرهاد

 : هیما

 یب او گفت می دل همان ولی بود، کرده النه تردید دلم در هنوز اینکه با ، بود شده حبس سینه در نفسم دیدنش با

 . گناهست

 میلی چرا دانم نمی اما باشم نداشته شرکت دادگاه این در من که کرد اصرار اینکه با ، بود گرفته دست به را دستانم فرهاد

 ؟! کنم تماشا را چه که بود آورده اینجا به مرا سرکش

 ام نگاه خورد فرهاد شده سخت چهره به م نگاه ، شد خوانده پرونده شرح و گرفت قرار جایش سر در جدی قاضی خانم

 : گفت نگران و  کرد وارد دستم به  فشاری و کرد حس را

 ؟!!! دخترم باشی ینجاا که نیست اجباری... بریم تونیم می بده حالت اگه ـ

 . بوسید را سرم فرق دادم تکان طرف دو به را سرم

 ردم تنها او شد طور این چرا ، دهد انجام گفتند می که کارهای این توانست نمی کارن ، بودند شده اشک از پر چشمانم

 . دارم ارهدوب حماقتی حس اکنون ، کنم باور را داشتم او به که حسی شد باعث که کسی تنها ، شناختم می که بود خوبی
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 حتی هک دانست می چه رم نمی قانونی پزشک به چرا که دانست می چه ، کردم نگاه فرهاد به و کشیدم شکم به دستی

 هب ناخواسته را او حتی چه اگر ، داشتم دوستش داشتم که را چیزی من ؟!!! رم نمی کند ام معاینه که مامایی  پیش به

 ندارم حق بکشم را او ندارم حق گفت می من به حسی اما ، بودم آورده دست به شکنجه با ار او حتی بودم آورده دست

 . بود گرفته من از حقیقت جور که بیاورم دست به مصنوعی را چیزی که

 من و پرسید می سواالتی کارن مخصوص راننده و خدمه از و کرد می صف به را کارن های گناه داشت مدام مدافع وکیل

 ادی به را منحوس های شب آن تمام شود می باعث ام نگاه یک دانستم می کنم نگاه کارن میز به هنوز مخواست نمی

 . بیاورم

 ؟!!! کنید می کار شاون کارن آقایی برای که هست سال چند شما... ملز مارگارت خانم خب ـ

 : گفت و کرد نگاه کارن به مارگارت

 !!! بودم انجا من بودند آمده شاون ارباب عمارت به ایشون مادرش که وقتی از ـ

 ؟!!! شناسید می خوبی به رو ایشون پس ـ

 !!! قربان بله ـ

 ؟!!! بود چگونه زنان با رفتارش ایشون بپرسم توانم می ـ

 : زد می لبخند مارگارت به داشت که کرد نگاه کارن میز به بازم مارگارت

 بعد.. . بودند هم با همیشه و بودند خوبی دوستان ها اون... کرد می ررفتا دوستانه و مودب بسیار لیزا ام خوانده دختر با ـ

 در اه شب دیدم می من وجود این با... شدند گیر گوشه و افسرده مدتی... صدر فرهاد جناب خدمتکاری برای لیزا رفتن از

 ...!!! کرد تغییر رفتارشون... شدند تر بزرگ وقتی... سوخت می تب در و کرد می ناله تختش

 ؟!!! ملز خانم تغییر چه ـ
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 و کتاب یا بشکند رو چیز همه شد می باعث چیزی ترین کوچیک گاهی... بودند مهربان و آرام شدت به گاهی ـ

 تارشرف گشت می بر که تعطیالت ایام...  فرستاد روزی شبانه مدرسه به رو ایشون پدرشون... کند پاره رو دفترهایش

 کرد یم ناله چقدر کرد می تب که ها شب دیدم می وجود این با... بودند مادرشون ولیج به وابسته و افسرده بود متفاوت

 !!! هست متنفر پدرش و جولی از که

 ؟!!! کردید زد گوش مادرش و پدر به رو رفتارش وقت هیچ ـ

 هک گفتم کارن پدر نیلد به بار یک دارم یاد به اما... نداشتیم رو مان ارباب های کار در دخالت اجازه خدمه ما... آقا نه ـ

 دخالت دیگر منم.... شود می خوب نیست چیزی گفت شاون جناب اما...  گوید می هذیان و کند می تب ها شب کارن

 ملودی خانم با اونجا... رفت لندن به تحصیل ادامه برای همین برای... باشد دور خانه از داشت دوست کارن... نکردم

 شاد لیخی اومدند عمارت به ملودی با کریسمس جشن برایی وقتی کرد تغییر رفتارش واقعا کارن...  شد آشنا منصوری

 هم به لودیم با وقتی... بیند می ملودی نگاه در رو دنیا چیز بهترین انگار که بودند  خوشحال آنقدر بگم تونم می... بودند

 می شاتاق در که شنیدم می ها شب کارن احتینار وجود با...  رسید قتل به ملودی که بود نرسیده پایان به هفته... زدند

 !!! بود حقش هرزه عوضی گفت

 : رفت شاهد جایگاه سمت به وکیل

 ؟!!! دادید گوش...  منصوری ملودی قتل از بعد و قبل شاون کارن مصاحبه به شما... ملز خانم ـ

 : شد پخش اتاق در کارن صدای آنگاه و 

 !!! هاست بهترین الیق او زیرا... بگیرم سخت اون به خوام نمی ولی دارم دوست رو ملودی من ـ

 : شد پخش دوباره و قطع صدایی

 !!! شود دچار سرنوشتی همچین به خواستم نمی وقت هیچ من ولی... متاسفم واقعا ملودی مرگ بخاطر ـ

 و جدایی برای  اول صدایی غم به اندکی... داشته رابطه منصوری ملودی خانم با سال3 مدت به شاون کارن قاضی جناب

 !!! کنید دقت ایشون رسمی کامال تاسف
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 : شدند پخش دوباره ها صدا و

 ؟!!! کشید طول ماه چند شاون جناب عزایی بپرسم توانم می ملز خانم ـ

 : گفت مارگارت

 عمارت برگشت زود زودی به اما...  گناهست بی و نکرده رو کار اون که گفت پدرش به کارن...  کارن شدن آزاد از بعد ـ

 !!! کنم بیان چطور دونم نمی که شد چیزی به تبدیل بعد و

 ؟!!! افسرده باز یا بود شده خشن رفتارشون ملز خانم چطور ـ

 : کرد می بازی هایش ناخن با و بود زیر به سر که کرد نگاه کارن به مارگارت

 ازب و رفت می و گفت می چشمی کارن بار هر اما... بودند شده عاصی پدرش... ماند نمی عمارت در زیادی وقت راستش ـ

 روز و...  بیرون ندازد می عمارت از رو اون...  کند رفتار اینگونه اگر گفتند بار آخرین برای شاون آقایی... نبود اجرای هم

 !!! شدند کشته شاون جناب بعد

 : شد برپا سکوت قاضی خانم صدایی با و شد پا به هیاهو

 ؟!!! برساند وحشیانه های قتل این باور به رو شما که شاون کارن متهم از نشنیدی یا دندیدی چیزی شما ملز خانم ـ

 در دبع و کارن دختر دوست قتل درباره تا اومدند عمارت به خبرنگاری برای که مارچ الیسا خانم که دیدم بار یه فقط ـ

 و آرام شخصیت با اصال که دیدم چیزی نگاهش در... بردم رو قهوه وقتی... کند جو و پرس اش خانواده بعد ماه یک

 ....!!! هم بعد و خواند نمی اش وابسته

 هرهش خانم دنبال به که  ی محله به پلیس اداره در زن یه قتل به اعتراف از بعد و... شدند ناپدید مارچ خانم هم بعد و ـ

 از رنف پنج ها اون میون که نش می برو رو بدنی اعضایی با و رن می ایشون ویالیی به ایشون روانشناس سیروانی

 !!! قاضی جناب ندارم دیگری سوالی...  بودند شده مفقود که بود خبرنگاری و کالج دوستان
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 های حرف تا نشست جایگاهش در و داد نشان رضایتی هم جوان وکیل داد تکان سری و زد لبخندی سمتش به فرهاد

 . دهد گوش را همکارش

 کرده صادر را خود رای دادگاه منصفه هیئت و بود رسیده قاضی دست به نتیجه اکنون رنکا برای تنش پر  ماه دو از بعد

 . بودند

 : کرد شروع هم قاضی و شود خوانده حکمش تا بود ایستاده جایگاهش در کارن

 !!..!. متهم قانون طبق... هستند گناهکار شاون کارن شد عرضه دادگاه به که شواهدی تمام و منصفه هیئت رای طبق ـ

 ؟...!!! قاضی جناب ـ

 : کردند پچ پچ همه داشت دست به پاکتی که افتاد جوانی دختر به قاضی خانم نگاه

 !!! ببینید رو فیلم این حکم گفتن از قبل لطفا نداشتم ی چاره اما زدم بهم  رو دادگاه نظم که ببخشید ـ

 و ودب پخش حال در ثانیه به ثانیه بود افتاده اتفاق شهره مطب در آنچه ، دادگاه پخش بعد و شد داده قاضی به فیلم

 تقلیدی هک فردی ، شناخت نمی اصال که دید می حالتی در را خود که فردی ، بودند کرده تعجب نفر سه فقط همه از بیشتر

 دتوان نمی کارن که دانست می که زد می برچسب کشفش به گوهی که  ی دلخسته ، دید می فیلم در خود رفتار از مهارانه

 . باشد بد

 هم اهر این... هستم شاون کارن جناب روانشناس سیروانی شهره دکتر من... بدم توضیح براتون باید رو دید که آنچه ـ

 برای یتقلب یا دلسوزی گونه هیچ بگویم قرار که آنچه در پس...  شدم شکنجه ایشون دست به خودم من که کنم اضافه

 از نایشا دایه و پدر که های تحسین...  دارند هویتی تجزیه یا پریشی هویت ریبیما ایشون...  ندارم شاون کارن نجات

 به یلتبد زمان مرور به تاثیر این...  گذاشته تاثیر اش خورده سر همیشه و ضیعف شخصیت روی کردند می صدر فرهاد

 شخصیت رد قدری به تقلید این... کند می تقلید بازی برای بزرگتران رفتار از کودکی که طوری همون شده کودکانه تقلید

 دوستشون که آنانی تمام و پدر قبول مورد که فرهادی کم کم و... کرده فراموش رو واقعی خود که کرده نفوذ ایشان

 بی دش می تحسین که فردی اما بود نخواد ویرانگر اینقدر دیگه بیمارهای برای واقع در کودکانه رفتار این...  شد داشت
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 یم و کرد می اخم آینه جلوی دست به شالق کودک کارن...  بود  شده معرفی سادیسمی اربابی بتهال و خار ،خون رحم

 رپد زیرا نداشت شکنجه به عالقه گونه هیچ کارن که صورتی در...  داری تعلق من به تو و هم تو ارباب من که گفت

 و بدار دوستش تا  بشه شکنجه باید اون عشق هک رفتار این و... بود داده یاد سالگی سه از بچه اون به رو شکنجه ایشون

 داد وقس شخصیتی تولد به رو کارن کودکانه ذهن ها تناقض این...  بود کشتن در قدرتش او پذیر تاثیر الگو طرف آن از

. .. دکش می فرکان و دهد می دستور کارن...  گونه کارن معصومیت و خوار خون فرهاد...  فرکان بگید اون به  بهترست که

 کی در کارن کنید تصور...  یست لحظه و ناخودآگاه ضمیر از همه بلکه... نیست آگاهانه کارن دستورات از کدام هیچ اما

 می فرد روی به رو گلی آب مقداری کارن ماشین و ایستاده خیابان کنار فردی...  بارانیست شدت به هوا کرده گیر ترافیک

 حشف اینگونه تا آموخت می ادب فرد این به تا بود کسی کاش گوید می ذهنش در کارن...  توپد می اون به مرد و پاشد

 دادگاه وقت...  کند نمی رحم شده گفته شخص به و گیرد می رو دستور این فرکان...  عمومی مکان یک در هم آن ندهد

 نمی یاد به رو رفتارش از چیزی هیچ کارن خورد می سویچ فرکان که وقتی تمام...  بگویم رو این باید فقط... نگیرم رو

 این حتی فرکان اما... آورد نمی یاد به رو میشود اون با که رفتاری از کدام هیچ هوشی بی در فردی که همانگونه آورد

 !!! شنود می مو به مو هم رو دادگاه های حرف

 نگاه خودش فیلم به عجبت با که کارن و هیما و فرهاد به سپس و شد خیره منصفه هیئت و قاضی خانم به و زد لبخندی

 . بود نشنیده را شهره های حرف از چیزی هیچ انگار و کرد می

 ودب ایستاده کارن ، کرد تجربه را بدی های حس و بود دادگاه پزشکان نظر زیر کارن که  اززمانی بعد و داد تنفس قاضی

 : گفت کند باز لب قاضی اینکه از قبل و

 اشدنب آنجا در فردی و راهی گونه هیچ که کنید منتقل زندانی به مرا لطفا هیوالم یه من... گناهکارم من قاضی جناب ـ

 !!! لطفا...  ببیند آسیب من توسط دیگری کسی خوام نمی...

 . کرد اعالم را دادگاه ختم و دادنست تیمارستان اش شده تثبت بیماری علت به را او حکم قاضی خانم

 *** 
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 می ار خود داشتن وخبرنگاران بود زیرر به سر و غمگین و نشست می ماشین در که رنکا به که کرد نگاه هیما به فرهاد

 . بود شده خیره ، بزند حرفی که کشتند

 : گفت مانند زمزمه و گذاشت فرهاد سینه روی را سرش ، شد حلقه هایش شانه دور دستی

 !!! نبوده کارن... داد می شکنجه من که اونی ـ

 : گفت فرهاد

 ...!!! شکنجه موقع که گفتی می بهش باید... کارن روانشناس پیش ریمب خواهی می ـ

 : شدن بسته هیما چشمان

 وت اما... بده توضیح بزار گفت... نزد دست بهم حتی... کرد کمکم شد کارن وقتی اون... نزده  صدمه من به کارن نه ـ

 !!! نذاشتی

 اشک و بود رفته رخش از رنگ که  کرد نگاه هیما به  رهادف ، شدند تار ، بود دیده  آنچه اضطراب و فشار از چشمانش

 : تازیدند می اش شده سفید های گونه روی بر  مرواریدش های

 ؟...!!! دخترم... هیما خوبی ـ

 : نشستند زمین روی همزمان دو هر و رفت حال از فرهاد آغوش در هیما که بود نخورده عالمت دوم سوال هنوز

 !!! کن باز چشماتو یما؟ه...! شد چت... هیما ـ

 . شد منتقل بیمارستان به هیما  سریعا و کرد راننده به رو

 ؟!!! هن یا است خوب زندگیش تمام دهد جواب هیما پزشک که بود منتظر ، بود خیره دلبندش دختر به استرس با فرهاد

 از شآزمای تا چند  که داد دستور و کرد پرستار به رو و انداخت نگاهی نگران مرد چهره به و برگشت فرهاد سمت به دکتر

 : گفت و کرد نگران مرد سمت به بعد و بگیرند هیما
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 !!! نه یا فشار اون بخاطر چیز همه ببینم که براش نوشتم آزمایش چندتا من... بوده سخت براش امروز فشار ـ

 روزگار که انگار ، گذشت می رت تمام چه هر کندی به گوهی زمان ، شد خیره عزیزش هیمای به و داد تکان سری فرهاد

 خاصش تاللو با را فرهاد وجود دیگر بار را های روشن تا بود هیما زیبای نگاه طلوع منتظر ، بود شده شب همچون فرهاد

 . کند منور

 . داشتند قرار فرهاد  تمنایی پر و گرم دستان در هیما سرد و حال بی های دست 

*** 

 اهدادگ در آنچه باور از تر سخت فرهاد برای این و بود باردار هیما ، بود پذیر باور اام و سخت بود گفته دکتر آنچه باور

 . بود ، افتاد اتفاق

 : هیما

 یچیز چه به داشت دانستم نمی ، شدم خیره کرد می نگاه را بیرون داشت که فرهاد به و  کردم باز آرام آرام را چشمانم

 .  نداشتم افکارش به خوبی حس ولی کرد، می فکر

 . نداشتم کردم می حس درونم در آنچه به خوبی حس حتی ، کشید می تیر کمرم و سوخت می گلویم

 : پرسید وقت فوت بی و آمد سمتم به شتابزده فرهاد ، آمد خود به خشکم سرفه با

 ؟!!! خوبی عزیزم... هیما ـ

 بود هک چه هر اما ، گناه حس شاید یا دیدم می غم نگاهش در ، بنشینم تر راحت کرد کمکم هم او و بنشینم کردم سعی

 : داد نمی من به خوبی حس

 ؟!!! ده می بهم بدی حس نگاهت... شده چی ـ

 نمی ، شناختم می خوبی به را او من ، خوردم نمی  فریب من اما ، داد تکان طرف دو به را سرش و زد ی پژمرده لبخند

 . بگوید دروغ من به توانست
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 !!! ترس از میرم می رمدا بگو... شده چیزیت یه ـ

 : گفت و کرد فوت را نفسش

 ...!!! بندازیش که گرفتم وقت من...  بارداری گفت دکتر ـ

 ویشخ فرزند به ظالم من ، خواستم می را گناه بی طفل آن من ، باشد رحم بی اینقدر توانست می چطور ، شد سرد بدنم

 . باشم خواستم نمی و نبودم

 : کرد منتقل من به را نادر ضعفی یگوه و گردید لکنت به زبانم

 !!!باشمش داشته خوام می... خوام می من...چطور..چ...چ ـ

 : کرد اخمی

 !!! بشه خودت مثل خوام نمی... اومده وجود به تجاوز یه از(  کرد شکمم به اشاره) اون... شدی دیونه ـ

 ار انتظارش وقت هیچ که شنیدم را اعترافی من و بود کرده بیان ناخواسته را این فرهاد بودیم هم به شده خشک دو هر

 . نداشتم

 سکوت تگف می من در چیزی اما ، کردی اعتراف سرانجام که بگویم او به کشید می فریاد ذهنم اینکه با بودند قفل لبانم

 .  کنم

 . کرد می دعوت سکوت تمدید به را لبانم  حکومت درونی غوغا

 : ردک جمع را بود گفته آنچه خودش سرانجام

 !!! بکشی عذاب خوام نمی من...  افتی می اتفاقات اون یاد ببینیش وقتی که بود این منظورم ـ

 : گفتم لرزان لبانی با

 !!! بگیری تصمیم براش تونی نمی... منه فرزنده این... خوامش می من ـ
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 از مرا و کشید را پرده هم باز ماا ، بود شلیک آماده درونش تمام که کردم حس ، رفت بیرون اتاق از و کشید عمیقی نفسی

 . بیرون کرد پرت ذهنش مجلس

 . نبود که ی پیچیده بسیار چیز خواستم می را همین ، کند اعتراف اینکه خواستم نمی او از زیادی چیز من

 الح در من شکم در که جو دانه یک اندازه به موجودی ذکرم و فکر من اکنون ، کردم فکر اتفاقات به و بستم را چشمانم

 . بود ، است  رشد

 جال و رنگ را درونم  ناوصفی و شیرین خوشحالی ؛ آورد شادی رنگ من های لب بر ها مدت از بعد شیرین باور این

 . مادرم یک من بگویم توانستم می من اکنون ، بود بخشیده

 *** 

 هر اشمب خبر با   حالش از تا رفتمگ می تماس خاصش دکتر با روز هر ، شد می سپری آور درد بسیار گاهی و تند روزگارم

 : گفتم می و کشیدم می برآمدم شکم به دستی شنیدم می خوبی خبر که وقت

 !!! تو و من مالقاتش ریم می روزی یه...  خوبه  بابا حال ـ

 نمی ماا داشتم دوست را کارن من ، بود ام شکسته خود برای فکری توجیه نوعی گفتم می فرزندم به آنچه دانستم می

 . گردم می بر پیش که بقبوالنم خود به توانستم

 . شود ما سه هر های زخم درمان خود گویند می که طور آن شاید زمان

 حتی ، ردک نگاه خواند می قصه اش نیامده دنیا به کودک برای و بود نشسته آمده باال شکم با آالچیق در که هیما به فرهاد

 رد نوزاد آن رخ دیدن که بود نگران ، آمد می درد به پدرانش دل و دید می هاتن و غمگین را دخترش اتاق پنچره پشت از

 . گشت برخواهد ، برود دخترش ی حافظه از کرد می تالش که آنچه تمام تواند می نزدیک بسیار ی آینده

 . بدهد طفل آن به نسبت   مثبت حسی او به توانست نمی این ، بود پرسیده روانشناسی از را این

 . شکست را فرهاد افکار و داد صدا در ، داشت وحشت لحظه آن از
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 !!! تو بیا ـ

 : گفت فرهاد که برود و ببند را در خواست و کرد تعظیمی فرهاد دیدن با و کرد باز را در مهسا

 !!! برس کارت به ـ

 . ببرد رونبی را کثیف های لباس و بزار کمد در را او های لباس تا رفت هیما کمد سمت به پریده رنگ مهسا

 اپ سکوت تمام با آنجا چیزی اما ، رسید می کارش به داشت صدا بی و ساکت مهسا نداشت او به ی توجه هیچ فرهاد

 . زد می طبل همچون داشت برجا

 ، بود آنجا چرا گهواره این ، باشد دخترش اتاق در توانست می که اکنون رفت گهواره سمت به و کرد رها را پرده فرهاد

 آرام ، شد مواجه دفتری با که ماند خیره آن داخل به و گرفت چنگ به را گهواره لبهای ، بودند شده جمع فرهاد های اخم

 و ادندافت او از اختیار بی ها لباس تمام کرد نگاه را دفتر شده گرد چشمایی با مهسا ، زد می قدیمی دفتر ، برداشت را آن

 . رفت او سمت فرهاد نگاه

 ؟!!! کیه مال دفتر این ـ

 : کشید داد فرهاد ، کرد من من مهسا

 ؟!!! کیه مال میگم... شدی کر ـ

 : آوردند زبان به را بود او وحشت که را اسمی و لرزیدند دخترک لرزان لبان

 !!! خانم عالیه ـ

 . بست یخ مهسا ی ترسیده و رفته رو و رنگ چهره به منگ و گیج فرهاد نگاه

 : کرد ایست فرهاد لرزان و دار خش صدایی با که بردارد را ها لباس تا نشست و انداخت پایین را سرش مهسا

 ؟!!! من اتاق بیار رو عالیه وسایل تمام نگفتم مگه...  مگه...  کنه می چکار هیما پیش ـ
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 : گفت لکنت با مهسا

 ...!!! چطور دونم نمی من... من... ارباب ـ

 اشه اشک ، بزند نمک را قلبش دیرین زخم  توانست می کنونا مهسا و شد خارج عصبی اتاق از گفت که "لعنتی" با

 : گفت خودش زبان به و باریدند

 !!! اومد بازم... بازم ـ

 همین برای و اوست خود دیده از فقط است نوشته او عالیه آنچه دانست می ، کرد باز را دفتر و نشست تختش لبی فرهاد

 . داشت حق پس بود شده متنفر  ازش خاطرات این باخواندن او هیمایی اگر

 . شد خیره عالیه عکس به و کشید نفسی

 مه ،ترسش شد می تر نزدیک طفلش تولد به زمان چه هر ، کرد می نگاه تقویم به و بود کشیده دراز تختش روی هیما

 . شد می بیشتر

 رشپد پیش او چرا که کرد دخواه درک دلبندش طفل ، نه یا کند قبول مجرد مادر عنوان به را او فرزندش تواند می اینکه

 . رفت نخواهد

 و دبو ساکت همیشه مثل و آورد اتاقش به را شامش مهسا ، چکیدند پایین چشمش گوشه از هاش اشک و بست چشم

 .غمگین

 . دید نمی سابق فرهاد همان را فرهاد دیگر حتی ، کرد نمی فکر هم مهسا به دیگر هیما 

 خط هاتن ، بود گرفته بر در را هیما زندگی کل صافی سبز خط ، بود کرده رخنه افکارش و زندگی تمام در هیما افسردگی

 شکم در متفاوت دنیایی به ورود امید به و کشید می خمیازه که بود درونش طفل دلپذیر های تکان سبز خط این موجی

 . کشید می را پاهایش و داد می تکان را کوچکش های دست گاهی و بود زده چمباتمه هیما

 . ندارد هم خبر شیرینی این به اتفاق از عشقش که شده مادری اکنون و شد عاشق که نوجوانی برای شیرینی تلذ
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 . شود تنبیه که بود منتظر زیر به سر مهسا و بود خیره مهسا به اخم با فرهاد

 ؟!!! دختر خنگی اینقدر تو چرا ـ

 : لرزیدن ترسیدش لبان

 ...!!! خواستم می...  ارباب نکردند گوش رو من حرف ـ

 !!! شو خفه فقط.. شو خفه ـ

 ردهک عرق ، دید بود گرفته بغل سرما از را بدنش که حالی در رو پیاده در را هیما لحظه کمترین در و رفت راننده سمت به

 . شدید سرمای آن در هم آن ،

 . همین باشد مواظبش تا رود آرام راننده که خواست

 ایدب روزها این ، زد می لبخند و کرد می نگاه ، سفید چادری با پوشیده و برگ از  ختشانل برگ و شاخ و  ها درخت به هیما

 . کند پیادروی زیاد

 خود هب کرد می نگاه آمیزش جنون اخالق به عالیه و هیما دید از که آنچه به و داد تکیه ماشین صندلی به را سرش فرهاد

 . باشند متنفر ازش دارند حق گویند می راست آنان گفت می خود با ، داد نمی دفاعیه اجازه

 را خود یشوابستگ داشتن با تواند می و همین است وابسته که گفت می صالحی دکتر ، بود مخالف صالحی دکتر که چیزی

 . کند آرام

 رد هک زنی دیدن با ، برگرد خانه به و بگیرد آرام و کند استراحت دقیقه چند برای تا ، نشست پارک صندلی روی هیما

 . زد لبخندی ، برد لذت  برف آرامش و سفیدی از تا آورده بیرون را کودکش سخت سرما آن با پارک

 زندگی از شیرین تصوری ، کرد تصور و بست چشم باشد زن آن جای روزی که کرد آرزو و کشید شکمش به دستی

 ؟! داشت امکان این آیا توانست می اما ، کامل خانواده یک معمولی شیرین

 . بود کودک بازی به خیره که کرد می نگاه دخترش محزون لبخند و چهره به فرهاد
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 و بود تهساخ گذشته با همگون تولدی زبیایی به سرنوشت اکنون اینکه عجیب مفهمومی ، بود کشیده عجیب ردی زمان

 . ماندهست خبر بی آن از هیما

 . نویسدن را سهمگین تکراری دیگر باری خواست خدا از و کشید نفسی فرهاد

 *** 

 ولا تجربه اینکه با ، پچید می دلش زیر ساعتی دردی که حالی در ، گذاشت نوازادش ساک در را طفلش های لباس هیما

 دنیا به آماده طفلش دانست می ، بود خوانده و تحقیق بارداری دوران و زایمان درباره که انقدر اما ، بود شدن مادر از او

 کرده خوشحال اندازه بی را نواجوان مادر این و کند می سپری را آخر های هفته بود فتگ دکترش طرف آن از ، آمدنست

 هیما اما ، داشت خواهد سخت زایمانی هیما کم سن بخاطر که بود کرده زد گوش فرهاد به دکتر خانم اینکه با ، بود

 او هب وجودش شیره از و  کشید واهدخ آغوش به را کودکش او و بود خواهد زیبا زندگیش اتفاق زیباترین که بود مطمئن

 .  بخشید خواهد

 ، بود نگران و ناراحت و غمگین ، بود شده خیره او وسواس به که پدرش از خبر بی ، بودند شده اشک از پر چشمانش

 ، دهد دست از را دخترش نداشت دوست او ، کشید می یدک ، کرد می نمایان را گذشته از ردی که را عجیبی ترس فرهاد

 . رود گذشته به دوباره دخترش ذهن طفل آن دیدن با اینکه ای

 یم محزون لبخندی او به که بود خیره عالیه عکس به ، خورد تاب و نشست صندلی روی و رفت اتاقش به و بست را در

 . زد

 رایب هیما دندا دست از ترس و تردید ، نبود آسانی کار ، انداخت می عقب به را آن زمان اما بود گرفته بزرگی تصمیم

 . بود ارتفاع از سقوط مثل درست فرهاد

 *** 

  داندن به را هایش لب ، کرد اش معاینه دکتر خانم و نشست مخصوص صندلی روی داشت درد شدت به که حالی در هیما

 . نشود جیغش باعث تا بود گرفته
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 . بود آورده در وازپر به ذهنش که آنچه از درد از نه اما ، بودند پر اشک از او ای شیشه چشمان

 شدت به آخر ماه چند این را تصمیمش ، طفلش پدر و خودش پدر واکنش و رفتار از ترس ، نامعلوم ی آینده از ترس

 . زد شدن عملی مهر و تثبیت کودکش آور درد تولد با آخر در و ، کرد می بررسی و کنترل

 به و کرد بغل را پسرش دل و جان با هیما ، بود خدا نور از ای شیشه پشت بارانی ترنم مثل درست فرزندش ناز صدای

 . ست راضی و خوشحال دیدنش از چقدر مادرش شده سرخ صورت که دید نمی و بودند بسته چشمانش فشرد خود

 . بود کرده برگزار سور صورتش در مادرانه شادی ، کردند شادی و رقصیدند چهرش در لبخندش با همراه هیما های اشک

 . نواخت پسرش ابروی میان به ی بوسه هم بعد و کرد نوازش را پسرش صورت و کرد پاک را هایش اشک

 . داد هدیه را دنیا حس بهترین مادرش به و نوشید طفلش را درونش شیره بار اولین برای پرستار کمک با

 *** 

 در کنارش در که داشت کودکی ربا این که بود آمده اش خانه به دیگر بار اکنون که بود خیره دخترش آرام چهره به فرهاد

 . بود خواب اش گهواره

 تاوس مثل درست پسرش که کرد نشان خاطر او به و بود پذیرفته را آغوشش خوشحالی با هیمایش اینکه از هم هنوز

 . بود بخشیده طراوت خودش بارانی رحمت به را فرهاد صحرای وجود دوباره هیما ، پدربزرگش مثل

 را هیما خوب رخ توانست می که آنچه بگوید تا برد عقب را زمان هم باز ، دید می تر خوشحال همه از را او که اکنون

 . کند بد دوباره

 رپس اشک و خوشحالی با دیده درد دختر ، ست  پسرش عمه که گفت و داد نشان مهسا به را کودکش شادی با وقتی

 . داد تکیه فرهاد سینه روی را سرش هیما و گرفت بغل را هیما

 بوی و رنگ و شکوه ، روزه چند طفل این قدوم آمدن با فرهاد خانه بود محض حقیقت گفتند می خدمه آنچه نبود دروغ 

 . بود گرفته شیرین
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 به و گرفت می او از را طفل مهسا گریه به زد می و رفت می در کور از که گاهی ، بود شده تر اخالق خوش بسیار هیما

 می را او رنگ بی های گونه که کرد می خوشحال چنان را هیما دریغ بی کمک این  ، کند استراحت کمی گفت می هیما

 . است ممنون بسیار ازش که گفت می و بوسید

 *** 

 . شد می تر آور شادی و تر بزرگ روز به روز خانه کوچک ماهان

 حتی بود ممه او برای کودکش رشد و سالمتی تنها اکنون ، بود کرده تبدیل پخته مادری به را هیما نوجوانی اتفاقات و دنیا

 . بود گذاشته دوم الویت در را خودش

 می بازی او با ها ساعت و رفت می طرفش به اش صورتی ناز های گونه آن با ماهان دیدن با آمد می خانه به وقتی فرهاد

 . کرد

 . شود نمایان خدمه برای دیگرش رخ شد می باعث ، کند می آنچه اینکه از خبر بی

 کنار در آنجا شد می متوقف دنیا ، بینند می چطور را او خدمه و شود می چه نبود مهم و شد می سن هم ماهان با دفرها

 . داشت خاصی نوایی و نور ماهان لبخند حتی ، خندید می و زد می چنگش که ماهان

 هنشست مبل روی  ماهان با که شد فرهاد متوجه رفت می کودکش سمت به و کرده آماده را خشک شیر که حالی در هیما

 . داد می تکان را او و بود

 . خوابند را ماهان کرد می سعی داشت او ، بود گرفته اش خنده

 : گفت لبخند با فرهاد هیما دیدن با ، رفت سمتش به اش خنده جنازه مانده ته با

 !!! میاد خوابش ـ

 دوست دو هر ، بود شده خیره ماهان به لبخند با فرهاد ، داد او به را شیرش و گرفت او از را ماهان و نشست فرهاد کنار

 . کند خراب را ماهان آمدن دنیا به از ماه 3 این آرامش تمام است ممکن که آنچه بگویند داشتند
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 : گفت و کشید نفسی هیما

 بده حق ماهان به ربیشت... بده حق بهم اما... کنی مخالفت ممکن.... شنیدنش با که دونم می...  گرفتم تصمیم یه من بابا ـ

!!! 

 : شد خیره دخترش معصوم نگاه به و کشید نفسی و کرد گره را دستانش فرهاد

 ...!!! داره حق ماهان که دونم می... گرفتی تصمیمی چه دونم می ـ

 را یماه که بود مجبور بار آن مثل بازم اما ، بیاورند زبان به را منحوس کلمه این نداشتند اجازه او های لب حتی وقت هیچ

 وبخ او با شدت به هیما که بود شده باعث موضوع همین شاید ، بگیرد تصمیم هیما برای نداشت حق او ، بگذارد آزاد

 . شود

 : گفت و زد لبخندی

 !!! دخترم باشه تو خوشحالی باعث که هستم تصمیمی هر با راضی من... دونی می بهتر خودت همیشه مثل ـ

 یشجا در شد باعث فرهاد غمگین صدایی که ببرد اتاقش به را است رفته خواب به که نماها خواست و زد لبخندی هیما

 . شود خشک

 !!! بزنم حرف مادرت درباره خوام می... اتاقم تو بیا بعدش ـ

 . بود مانده خیره اتاق به فرهاد رفتۀ راه  به ،  شده خشک هیما ، رفت اتاقش سمت به و گفت را این

 معصومیت و داشتنی دوست چهره به ، آورد باال گردن تا رویش را کمرنگ آبی مالفه و گذاشت اش گهواره در را ماهان

 . جوشیدن چشمانش  در هانش اشک ، ماند خیره اش گونه فرشته

 . بود گذاشته ناقص مادرش که آنچه بشنود تا ، شد خارج اتاق از آرام و ، کرد نوازش را پسرش سیاه موهای

 را نفرتش جایی اکنون قوی باوری اما ، بود ننوشته دروغی هم مادرش   همچنین ، گوید نمی دروغ او به فرهاد دانست می

 . بود گرفته نام گذشته دیگر ، گذشت دو آن بین آنچه و بود پذیرفته را فرهاد او ، ست شده مالک
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 : نالید ، زد زل بود خیره زده شب حیاط به که فرهاد به و کرد باز را اتاق در

 ؟...!!! فرهاد بابا ـ

 : پاشید فرهاد محزون و ملول چهره به لبخندی  هیما ، برگشت آرام فرهاد

 !!! عزیزم بشین ـ

 فرهاد دست در مادرش دفتر به نگاهش هیما که بودند نزده حرفی هنوز رویش در رو هم فرهاد و نشست مبل روی هیما

 : گرفت سمتش را دفتر فرهاد ، افتاد

 من از دراینق شده باعث این که گفتی می بار یک کاش... خوشگلم دختر...  هیمام اما...  برسه وت دست به خواسته حتما ـ

 من که احساسی و حس اون...  نشوده نوشته که چیزهای  کردم می گو باز تو برای من تا... گفتی می کاش...  بشی متنفر

 میشی متنفر من از دوباره و دوباره من های حرف یدنشن با دونم می من... دخترم...  کردم که های حماقت اون...  داشتم

 !!!  بدونی باید... بگم باید اما...

 : بگوید که بود همین فقط بکند   توانست می آنچه هیما ، گرفت فرا را مرد چهره تمام غم

 !!! نکن ناراحت خودتو لطفا...  نکنم قضاوت کنم می سعی...  بابا ـ

 کسی برای هم آن نبود آسان کردنش بازگو بود نهفته سینه در که آنچه گفتن ، شد یرهخ دست دور به و کشید آه فرهاد

 . بود آورده دست به که آرامشی شود نابود دارد امکان و ست او کس تمام که

 . کند باز لب فرهاد که شد باعث هیما مشتاق نگاه اما

 : فرهاد

 از هیچی موقع آن تا من ، من نسبت ودلسوز مهربان ، دبو کشی زحمت زن مادرم ، بودیم شاد و خوشحال مادرم و من

 مرا درمپ مرگ بعد زندگی مسائل خاطر به او و ست مرده تصادف یک در که گفت می مادرم ، دانستم نمی پدرم و اصلیتم

 . شود بهتر زندگیمان تا ، آورده شیراز به
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 . باشم مادرم ککم و مراقب باید که بودم کرده درک را این سالگیم کم تمام با منم

 یآرزو که کردم می تالش داشتم فقط ، کردم می سپری را حسرت از پر و نشدنی تکرار دنیای ، بودم دوم کالس تازه

 . کنم برآورده را بود درس در من موفقیت که را مادرم

 هک دویدم می خانه متس به و گرفته دست به خوشحالی با را ام کارنامه که روزی همان ، دارم یاد به خوبی به را روز آن

 دهشرمن هم را ماه اش چهره و دارد چشم به عینکی که حالی در ببینم خیاطیش چرخ و سفید های لباس میان در را مادرم

 . برود و کند

 . هستم او پسر من که کند افتخار و بکشد آغوش به مرا او و " شدم قبول... مامان " بزنم داد من و

 . شدم وارد کردند می زندگی هم دخترش و خانم و بدترکیب مردی مادرم و من جز روزها آن که حیاط در کردن باز با اما

 ، ست شده مریض که بودم نگران من و کرد می سرفه داشت صبح مادرم ، بودند ما خانه در دم همسایه زن و مرد دو هر

 . بشم داخل که شد مانع همسایه مرد که رساندم در به را خود باعجله

 : گفت دید مرا لجاجت و اراصر وقتی

 !!! کن بازی نازی با برو تو...  زنه می حرف مامانت با داره...  اومده بابات ـ

 یورش در به و کردم آزاد را خود ، داشت امکان این ؟!!! بود برگشته مرگ از من پدر ، کردم نگاهش فقط دقیقه چند برای

 . شدم خیره بود افتاده پایش به که اشکیم مادر و مرد دیدن با رفتم

 . شد می خورد داشت مادرم که کردم درک خوبی به را این اما بودم سن کم دانستم نمی

 . دآم سمتم و شد بلند و زد کجی لبخند بود آور وحشت اش سیاه نگاه بود مغرور و پوش شیک ، کرد نگاه من به مرد

 : کرد التماس و فشرد خود به مرا مادرم

 ...!!! پسرم... لطفا... فردین ـ
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 می لذت من زدن و فحش از که انگار ، خندید می او  بردم یورش سمتش به ، کرد عصبی را من که زد مادرم به سیلی

 : شدم خیره اش نگاه به نفرتم تمام با ، کرد بلندم و گرفت را ام یقه ، برد

 !!! ده می نشون و شخود باشه جا هر... دیگه خون... نترسه و شجاع اینقدر پسرم... دونستم نمی هیما ـ

 : غریدم دندانم میان از

 !!! بدم نشونت تا کن ولم... عوضی کن ولم ـ

 : گفت مادرم به رو و کرد پرتم

 ولی... گذرم می خونت از هم بار این پسرم بخاطر...  بزنی دور اگه کنم نمی رحم بهت بار این...  دنبالش میان فردا ـ

 !!! باره آخرین

 . قوی و محکم زد می حرف مهربانی هیچ بی وقتی ، کنم می حس را صدایش هنوز

 می مخفی من از را چیزی چه دانستم نمی من و بود نشسته زمین روی غمگین او ، رفتم مادرم  سمت به من او رفتن با

 . کند

 . کشید درد بیشتر کرد گریه بیشتر ام جمله با ، هستم من که دادم دلداریش و کردم بغلش

 : گفت و کشید لباسم به دستی کرد  مرتب مرا بعد روز

 ...!!! ترسم که ببخش خودخوام که ببخش... ببخش منو... عزیزم... پسرم ـ

 . ندیدم را خوشحال و براق همیشه نگاه آن وقت هیچ دیگر و شکستند زیباش چشمایی که بود لحظه اون

 . بود چسبیده در به غمگین مادرم و برد ماشین سمت به مرا مردی

 . تواند نمی نه گفت بیاید هم او که کردم التماس وقتی حتی ، برگردم توان می نداشتم دوست اگر که دبو گفته
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 یم وارد بهم که تحقیری حس و باغ آن جبروت به داشتم من و کشید می خود با مرا مرد ، بود سرسبزی و  بزرگ باغ 

 . کجا اتاقیمان یک خانه آن و کجا اینجا من که کرد

 و یزم کنار هم بزرگی  سیاه سگ و بود ایستاده ما روی در رو کرد می شکار داشت بود دستش تفنگش که حالی در مردی

 . بود  کشیده دراز بیرونش صندلی

 : گفت کرد تعظیمی بود کرده ها ر را دستم که مردی

 !!!! هستند اینجا...  قربان ـ

 دز سیلی را مادرم که هست دیروز مرد همان دیدم نم و برگشت مرد ، نگفت را اسم فهمیدم کردم دقت که اش جمله به

 . داشت روا مادرم به که بود تحقیری از تنفر این بودم متنفر او از ،

 : گفت و زد لبخندی دید را گستاخم نگاه وقتی

 !!! من شاهزاده اومدی باآلخره ـ

 : گفت و کشید موهایم به دستی ، خواستم نمی را این من ، او شاهزاده آنم ؟!شاهزاده

 !!! خوبه... سوال نه... کنه می تشکر نه...  منه مثل...  من پسرم ـ

 :  گفت و کرد مشکی شلوار و کت مرد آن به رو

 !!! فرهاده اسمش راستی... بشه معرفی خوام می کن اش آماده ـ

 : گفتم و کردم نگاهی هست پدرم دانستم می که مرد آن به

 !!! ام خونه برم خوام می من ـ

 : زد لبخندی

 !!! منتظرته خاصی و طوالنی شب که شو آماده برو... خونته اینجا خب ـ
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 یچه که شدم  پیک و شیک پسری به تبدیل فقیر فرهاد از من و پوشید عمل جامه دستورش شدم آماده چرا دانم نمی

 . داد نمی رتغیی را این چیزی هیچ و فرهادم همان هم هنوز من ، بود نکرده تغییر تنش بر لباس جز آن چیز

 ردینف کنار در من که احترام تا رفتار از پوشاک تا غذا از ، بود  تازه نوو من برای چیز همه ، بود شده برگزار بزرگی جشن

 . داشت فرق کردم تجربه مادرم کنار در که آنچه با دیدم می

 و تجربه است قرار روز یک ینهم واسه فقط را برق و زرق این همه من که کرد می فکر این به داشت کوچکم مغز اما

 . برگردم مادرم نزد فردا

 رمماد آغوش در فردا آمیز اسرار و بخوابم آنجا در که برد بزرگ اتاقی به مرا بود من پرستار که زنی جشن اتمام از بعد

 . شوم بیدار

 پیش برگردم توانستم نمی من و بود واقعی متاسفانه  چیز همه و اتاقم همان در دیدم شدم پا خواب از که صبح ، نشد اما

 . مادرم

 . بروم پیشش که گفت و دید را من که خواند می روزنامه داشت و بود نشسته مبل روی پدرم

 خو او به و فراموش را مادرم باید همیشه برای من که گفت پدرم ، نیستم مادرم پیش چرا که بدانم ، بپرسم خواستم می

 . کنم

 . خواستم نمی را آرامش و عیش و تجمل این حتی مادرم بی من ، بود    بندبازی مثل درست این اما

 . کردم می فکر مادرم پیش رفتن به داشتم ذهنم در اما نگفتم او به چیزی

 . بگیرد من فکر از توانست نمی کس هیچ را این و برگردم نزدش به شده طوری هر خواستم می

 ادد می یاد را کردن شلیک من به و برد می شکار به روز هر را من مپدر ، بود عمارت آن در من    صبح سومین ، صبح آن

 بی مرا مادرم اما ، پدرانه شاید و مغرور اما بود مهربان او ، کنم فراموش را مادرم عشق که آنقدری نه بود مهربان من با ،
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 از مرا که دانست می ضعف را آن من پدر که چیزی ، کرد می ثابت کردن نوازش با را این من به و داشت دوست دریغ

 . کند می دور بودن مرد

 رتغیی من در هرگز را این قصر یک در حکومت بودن ارباب ، داد می نشانم جدیدتری درس پدر ، شد می تمام که شکار

 . بودم آمده دنیا به خصلت این با من زیرا بدهد توانست نمی

 . بود پدرم مباهات باعث این و نبود تعلیمش به احتیاج

 هم به مادرم و من که نبود قرار پس ترساند مرا ، کند می کوچ فردا تهران در قصرش به که گفت پدرم که شب نآ

 . کردم می پیدا ی چاره و تالش باید خودم برسیم

 و سر بی فراری برای داشتم و بودم کرده بررسی روز چند این در را ها سگ تعداد حتی و ها در و ها نگهبان تمام من

 . کشیدم می هنقش صدا

 *** 

 . شدند می آزاد ها سگ بعدش دقیقه 10 فقط زمان همان بود ها نگهبان جای جابه وقت که ساعتی

 

 . بگریزم پشتی دیوار سمت به جت مثال سرعتی با دقیقه 10 در که بود امشب همین آخر چاره پس

 . بود شده کشیده دیوار و تعمار های پنجره میان سد ها درخت با و بود باغ قسمت ترین تاریک قسمت آن

 ای لوله به ار خود پا پنجه با که بود این چاره تنها بود زیاد ارتفاع ، کردم باز را پنجره و دادم تغییر سیاه لباس با را لباسم

 . رفتم پایین تمام مشقت با ، پایین بخورم سر آن روی از و برسانم بود  ام پنجره به نزدیک که

 قسمت و باغ در من وجود به پی با ها سگ آن زیرا ، نکنم دویدنم مانع هم را چیزی هیچ دمدوی می فقط باید اکنون

 . کردند می تیکه تیکه مرا تاریکش

 . دویدم می فقط کشیدم نمی نفسم حتی دویدم می ضرب یک
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 . آمد می وار خرناس نفسم و کرده عرق رسیدم دیوار به وقتی

 .نبود آسوده نفس وقت هنوز

 اه درد آن تمام ، نداشتند دردی هیچ بریدند می را هانم دست که هم ها حفاظ حتی رفتم باال آجری دیوار از سختی به 

 . نبود تر شیرین و زیبا چیزی هیچ این جز ، کردم باز مادرم آغوش به من که شد می باعث

 یباز مادرم دیدار شوق از که بودند من های لب فقط نداشتم پا به چیزی حتی دویدم خیابان سمت به دیوار از پریدن با

 .بودند کرده تن به را لبخندم ترین

 *** 

 نرسید مثل درست حالم ، بود نشسته خانه در جلویی های پله روی که مادرم دیدن با ، رسیدم خودمان خانه به وقتی

 . بود آب به تشنه

 سک بهترین پیش اکنون من ، شد امتم بگویم و بکشم وجودم  های دریا ترین اعماق از نفسی که بود آن زمان اکنون

 . کرد می آرامش حس وجودم و تن تمام و بودم برگشته زندگیم

 : نالیدم و دویدم سمتش به

 !!! پیشت برگشتم...  برگشتم...  من مامان ـ

 آغوشش به من و کرد ام بوسه در غرق و گرفت قاب را صورتم ، دید می خواب داشت که انگار کرد می نگاهم تعجب با

 . آوردم ناهپ

 . شویم جدا هم از نداشتیم دوست اصال مادرم نه و من نه که انگار بودم آغوشش در شب آن تمام

 ، شدن  فردین اشرافی زندگی از دیدنم و رفتنم   مانع شد باعث که آنچه بگوید خواهد می گفت که بود صبح های دمه دم

 .  را دروغش  کند مال بر و را  رازی بگوید

 : کرد باز لب بود گرم آغوشش که حالی در
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 ونا که میکردیم فکر ما بود داری پول مرد پدرم...   بود مهیا آسایشمو برای چیز همه اومدم دنیا به ی خانواده توی من ـ

 و نم و شد طالق بر تصیم ها مشاجره این... نیست دلیل بی بابام و مامان های شب مشاجره دونستم می اما تاجر یه

 ور دو هر من اما...بود پدرم به شبیه اونم که برادرم از یکی و رسیدم پدرم به من و شدیم تقسم برادرهام دوتا و خواهر

 اومدن همکارش از چندتا شب یک اینکه تا... خودش اال کرد می فراهم ما برای رو چیز همه پدرم خالصه خواستم می

 وجهمت که خوندم می درس داشتم بالکن تو... کردم قبول ممن...  نشوم خارج اتاقم از که بود گفته بهم بابا... ما خونه

 دستور کدومشون که کرد مشخص زدنشون حرف طرز... زد می حرف دیگر مردی با داشت حیاط توی که شدم مردی

 هم فاصله اون از چرا دروغ...  شدیم هم متوجه دو هر لحظه برای برگشت وقتی.... ست کننده اطاعت کدوم و دهنده

 هم این از...  نداشتم سنی من بود دار خنده... بدهد شوهر رو من خواهد می گفت بابا بعد روز چند... بود صخا و جذاب

 و دسو تو برای این گفت عادت طبق بابا وجود این با ولی...  بشه من شوهر کسی چه قرار دونستم نمی من بگذریم

 راضی رو خودم و کردم سکوت ها حرف این و غیرتی دشونخو قول به برادری و پدر دربرابر منم... داره زیادی مزایایی

 عروس وقتی...  است خانواده اسم به بهتر چیزی شاید اونجا...  داده بهم پدرم که خالی خونه از بهتر باشه چه هر کردم

 مدل در...  هست دیدمش بالکن از که بود مردی همان...  نشسته کنارم که مردی که فهمیدم شدم جشن اون باشکوه

 نشده هم روز چند هنوز...  دیدمش سفید و کردم تن به که سیاهی رخت از غافل... کردم خوشحالی و خوشبخت احساس

 هک نبود هیچ اون شهر افراد پولدارترین از یکی صدر فردین شوهرم که بودم فهمیده جدیدش عمارت برد رو من که بود

 بیاد شخو اگه... کشتش می بیاد بدش کسی از اگه... ترسیدند می علت دو به اون از اون های دستی زیر بیشتر فهمیدم

 موضوع این از جور بد فردین و نشدم مادر دوسال... کردم می دخالت نباید کارش تو بودم زن من...  کرد می غصبش

 مالقط بگم بهش خواستم می ها وقت گاهی...  بود داده دست بهم نقص و گناه حس که زد می حرف طوری... بود ناراضی

 فتمگ می خودم به اما کرد می اذیتم رفتارش بااینکه...  داشتم دوست فردین بودم زن خوب اما... کنه ازدواج دوباره و بده

...  کنه مادر و من...  کنه گلگون رو دامنم که کردم می دعا فقط نماز جا سر...  خداست از بعد من کس همه شوهرم اون

 اب رفتارش فردین چقدر دونی نمی...  شدم حامل رو تو و کرد قبول دعام خدا...  شهب عوض فردین رفتار موقع اون شاید

.. . داشت شیرینی هیجانی حرفاش... کنه می تمامش وراث رو پسرش که گفت می و... بود خوشحال...  کرد تغییر من

 به باید نداره هم فامیلی هیچ و داره که منال و مال همه اون کردم فکر... چیه کردن وارث از اون منظور کردم نمی درک

 کرد می خرجت و دخل فکر بی بابات اومدی دنیا به وقتی... بود سادگیم نه اما... همینه منظورش برسه پسرش
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 که گریه...  زدم می گول و خودم و شرور و شوق گفتم می فقط روزها اون...  گونه بیمار خوشحالی یه... بود خوشحال...

 نوهنش تو صدات که بیرون رفت می... خودش برای حتی... همه جان بالیی شد می بود خونه تو فردین اتفاقا کردی می

 مهخد و بودند نشسته بسته در پذیرای توی داشت خاص های مهمان که ها شب بعضی مثل شب اون...  بود دوسالت...

 خوبی حس اصال ها روز اون چون...  بزنم قدم یکم خواستم می و بودم خوابونده رو تو تازه منم...  رسیدند می بهشون

 مخواست می وقتی چرا... باشه داشته اسلحه من شوهر باید چرا... اومد می کجا از پول همه اون و رفتار اینکه... نداشتم

 اقات توی حتی...  کرد می سکوت بعد و... است زنانه لباس صادرات تجارتش گفت می اون بزنه حرف تجارتش درباره

 جمله یه گرفت می ها سالگرد واسه که طالیی همه اون بجایی القل داشتم دوست من... بود همین وضع ما خصوصی

 و بودم مدهاو تنگ...  کرد می تغییر گریخته افسار اسب مثل رفتارش همش نبود بلد اون ولی...  گفت می بهم آمیز محبت

 و بود ازب نیمه درش رسیدم که پذیرایی نزدیک... چیز همه بشه پول... بشی پدرت مثل هم تو ترسیدم می همه از بیشتر

 ییک...  میز همین روی زارم می برم می رو سرش... بده شهادت فردین علیه بر کی هر " گفت بابات فهمیدم موقع اون

 ردمک فکر و کردم فکر دستورش و جمله این به ها ساعت...  بود زده خشکم " اونه مال مواد لنج کنه قبول که کن پیدا رو

 و ترکیه ره می داد قرار یه امضا برای فردا که گفت بهم و اومد وقتی کنم قانع رو خودم تونستم نمی کردم کاری هر...

 مین...  کرده پیدا رو ما االن... کردم کار همین و... کنم فرار تو صالح بخاطر باید دادم خودم به دستور... گرد می بر جمعه

 !!!  یشتپ ببری فرهاد زارم می کنار بزاری تو کثیفت کارهای همه و کنی خوب و رفتارت اگه گفتم...  بده دستت از که ذاره

 : گفتم و کردم پاک و مادرم های اشک

 !!! باشم تو با دارم دوست من... اون پیش گردم نمی بر من ـ

 . شد خواهد مادرم بوسه آخرین این دانستم نمی بوسید را پیشانیم و زد لبخندی مادرم

 ممحک مرا مادرم شد داخل پدرم گله آن میان از و رسیدند سر پدرم دسته و دار که کشیدیم می را مجدد فرار هنقش هنوز

 . بود فردین به فرهاد گستاخ نگاه اما بود گرفته بغل

 . پسندید می من در را همین او ، ترسم نمی او از ی ذره دانست می

 . را او نه خواهد می را پسرش که داد جواب فردین و بردار سرمان از دست که نالید مادرم
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 : کرد می خواهش او از التماس و اشک با مادرم کشید و گرفت را بازویم

 !!! خدا رو تو... نبر و فرهاد...  فردین نه ـ

 : کردم تقال ، کشید مرا تر محکم پدرم عوض در اما

 ...!!! مامان... کن ولم ـ

 : نالید مادرم

 !!!  کنم می تو التماس...  خدا به رو تو نکن و ظلم این  خدا رو تو گیرن ازم و فرهاد...  فردین ـ

 و دست من و داشته نگه خود قوی بازوهای در مرا پدرم اکنون و شدم جدا مادرم از ، زد می پوزخند او به فقط فردین اما

 . بروم مادرم  آغوش به تا کند ولم که زدم می پا

 : گفت رتنف با و کرد پاک را هایش اشک مادرم

 و من تا بده بهم فرهاد پس... دم می شهادت هم خالفات تمام برای...  کردم شکایت ازت من...  کن ول و فرهاد  ـ

 !!! نببینیم هم رنگ دیگه و بریم شهر این از پسرم

 : پریدم بغلش و رفتم سمتش به من و نشست مادرم جلوی پدرم

 هتب که شاکی اینکه یا...  منه مال چون ؟... ! گیرم می ازت پسرم کهاین... هستی چی شاکی...  کردی شکایت ازم که ـ

 ؟!!! کردی فرار و خیانت بهم هم تو نرسیدم

 : گفت که د بو نداده جواب مادرم هنوز

 !!! بزنی دور و فردین دوبار که ده نمی قد عمرت...  دی می شهادت ـ

 رد سوراخی که بود آغوشم در باز چشمانی با مادرم ، میامد بیرون اش اسلحه از دود که سمتش برگشتم صدایی با

 . کردم می نگاهش مهبوت و مات من و گرفت  خون رنگ سفیدش صورت ، داشت قرار  پیشانیش
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 رام ، گرفت شکل من روح در تلخ کابوس یک مثل درست دیدم که چیزی ، بودم کشیدن نفس حتی و بیان از قاصر 

 . کرد معزز و متهور امر ترسم بلکه ، نکرد ضعیف و ناتوان

 توضیح پدرم ، نداشتم را دوم سوال اجازه من حتی بود یکی حرفش ، بود سادیسمی و سرسخت های ارباب آن از پدرم

 . کرد مادرم مرگ دربرابر ساکت مرا که داد بهم

 . داد مرگش  با ایدب را زن هر خیانت جواب اینکه ، گریخته و کرده خیانت او به عمارتش مردان از یکی با مادرم اینکه

 تغییر پدرم های رفتار حتی را این ؛ ماند ابد تا و بود  قبال که سرشتی پاک قدیسه مادرم و نکردم قبول را ها حرف این من

 . کند نفوذ پاکش عمارت به دوباره خائنی خواهد نمی زیرا ، گیرد نمی زن من بخاطر اینکه ، داد نمی

 ارک به کاری و خواندم می درس ممکن شرایط بهترین با داشتم خودم دوری و انزوا در من ، رنگی سیاه سفیدِ عمارت چه

 . نداشتم پدرم

 ی مدرسه به پدرم از دوری برای توانم می که بود این کرد می راحت ام آشفته درون از اندکی زمان آن مرا که چیزی تنها

 . بروم روزی شبانه

 ، دانمن بقیه از سرتر را خود من تا فرستد می مرا  معمولی شبانه مدارس زا یکی در که گفت و نشاند خود جلوی مرا پدرم

 . خواستم نمی را این وقت هیچ منم

 . شد معمولی من زندگی دوباره و رسید پدرم اشرافیت و عیش به کشم زحمت مادر آغوش از شب یک در زندگیم

 . بود فامیلش و اسم بود رویم پدرم اشرافیت از هنوز که چیزی تنها

 می رفتار نممک رفتار بدترین با من با او که مدیر جز ، بودند خبر بی موضوع این از معلمانم و دوستان خوشبختانه البته

 . پوشاند می شیک جامه پدرم اوامر به داشته که فهمیدم ها بعد که کرد

 . میامد بدم فهمیدم می ها بچه بقیه از زودتر که چیزهای از واقعا گاهی بود خوب درسم

 . نبود من دوست کسی من دید از بودم دوستش من او دید از البته بود دوستم ، شد متوجه را این که کسی تنها خب ولی
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 مدارس ، باشم خودم فکر به خودم بودم مجبور من ، کرد نمی  خوراکم و ی مدرسه احتیاجات جز کمکی گونه هیچ پدرم

 من برای دومی بار حال به تا که بود چیزی آنم کردم تجربه را یکی فقط من و کرد می برگزار های مسابقه ها وقت خیلی

 . نامه نمایش یک از بود آزاد نوشتنی هم آن نداشته

 اب مدیریت که چیزی ، دارم یاد به خوبی به را نوشتم آنچه ، نداشت بعدی و قبل و بود من نوشتن تجربه تنها این

 . مرا هم بعد و خواست را پدرم خواندنش

 من و بود خیره بهم غلیظ اخمی با قزاقیش کاله و ابریشمی شلوار و کت با که پدرم به و  ایستادم محکم و هچموشان

 . پاشیدم رویش به آمیز تمسخر لبخندی

 : کرد شروع چابلوسانه خیلی مدیرمان

 سیاه ور خوبش هوش طوری این شده باعث شرایط شاید متاسفانه اما...  هستش باهوشی پسر فرهاد صدر جناب ـ

 ...!!! دارن رو ناهنجار رفتار این سن این توی ها پسر بگم باید البته...  بده نشون

 : گفت آرام اما عصبی و داد تکان را من نوشته های برگ پدرم

 ...!!!یا بخونی درس اومدی تو...  نوشتی چی ها این ـ

 . کرد می کنترل را خودش داشت زیاد ، کرد باز و بست چشم

 !!!! بوده دیدم توی بیشتر چابلوسی و دروغ از...  کنم می فکر که منوشت چیزی ـ

 : گفت مدیر

 ینا که نیستی سن توی تو...  است بچه پسر یه هنجارهای مخالف ات نوشته شخصیت رفتار این...  پسرم فرهاد ـ

 !!! بنویسی رو چیز همه راحت طوری

 : گفتم و زدم کجی لبخند

 ؟!!! انداختی زحمت به رو صدر جناب چرا کردی می ش رد خب...  جالبه ـ
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 : کشید داد پدرم

 !!! بزن حرف درست...  فرهاد ـ

 : ایستادم رویش در رو و رفتم طرفش به

 اورب تو حرفات این من نکردی فکر...  کرد خیانت  پدرم به مادرم نگه من به که...  بزن حرف درست بگه باید کسی ـ

 رگگ جامعه این توی اینجا که دارم باور من...  تهدید و زور از شیرینی جامعه...  منم ازسرب و...  توی این رامین...  نکردم

 ی سیاه... سیاه رو رنگ...  اجبار رو بردگی...  بردگی رو اجبار که جای همون اینجا...  نداره وجود خرگوشی شغال و روبا و

 که جایست همون اینجا... بینند می سراب رو هوس. .. هوس رو سراب...  لذت رو آرامش...  آرامش رو لذت...  رنگ رو

 و ورهخ می لذت با و قاپه می رو سیب آدم  که جاست همون اینجا...  گناه سرسرای اند نوشته بلندش های مناره باالی در

 !!! مراب برایش دریا و دریاست برایش مرداب که همونجاست اینجا...  کنه می گناهکار رو حوا

 چه اکنون و دادم دست از را چیز چه من که فهمد می و ه بود چه منظورم فهمد می دانستم می ، مدمآ بیرون و برگشتم

 . ست کرده اثر من در چیزی

 . گفتم تبریک او به و زدم پوزخندی من و شد برنده شاه از شاگردان از یکی چابلوسی ، زدم می حدس که طور همان

 . گونه دریا مرداب به آمدی خوش که گفتم می دل در که حالی در

 *** 

 می درس دوران آن تمام در و ام مانده مالیخولیایی غار آن در من ، نداشتم تعطیالتی و نوروز و بهار و تابستان آن از بعد

 . کاذب قدرتی ، بزنم حرف دنیا زنده زبان چند به باید من پدرم خواست به خواندم

 . رومب دانشگاه به توانستم می من و بود شده تمام هم درسم البته ، کند بیرون آنجا از مرا که گرفت تصمیم بالخره

 . بود اتاقم که رفتم اتاقی به چیز همه خیال بی و برگشتم عمارتش به
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 ، شد می نمایان بیشتر من در  روز به روز که بود حسی حسم تنها کردم نمی حس وجودم در را در حسی گونه هیچ من

 . کنم ماجراجویی شتمدا دوست ناهنجار های حس خطر حس

 . کند افتخار من به تا کنم تمام را ام دانشگاه باید که گفت و خواست مرا پدرم

 : گفت او و زدم پوزخند او به

 ؟...!!! آمریکا...  اروپا...  بدی ادامه خواهی می کجا بگو پسرم ـ

 ؟!!! برم زاری می بگم من که جا هر یعنی ـ

 : گفت و کرد ای سرفه

 ... !!! فرستمت می دانشگاهش بهترین...  پسرم آره ـ

 : شدم بلند و زدم لبخند

 !!!  کلمبیا بوگوتای شهر  برم خوام می ـ

 : گفت که شوم بلند خواستم ، کشد نمی نفس کردم حس دقیقه چند برای

 ؟...!!! مواد...  کشتار و کشت و ناامن جایی یه بری...  پیشرفته کشور همه این...  کلمبیا چرا ـ

 : شد تر پهن ندملبخ

 !!! جا هیچ یا بوگوتا یا گفتم که همین ـ

 *** 

 . بروم تا بگذارد که کند راضی را خود که کشید طول هفته یک

 . بود یدیگر چیز آنجا به امدن برای قصدم اما ، نگفتم دروغ را این رفتم هم دانشگاه ، رفتم کلمبیا به اشتیاق با منم
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 کسی هاتن ، شوم گروهی وارد که نبود سختی چیز ، بودند دست به اسلحه ها بچه پسر که کشوری در ، کنم شروع پایه از

 . خارجیم چون بشم گروه وارده تونم نمی بزنم زور چقدر هر من که گفتند می و زدم می حرف انگلیسی که بودم

 قول به ار بود شده تعیین یگاهیجا به حملش و مواد گرفتن که ماموریتم اولین با ، کردم متحیر گروه ، بودم فرهاد من اما

 . دادم انجام عالی خودشان

 گروهک هم خواندم می درس هم سال دو ، کرد می عصبی واقعا مرا این و دیگر های گروهک از دزدی بود شده کارم

 . کنند تمام را کارم که بودند دنبالم زیادی های

 امدهنی درگیری چند و جزی مواد غارت دنبال من خب اما دنبو بهتر شرایطم بااینکه ، شدم خسته بازی گروه آن از دیگر 

 . بود تر بزرگ بسیار هدفم ، بودم

 های نوادهخا چند از یکی ، کند صدا که بزنم کجا که دانستم می دقیقا منم ، بود شدن منفجر وقت حال ، کافیست تجربه

 من ولی ، مرگ شد می حکمش موادش غارت ، کرد می حس قویی بسیار را خود که گذاشتم یکی روی دست  ، قدیمی

 . خواستم می را همین

 روعش خیابانیم زندگی و شدم می غیب موقع به و خواندم می درس ها خوب پسر مثل ، نداشتم موادش به احتیاجی هیچ

 . شد می

 نمی دنددی می دانشگاه در مرا آنها اگر گونه همان نمیشناخت دیدند می ها خیابان در مرا  دانشگاهی دوستان اگر

 . شناختند

 : گفت گروه های دختر از یکی  لورا

 !!!  ئه موادش غاصب دنبال در به در مارچلو ـ

 : گفتم کردم می مزه مزه را آبجویم که حالی در 

 !!! غاصب بیچاره ـ
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 . کردند همراهیمان خنده با هم ها پسر ، زدم بهش چشمکی من و زد لبخندی لورا

 افهک به و ، بود من کار فهمید دانست می گروه رئیس را خود که ها پسر از یکی ، بود دهآما دستشان کار حساب اکنون  

 . کردم امضا را مرگم برگ خود دست با که گفت و کرد بلند را صدایش و آمد

 . بلدم را کارم من نباشد نگران که گفتم اما ، بود نگران لورا ، نبود مهم برایم اصال من اما

 داشت یاسپانیای به که شنیدم می را اش نکره صدایی ، بردند رئیس نزد به مرا بسته دست و چشم که بود نشده روز دو

 . بود پوزخندم او به جوابم تنها اما گذاشتم شیر دم روی پا خودمان قول به یا کردم حماقت من که گفت می

 : گفتم و کردم تف را دهنم توی خون ، خورد صورتم به مشتی که

 نم ولی... باشن محموله مراقب درست که ندادی نشون سربازات به تو...  بندند می دست ترسوها.. . زن می ترسوها ـ

 !!! شیک و تمیز...  نشم زخمی که بکشم لقمه چطور شیر دهن از که گرفتم یاد

 و انج و لورا و لیو صدایی که بودم پا سر هم هنوز ، سرم ریختن نفر چند دستورش با که کردم اش مسخره که فهمید

 . کردند می التماس که شنیدم

 : برگرداند ها آن طرف به سرم و برداشت را  مشکی پارچه و گرفت چنگ به و موهام رئیس

 ... !!! نیستی هم گربه من واسه...  چی االن ـ

 : زدم پوزخندی

 !!! صفتی گربه تو ولی ـ

 : گفت و خندید

 ؟!!!کجاست من مواد بگو مهمه ات بر دوستات جون اگر حال...  جوان پسر... پرستیژ ـ

 : گذاشت لورا پیشانی روی را تفنگش و رفت آنها سمت به
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 !!! کشی می رو همه آخر در که نگنم چه بگم چه ـ

 : آمد سمتم به و شد عصبی

 !!! کشمت می یا گی می یا...  نکن بازی من با ـ

 جواب باید بکشی من...  کردم(  ذخیره)یوس  مغزم توی فقط و جاش چون چرا دونی می...  میره می هم موادت بکش ـ

 !!! بدی هم تو باالتر رئیس

 . کردم تماشش واکنشی هیچ بدون که کرد شلیک جلوم عصبی لبخند با 

 ؟!!! خواهی می چی ـ

 : کرد باز و دستم دستش اشاره با ، کردم  دستهام به اشاره

 !!! منه بخششِ آخرین و اولین این.. . بده پس و موادم عوض در بخشم می بهت رو دوستات تو جون من ـ

 . کنند سوراخم سوراخ که بودند دستور منتظر همه که قاپیدم افرادش از یکی از را اسلحه و شدم بلند

 : نکن شلیک که کرد اشاره دست با مارچلو

 !!! بری اینجا از زنده تونی نمی تو ـ

 : گفتم لبخند با

 !!! رم می زنده ـ

 : شود بلند که گفتم اسلحه تکان با و رفتم رفشط به بود، ترسیده و گیج

 !!! شید بلند ئه بازی آتیش وقت دوستان ـ

 . کردند سالح خل رو مارچلو افراد من دستور با و شدند بلند محتاط و ترسیده ها بچه
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 : گفتم گوش در و گرفتم را اش یقه و رفتم سمتش به

 !!! ادمی بدم دو هر نادان دوستان و باهوش دشمنان از من ـ

 : گفت و بود کرده باد شدش سرخ صورت

 !!! کن می ات تیکه تیکه من افراد... ری نمی بیرون زنده اینجا از ـ

 !!! باش مراقبش لورا... چطوری بدونی خواهی می...  بشن نزدیکم تون نمی حتی رم می میونشون از من ـ

 با مارک مارچلو مانده عقب ساله14 پسر که رفتم یاتاق سمت به من و گذاشت اش شقیقه روی را اسلحه و گرفتش لورا 

 شد اآرامن آب بیرون ماهی مثل دیدنم با مارچلو آمدم بیرون گرفتم را مارک یقه من و بودند نشسته اش ترسیده پرستار

 : برسد ما به که شد مانعه خشونت با لورا اما

 ...!!! تر زود...  ها بچه بریم... بیا ـ

 می گاهمن داشت ترس با ، برگشتم سمتش به من و نکنید شلیک زد می داد مارچلو میامدند سرم پشت جان و لیو و لورا

 : کرد

 !!! میام بده پیغام عزرایل به افتادی که یادم به ـ

 : گفت ترسیده لیو و شدیم سوار لورا خنده با

 ؟!!! نداری عقل تو پسر ـ

 . آمد می سمتش به مارچلو دیدم که انداختم بیرون ون از را پسرک زدیم بیرون عمارتش در از که همین

 داد می سوق کامل خوبی یا کامل بد به مرا حسی ذاشت نمی مرحله یک در مرا چیزی هیچ زمان ،آن مرده که فهمیدم بعدا

 . بودم درگیر خودم در همیشه
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 ، کرد می را فکر این رالو الاقل یا داریم دوست خیلی همدیگر لورا و من کردند می فکر همه کردم می هم خوشگذرنونی

 . داشتم بزرگی بد هدف من اما

 و بود کرده جلب  من سمت به را ها توجه فراربزرگ آن اما ، بگیرد انتقام خودش قول به که بود دنبالم در به در مارچلو

 . ببیند خواست مرا بزرگ رئیس

 . شدم مافیا ستاره رفتم مستقیم خیابان از من که ، بودند خوشحال ها بچه

 هک کردند می همراهیم مرد دوتا  رفتیم شدم می برده که باغی سمت به ؛ زدم می لبخند فقط ها لوح ساده آن به من و

 . ها محافظ تمام مثل بودند پوش سیاه و شیک بسیار

 . زدم پوزخندی منم و زد لبخندی عینکش پشت از او و نشستم جلویش اش اجازه بدون

 : شیدک می رخم به را قدرتش داشت انگار زد لبخند بازم او و ، کشم نمی که فتمگ من و گرفت سمتم به برگ سیگار

 !!! آب زیر بکنه سرتو که دنبالته در به در مارچلو ـ

 ؟!!! کنی گفتمان پسرش قاتل با خواستی و زدی رکب رفیقت به چرا موندم من...  برسه دستش اگه البته ـ

 : کرد تعارف من به و کرد رپ را ها لیوان نوشیدنی میان از و شد بلند

 از نیتو می بخواهی تو...  بینی می اما...  بودم تو از تر خراب شاید دونی می...  خیابونی یه...  بودم تو مثل روزی منم ـ

 همرحل هر توی که... اینه ها آزمون ترین مهم از یکی...  داره آزمون البته و تاوان موفقیتی هر اما...  دریا به برسی برکه

 ...!!! خانواده به دار وفا و...  باشی خودت فکر به اول

 ...!!! خودمم فکر به چون اینجام من...  ندونم که بگو چیزی ـ

 : گفت من به رو ، رفت و گفت چشمی سرش باال مرد آن و کرد ی اشاره دستش وبا خندید

 !!! کنیم تفریحی یکم بیا جوان دوست بیا...  داری دوست بازی ـ
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 . بود شکار هم او عالقه ، نبود ذهنم از دور آنقدر البته خواست او که رفتیم سمتی به دنبالش و شدم بلند

 : زدند زانو شده بسته همه شدم گیج دوستانم بادیدن

 ؟!!! خبره چه اینجا ـ

 : گفت سرم پشت از مارچلو

 ...!!! تله یه ـ

 : گفت رئیس و

 !!! فرصت یه و ـ

 : تگف و کرد دراز سمتم به را دستش

 !!! باشن تو ضعف که نیستند الیق اینها...  ببر بین از راه اول از تو هات ضعف ـ

 ، مبست چشم ، بود خیره من به و کرد می گریه صدا بی داشت که لورا به آخر در و شد کشیده  سه آن سمت به نگاهم

 ، لحهمس افراد همه آن میان بعد اما ، سرئی آن یا ، کنم شلیک مارچلو و برگردم توانستم می ، خوب و بد از انتخاب بازم

 . شدیم می سوراخ سوراخ

 من حال هر به ، خودش جان از تر مهم چیزی نه حتی و بچه نه ، زن نه ، ندارد ضعفی نقطه هیچ ، رئیس دانستم می من

 . نبود احساسات و حس زمان اکنون ، گذشتم می فرصت این از نباید جهت بی و خود بی

 . کنم حرکت جلو به و بگذرم هایم همقطاری از باید  حال ، بودم شده کنزدی مقصد به من

 : زد داد لورا که گرفتم لیو سمت به را اسلحه

 !!! کنم می خواهش...  منه برادر لیو نکن و کار این فرانک نه ـ

 : نکردم هم نگاهش
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 !!! من دوست متاسفم...  لیو متاسفم ـ

 می گاهمن نفرت با که لورا و من بین اسلحه ، کشتم را زبان بی جان هم بعد ، اش گریه و شنیدم را لورا جیغ شلیکم با 

 . داشت قرار ، کرد

 : گفت آمد سمتم به مارچلو

 !!! من استراحت واسه باشه...(  ه... ) این نه ـ

 . اهدبخو خدا چه هر بستم چشم ، کرد لمس را صلیبش و بست چشم و داد تکان نه به را سرش که کردم لورا به نگاهی

 باید هک عذاب یک فقط ، نداشتم حسی هیچ ، بودند شده خشک هانم دست ، بود افتاده زمین روی لورا کردم باز که چشم

 . کردم می خاموشش

 کردم ومارچل به روی کرد می نگاهم تحسین با که رئیس و کردم نگاه را کرد می شکایت لورا کشتن از که حالی در مارچلو

: 

 !!! بگیر پسش...  برو ـ

 . کردم شلیک معیوبش مغز به و

 آن همه من ، کرد می تر رحم بی را وجودم که درونی با ، کردم عیش و خوردم مشروب و ماندم بار در تمام را روز دو آن

 . بودم کرده ریزی برنامه را

 . بودم کلمبیا مافیای باند رئیس ترین بزرگ ، راست دست و معاون من ، بود رفته پیش درست چیز همه اکنون و

 حتی و پلیس زدن دور از خوبی بسیار های تجربه و شد می بیشتر و بیشتر قدرتم و نفوذ  ، بود ماجرا شروع تازه این اما

 . بودم آورده دست به روایی فرمان

 بی)  ولکر به بودم شده  معروف زیرا ، داشتند قبول دستانم زیر همه را این ، باشم پیرمرد آن جایی بودم الیق اکنون من

 . داد می فراون قدرتی حس اسمم کنار صفت این(*  رحم
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 . بود شده عام زدن پلک مثل او برای کشتن زیرا بیوفتد در کرول با کرد نمی هوس کسی

 . بود گذاشته باالتر های رهبر دیده معرض در بیشتر مرا بودم داده ها خانواده به که قدرتی و ترس

 می داص رئیس را او شهرت به اما بود تام اسمش که بود  تباری آمریکایی مرد او نستمدا می را اسمش اکنون که رئیس

 . هست تام او اسم که داشتم یاد به ندرت به خیلی من حتی ، زدند

 مناندش و شود منتشر خانواده از بیرون خبر این که ترسد می و نیست خوب حالش که گفت و خواست مرا شب یک تام

 . شوند هار

 فکر ها آن مغز تا دیدند می ابرو بیشتر و بودند خرت بی که آنجایی از کند فکری باید هم درونی اختالف از وگیریجل برای

 : گفت علت همین به ، باشم راس در توانستم نمی من دلیل همین به ، آلمانیم آمریکایی دورگه پسر یک من کردند می

 جای به چشم دشمنان االن...  کرده عمل موفق بسیار ما خانواده.. . آمدی خانواده به تو که مدتی در پسرم...  فرانک ـ

 ودمخ جانشین رو تو تونم نمی متاسفانه من... هست تر خطرناک بسیار درون از درگیری این البته...  دارند خوانده پدر

 و تثرو تو سیاست و شهو...  بمانی باقی آدمکش و ولگرد همیشه ندارم دوست اما...  هست قانون خالف کار این...  کنم

 سرمپ...  اومده آمریکا به االن...  کردم معرفی دنیل به رو تو من...  نشیند می هم به خوب بسیار دنیل اشرافی زیرکی

 تو من..  . صدا بی...  کشند می تمیز ها اون خودش قول به...  اینجاست دنیایی از تر متفاوت بسیار دنیل خانواده دنیایی

 هم اون داره مهمی شرط اشرافی خانواده در شدن داخل شرط اما...  گفتم سیاستت و هوش از...  دمکر معرفی بهش رو

 ودمخ جانشین و نماینده رو تو من...  کردم جور من رو اون که...  باشی داشته خودت از  میلیاردی ثروتی باید تو که این

 این کشی ظاهره تنها اشرافی لباس که اینه باشی داشته دیا به خوام می که چیزی تنها...  کردم معرفی دنیل خانواده در

 !!! باش مواظب بسیار پس...  ست خانواده

 . بود داده من به که ی صدقه پای گذاشت را این تام ، بگیرم را خوشحالیم و لبخند جلوی توانستم نمی

 ... !!! کنم تشکر چطور دونم نمی ـ

 : گفت و زد لبخندی
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 تو اه کار من پسرم خب...  شده اش خانواده ولیعهد اون...  کن رفتار درست دنیل با...  بزرگه رتشک یه...  باشی موفق ـ

 کوتس...  باشه داشته ادامه مرگت پایی تا باید سکوتت...  زنی نمی کسی با حرفی هیچ باره این در راستی...  کردم

 !!! کن اطاعت ساکت پس...  خوبیه بسیار حسن

 بعد و گرفته را مدرکم و بروم دانشگاه به که بود این کارم اولین ، برسم کارهایم به و بروم داد ازهاج او و دادم تکان سری

 . ایران به آمریکا جای به کنم سفر هم

 هب که کرد می التماس بسیار ها روز این که بروم پدرم دیدن به بود الزم اکنون بدهم پاسخی چه دانستم می بعدا 

 . بیاد کلمبیا به که ندارد را ینا توان زیرا بروم، دیدنش

 : پرسیدم خوشحال من و کشید آغوش به مرا دایه رسیدنم با

 ؟!!! کجاست پدرم شیما ـ

 : شد زیر به سر ناراحت شیما

 ؟!!! شده چی ـ

 : کشیدم داد تلخی با من و کرد پاک را هایش اشک

 ؟!!! بده جواب...  نیستم تو با مگه ـ

 : گفت کنان من من

 ...!!! بست چشم در به چشم پسرم. .. پسرم ـ

 یرهخ اتاقش در به فقط کوتاه های ثانیه برای کرد تر عجیب مرا درون که حسی کردم می حس را چیزی که بود باری تنها

 . شدم

 ؟... !!! سادگی همین به ـ
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 وجود اب گفت خودش چون...  کنن متوقف درمان گرفت تصمیم شما رفتن بعد...  داشتند  ریه سرطان که بود سال چند ـ

 کرد نمی گوش ولی نکشه سیگار که گفتم می بهشون اینکه با...  کرد نمی پرهیزی هیچ...  داره بهتری حس تو موفقیت

 یک کردی می رد رو خواهشش تو که بار هر...  بود شده گیر زمین گرفت رو تو پی...  کردند ناامیدش ها دکتر وقتی... 

 !!! ... و شد تر نزدیک مرگ به قدم

 ایدب ، من آغوش در مرد مادرم وقتی من ، افتاده سرم بالی چه دانستم نمی نشستم تخت روی و رفتم اتاقم سمت به

 درونم در حسی من باز ، بود پدرم ولی مرده که هایش بدی تمام با پدرم که حال ، شدم می ناآرام کردم می داد و جیغ

 . بود شده امیع بسیار چیز من برای مرگ انگار ، کردم نمی حس

 .  هست تنگ ها آن برای درونم که کردم می حس نه شدم می دلتنگشان نه

*** 

 یعهدول دنیل عمارت به هماهنگی با آن از بعد و رفتم آمریکا به کرده رها را چیز همه آن از بعد و ماندم چهلم تا عرف بر بنا

 . داشتم فاصله پیشم سال 4 نقشه با قدم یک اکنون ،   امی اس دی بی انحراف دهنده رواج همان یا اشرافیش  خانواده

 . کردم تفحص را هایش قدرت و ضعف نقطه ، شناختم می ها مجله و مخبر لطف به هم را دنیل من

 . نداشتم فاصله اروپا قدرتمند خانواده قدرت و ولیعهد با من اکنون

 نیس تفاوت مایکل و من ، بود ایستاده سرش باال مایکل ، نشست من روی در رو و آمد مایکل راستش دست با دنیل

 خوش پسر بودم دیده او از که های عکس و حدس مثل ،  بود تر بزرگ من  از سال یک فقط دنیل ولی داشتیم  زیادی

 . بود پوشی شیک و چهره

 : خاصی وقار با و آرام ، کرد می صحبت قلم لفظ خیلی

 ؟!!! داشتم انتظار دیگری چیز...  هستی فرانک تو پس ـ

 : کردم مایکل به اشاره و زدم پوزخندی
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 ؟!!!! ایشون به شبیه چیزی ـ

 : کرد اخمی

 !!! باشد ما خانواده عضو تواند نمی کلمبیایی ولگرد یه زدم می حدس باید...  باش مودب ـ

 : شدم متمایل سمتش به

 جیسون و مارلین پسر دومین...  دوسکالوا  عالقه مورد نوشیدنی...  تجمل و تفریح عاشق...   ساله 25 شاون دنیل ـ

 رادرب مرگ از بعد خانواده تاسیس...  فرانسه درباری نوادگان از یکی پدرت...  بوده وقت پاره پرستار یه مارلین...  شاون

 دهش باعث داری رعیت به شما تمایل...  اومده در امروزی شکل به اکنون و شده شروع بوده مافیا عضو که شما پدربزرگ

 شما ور اینجا حیوان که حیوانانسانیه روش همون اصل در اما...  باشه رضایتی و کرد درکش بشه که بدی زیباتری شکل

 دید می انجام هم دیگری بد و زشت کارهای نازی صلیب این کنار...  خودتون صرفا انسان و سازید می یا کنید می تعیین

 کرده معرفی جانشین رو تو که ساله 3...  نشسته خانواده تخت بر ناال شما پدر...  میاد شمار به خانواده اصلی منبع که

 ... !!! فرانسویی مدل یه با رابطه مثل...  زدی بهم تو های رابطه تمام تو سال سه اون از و...

 :  گفت و خندید

 ... !!! نوشتن ی مجله هر در که رو ها توصیف این ـ

 : زدم پوزخندی

 ینا به تن پدرت  پدرش فشار و خانوادگی آبروه بخاطر و کرده تجاوز مادرت به پدرت  هک ننوشتن جا هیچ رو این ولی ـ

 !!! داده ازدواج

 : دورکرد را او دست اشاره با ، گفت گوشش در چیزی مایکل ، شد عصبانیتش باعث لبخندم

 تهالب...  شی می خانواده جز تو.. . تام اجازه و سهم با باشد...  ولگرد گفتم تو به چون...  بود چه برای بازی شجره این ـ

 !!! بیای باال صفر از تا کنی رقابت دیگر های ارباب با باید...  شی نمی ارباب
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 می االب ها پله تمام از منو این...  اصیلم ارباب یه جلوت االن من...  جانشینی چه...  خبری بی هم قانونت بندی بند به ـ

 !!! بره

 . بود شده دار خنده هایشان چهره واقعا ؛ کردم نگاه ، کردند می اهمنگ مات که دو هر به لبخند با

 ؟!!! تام آخر خواسته بخاطره هم آن...  هستی اربابی های گروه جز ت پدرخوانده شرایط بخاطر فقط تو که بدم توضیح ـ

 : گفتم و دادم تکان سری

 تام سهم و خودم باشه قرار اگه...  تو میشم ازهت خودم قدرت و سهم با...  باشم خودم اگر من...  شاون دنیل ببین ـ

 جاهای به رفتن یا و دیدن از قبل...  خوره می دردت به بعدا بدون رو چیز یه ضمن در...  شاه جای میشم بشم گروه وارده

 !!! کن بررسی رو خاکش حتی رو چیز همه ناشناخته

 : گفت خودش که ، ندادم فرصت بعدی مالقات برای

 ارباب..  فرانک...  اومدی خوش ما خانواده به...  اومده خوشم ازت من ولی...  جسوری...  ادبی بی تو ... کن گوش ـ

 !!! فرانک

 : فشردم را دستش و سمتش برگشتم

 !!!! ئه صدر فرهاد اسمم من اما...  شاون دنیل خوشبختم منم ـ

 . شدم خارج عمارت از و برگشتم لبخندی با

 دیدار نآ دانستم نمی اما ، رئیس شود او باشد قرار که خوردم افسوس یکم ، هستش بین ظاهر انقدر شاون دنیل اینکه از

 . خبرم بی من و زده رقم تا سه ما بین عمیقی دشمنی و دوستی و محبت ساده

 بهترین هب خودم کمالگرایی با ، داد می من به بود دنیل پدر که رئیس که کاری به و نمیاوردم حساب به اصال را مایکل من

 به کردم می صادر و بودم وطنیم هم دختران فروشنده و خریدار که بودم کسی خودم حتی من ، دادم می انجام شکل

 . شد می داد دستور من به که ی ها کشور
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 لد از رفتاری از بعد من نفس هر ، کردم می حس که انگار ، بودم پذیرفته باال دوز با را بد خوب و بد بین من زمان آن

 . میامد بیرون بجنسیم و بدی

 درون هیچ زمان آن من چرا دروغ ، رفتم جدید رئیس گذاری تاج برای من و خواست مرا دنیل مرد دنیل پدر وقتی

 . بود سخت سرمای یا شدن غرق مثل درست من برای حس بگم بهتر یا ، نداشتم احساسی

 حریص و تر خشن من رفت می باالتر شهرتم چقدر ره ، باشم بهترین ام جایگاه در که بود این من تالش و هدف تنها

 . داد می حسی من به تلخیش نه ، میاورد مستی من برای نه بود کنده مست تلخی مثل درست اما ، شدم می تر

 . اوست دستور من دستور هستم او  معاون من که کرد اعالم ها ارباب به و کرد رو مرا درخشان کارنامه دنیل

 . بود دنیل گلستان و گرما رفیق زیرا ، کند غصب را جایگاه این باید مایکل کردند می رفک همه که صورتی در

 . بود نذاشته کم راه این در واقعا اما بود کرده شروع هیچ از مایکل

 . بپذیرد را ذلتی همچین توانست نمی ، بود گذاشته خانواده برای اش خانواده و خود از  که کسی

 سقوط باتقری رسید اوج به تازه من برای این ، بود زده من محموله به ریزی برنامه با که بود یدرگیر مایکل واکنش اولین

 . کند خراب دنیل برای مرا خواست می ، بود

 . را دشمنانم بیشتر برابر صد ، گیرم می نظر زیر را دوستانم که طور همان من که نداشت خبر اما

 . بردم او ای دسیسه و خیانت به پی ودمب گذاشته مایکل گروه در که مخبری توسط من

 از مایکل ، کند محاکمه را مایکل او خواستم نمی ، کنم سکوت توانستم فقط من که بود عصبی قدری به ماجرا این از دنیل

 . رفتم می عقب قدمی باید من و بود خوشحال بسیار بود گرفته را ها محموله گروه اینکه

 : گفت و برد مخصوصش اتاق به را من خسارت گرفتن و من محاکمه از بعد دنیل

 ؟!!! ورودت بدر همین در هم آن خسارتی همچین چرا...  بودی باهوش که تو...  فرهاد ـ
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 : گفتم کردم می نگاه لیوانم سرخ مایع به که حالی در

 ؟!!! کنی نمی دخالت تو... بدم و دزد جواب خودم که بده اجازه بهم...  دنیل ـ

 به تربیش من اما ، بود کرده زد گوش بارها را موضوع این ، فهمید را این دنیل و دادم می دستور او به ستیدو در با داشتم 

 . دارم را خود جایگاه منم که کردم می آوری یاد او

 در اونم من مواد که باشه داشته جرعتی همچین تونه می کی...  کیه کار دونی می تو...  نکن عصبی و من...  فرهاد ـ

 ؟!!! کنه سو چشم تو دست

 : داد می خوبی بوی و مزه ، خوردم جرعه و زدم لبخندی

 ؟!!! هست ساله چند...  داره خوبی طمع ـ

 : نشست جلوم عصبانیت با

 مواد مهه اون اگر کن فکر یکم فقط...  یکم فرهاد...  بدیم باید خسارت کلی...  باشی خونسرد اینقدر...  تونی می چطور ـ

 !!! یمن پلیس دست افتاد می

 : زدم تکیه مبل به و گذاشتم پاهم روی و پاهم

 هر هم تو مقابل در ولی...  خوری می حرص اینقدر چرا...  میارم برات رو پولت یا مواد گفتم که منم...  نرسیده که االن ـ

 !!! کن قبول گفتم من چه

 . باشد آرام که کند می را تالشش مامت دارد یعنی کارش این دانستم می حال ، بست چشم و داد بیرون را نفسش

 *** 

 هچ ببینم خواستم می ، بودند کرده شناسایش ها پسر که خائن آن منتظر ، بودم خودم خانه در ماجرا آن از بعد روز دو

 . کنند خیانت او به فرهاد افراد شده باعث چیز
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 به داری وفا ، دانستند می همه اما ، بودم اشتهگذ وقت و ارزش ها آن همه برای من ، بودند ام خانواده همچون من افراد

 . بکشم را خائن این من نبود قرار ولی ؛ مرگ داشت پاداش یک او به خیانت ولی ، دارد ثروت و قدرت فرهاد

 : کرد نگاه کردم می تماشا را بیرون که من به داشت و بود ایستاده رویم در روی مرتضی

 ...!!! قربان ـ

 !!! بیارش ـ

 شمجبور افرادم وقتی ، هست کسی چه دانستم نمی هنوز ، شنیدم التماس و سرای البه صدایی بعد و تگف چشمی

 . زدم پوزخندی ، کردم نگاه او به بزند زانو که کردن

 ... !!! کردم غلط...  کنید رحم خدا رو تو...  قربان ـ

 دمش کیپ های دندان از و گرفتم را اش چانه ، رفتگ باال او ناله و داد و زدنش به کردند شروع افرادم سرم برگرداندن با

 : گفتم

 ؟!!! چرا لعنتی...  چرا ـ

 . شدند خورد دهنش در هایش دندان ، کند باز دهن خواست تا

 : پرسیدم عصبی و آرام و بستم چشم

 ؟!!! داد بهت چی قبالش در...  کردی خیانت بهم چرا ـ

 : دکر التماس بسته که دستانی مچ و خونی چهره با

 ...!!! کردم غلط... خوردم گو...  خدا را تو...  شدم حریص...  کردم جوانی...  کنید رحم ـ

 : کردم و فر هایش گونه گودی در تر محکم ام اشاره و شست انگشت و کردم تر نزدیک صورتم

 ؟!!! بنال...   فروختی من که بود من اندازه چیز چه داد بهت چی چرا...  پرسم می که آخر بار ـ
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 خیابان در را جوان این ، دهم نمی گوش سگ واق واق به من که دانست می ، رفت عقب اندکی که کردم رهایش محکم

 . بود سعید نامش ، شد وارد ام گروه به و کرد جذب مرا او در چیز چه دانم نمی ، بودم دیده

 . بود گذاشته پا من قصر به هدف با اول از او کنم می فکر حال اما

 : نالید التین نزبا به

 ... !!! بودم مجبور...  خواهرم بخاطر ـ

 نتنشا عوضی ، زدم حدس درست پس ، گرفت پایین را سرش دید که را متعجبم چشمان شدم خیره او به و برگشتم

 . شدی جنگ وارد کسی چه با که دهم می

 زور به یدشا کرد می گریه داشت زیر به سر ، نشستم پا پنجه روی دروغین سعید  آن جلو من و رفتند همه دستم اشاره با

 : باشد داشته سال 19 توانست می

 ؟!!! گرفتی پسش...  داشت رو تو خواهر مایکل اینکه بخاطر...  شدی من گروه وارد نقشه با تو پس...  خب ـ

 : ددا تکان منفی جواب به را سرش گوشم پا سرا صورت دیدن با ، بود شده خیره من به و کرد بلند را سرش

 ؟!!! بده پس رو خواهرت که نبود قرار من کار از جاسوسی با مگر چرا ـ

 : کرد فینی فین

 اریخالفک های گروه به تازه اون وقتی...  بودیم بچه ما وقتی پیش ها سال من پدر...  نداره رقیب که عوضیه یه مایکل ـ

 ...!!! گاهی و بهره تمام...  داد وام بود کرده نفوذ

 : کرد پایین را سرش

 !!! بزن حرف...  باش مرد ـ

 : بود خیره هایم کفش به که حالی در
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 زور با و اون هم آخرش...  کنه می رفتار بد بزرگم خواهر با که دیدم می...  اومد می ما خونه به بهره قصد به همیشه ـ

 نس در اونم داد شوهر اون لیلد همین به پدرم و خواست می رو آلیس که دونم می...  بود عروس تازه آلیس... برد تفنگ

 دیدم و رفتیم پدرم و من...  شده پیدا ها خراب توی دختری شدیم دار خبر که هم بعد...  شد بدتر اوضاع اما پایین بسیار

 رایب کوچیکم خواهر که گفت و اومد دوباره که...  بود نشده تمام ما سوگ هنوز...  مرده وضعی بدترین با...  با...  خواهرمه

 هک گفت چیه قصدم و کیم فهمید وقتی بشم گروهش وارد که کردم کاری هر منم و کرد دق پدرم...  برد می وامش رهبه

 !!! نشده تمام کارم هنوز گفت اما...  بریم آنجا از آنجل و من که زارد می... کنم بازگو بهش رو شما ی رها کا...  اگه

 ؟!!! زنی می فحر خوب اینقدر رو فارسی کجا از...  درست همه ـ

 : گفت و زد لبخندی

.. . گرفتم یاد خواهرم بخاطر منم...  داد می آموزش من به پیش وقت خیلی از اون...  ایرانیه فرانسوی دورگه یه مایکل ـ

 !!! کرد بهتر رو زبانم اینجا به اومدن

 : شدم بلند و زدم لببخندی

  ؟!!! چیه واقعیت اسم ـ

 : گفت مکثی با

 !!! قربان الکس ـ

 : رفتم پشتش به جیب به دست

 ناو به و مایکل پیش برگرد پس...  دادی فریب و من...  کنی می بازی خوب چه تو که دونم می خوب من...  الکس خب ـ

 دی یم ایمل بار یک هفته هر من به تو عوض در...  کنم می رو کار این نترس...  گشتمش و کردم پیدا رو یکی من که بگو

 رو به رو مایکل بفرد منحصر تاوانی با همراه خواهرت ببین وقت آن...  کن خبرم دهم می یاد بهت هک های رمز با و

.. . ئه توصیفش کمترین مرگ بعدی خیانت...  میشه شاهرگت شانس آخرین این اما...  زارم می نمایش به چشمات

 ؟!!! فهمیدی
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 . شد خواهد انجام ممکن شکل بهترین به تمداش انتظار که بودم چیزی منتظر لبخند با من و داد تکان سری

 *** 

 ، کن اضافه دشمنی این به هم را رقابت ، من و مایکل دشمنی از سال یک و گذشت می من بودن ارباب از سال یک

 . بودند شدنش روشن از قبل شعله یک اکسیژن و گرما مانند رقابت و دشمنی

 . کرد دیوانه مرا که گفت ها ارباب جمع در چیزی او ، دادیم می راه بیرون به را دشمنیمان کم کم داشتیم ما و

 ؟!!! ئه تاج بی شاه مثل برده بی ارباب... ؟! نداری برده...  تنهایی هم امسال بینم می...  فرهاد جناب ـ

 خیره نم عصبی چشمایی به آلکس ، باشد صفت مارمولک آنقدر توانست می چطور ، ضعفم نقطه به زد ، گرفت نفسم

 : گفت و گرفت را ام شانه دنیل ، بود شده

 !!! برس خودت به قدری کافیست کار...  نیازی و جوانی اوج تو...  من دوست ئه مایکل با حق ـ

 : گفت مایکل خود ، کردم می تمسخر و شدن کوچک حس واقعا اما و زدم لبخندی

 ؟!!! دارم نوع همه خواهی می نژادی چه از...  دارم زیادی های برده من ـ

 دنیل ، شد می خودم ضرر به شب آن مجلس در من حرکت هر اما ، پایین بیارم را صورتش خواست می دلم ، خندید و

 : گفت

.. . کرده جا جابه رو کوه شک بی...  بیاورد بدست رو فرهاد دل بتواند که ای برده...  دارد نیاز خاص برده یه به فرهاد نه ـ

 !!! پیشنهاد نه  دستورئه یه این( ...  گفت گوشم در... ) بریم هستش شب فردا که حراجی به کنم می پیشنهاد

 . باشم بربری دارهای برده آن تمام مثل باید من ، رود سوال زیر حکومتش خواست نمی هم او دانستم می

 نم بخشش هر من رفتار هر بلکه نداشتم رحم اسم به چیز من ، بیاورد دوام من کنار در توانست می دختر کدام آخر اما

 . داشت خودم برای صرفا منافعی
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 رد باید آنکه دوم خریدم روسی برده یک من که این یکی ، بودم متنفر آن از که بود خورده رقم من برای چیز دو اکنون

 . کنم عیش او با جمع

 می را او باید کرد یم التماس و گریه وقتی ، نبودم بلد را خدای هنوز من هم او  خدای من که دانست می بدبخت دختر آن

 . گفتند می اینگونه ، زدم

 . کردم می رفتار نمایی قدرت و تماشا برای فقط و کورکورانه ومن

 . است رفته من گوشت و پوست در شیرین چه نمایی قدرت این ، کردم حس کم کم اما

 . ندکرد می وداع را جهان همه درروی رو ، شدند می من تمسخر باعث و آوردند می کم وقت هر

 . نه من اام بشن خانواده ارباب ترین پایین برده بودند حاضر ، شوم اربابشان من ترسیدند می واقعا دخترها بعد به آن از

 را این ، من  فرزند مادر شود من جنسی برده که خواستم نمی هم را این ولی شدم می تشنه بیشتر نیازم و درک با من اما

 نمایی قدرت برای دیگر چیز یک و خواستم می خشم کردن خالی و عیش برای فقط را ها آن من ، خواستم نمی هرگز

 . همین

 کسی چه دانست نمی او که تفاوت این با ، بودم کرده شیشه در را مایکل جان من و داد می خط من به همچنان الکس

 . کند می ضرر و دهد می خط من به دارد

 هک بروم حراجی به توانستم نمی که آنجایی از ، بود نزدیک عیش جلسم و بود گذشته ام برده آخرین مردن از ماه دو

 . پاریس بیاد من با آینده هفته برای که کند پیدا را روسپی یک خواستم افرادم از ، باشد من اربابی الیق

 . مکن ابانتخ را یکی ها روسپی آن میان که آورد عکس چند برایم داود ، راستم دست قولی به و مشاورم علت همین به

 .بود خاص و داشت عجیبی غرور نگاهش ، کرد خشک مرا که افتاد شرقی دختر به چشم ها عکس میان

 : برگرداندم داود برای را عکس

 ؟!!! ئه روسپی بچه این ـ
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 : داد تکان سری  داود

 !!! کردند معرفی منصوری...  کنه می کار شیراز...  قربان بله ـ

 : دادم تکان سری

 !!! اینجا بیار رو منصوری ـ

 . بودند نوشته مژگان را اسمش که کردم نگاه عکس پشت به من و رفت و گفت چشمی

 را عکس ، بنشیند کردم اشاره دست با ، دادنم سالم از بعد و آمد ترسیده که شدم منصوری منتظر و کردم فوت را نفسم

 : زد لبخندی او و گرفتم سمتش به

 !!! شوهرش اب...  کنه می کار شیراز توی این ـ

 : شد جمع هام اخم

 ؟!!! دادی پیشنهادش چرا خب...  این داره غیرتی چه...  شوهرش ـ

 : گفت کردش پف صورت با منصوری

 ...!!! شما... باشه داشته لیاقت اگه گفتم...  بودم راضی حسابی که من خب ـ

 !!! دار شوهر روسپی زن یه نه خواستم برده من...  نگفتم که ساعتی عیش واسه من ـ

 : زد لبخندی

 دخواه می ناچیزی مبلغ فقط عوضش در گفت ش خونه برد رو من خودش...  نگو که عیاش یه...  معتاده یه...  شوهرش ـ

 ...!!! بودم مست خب اما کردم شک اولش... 

 : کردم نگاه عکسش به من کرد می تعرفی منصوری که حالی در 
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 طالقش باید هم قبلش...  بده شوهرش به خواست چقدر هر...  جدت فته دونم می من بخوره خش بهش...  بخرش ـ

 !!! کن آماده هم رو مدارکش...  بده

 . رفتم اتاقم به و شدم بلند خورد نقطه که دستورم

 هب را خفتی همچین چطور ، بود شرقی های الهه از نمادی ، بود زیبا او مثل سنی کم دختر ، بودم فکر در روز دو آن تمام

 : زد در شیما ، بود ریدهخ تن

 !!! تو بیا ـ

 :  بودم شیما گذارش منتظر بودم خیره سقف به و بودم کشیده دراز که طور همان شد داخل

 !!! کردم تمامش... خواستید که طور همون ـ

 : گفتم برود خواست ، دادم تکان سری

 !!! کن مرتب و اتاقش...  دخترمیارن یه فردا...  شیما ـ

 . فتر و گفت چشمی

 *** 

 آن با الکس راچ اینکه و بود رو پیش در مجلس پیش فکرم تمام ، بودم آنان منتظر و بودم نشسته شمینه کنار کاناپه روی

 . باشم مخفی باید هنوز سرد و ساکت مجبورا من و نداد من به خبری هیچ ، کردم که غافلگیری

 شانه هایمو و ژولیده لباس ، بود رویم به رو بسته چشم و بسته دست دختری آوردم باال چشم خدمتکارم گفته با وقتی

 . برده لذت این از منصور ، نزده

 : گفت دید مرا مچاله چهره وقتی تر جوان مرد آن

 !!! ارباب شماست خدمت در ـ
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 : کردم نگاه دخترک به و ، کردم فوت را نفسم

 !!! کن باز و چشماش ـ

 از تر زیبا و گستاختر نگاهش ، کرد نگاه من به ، زدند پلک بار چند از بعد ، کرد باز را چشمانش و کرد اطاعت مرد

 : گفتم مرد روبه و زدم لبخندی ، بود عکسش

 !!! تری خوشگله عکست از حتی...  خوشگلن چشماش ـ

 رضایت و خوشحالی با هم ها آن و گرفت  آنان سمت به را سیاه کیف دو  داود ، کردم اشاره  داود به سر با و زدم لبخندی

 : ،گفتم گرفتند

 !!! مرخصید ـ

 هک بود ایستاده گستاخ اما غمگین من به رو که دختری آن و ماندم من و رفتند چابلوسی و سرای البه با مرد سه  آن

 : زدم لبخندی ، بودند فروخته را او که بود مردانی آن به نگاهش

 ؟!!! عبادیه مژگان اسمت...  خوشگله خانم خب ـ  

 قشن برایم حاال همین از داشت ، بود پاستوریزی روسپی چه دیگر این ، ترسید می من از که انگار ، زد می نفس نفس

 : کشیدم فریاد و شدم عصبی ، کرد می بازی

 ؟!!! بلدی فارسی...  اللی و کر  ـ

 اب موقع دخترک فتگ ، افتادم منصور های حرف یاد باره یک به ، بود کرده امضا را مرگش برگ واقعا ، نداد جواب وقتی

 هایش لب که ، پرسیدم عربی را سوالم علت همین به ، بود فهمش از عاجز او که گفته عربی به های چیز بودنشان هم

 . من سوخته سالن در انداخت طنین نامش و شدند جدا

 !!! عالیه ـ

  بود عرب عالیه ، بود عالیه اسمش نبود مژگان او اسم عالیه
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 ؟!!! نیستی بلد فارسی پس ـ

 او و ودمب ارباب کم سن این در من اینکه به ، کرد می فکر چه به دانستم نمی ، بود خیره من به و بود ایستاده واکنش بی

 . بکند هم باید و کرد می فکر همین به شاید ، من ی برده سن آن در

 !!! گیری می یاد نیست مهم خوبه...  طور این که ـ

 :  دادم دستور و کرد شیما به رو

 !!! بیارید درش اوضاع و حال این از یکم ببرینش ـ

 . بودم خیره او پاسپورت به من و رفت ، ها پله سمت به گرفت را او بازوی و گفت چشم شیما

 . بدانم کارم به نسبت را مایکل واکنش توانست می من و بود زده ایمل آلکس ،بالخره بود عالی صبح امروز

 ستهب درهای پشت هم با ساعت نیم تقریبا و بود آمده عمارتش به دنیل آخر ضرر و رضر همه آن با که بود نوشته آلکس

 . بودند

 و وادم مدام ، برگشتش با و رفته دنیل خانه به خودش بعدم و بوده پریشان و آشفته را روز دو مایکل دنیل رفتن با اما

 . کرده مصرف مشروب

 . ست ه کرد راجاخ را او دنیل کند فکر که بود نوشته آخر در آلکس

 سدر می آنجل به آن از بعد و زنم می حرف دنیل با و آمد خواهم پاریس به خودم زودی به زیرا بماند آنجا نوشتم او برای 

. 

 : دش ام نگاه متوجه  ریخت می گیالس در مرا  نوشیدنیم که حالی در شیما ، کردم نگاه باال به و بستم را تاپ لپ

 ؟!!! کنم اش ادهآم خواهید می...  ارباب ـ

 : کردم نگاهش 
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 !!!  مرخصن هم همه...  اینجا بیارش ـ

 . تس آماده چقدر بدانم خواستم می ، کردم مرخص هم را بادیگاردهایم دستم با ، رفت خانه آشپز سمت به و گفت چشم

 داشت زیادی حملت بگیرد یاد باید ، بود نخواهد جسمش ظرافت جز رقصی ما دیوان در که بفهمانم او به خواست می

 . کند تحمل هم را دیگر های ارباب و باشد

 در که ودب زود سوخت می بچه دختر این برای دلم من اما ، داشتند متفاوتی جنسی پسند و رفتار کدامشان هر که اربابی

 . نزند لب و بگیرد قرار ما مثل رحمانی بی مجلس

 بودند دهز شانه موهایش. بود نشسته زیبایی به تنش در که بود تنش دامن و پیراهن  ، آمد او همراه شیما که بودم فکر در

. 

 .  میاورد در را مانده باکره های دختر نقش من برای چرا دانستم نمی ، بود ترسیده و ساکت

 : کردم شیما به رو

 !!! شیما مرخصی...  برو ـ

 کرد هک ام نگاه ، دارد اشک حلقه ایش شیشه اهنگ که دیدم ، کرد می دنبال را او عالیه نگاه ، رفت و کرد تعظیمی شیما

 . بنشیند آنجا بیاد خواستم ، زدم کاناپه روی کنارم به که دستم با و زدم لبخندی

 برای خواست می یا ، کنم خراب سرش روی را اینجا اینکه خواست می چه ، بود خیره من به آویزان های لب با او اما

 .  هستم او تفکرات حتی مالک من اکنون دانست نمی شاید یا ، کند تعیین مبلغ امشب

 : گفتم تحکم با اما آرام

 !!! بشین بیا گفتم...  نفهمیدی ـ

 : کشیدم فریاد  ؛ تر رنگ بی صورتش و شد تر سرخ نگاهش فقط ، نخورد تکان بازم
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 !!! بتمرگ... تونیستم با مگه ـ

 به آهنی و آرام سرم اشاره با ، بود شده بلند ساله صد ابخو از انگار ، خورد تکان گونه رعشه بدنش  کشیدم که فریاد

 . نشست کنارم و آمد سمتم

 .  دستش کف در کرد می فرو را دستش های ناخن داشت که کردم نگاه دستهانش به

 ست ترسیده مرگ حد در که بخوانم ایش شیشه نگاه از توانستم می ، کردم نزدیک خودم به و بردم کمرش دور را دستم

 . بود شده آورده آنجا به که چیزی بخاطر نه ، ترسید می من از او یدشا ،

 . بود شنیده شاید هم او و داشت نخوان زندگی برای زیادی شانس من ی ها برده که دانستند می همه

 ، بود ردهک عصبیم زیاد خیلی بودم عصبی ،  رفتم عقب ، زد چنگم هایش ناخون با ، بردم گردنش سمت به را سرم وقتی

 ش ها اشک  ، نزند صدمه اربابش به بگیرد یاد تا بستم می هم را او باید ، بود نزده دست من به دختری هیچ امروز به تا

 .  قربانی یک مثل درست ، کرد می رفتار اینگونه چرا بود حیات معمای برایم ، بودند کرده پر  را صورتش

  ،  بودم ارانفج آماده و عصبی متناقضش رفتار و زدنش چنگ یبرا  بودم عصبی کشیدم، پایین خشونت با را هایش دست

 . شد مبل پخش که خواباندم اش گونه روی محکم سیلی چنان

 قاتفا خودمان خلوت در اتفاق این شد خوب ، بود کرده داغ بدنم ،  شوم می مخفوف چقدر حاالتی چنین در دانستم می

 . نبود زنده االن وگرنه افتاد

 ؟!!! هان...  زنی می  چنگ و ردنمگ جرعتی چه با ـ

 : گفت بلندی صدایی با سرکش مغرور اما بغض با

 !!! برم کن ولم نداشتم کسی کار به کاری که من...  برم بزار خواهی می جونم از چی ـ
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 ایلممت سمتش به ، گرفت می یاد باید اما ، آمد خوشم ، هست ارزش بی برایم دانست می اینکه از بعد هم آن جرعتش از

 به را غرور هاش اشک و شد جمع اش چهره ، ماندن باز نیم چشمانش ناله با که گرفتم چنگ به را موهایش و شدم

 :  دادند درد جایی

 ؟!!! تونی می...  بشی معصوم و پاک دختر یه دوباره و بری تونی  می...  بری کجا...  بری بزارم ـ

 بهش ناخواسته ، بودم داده دست از که داشت معصومیتی درست اش چهره ، ماند خیره چشمانم به ، زدم نیشخندی

 :  زدم لبخند

 !!! برم بزار کنم می تو التماس...  برم بزار ـ

 که دبفهم کسی اگر که دانست نمی انگار ، کنم رهایش که کرد می التماس داشت اکنون گرفت پیش در را دوم راه پس

 نوناک که ی سیاه زندگی هنوز ، بود ساده خندیدم ، کرد نمی رحم او جان به نه او جسم به کسی نه دیگر ، بوده من برده

 . کرد نمی درک را بود گذاشته پا آن در

 جسورانه همچنان اما داشت التماس از ردی اش نگاه ، کرد می هق هق و بود ترسیده ، کردم بلندش و گرفتم را اش یقه 

 یشا شیشه و دار نم نگاه اما ، کردند می التماسم ها لب این ، زد حرف وا با نگاهش زبان با باید انگار ، کرد می ام نگاه

 . ترسد نمی من از که گفتند می

 ؛ ردک تعجب کارم از خورد چشمانم به نگاهش ، کردم بلندش ، کنده گرم سر و بامزه ، بود خاصی و شیرین بازی اسباب

 : زدم لبخندی

 ؟!!! چطوره امشب قبال در آزادی ـ

 : پرسید و کرد فکر سنش درک  مثل درست

 ؟!!! کنی می آزادم بعدش گی می راست ـ

 : رفتم اتاقم سمت به و باال ها پله از
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 !!! تو تالش و داره حالم به بستگی ـ

 رمس در بخواند خواست می ام نگاه از داشت انگار ، بود خیره چشمانم به عالیه ، کردم باز را اتاق در و زدم کجی لبخند

 دهش دیر اما ، کرده بزرگی خطایی چه که بود فهمیده تازه ، گذاشت اختیارم در را نحیفش جسم که وقتی ، گذرد می چه

 . بودم کرده سرکوب را نیازم منم و بود

 گونهچ ، کند می تحمل سختی به را من عالیه ، بود شده ایجاد من در ناآرامی اما ، بود برگشته اتاق به دوباره آرامش حال

 : آورد بیرون فکر از مرا صداش ، رود باال تحملش عالیه که کردم می صبر باید ، بود زود ، ستمتوان نمی نه ،

 !!! ارباب ـ

 . گرفت یاد که اول درس از این افتاد  راه زود آفرین...  ؟! ارباب

 !!! هوم ـ

 ؟!!! کنی می آزاد من...  هستید حرفتون سر ـ

 : گفتم کجی لبخند با و کردم نزدیکش خودم به ؛ کردم مشتاقش و ملتمس چشمایی به نگاهی

 !!! میگم بهت شد که وقتش پس...  بمونی کی بری کی گیرم می تصمیم من ضمن در...   ی عجله چه ـ

 . چکیدند فرو اش بسته های پلک از هاش اشک و بست چشم که زدم لبخند من و کرد ام نگاه عصبی و متعجب  

 زاییاج و زدم لبخندی ، بود خواب معصوم و آرام که دیدم را او و شدم بلند ، وردخ می پوستم به که خورشید نور با صبح

 میشهه از بیشتر من به دیشب چرا پس ، نبود من های برده ترین قیمت کم به شبیه حتی او ، کردم نگاه را صورتش

 . ؟! گذشت خوش

 من از ار خود مالفه با و نشست بعد و کرد ما نگاه ساکن دقیقه چند دیدنم با و کرد باز را چشمانش انگشتم نوازش با

 . کرد مخفی
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 یم نروم روی داشت ، ریخت می اشک و بود نشسته حال همان با هنوز او حمام از بعد ، رفتم حمام سمت به و شدم بلند

 . رفت

 منشست رشکنا ،  کرد می هق هق  هنوز ، خزید عقب ، سمتش برگشتم  و زدم را مخصوصم عطر و کردم شانه را موهایم

 : زدم لبخندی ، کردم نوازش را لطیفش گونه هایم انگشت سر با و

 !!! کنم رفتار چطور باهت بگیری تصمیم که داری فرصت روز دو  چون...  کوچولو برده کن گریه تونی می تا ـ

 . کرد تعظیمی شیما ،  آمدم بیرون اتاق از و شدم بلند و زدم چشمکی

 به نمنشست قبل من و بود آماده صبحانه ، رفتم خوری نهار میز سمت به کوچولو برده این خوردن فریب از بالبخند من و

 . کند پیدا برایم دیگری دختر که گفتم داود

 هم دبع و بود شده اتاق داخل من از بعد شیما ، خوردم صبحانه داشتم سر به که ای نقشه از خوشحال منم و گفت چشم

 . رفت که دیدم را ندا

 واستارخ او برای ، کردم کوچولو برده این به چرا دانستم نمی اما ، کردم نمی کسی به را لطف این شدم بلند باره یک به

 . بگیرد جان و بخورد که شدم مقویی غذایی

 : گفت  و آمد داود که بودم مطالعه اتاق در

 !!! شده فرستاد پاریس در شما عمارت به...  شده خریده برده...  قربان ـ

 : دادم تکان سری

 !!! بری تونی می ـ

 . نمیامد کنار چرا دانستم نمی ، بود اتاقش حبس عالیه که بود روز دو ، شدم خواندنم مشغول منم و گفت چشمی

  ؟!!! بود احمقی دختر همچین چرا ، داشت دوست بیشتر بودن من برده از را بودن روسپی او
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 .  کرد می انتخاب باید هم عالیه ، کردم می خابانت بد و خوب میان باید ، بود وقتش ، بستم را کتاب

 . رفت و کرد اطاعت شیما ، بیارنش چطور و کجا که گفتم و فرستادم دنبالش را شیما

 تظرشمن ، بود نرفته بیرون زنده داشته هم اگر و بودم نداشت را آنجا به آمدن شانش کسی هر که جایی بهترین در منم

 .بودم

 تا دادم می درسی مایکل به باید ، بدم پس تاوان و کند گیر پایم ترسیدم می هنوز کردم می ورمر را ام نقشه اینکه با 

 . بود کرده داغ بدنم که کشیدم باال را نوشیدنی آنقدر چطور داستم نمی ، نکند فراموش

 اما ، بودم کرده روی زیاده دانستم می بود گرمم ؛ بیاید نزدیک که کردم اشاره او به و گذاشتم بار میز روی را  گیالس

 . بدم   امی اس دی بی درس کوچولو خانم این به باید وسط این ، بود درگیر و آشفته  ذهنم واقعا

 : کند می نگاه را جا همه دارد کنجکاو چه که دیدم

 ؟!!! اینجا بیا گفتم...  کجای کوچولو برده هی ـ

  و نخندم که کردم را تالشم تمام ، آمد خود به که زدم یبشکن و شدند جمع هام اخم ، کرد می سفر کجا دانست می خدا 

 او کابوس و آرامش ، خواب خواستم می ، باشد داشت یاد به کوچولو این ، داشتم دوست که بماند طوری همان چهرم

 . باشم

 ؟!!! گفتم چی نفهمیدی ـ

 منتظر و بود گرفته کم که آموزی دانش او و بودم خطش با معلم من انگار دقیقا ، ایستاد رویم در رو زیر به سر و ترسیده

 من به دهش گرد چشمان با ام کنده غافلگیر حرکت با ، کردم نزدیک خودم به و ام گرفته را کمرش  کنم اش تنبیه من بود

 :  پرسیدم ، شد خیره

 ؟!!! کوچولو برده کردی فکر ـ
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 دانست می ، دارد نگه را سکوتش کرد می تالش داشت که خورد هاش لب به ام نگاه ،  داشتند اشک حلقه چشمانش

  ؟!!! کند می تر عصبانی مرا کارش این

 که هزد شانسش که فهماندم می چطور او به من دیوانه دختر ،  بست چشم و گفت آخ  کردم وارد پهلویش که  فشاری با

 اگر تیح یا ، نیاز فقط نه باشم داشته حس که شدم می نزدیک ام برده به وقتی ، کشتم می نهایتن من ، شده من برده

 . داشتم دوست را بودن او با من ، خواستم نمی نمایشی را او بوده نمایشی را بقیه

 ؟!!! هوم... باشی برده  خواهی نمی پس ـ

 هر من ، نبود خوبی نشان این ، کردم می ناتوانی و ضعف حس ، کرد می خراب مرا آرامش تمام داشت سکوتش این 

 پخش ها پاکت روی که دادم هلش ، بود او برای بدی آالرم این و شناختم می خوب را ادراکم ولی باشم مست هم چقدر

 به را دارش موج موهایی و  زدم خیمه رویش ، بودم گرفته یاد را دردناکی و زیبا های بازی من ، داشت دوست بازی ، شد

 :  گرفتم چنگ

 ردهب داری دوست...  پرسم می ازت دیگه  بار یه پس...  میاد مبد تو مثل سمجی های برده از چقدر من دونی نمی حتی ـ

 ؟!!! باشی ام

 : کشید داد و لرزیدند لبانش ، بود او اشکی و ای شیشه نگاه به من عصبی نگاه

 !!! کال ـ

 با یجرعت چه با او ، شد بلند اش ناله و شدند کشیده بیشتر من عصبی فشار از موهایش چنگ ، شدند تر توهم اخمم

 سک هیچ که کسی فرهاد را من غرور توانست می چطور ، کند رد و باشد من خاصگی که دادم پیشنهاد او به اینکه جودو

 ؟! جرعت کدام با پشتبانی چه با ،  کند می رد مرا حرف دختر این ، ایستاد نمی مقابلش در

 .   بیاد بیرون من تن قفس از که کرد می تقال داشت ها بچه مثل درست شد بلند اش گریه

 .  کنم ولش گفت می وار ناله ترس بدون هنوز او اما ؛  دادم فشار و گرفتم چنگ به را فکش آزادم دست با
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 نفر صد دست زیر همون بود حقت منی ی برده کن شکر برو...  هان گیری می چشمات از رو من لطف که...  هرگز که ـ

 ...!!! بدونی رو اینجا قدر تا باشی

 : کشید فریاد ، ممکن لحن ترین تلخ با که بود نشده تمام حرفم هنوز

 ...!!! کن ولم...  صفت سگ اشغال کن ولم ـ

  ، ویدگ می دروغ دارد نفهمیدم من که کرده بازی نقش خوب اینقدر چطور ، بود بلد فارسی عالیه بودیم خیره هم به دو هر

 : بود گرفته را سرش دست دو هر با  ، کشید  عمیقی نفس ؛ شدم بلند رویش از حرکت یه با

 !!! زرنگی...  اومد خوشم...  کنی نمی رو و بلدی فارسی پس ـ

 قبع و برگشت اش دخترانه ترس همان دوباره ، آوردم در را پیرهنم و زدم لبخندی ، شد خیره من به اخم با و گستاخانه 

 .  بودم نیاز اوج در من و کرد می خبر را من مشآرا او اذیت داشتم دوست را کردن بازی او با چرا دانستم نمی ، خزید گرد

 شقدرت اما شود رها که کرد تقال آغوشم در  ، آوردم چنگ به را او فرارش از قبل اما کند فرار خواست  که رفتم سمتش به

 . نداشت را

 !!! کنم رام رو تو مثل وحشی های برده چطور بلدم خوب من ـ

 .  زدم کجی لبخند

 می را من و بود سمج های بچه دختر مثل درست رفتارش هر اما ، کند دورم که خورد می تکان و کرد می زاری و گریه ، 

 . خنداند

  کمک فروخت من به را او که عماد  از حال آن در حتی ، کرد نمی دریغ اسمی هر از ، خواست می کمک و  کشید می جیغ

 . خواست می

 !!! بدین نجات روانی نای دست از و من...  بده نجاتم خدایا...  نه ـ
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 جدا بدنش از سر کارم از بعد توانستم می من کرد نمی فکر حتی ، گفت می میامد در دهانش از چه هر و بود بسته چشم

 . کنم

 یم چنگم ، کند دور را من که کرد می کار همه ، کرد می داد بی و داد بدتر باز نگه یاوه که زدم می سیلی او به که بار هر

 .   کرد می تحریک مرا بیشتر اعمالش و رفتار اما ، اش گونه نوازش و ضعیف ایه مشت ، زد

 به ، دبو شده سکسه به تبدیل که بود بریده های هق هق ، امد می او از که صدایی تنها ، بودم نشسته بار صندلی روی

 . ریخت می اشک آرام داشت و بود خیره سقف

 . کرد نمی درک را وجودم که بود بسته چشم شدم، خیره اش چهره به و کشیدم دراز کنارش

 

 گردی کردم می شروع وقتی همیشه چرا دانستم نمی اما ، است ضعیف من برای بدنش دانستم می ، کردم  ش  نواز را

 . شد نمی من مانع چیزی هیچ

 آن تمگذاش می یدبا شاید ، شد می من برده نباید شاید ، شد خیره من به خاصش و معصوم چشمایی با و  کرد باز چشم

 : کندم می دل ازش تا  باشد عیش شب

 ؟!!! خب دهم نمی ات شکنجه هم من و رسی می من به تو...  کنیم اش درسته بیا ـ

 :  نالید

 ؟!!! خواهی می جونم از چی ـ

 ی هگوش خون ،  کردم باز و بستم چشم ، افتاد هایش لب گوشه خون به نگاهم ، کردم نوازش را اش گونه و زدم لبخندی

 : گرفتم را لبش

 !!! باش خوب پس...  میشم بد منم...  کنی نافرمانی و   رفتاری بد باهم اگه...  شم می خوب منم باش خوب تو ـ
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 عالیه لحا دیدن بعد نیازم بعد را خوب من زیرا ، کند قبول داشتم انتظار ، دادم حرکت لبش  روی گونه نوازش را انگشتم

 خوبی خبر این و ، شدند  جمع دوباره  اخمام ؛ زد  پس را دستم ، بود سرکش و گستاخ هنوز او اما ، بودم کرده انتخاب

 :  شد می  عار اینقدر هنوز چیزی چه حفاظت برای ، نمیاوردم در سر هیچ او رفتار این از من ، نبود عالیه برای

 !!! ها دهنت توی زنم می...  شدی عار که باز ـ

 : کشید عقب را سرش ترسیده

 ... !!! بشه آسون برات زندگی تا...  کن رفتار خوب ـ

 : شدم خیره سقف به و کشیدم دراز دوباره

 رو تو...  نمک اذیتت ندارم دوست...  کنم اذیتت نزار عالیه...  بشم بد نکن مجبورم...  ارباب چشم بگند باید فقط ها برده ـ

 !!!! نکن عصبی رو من خدا

 : نالید

 مدار خانواده من...  فروختن تو به زور به منو...  نشدم منجالب این وارد خودم پای با که من خدا رو تو...  برم بزار پس ـ

 !!! شهرم برم من بزار...  خدا به رو تو... 

 هم او ، شناختند می همه که باشم فرهادی همان او پیش خواست می چرا ، فهمید نمی چرا ، بستم چشم عصبانیت با

 : فشردم دستم های پنجه در را فکش.  خواست می را بد او ، باشم خوب من خواست نمی ، خواست می را فرهاد همان

 مین عوضی فهمی نمی...  چشم بگو شو زنده بگم چشم بگو بمیر بگم...  چشم بگو...  گم نمی مگه نفهم)...(... هر ـ

 ...!!! فهمی نمی...  فهمی

 او ، اشدب داشته مرا خاصگی که نبود الیق او باشم خوب او با نبود الیق عالیه ؛ زد می جیغ فقط  ، خورد می سیلی وقتی

 : کشیدم می فریاد و زدم می ؛   کنم نمی رحم او به من و بود برده

 !!!                 نخوری گوری چه...  بخوری گویی چه گم می من...  مالکتم من ـ
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 فتهگر خود به ناگواری شکل ، من های زدن با که خوشگلش هچهر به ، شدند ساکن هانم دست ، نشنیدم صدایی وقتی

 که او با هک ببینم خواستم نمی ، کنم نگاهش خواستم نمی ، گرفتم دست به را سرم ، گرفت درد سرم ، شدم خیره ، بود

 . کنم نگاه ، دادم سختی و رنج او به من و کرد می هدیه آرامش من به

 *** 

 ، دزدیدند می من از را نگاهشان و ترسیده مستخدم تا نگهبان از رسیدم عمارت به وقتی ، رفتم پاریس به بعد روز

 : شد تر نزدیک داود من اشاره با ، ام مانده خبر بی من که شده چیزی فهمیدم

 ؟!!! خبرم بی ازش من که...  افتاده اتفاقی...  شده چی ـ

 : پرسید و کرد خانه ارشد به نگاهی داود

 ؟!!! کجاست فرستادم که دختری. .. افتاده اتفاقی ـ

 : گفت زیر به سر و کرد داود به سپس و من به نگاهی نصیر

 !!! زده رو رگش...  اتاقش رفتند ها خدمتکار وقتی...  دیروز...  متاسفانه ـ

 : گفت شده کنترل صدای با داود ، کردم بسته و باز عصبانیت از را چشمانم

 ؟!!! کنید مراقبت دختر یه از نتونستید...  کنند یم چکار اینجا خدمتکار همه این پس ـ

 : کردم داود به رو پاگرد از قبل اما ، رفتم ها پله سمت به و شدم بلند 

 !!! کنه همراهیم بتونه که کن پیدا برده یه  ـ

 حس ، کنم رفک درست و بیام بیرون عالیه معصومیت و چهره فکر از توانستم نمی ، رفتم اتاقم به منم و گفت چشمی داود

 . نداشتم مجلس این در خودم برخورد به خوبی
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 . دارم نگه مخفی ای گوشه را باورم و رفتار تمام و بروم بودم مجبور اما

 برده آن اشک ، باشد کرده مشغول مرا فکر عالیه مثل ی برده که کنم باور توانستم نمی ، رفتم فرو فکر به و کشیدم دراز

 . بس و همین هست ترحم حس فقط من حس که کردم می ثابت مخود به تا بود نکشته را خود

 و داشتنی دوست پسر ، دیدم را کارن بار اولین برای که بود همانجا ، رفتم عمارتش به من و خواست مرا دنیل بعد روز

 . داشت نخواهد خوبی آینده دانستم می من اما ، بود ی بامزه

 . کردم می گوش فقط من و زد می حرف مایکل عرضگی بی و اتفاقات درباره داشت دنیل

 : گفت زد لبخندی

 ؟!!! نیست خوب حالت کنم می حس کجایی...  فرهاد ـ

 : دادم تکان را سرم و زدم ی مرده  لبخند

 ؟!!! نمیاری هات عیش به رو کارن مادر چرا ـ

 : گفت و کرد اخمی

 !!! منه مخصوص...  منه خاص برده جولی...  چرا تو ـ

 : شدم متمایل سمتش به و مداد تکان سری

 !!!  باشه من مال فقط خوام می...  برسه اون به افرادت دست خوام نمی...  دارم خاص برده یه منم ـ

 : داد تکان سری بعد و کرد نگاهم مات

 باید اول...  ده می نشون رو تو ضعف این...  نیاوردی شبانه عیش به رو ی برده هیچ تو...  فرهاد...  تونی نمی فعال ـ

 !!!   باشی داشته باکره برده تونی می بعد کنی امی اس دی بی رو خودت

 : شد سکوتم باعث دستش که    بگویم چیزی خواستم
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 یبالی همچین خواهی می... کشتن رو تو عمارت برده که دارم خبر من...  ضعفت نقطه بشه  زن یه خواهی نمی...  فرهاد ـ

 تونه نمی این از بیشتر...  خاصگیت عنوان به....  کنی می معرفی اون بعد بشه محکم جات باید...  کن صبر...  بیاد سرش

 !!!قانونه این...  بشه همسرت تونه نمی برده یه...  باشه

 : گرفت را بازویم ، کرد می عصبانیم داشت شدم بلند

 تا نه...  نمیشه ولی...  ست خانواده خواستار که هستی اربابی اولین خودت...  شدی عاشق خودت فقط کنی می فکر ـ

 !!! من به بسپارش...  داری مایکل مثل پستی رقیب وقتی

 فتگ و آمد عمارتم به مایکل ، کردم پر کار با داشتم که حسی عالیه از دوری با ، شدم دور عمارتش از خداحافظ گفتن با

 ی ردهب هیچ هنوز که وقتی ، کنم تحکیم را ام جایگاه ها ارباب به توانم می چطور من و است شبانه عیش دیگر هفته که

 . ست نشده من امی اس دی بی تولد کیک

 : م کرد اش نگاه پوزخند با کردم گوش را او های وراجی خونسرد من اما

 !!! جاده به من کنی می نگاه کفشت به تو... ؟! چیه من و تو فرق دونی می مایکل ـ

 ارباب من و بدند رای من به ها ارباب که کنم چه عیش مجلس در که بودم این فکر در روز آن تمام ، رفتم شدم بلند و

 . شد می خودم دست زندگیم آنگاه و شوم مطلق

 شیر از پسرک ، شدم می چه صفت حیوان و وحشی رحم بی ای عده جمع در اکنون ، خوردم لقب رحم بی کلمبیا در من

 . ماندم می منتظر باید تمدانس نمی ؟! رحم بی فرهاد ارباب اینکه یا شده نگرفته

 افلگیرغ خواستم نمی ، کردم قبول منم و ببیند مرا خواهد می که بود داده پیام الکس شده گفته محل به رفتنم قبل اما

 . بود برده شک به مرا مایکل کالم جسارت زیرا ، شوم

 . باشم شتهدا سپر مایکل شلیک از قبل که بود مهم ، بود مهم من برای بگوید خواست می چه هر

 : گفت گوشم در ، کردم تعجب ، کرد بغلم و برگشت دیدنم با بود ایستاده سیاه کاله و بارانی با آلکس
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 !!! ندارم وقت من بخونش لطفا...  جیبته تو یادداشت یه ـ

 مهمانی به تر سریعی باید که آورد  خود به مرا داود آن از بعد و شد ناپدید سیاهی دل در آلکس ، بپرسم چیزی خواستم تا

 . برویم

 تک و شدم جیب به دست و افتادم یادداشت  یاد به باره یک به و کردم فکر آلکس رفتار به و بودم نشسته ماشین در

 . کشیدم بیرون را کاغذ

 . نرسم مهمانی به که کشیده را قتلم نقشه مایکل که بود نوشته

 . بود چه نقشه این و کاغذ این از آلکس مقصود دانستم نمی ، بودم خیره کاغذ به گیج

 : دپرسی را علت متعجب چشمایی با داود ، شد هم طور همین و دارد نگه را ماشین ، م داد دستور بلند صدایی با داود به

 ... !!! بگرد رو ماشین تمام ـ

 . بگردد باید چیز چه دنبال بداند آنکه بی ، شد ماشین گشتن مشغول داود و شدیم پیاده

 پرت دو هر و گرفتم را داود های شانه ، دیدم را اسحله من و افتاد ماشین روی برق چراغ نور که بود مشانس از شاید

 . کرد نگاه راننده به و برگشت فورا داود ، خورد ماشین در به تیر و شدیم

 . بودم گو پاسخ هم داود جان قبال در من ، شانس و بود دوئل ، بودم گرفته دست به را اسلحه

 ، شد تر نزدیک و نکرد شلیک لحظه همان که بود احمق آنقدر اما ، بکشد را ما خواست می ، بود من راننده هک مرد آن

 . است خونسرد ام چهره که فهمید و کرد نگاه من به داود

 . بودم داشته نگه خود پشت دستم در را ام اسلحه هنوز من و شد می نزدیک پیروزیش حس و لبخند با مرد

 : بود شده خیره مردک آن به و من هب مستاصل داود

 !!! شو بلند بگیرش... گفتم وقتی داود ـ
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 . بمیرد هک بترسم آنکه بدون بزنم توانستم می که بود نزدیک قدری به دیگر گفت ته و سر بی چشمی فقط نفهمید

 : کشیدم فریاد

 !!! االن ـ

 ، انداخت زمین را او داود لحظه همان و تاداف اسلحه که کردم شلیک دستش به هم من و برد یورش سمتش به داود 

 .  بودند افتاده اتفاق سرعت با اتفاقات

 . شندب کرد مجبورش داود ، کرد می نگاه من به گستاخی با مرد ، رفتم سمتشان به ، نخورد تکان تا بود گرفته را او داود

 : زدم زانو رویش در رو

 ؟!!! بکشی منو خواستی می چرا ـ

 : شد خیره من به و زد لبخند

 !!! عوضی...  مرگه لیاقتت چون ـ

 : دادم تکان سرم که کرد من به رو داود

 !!! کنه نمی فکری همچین خدا که بینی می ـ

 : کرد حرکت ماشین و شد سوار و کرد تمام را کارش داود و شدم بلند نیشخندی با

 ...!!! رو ماشین ترسم می من...  قربان ـ

 !!! کنه می تموم بدبخت همون رو کارم کرد فکر... نداره مخ اینقدر مایکل دیگه نه ـ

 خواهد رد ام جایگاه باز که دانستم می ، خالیم دست باز که دانستم می ، رسیدیم  عیش محل به ما و داد تکان سری داود

 . دنیل دست به گذاشتم هم من و او به بسپارم بود گفت دنیل اما ، شد
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 . ماند بیرون ها محافظ تمام مثل هم داود و رسیدم مکان به ، اربابی عیش از پر و دلباز جای بود همیشه مثل مجلس

 من و کرد نگاه من به پوزخند با بعد و تعجب با مایکل ، کردم نگاه بودند لذت و عیش در ور غوت که های آن همه به

 . بشینم کنارش گفت مستگونه صدایی و عیش با دنیل ، دارد نقشه باز فهمیدم

 ردهب که اربابیم چه من که گفت و کرد باز دهان مایکل که بود خوب چیز همه ، نشستم کنارش و آوردم در را باسمل منم

 . ندارم

 هاش برده از یکی به دنیل هم بعد و نمیاورد کم مایکل اما ، دارم را خودم روش من که گفت و خندید مستانه اول دنیل

 : گفت برد باال را جامش دنیل ، برگشت ی چهره خوش و بلند قد زن با بعد و شد خارج مجلس از که گفت چیزی

 ... !!! فرهاد برده اینم ـ

 : کرد نگاه دنیل به تعجب با بعد و بود شده خیره برده به پریده رنگ مایکل

 ...!!! ارباب ـ

 !!! جلو بیا...  دهم می هدیه تو به رو لوند برده این من فرهاد ـ

 به زور هب دنیل برده توسط برده ، بفهمم شدش زیر به سر و فکش تکان از توانستم می کشت می را خود داشت مایکل

 .  هست مایکل خاص برده اون شاید کردم فکر اما ، هست مایکل و او بین رازی چه دانستم نمی ، شد آورد سمتم

 : گفت گوشم در دنیل ، کرد می التماسم فارسی به ، انداختنش بغلم در وقتی

 !!! خیرن تو به همه...  فرهاد تو فرصت آخرین این ـ

 . خورد مایکل شده سرخ نگاه به نگاهم

 تولدم کیک مثل درست بیچاره زن اون و شدم رو به رو همه تشویق با وقتی ، کنم گوش او های التماس به توانستم نمی

 . زد می زار و شد می تقسیم
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 و تمبرگش ، زد صدام مایکل که بودم نرسیده حیاط به هنوز ، مزد بیرون مهمانی از دلیل همین به ، نبود مهم بعدش برام

 : بود ها باخته مثل درست ، کردم نگاهش

 ؟!!! کردی تعجب دیدنم زنده و کشتنم واسه چیه ـ

 : ایستاد قدمیم یک

 !!! دار شوهر زن یه بود مادر یه اون...  دی می رو جوابش ـ

 : زدم کجی لبخند

 گهدی...  شما به ببخشیدمش من که هم االن...  دنیل برده شده بعدش نیست مهم بود که چی هر...  سوزی می چرا تو ـ

 !!! نداره ربطی من به

 : گفت خشمگین و سرخ های چشم با و گرفت و بازوم که برم خواستم

 !!!نره یادت و این...  دی می رو اشکش هر جواب ـ

 . رفتم و کردم رهاش و کشیدم پس را دستم

 تیمثب واکنش و بودند پذیرفته مرا ها ارباب که بود خوشحال او ، رفتم منم و کرد دعوت عمارتش به رام دنیل بعد روز

 . بودم عالیه نگران و بود مایکل آخر های حرف به من حواس تمام اما ، داشتن من به نسبت

 . هست خوب ، هست خوب گفت می او و زدم می زنگ شیما به اینکه با

 به هچ مایکل که گفتم من و ام گرفته علت چه به پرسید و شد متوجه هم دنیل  ، بود کرده پر را وجودم تمام نگرانی اما

 . ام عالیه نگران من و گفته من

 : گفت و زد رانم به دنیل

 !!! بکنه غلطی هیچ تونه نمی ریخته هاش پر نباش نگران ـ
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 : کردم نگاهش

 اطربخ چرا فهمم نمی من...  دهم می پس تاوان گفت مهمانی عدب...  بکشه منو خواست دیشب مایکل...  چیه منظورت ـ

 ؟!!! شده حساس اینقدر برده یه

 : گفت و داد تکیه مبل به دنیل

 !!! بود زنش...  نبود مایکل برده اون من دوست نه...  برده یه ـ

 : تگف سالمتی به و زد گیالسم به را مشروبش گیالس او که کردم نگاهش مهبوت ثانیه چند برای

 ؟!!! گیجم من دنیل...  داره خانواده هم ارباب هم چطور...  میشه مگه...  داده تو به و زنش ـ

 : کرد نگاه من به خونسرد دنیل

 مایکل...  دادی دست از رو محموله وقتی یادته...  شی می ترحم دچار تو کنم می فکر ها وقت گاهی فرهاد دونی می ـ

 بخوام نم چه هر گفت...  کنم اعتماد بهش بتونم که خواستم پشتبان من... کنم تو جایگزین اون که گفت و اومد پیشم

 رفح این از تر مغز بی اون که دونستم می رو این منم...  باشه تو جای خواست می فقط... نیست مهم خواستم و مبلغ

 دونی می کرد قبول اونم...  خوام می و دارایش تمام با زنش من کنه ضرر تو از بیشتر اگه گفتم دلیل همین به...  هاست

 ... اربابی اسم اال...  گرفتم اون از چیز همه من آخر تا...  ضرر پشت ضرر که بعدم...  دید می باهوش رو خودش چون چرا

 !!! دادم تو به رو زنش بعدم

 : باشد عاطفه بی و پست تواند می اندازه چه تا دنیل که بردم پی من و زد لبخندی

 ؟!!! خواهم می رو ها اون از یکی من هاش برده بقیه...  میاد زنش سر بالیی چه ـ

 : داد تکان سری و زد لبخندی

 !!! ندارم مردک اون های تفاله به دلبچسبی هیچ من...  تو مال همش ـ
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 مامت با همراه ، بخشیدم هم به را آنان لبخند با من و شناخت را خواهرش و آمد عمارتم به هم او و گرفتم تماس آلکس با

 . باشد آلکس مال که مایکل اموال

 . برسم من تا کنند آماده را عالیه که کردم تلفن ، داشتم پرواز فردا

 شمند ترین بزرگ از یکی اینکه داشتم خوبی حس ، دادم تکیه هواپیما صندلی روی را سرم آرام من و کرد اطاعت شیما

 . داشت نظیری بی حس ، بود رفته کنار ام راه سر از من های

 . من سینه در ، بود من کنار در همانجا من دشمن ترین بزرگ دانستم نمی اما

 و دمز نیشخندی " دار خار سیاه سنگ" بودم گرفته لقب ، کردم می نگاه بود من درباره که ها ارباب های حرف به داشتم

 . کردم نگاه خاکم به پنجره از

 نندهشک گل آغوش حسرت داشت سنگ این وجود این با ، شدم  سنگ اکنون رحم بی من دانست نمی عالیه دانستم می

 . دارد احتیاج او بودن به سنگ این که ، کند درک نتواند وقت هیچ شاید که خورد می را لطیفی و

 با او و خواهم می امشب برای را عالیه که گفتم او به رو خوشحال من و آمد سمتم به شیما ، رسیدم عمارت به وقتی

 : فتگ نگرانی

 ...!!!! راستش...  عالیه...  ارباب ـ

 : کشیدم داد و شد جمع هام اخم ، داشت برم ترس

 ؟!!! کجاست عالیه...  گرفتی  اللمونی چرا...  بزن حرف ـ

 !!! داره عادت...  بیاد تونه نمی امشب عالیه راستش...  ارباب ـ

 بود وابخ دنیا از خبر بی و معصوم که عالیه به ، میامد دنبالم هم شیما ، رفتم  عالیه اتاق سمت به و گرفتم ازش چشم

 .   بود شده خیره خشمم از پر چشمایی به ترس با و جست جا از که ، برداشتم رویش از  را پتو ،  کردم نگاه

 : گفت شیما  
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 ...!!! واقعا کردم معاینش من ارباب ـ

 :  شد خفه صدایش من داد با ، کرد می مچاله را مخم داشت صداش

 !!! بیرون  گمشو...  صداتو ببر ـ

 :بود کرده جمع را خودش ترسیده که کردم نگاه او به دوباره شیما رفتن با

 ؟!!! روزه چند ـ

 : داد جواب ، گفت می کنش خورد عصاب لرزش را این بود ترسیده

 !!! روز دو ـ

 خوبی بازیگر که البته ، کند می بازی نقش  دارد دختر این که دانستم می من ؛ گوید می دروغ دانستم می کردم نگاهش

 :  نبود

 ؟!!! شد شیرفهم ببینی زندگیت تو رنگش بخوری حسرت کنم می کاری...  باشی گفته دروغ اگه ـ

 :  داد تکان را سرش

 !!! داری فرصت روز پنج ـ

 من زا چطور خواست می بعد ، یافت می پایان مدتش سرانجام بود، کشیده که بود نقشه اینم آخر ، رفتم و شدم بلند

  ؟!بگیرد فاصله

 : پرسیدم ، برگشت سینی با ندا که بودم نشسته کاناپه روی

 ؟!!! خورد و غذاش ـ

 : گفت و کرد تعظیمی ندا
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 !!! خورن نمی گفتن... ارباب نه ـ

 به مدیدن با که او به ، دادم تکیه در به ، رفتم اتاقش سمت وبه شدم بلند ، کرد می خاکشیر و خورد را عصبابم داشت

 . ودب ترسیده علت همین به ، کنم نمی فراموش بدم قول من که دانست نمی عالیه شاید ، شدم خیره چسبید کمدش

 :گرفت می خندم داشت ، کرد می تر معصوم را او که ترس  این از

 ؟!!! خوری نمی چیزی چرا...  نخوردی و غذات چرا...  خورمت نمی نترس ـ

 با و اشتمگذ کمد روی صورتش کنار را دستم چسباند، کمد به را خودش بیشتر ،  رفتم سمتش به امآر ، بود کرده سکوت

 ، بودم شده خود بی خود از ، بود لطیف و نرم سرخ گل های گلبرگ مثل درست ،  کردم نوازش را اش گونه دیگرم دست

 : نبودم رحم بی فرهاد ، نبودم واقعی رهادف من عالیه پیش ، میامدم کنار زود اینقدر او مقابل در چرا دانستم نمی

 وقت اون...  سازه می کارتو سوته سه که بلدم خوبی دکتر من بشی واگه...  شی می مریض نخوری تو غذات عالیه ـ

 !!! شه نمی مریض وقت هیچ دیگه

 ترک های لب ، ودب آورده کم فام ی نقره ماه دو این کنار خورشید گرمای ، خورد من نگاه به وحشیش و جذاب نگاه

 : خوردند تکان خوردش

 !!! کنه نمی قبول ام معده...  خوره می بهم غذا از حالم...  شم می مریض وقتی ـ

 و  دادم تکان را سرم ، بودم او خدایی من و بود من برده او ، بودم رحم بی من ، دید می مرا واقعی خود نباید عالیه نه

 .  رفتم عقب

 ادتع گفت که داشت تن به را های لباس همان ، انداختم نگاهی را پایش تا سر از ، سمتش مبرگشت  شدن خارج از قبل

 :  دارد

 ؟!!! نکردی حموم ئه روز چند ـ
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 فریاد ، دش خیره عصبیم چشمایی به و کشید جیغ خورد کمدش به که مشتی با نداد، را جوابم و  گرفت پایین را سرش

 :  کشیدم

 ؟!!! باز شدی کر ـ

 : گفت نانک من من

 !!! روز پنج ـ

 : گفتم کجی لبخند با  ، شد می مگر ، داد نمی خون بوی و نکرده حمام روز 5  شدم خیره او به شده گرد چشمایی با

 ؟!!! واقعا ـ

 : آمد اتاق به ترسیده هم شیما ، زدم صدا را شیما که بود من به اشکیش نگاه 

 ؟!!! بود امری ارباب...  جانم ـ

 ؟!!! نسپردم تو دست رو عالیه...  رفتم یوقت من مگه ـ

 !!! ارباب له...ب...ب ـ

 ؟!!! ریختیه این هنوز چرا پس ـ

 ... !!! کنه نمی گوش حرف برم تون قربونت ـ

 :  ترسید می من از اینقدر یعنی ، افتاد می پس واقعا داشت کردم نگاه بهش

 ؟... !!! کنه نمی گوش حرف ـ

 : کردم شیما به رو

 !!! اتاقم بیارش کرد که حموم ـ
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 . رفتم بیرون و کردم اش غمزده و رنجور چشمایی به را نگاه آخرین لحظه همان ، چشم گفت کوتاه تعظیمی با شیما

 .  کنند درست مغذی غذایی عالیه برای بودم گفته ها خدمتکار به بودم منتظرش اتاقم در

 . بودند نمایان زیبایی به پوستش سبزه رنگ و تشمعصومی ، شد داخل کوتاهی و سفید لباس با او و شد باز در

 :  کردم امر شیما به رو 

 !!! بخوره بیار چیزی یه ـ

 !!! ارباب چشم ـ

 را سرش و نشست من به رو سرد و ساکت ، بنشیند مبل روی رویم در رو کردم اشاره او به من و شد خارج اتاق از شیما

 :  پرسیدم بود شده تر زیبا و محجوب اما  ترسیده اش  چهره که او از ، انداخت زیر به

 ؟!!! داری دوسش...  میاد بهت لباست ـ

 . بگیرم او از را لباس آن خواستم می من انگار که بود گرفته چنگ به را لباسش دامن طوری ، نمیاورد باال را نگاهش

 ؟!!! هوم.. بزنیم حرف هم با قرار فقط نترس عالیه ـ

 شدت به مرا این ، خشکید نمی هرگز انگار داشت او که اشکی ای چشمه این ، کردند پر را اش چهره دوباره هاش اشک

 .کرد می عصبی

 : گذاشت میز روی  و آورد برایش مخلفات و سوپ با همراه سینی خدمتکار

 !!! بخور ـ

 و شد جمع اش چهره ، بودم او رفتار به خیره من و گذاشت دهان در را قاشق و ،  برد باال محسوسی لرزش  با را قاشق   

 اشتمد احتیاج عالیه بودن به من ، بدهم دست از را او زودی این به خواستم نمی ، بخورد تواند می که کردم تشویقش من
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 من هب عالیه پیش بودن با که آرامشی نیاز یا هست ترحم یا ، کنم می حس که احساسی آن همه کردم می فکر زمان آن ،

 . رسید می

 بود ینا فکرش تنها او اما ، هست خوشحال من نگرانی بخاطر که بگوید و آورد بیا باال را خاصش نگاه که بودم منتظر من

 . کند فرار من دست از که

 ؟! بگو رو راستش فقط ندارم باهت کاری بخدا...  بگو رو راستش...  پرسم می سوال یه...  عالیه ـ

 : پرسیدم  دوخت ام چهره به را  ملتمسش نگاه

 ؟!!! کنی باز سرت از و من که گی می دروغ داری یا...  داری عادت واقعا تو ـ

 اما ، نیستم احمق اینقدر من ، هست طرف کسی چه با که کرد می فکر او  ، شد اش سرفه باعث و پرید گلویش در سوپ

 نمفنجا و دادم تکیه بلم به دوباره ؛ کرد می پافشاری دروغش روی و نمیاورد کم هم او ، کند اعتراف خودش خواستم می

 : کردم آوری یاد  کردم نزدیک هایم لب به را

 ؟!!! کنم می ات بیچاره گفتی دروغ بفهمم اگه گفتم دونی می خودت ـ

 هب شک از مرا که ترس از اما ، بیاد پیشم خواستم او از ، گوید می دروغ که فهمیدم من و من به بود زده زل شده خشک

 . شد کج مثل درست رنگش و افتاد دستش از قاشق ، بود رسانده یقین

 انعم داشت او که ی ذخیره قدرت همان با کردم ول را دستش وقتی و کرد  باز را حمام در و گرفتم را بازویش و شدم بلند

 . رفت می پایین و باال شدت با اش سینه کردم نگاه کردش عرق و پریده رنگ چهره به سینه به دست ، شد افتادنش از

 !!! نه یا گی می راست ببینم خوام می ـ

 . رفت تر عقب گریان

 فرار توانستند می من چنگال از کسایی فقط دانست نمی ک دختر این ، بود فرار راه دنبال ، رفت راست و چپ به  سرش

 . کنم آزاد را او که خواستم نمی اصال اکنون ، بخواهم خودم من که کند
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 در ، توانست نمی اما ، کند فرار من بازرسی دست از که کرد می تقال  داد و یغج ،  رفتم سمتش به ، شد تر جمع اخمم

 . نبود  حدش

 رد پشت کس آن که کرد می فکر انگار ،  کشید می جیغ  هنوز  ، داد صدا اتاق در ،  بردارم دروغش از پرده اینکه از قبل

 .  داد خواهد نجات من دست از را او

 نآ مرا تلخی اما ، بودم عصبی عالیه دست از او از بیشتر زیرا ، بخواهد زودتر را شمرگ توانست می بود که کسی هر

 . چشد می مزاحم

 : شد تر جمع اخمام شیما دیدن با ،  کردم باز را در

 ؟!!! باشی داشته مزاحمتت برای خوبی دلیل امیدوارم شیما ـ

 : گفت و شد زیر به سر

 !!! مهمه کارشون گفتند اما. .. گفتم ایشون به من...  ارباب متاسفم ـ

 ؟!!! کی ـ

 !!! داود جناب ـ

 : شد بلند دیدنم با و بود نشسته داود ، رفتم کار اتاق سمت به و شدم رد کنارش از

 ؟!!! باشی دبی االن نباید تو مگه اینجا اومدی چرا...  شده چی ـ

 : شد زیر به سر

 ...!!! گرفته گرو رو محموله سفیو جناب...  بیام شدم مجبور اما...  قربان متاسفم ـ

 : زدم داد

 ؟!!!  ندارم اون به دینی من علت چه به چرا ـ
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 . ست کرده حماقتی همچین   خرفت پیر این که شد چه دقیقا دانست نمی هم داود ، هم به ریخت عصبم

 به را( برده) ایشه سگ نمایش خود برای داشت که رفتم(  صومد پدر)  یوسف  عمارت به فورا و   دبی به شب همان

 . کشید می رخم

 : پرسیدم فورا و نشستم مضحکش پرسی حوال به توجه بی من اما ، بیاید طرفم به خواست و شد بلند دیدنم با

 ؟!!! شدی سیر جونت از...  داشتی نگه و من  ی محموله چی برای ـ

 : گفت و آورد نوشیدنی ما برای خدمتکار و خندید و نشست هم او

 ؟!!! کنه علم قد فرهاد مقابل در تونه می کی وگرنه...  امنیتی مسائل بخاطر...  دم نمی فعال فتمگ فقط من ـ

 : دادم تکان را سرم

 ؟!!! بدی توضیح امنیتی مسائل برام که نیاوردی ایران از و من...  چیه ات نقشه ـ

 : گفت و خندید بازم

 وت قدرت و نفوذ... برم اربابی گروه به... خواستم می من... بخواهی رو راستش...  خوردم غبطه همیشه تو هوش به من ـ

 !!! برسونه باالتری سمت به من تونه می

 : برگشتم رفتنم قبل ، شدم بلند و زدم پوزخندی

 باد روتث پر حرمسرات...  ده نمی بهت نفعی بشی ارباب بخواهی تو درضمن...  بشه ارباب تونه نمی فکر کوته مغز یه ـ

 !!!! داری هم قدرت نفوذو ریدا هم آورده

 : شد بلند

 بین طوری اون قدرتم... باشم خودم ارباب خودم خوام می... بدم ها ارباب به برده و مواد فقط خواهم نمی من...  فرهاد ـ

 ؟!!! کنی رد به میدان از رو مایکل تونستی می نبودم من اگه کنی می فکر...  کردم لطف همه این تو به من...  میشه المللی
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 : زدم اش شانه به

 عرفیم رو تو وجود این با من... داره بستگی خودت تالش  به اربابی جایگاه به رسیدنت اما...  نکنه درد دستت آفرین ـ

 !!! نزن من به رو چیزی منت  وقت هیچ دیگه چیز یه و...  کنم می

 این در خانه وقت هیچ ولی میامدم مواد های ارشد با زدن حرف و کار برای زیاد اینجا اینکه با ، ماندم هتل در را شب آن

 . نداشتم شهر

 . بود یافته پایان ولی دروغین حتی عالیه مدت ، بروم تهران به فردا خواستم می

 ، شود ربابا توانست نمی زود آنقدر ، کند می بررسی گفت هم او ، گفتم را موضوع و دادم پیام دنیل ایمل به خوابیدنم قبل

 . شد نمی مربوط من به دیگر ، بدهد آزمونی چه کرد می امر دنیل تنها نستدا می هم او

 ، ومش سیراب عالیه چشمه از که بودم تاب بی که وجود این با ، کرد دعوت شام به مرا و آمد یوسف قاصد پروازم از قبل

 . کردم قبول را دعوتش اما

 وشخ هایش کنیزک از یکی با که کرد پیشنهاد شب رآخ در بود، فراوان نوش و عیش و رقص ، بود گرفته مفصلی بزم

 . بگذرانم

 . گرفتم نمی آغوش به را کسی هر من زیرا ، متفاوتم چقدر دنیل با من که گفت او پیشنهادش کردن رد با اما

 یم مسخره مرا داشت حرفش پشت دارم یاد به من و بود ضعف ما اربابی نظام در اما ، میامد تعریف نظر به شاید این

 . کرد

 نم و سیاه بخت یعنی اربابی که شد خواهم آور یاد او به زودی به زیرا ، تنگش و باریک دید به گذاشتم هم را او جواب

 . شود سیاه بختم خواهم نمی

 بیاید هک خواستم را شیما ، داد نمی آرامش من به چیزی هیچ که بودم ناراحت و گرفته آنقدر ، برگشتم عمارتم به بعد روز

 . بیاورد اتاقم به را عالیه که خواستم او از ،
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 . بود اتاقم کنار همین عالیه اتاق ، بیاورد جدیدی عالیه بودم گفته او به مگر ، بود داده طولش اندازه از بیش شیما

 . ست کشیده نقشه باز سرکش دخترک این شک بی ببینم چشم با خودم را علت که شدم بلند عصبی

 ، نبود هم اتاقش در او اما ، بودم شده خسته خودم آرامش و او های رفتار از دیگر ، کردم باز مخشم تمام با را اتاقش در

 فرار داشت که او دیدن با رفتم سمتش به و ، دیدم ای سایه بالکن پنجره کنار ،  لرزیدند می ترس با  من انفجار از همه

  کشیدم فریاد ، کرد می

 ... !!! عالیه ـ

 کرمف تنها افتاد گیر که وقتی تا کرد، رها را ها سگ نگهبان ، دستورم با ، دارد فرار راه اینجا ، دکر می فکر دخترک این

 . کنم نمی رحم او به دیگر که بود این

 ار سرنوشتش و شود رام یا ، هست من دست او زندگی و مرگ که شوم می آور یاد او به بود ندیده را سادیسمی فرهاد او

 . شد خواهم او ناآرام و سیاه وشتسرن خود من یا بپذیرد

 *** 

 . نداشت من از داشت سگ از که ترسی آن با ، بود شده زندانی اتاقش در

 ، الیهع کردن رام کردم می فکر چیز یک به فقط لحظه آن ، بود کرده عصبی شدت به مرا عالیه ، کنم می چکار نفهمیدم

 خترید وابسته ، بودم شده دخترک این وابسته من ، رود نمی مپیش از که کنم راضی را خود کردنش رام با خواستم می

 .  نزنمش که کرد می التماسم و پیچید می خود به و خورد می من پای و دست زیر که

 رفک حتی ، کرد می فرار داشت عالیه که کردم حس لحظه آن را ترس ، شوم رفتنش مانع زور با حتی خواستم می من

 .دش خواهم چه آن از بعد نکرد

 ارک این با او اینکه از بلکه عالیه زدن شالق از نه ، بودم شده پشیمان شدت به خشمم شدن خالی و اتاق ترک از بعد

 . باشم او بی خواستم نمی من و من مجدد تنهایی یعنی این و برود که شد می ترغیب بیشتر
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 . باشد نداشته فرار قصد دیگر و کند لعم گفتش به بودم امیدوار ، کردم نوازش را اش گونه و کشیدم دراز کنارش

 : گفتم لبخند با من و کرد باز چشم او زدم می ایمل افرادم به که حالی در

 ؟!!! شدی بیدار ـ

 .  شد بلند دردناکش آخ که گذاشتم اش شانه روی را دستم  بست چشم

 : کردم نواز را اش گونه و کشید دراز کنارش

 ؟!!! آخه کنی می مجبورم چرا بزنمت ندارم دوست من عالیه کنی نمی رکد چرا...  نکن عصبیم گم نمی مگه ـ

 . باشم خوب او با گذاشت نمی ، کرد نمی درک مرا درد او اما ، کردم می درک را دردش من ، ریخت اشک دوباره

 کند اهش را گدایی و نابود را حکومتی تواند می چشم دو این دانست می چه عالیه ، کرد باز چشم  که بوسیدم را اش گونه 

 . 

 : داد نمی راه چشمانش  به را من چرا

 ؟!!! هان باشی داشته دوستم اگه شه می چی...  باش خوب من با...  خوبی تو عالیه ـ

 هب و برد سرم زیر را هایم دست و شدم باز طاق ، شدم تر ناامید و کشیدم درد من و ریخت اشک و کرد سکوت هم باز او

 :  کردم نگاه سقف

 دوست رو هعالی من...  نیستم ظالم من...  نیستم ارباب من...  نیستم بد هم خیلی من بینی می باشی خوب باهم اگه تو ـ

 ...!!! من...  نیستم ارباب من...  زنم نمی...  زنم نمی اون من دارم

 و داشتم دوست را مادرم هبااینک ، شدم ولی باشم پدرم مثل خواستم نمی اینکه وجود با من ، کنم فراموش توانستم نمی

 رفتار حیوان یک همچون سالی 18 دخترک با ولی ، پرستید می و قبول را درونم معصومیت همان را من که بود فردی تنها

 . کردم
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 من داد من به را قلبش منت بی که او لورا من ، بیند نمی آسیب من نزد در بچه و زن که بودم نداده قول خود به مگر

 . فرستادم جاوید دنیای به که دختر همه آن ، گرفتم نشان را قلبش

 . بودم شده پدرم یعنی زندگیم مرد ترین منفور همچون رحم بی سادیسمی ارباب یک هم من

 اب خواستم می که کسی جلو آنم ریختم اشک بار اولین برای من و بود رفته کنار ام سیاه غبار چطور نشدم متوجه

 . ندبما پیشم کنم مجبورش ترساندنش

 !!! وجودت همه مالک اربابم یه من...  منی برده تو و اربابم یه من...  بدم خیلی من ـ

 : زدم لبخندی ، بود متعجب و ترسیده کردم ش نگاه 

 هیچ پس...  دارم دوستت میشی معصوم وقتی...  عالیه دارم دوست شون رنگش من هاست بچه به شبیه چشمات ـ

 !!! ببینم نباید تلخی توشون وقت

 . رفتم اتاقم به و شدم بلند آوردم  کم دخترک این پیش من ، توانستم نمی دیگر

 *** 

 وبارهد من تا شود حاضر میز سر بود مجبور من گفتن با و کرد نمی زندانی را خود دیگر ، بود گذشته شب آن از روز چند

 . نزنم شالقش

 داشتمن دوست اما ، رفتم می شمال به باید داشتم جلسه وزامر ، خورد می را غذایش و نشست می کنارم و پذیرفته هم او

 .  بود همانجا دنیا بود او جا هر انگار ، باشم جدا شب یک برای حتی عالیه از

 ؟!!! عالیه ـ

 : کرد نگاهم

 ؟!!! بله ـ
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 : کرد بلغور هم او ، رفتند باال ابروهایم ، کرد فراموش باز

 ؟!!! ارباب بله ـ

 :  گفتم و دمز مندانه رضایت لبخند

 ...!!! چالووس توی جشن یه به برم قرار من ـ

 .  کرد ام نگاه خوشحال و براق چشمان با

 !!! میام شب باش منتظرم اونجا...  من ویالیی بره می رو تو راننده ـ

 . رفتم و برداشت را کت و  شدم بلند و

 *** 

 ارانگ اما ، بود لباس واردات تجارت که دومم کار سبک از خوشی خبرهای مخصوصا ، بود چیز همه مجلس آن در اینکه با

 . داد می آزارم این و نبود آنجا من خوشحالی

 . بدهم پس جواب کسی به نبود الزم بودم همه رئیس خودم چون ، رفتم بیرون مهمانی از

 ، کردم باز را خوابم اتاق در ، کرد قبول را هم امر هم او ، هستند اخراج خدمه همه ، گفتم داود به رو رسیدم که ویال به

 .بود گرفته دندان به را پایینش لب ، بودند زده بیرون شالش از موهایش بود خواب معصوم عالیه

 . پراند ها زده جن مثل را او همان اما ، برداشتم آرام را شالش و نشستم تخت لبی ، زدم لبخندی

 . برنجاند شدت به مرا توانست یم این و ، بودم عشقم ترس مایه من اما خواستم نمی آنکه با

 ،  کردم خالی او رنگ قرمز شال سر را خشمم تمام

 من ، بودم خورده خودم هم زدم خودم هم انگار ، داشتم درد هنوز او دادن آزار از من ، بودم رنجیده رفتم پنجره سمت به

 :  بترسد من از  داشت حق او ، بودم گرفته را او معصومیت
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 ؟!!! ترسی می من از تو عالیه...  شی می معصوم خیلی.. . خوابی می وقتی ـ

 باید ، بودم او زندگی هیوالی من ، بود ترس از پر نگاهش ، بود گرفته پیش آوایش و زبان از نگاهش ، سمتش برگشتم

 می او ننگرا ، بود شده فکرم تمام ، بود شده عزیز برایم عالیه ، داشتم پناه به احتیاج ، بودم خسته اما ، ترسید می هم

 .  شدم نمی کسی برای آن از قبل که ، شدم

 ادهخانو داشتم دوست ، باشد داشته دوستم خواستم می ، کند وحشت من از عالیه ، نداشتم دوست هرگز وجود این با

  . بودم داشته نگه  چیزها بدترین با را او من ، بدارد دوست را صفت سنگ این توانست نمی عالیه ، باشم داشت

 ؟!!! ترسی می من از تو عالیه ـ

 :  آوردم خودم سمت به و  گرفتم را اش یقه و  نشستم کنارش

 می ازم که کردم چکارت...  کردم چکارت من مگه...  بترسی باید ازم چرا تو...  دارم دوستت من...  ترسی می ازم چرا ـ

 !!! باش خوبی عشق بیا نیست خوبی ی برده که تو لعنتی ترسی

 ، کنم نترلک توانستم می را زبانم و افکار که بگویم توانستم می کاش ، بود شده خیره خشمم از پر چشمای به تعجب با

 فضعی شکنجه نه ، نبودم خوشحال من ولی بودند خوشحال پوچ با که افرادی دیدن از ، بودم ریخته هم به لحظه آن اما

 خوشحالش چطور دانستم نمی که دخترک این ، بود اینجا من یخوشحال ، قدرت و ثروت نه ، کرد می آرام مرا خودم از تر

 دو ، ندک ترکم اگر ، کردم می متقاعد را او چطور ، شده دریا رنگ او عشق با سنگ رحم بی این که ، بفهمانم او به یا ، کنم

 الیهع که ، باشم ادنی در روزی توانستم نمی من ، کشتم می را خود یا قبل از تر وحشی یا ،  میامد پیش برایم حالت

 .  نباشد معصومم

 : شدم تر نزدیک بهش و کردم ولش

 !!! نترس... نلرز اینقدر...  کنی نمی گوش حرف تو... تو عالیه ببین ـ

 : گرفتم را فکش ، کند می عصبی بیشتر مرا رفتارش این که دانست نمی عالیه ، کشید خفیفی جیغ فریادم از
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         ؟!!! کن گوش و شو خفه گم نمی مگه...  نترس گم نمی مگه ـ

 به ساآ برق فکر یک در ، شنیدم می هم را هایش دندان صدایی حتی ، بود من به خیره و منگ ، لرزید می بیشتر عالیه اما

 و دش زیر به سر و خورد تکان ، زدم پریدش رنگ صورت به کشیدی بیشتر تفکر از قبل و شده شوک دچاره ، آمد نظرم

 از واستمخ نمی ، وجود این با داشتم دلیل من اما ، بیند می بازیم وحشی پایی را خورد که سیلی که یدمفهم ، بست چشم

 : کنم دفاع خودم

 کنم می خواهش نزار تنهام ولی بزن من بیا اصال...  ببین من...  ببین...  بزنمت خواستم نمی ببخش من عالیه...  عالیه ـ

 !!! نرو پیشم از خدا رو تو نرو پیشم از

 . کرد   نگاه را خورد می صورتم به توسطم که هدفش بی های دست

 که منکن فکر این به توانستم نمی ، ببخشم را خود توانستم نمی ، باریدن هام گونه روی هام اشک و دادم کف از توان

 : کشید پس را دستش ، شود می دور من از عالیه من  رفتار بخاطر

 !!! خوبم خیلی من که بینی می کن محبت من به تو کنیم درستش بیا...  کنم می خواهش باش خوب من با عالیه ـ

 به سرم ، باشد خوب من با تواند نمی ، شود من عاشق  تواند نمی که گفت می نگاهش اما ، ریخت می اشک هم او

 از تر عزیز حتی ، بود دخواه من چیز همه عالیه که بودم کرده عهد خودم با   ، نبود مهم برایم اما ، کرد می درد شدت

 . جانم

 من ، نبودم راضی هیچ از من کبکبه و دبدبه همه آن با ، کردم می اعتراف ترس بی ، بودم کشیده آغوشش به  محکم 

 . باشم عالیه عاشق فقط خواستم می من ، باشم ظالم فرد آن خواستم نمی

 ...!!!پ نبود تو تقصیر...  شه می درسته چیز همه ـ

 تمخواس می شدنم سیاه با که معصومیتم زندگیم ، بود کرده خود بی خود از مرا و ، زد می حرف مادرم مثل درست عالیه

 نفهمیدم و منحوس روز آن به برگشت درونم که انگار ، آمد یادم به مادرم و من وداع لحظه باره یک به ، کنم نابودش

 : راندم زبان به نیاوردم زبان به روز آن که آنچه چگونه
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 !!! باشم ارباب خوام نمی... خوام نمی من... باشم اون پیش خوام نمی من...  کن کمکم مامان...  مامان ببره منو نزار نه ـ

 دیدن اب چقدر که بگویم توانم نمی  ، کرد می ام نگاه محبت با داشت ، نبود قبلش به شبیه عالیه چهره ، شدم جدا ازش

 دوخت ام چهره به را معصومش نگاه و گذاشت هایم گونه  روی را طیفشل های دست ، شدم خوشحال ترحمش و محبت

: 

 !!! منی پیش االن تو...  نیست چیزی ـ

 من در تتوانس نمی مزاحم تردیدی اما ، نفسم آخرین تا باشد من با که گرفت تصمیم عالیه یعنی ، شد تر زنده لبخندم

 : ماند می من با عالیه کند قبول

 ؟!!! ری نمی پیشم از بخور قسم ـ

 : گفت کرد می نوازش را ام گونه که حالی در عالیه

 !!! خورم می قسم ـ

 :  بستم چشم دغدغه بی و گذاشتم پاهایش روی را سرم

 ؟!!! داری دوس من هم تو...  عالیه دارم دوست خیلی رو تو من ـ

 با اه مدت از بعد بار اولین برای من ؛ کرد پر را درونم شیرینی سرمایی لحظه آن ، گذاشت ام سینه روی را هایش دست

 .رفتم خواب به آرامش

 داده تکیه تخت تاج  به را سرش بود من پنجه در چپش دست که حالی در مهربانم عالیه که دیدم شدم بیدار که صبح

 آخ و بزنم شیرجه مذاب از دریای در عالیه کردن خوشحال برای بودم حاضر من ، شدم خیره اش چهره به دقایقی ، بود

 . محبت و عشق ، خواستم می چیز یک او از مقابل در ، نگویم هم

 :گفتم ، پرید خواب از ، شدم که اتاق داخل و کردم حمام ، نشود بیدار که شدم بلند آرام

 !!! گشنمه کن درست چیزی یه پایین برو...  شدی بیدار ـ
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 درست او با ، باشم تنها او با که کردم اخراج را ههم من دانست نمی که حالی در ، رفت در طرف به و شد بلند حرف بی

 . معمولی خانواده یک مثل

 فتمر سمتش به آرام و زدم لبخندی ، کرد می آماده را صبحانه  اخمی با و ساکت داشت عالیه ، رفتم پایین و شدم ه آماد

 .  بود خوب هم هنوز پس ، نکرد تقال نکرد اعتراض نخورد تکان ،  بوسیدم را اش شانه سر,  کردم بغلش و

 !!! تو و باشم من فقط هفته یه خواهم می کنی درست صبحونه برام تو که کردم اخراج رو همه من ـ

 : گفتم کند باز لب آنکه از قبل ، نشاندم کابینت روی و کردم بلندش و  گردانم برش

 امون بچه چشمایی رنگ خدا کاش...  نناز چقدر چشمات... ها خوشگلی خیلی واقعا تو...  کنم نگاهت بزار...  ساکت ـ

 ؟!!! هوم کنه شکلی همین هم

 . بس و شود عالیه من بچه مادر خواستم می من ، بودم گرفته را تصمیم من ولی ، بود خیره من چهره به

 : گفتم دلیل همین به ، بود زود او برای شاید ، ترسیده و کرد وحشت دیدم اما

 اسمش چطور...  کنیم شروع امشب از بیا...  کردی وحشت که...  بده بردار االن نگفتم بود آرزو یه ؟بابا... ! شد چی ـ

 ...!!! عسل ماه بزاریم

 :  بودم شده سبک بودم خوشحال من عالیه حس از خبر بی ، بودم خوشحال خندیدم

 ؟!!! چطورئه عسل هفته نه ـ

 :  کنم سازی رویا من گذاشت و کرد می ام نگاه فقط و زد نمی حرف او اما

 همین حتی پوست و رنگ همین موها همین چهره همین با خوشگل دختر یه...  ندارم دوست پسر من باشم گفت ـ

 ؟!!! هوم دختر یا پسر داری دوست چی تو اصال داری دوست...  هیما ذاریم می اسمش...  معصومیتت

 : گفتم خنده با و نشاندم دستش روی بوسی منم و  کشید شکمش به دستی
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 ؟!!! خواهی می هم تو پس ـ 

 خودش شکل که کوچک ای فرشته با را من ، شویم دار بچه که خواست می هم عالیه ، بود من آرزوی شکل بهترین این

 . بود کرده سرور و شادی از مملو ، باشد

 جهش این ، کند می مخفی را چیزی دارد عالیه که بودم برده پی من عسل ماه بودم گذاشته را اسمش که هفته آن در

 . نیست چیزی گفت می پرسیدم می وقتی ، بود برده شک به را من گیجیش و رفتار

 ینا ، هست تصنعی رفتارش که کردم می حس وجود این با ، داشت اقامت من اتاق در بعد به آن از عالیه من خواست به

 یابانخ سر از توانستم می که بود این به اگر ، خواستم نمی پوچ و الکی محبت او از من ، کرد می دیوانه داشت مرا واقعا

 . کنم جمع ترحم

 فریاد مدرون بااینکه ، نباشد منتظرم ، بیام دیر هست ممکن که بزنم زنگ عالیه به شدم مجبور کار علت به بعد روز دو 

 . دارد دوستم کنم باور خواستم می اما ، ماند نخواهد هم منتظرم که کشید می

 ما ، دلرزی نمی من آغوش در دیگر عالیه بودم شسته را هایم تردید تمام ، رفتم عمارت سمت به گذشت که نیمه از شب

 . خواستم نمی زیادی چیز من کرد می گوش هایم حرف به او ، بزنیم حرف توانستیم می

 کنارش و مرفت سمتش به و گذاشتم میز روی را کیف ، بودند بسته عالیه چشمایی و بود تاریک نیمه اتاق ، کردم باز را در 

 . گرفتمش آغوشم در و دراز

 . کند نمی ترکم او و دارم را عالیه هنوز من که بگویم مزاحم صدایی آن به خواستم می انگار

 :  نالید و سابق به برگشت ، رفت رعشه بدنش و کرد تقال که زدم می پا و دست دوگانه افکار همین در

 !!! دستشوی برم خوام می ـ

 :  کردم می شدن کوچک و تنفر حس صدا آن پیروزی از ، بود شده خشم پر وجودم ارهدوب گرداندم برش

 ؟!!! نترس ازم گم نمی مگه...  ترسیدی که باز ـ
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 ...!!! برم خوام می فقط... ترسم نمی...  چیزه ـ

 :  غریدم هایم دندان میان از و گرفتم دست به را فکش و زدم خیمه رویش 

 هدوبار چرا...  کنم می خوبی تو به همه این من لعنتی کنی می فرار ازم چرا...  پریده گترن چرا پس... دستشوی که ـ

 ؟!!! چرا...  کنی می عصبیم

 : کرد می سرایت بیرون به داشت درونی نبرد این اما ، بزنم آسیب او به باز خواستم نمی ، شوم آرام خواستم می

 نمی تو... باشم اربابت من داری دوست تو میاد بدم ها برده از گم نمی مگه شدی برده دوباره اینجا اومدی وقتی از ـ

 ؟!!! باشی داشته دوستم خواهی

 : نالید دوباره

 !!! میارم باال دارم... لطفا ـ

 . سیاه فرهاد تسلیم ، شدم تسلیم و بستم چشم

 : رفت می حال از داشت که انگار ، بودم شده خیره  اش شده  تاب چشمان و چهره به و زدم می نفس نفس

 ؟!!! خوبی عالیه...  عالیه ـ

 دبن را زبانم ، عالیه مرده به شبیه و پریده رنگ چهره و خون همه آن ، بودم شده پشیمان خودم کرده از ، شد هوش بی و

 . بیمارستان ببرمش که شدم آماده طرف آن از و خواستم را شیما عجله با ،  بود کرده

 پرسمب نداشتم توان حتی ، کرده جنین سقط عالیه ، گفت دکتر اما ، نه یا هست یقتخق شنوم می آنچه ، دانستم نمی

 دکتر خانم های حرف ادامه نتوانستم که کردم می گناه حس و بودم گیج انقدر من و بود داده وشاید ، دهد توضیح بیشتر

 . کنم درک را

 ار همان بخواهد او چه هر که بگویم او به شود بخو وقتی خواستم می ، بدانم مقصر را خودم بود شده باعث اتفاق این

 . برود پیشم از همیشه برای بخواهد اینکه حتی ، دهم می انجام
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 . شد خواهد برایم کشی خود با مساوی تصمیم این کردن عملی دانستم می

 درد و کند سپری اتاقش در را  ماه یک او که شدم باعث من ، زدم می تشر را عالیه عشق به وابسته درون داشتم اما

 . بکشد

 . ست شده رنجور و افسرده چقدر که دیدم می

 او در ایدش ، دهم فرصت خود به و کنم محبت او به توانستم می فقط ، رفتم می پیش تصمیمم کردن عملی به که بار هر

 . کردم می او به فقط دریغ بی که محبتی کند اثر

 . زند می لبخند و کند می گوش که دیدم می ها وقت گاهی

 را ودخ توانم نمی هستم او مرگ مقصر من که مان بچه بخاطر که گفتم می وقتی ، میامد خوشش من شدن شکنجه از او

 . زد می نیشخند ٬ ببخشم هرگز

 تو اشک ، هست من دنیا عالیه که بودم گفته همه به اما گذاشتم خودش حال به را عالیه من ماه یک به نزدیک حال هر به

 . شد خواهد سیل خانه آن ساکنان برای بیاید چشمش

 . بود خیره بیرون به هنوز او اما ، کردم نوازش را بلندش موهای و رفتم اتاقش به

 ؟... !!! مسافرت بریم خواهی می عشقم...  ام عالیه ـ

 : گفت سرد همیشه مثل

 !!! نه ـ

 : گرفتم را استخوانیش دستهای و نشستم رویش در رو

 برم خوام می...  کن تمومش خدا رو تو...  دی می عذاب منو داری خوشگلت نگاه این غم دیدن با دونی می تو عالیه ـ

 !!! دبی میریم برگشتم...  پاریس
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 بیرون ها یهسا میان از عالیه زودتر باید ، کنم معرفیش ها ارباب به زودتر باید که دانستم می نکند اعتراض که شدم بلند

 . شود من ملکه و بیاید

 : گفت باره یک به که زدیم می حرف کار درباره داشتیم ، بودم دنیل عمارت در که شبی آن تمام

 ؟!!! کنی می معرفی رو عشقت کی...  فرهاد ـ

 ولیعهد وانعن به معرفی و پسرش آوردن با دنیل که دانستم می من ، ببینم را محتاجش نگاه توانستم می ، کردم نگاهش

 . ندارند قبول ولیعهد عنوان به را کارن ها ارباب که دانم می ، هست شده مشکل دچاره

 : نشستم صاف

 ؟!!!! شده چیزی...  چرا ـ

 : شد متمایل سمتم به

 !!! چه یعنی بودن ارباب که دهی نشان کارن به هم تو باید اما...  بدم بهت خاص هدیه یه عشقت برای خواستم می ـ

 : کردم فوت را نفسم

 ؟!!! دستور یا خواهشِ این ـ

 : شد متمایل سمتم به

.. . بینه می خودش ردیف در یکی یا دوست چشم به رو اش برده... کنه نمی درک رو برده و ارباب معنی کارن راستش ـ

 توردس این...  باشه عالیه ندیمه خوام می واقعا...  بکشی رو لیزا خواهم نمی...  ست بچه یه اون که بدونی باید البته

 !!! بدون دوستت از خواهش یه...  نیست

 . کردم قبول و دادم تکان سری

 *** 
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 تنخواس را او عالیه اگر نبود مهم او وجود برایم ، کردم فوت را نفسم کرد می هق هق و بود نشسته  کنارشیما دخترک

 . نبود مهم برایم او سرنوشت آن از بعد و شد خواهد فروخته شدند فروخته که ها برده بقیه مثل

 . نبود مهم دلیلش برایم ، شود خالص دستش از خواهد می فقط فهمیدم ، کرد قبول ار شرطم هم دنیل

 ادی الزمه که رو چی هر اون به... چیزشی همه مسئول تو...  نیست بلد رو ما زبون هنوز...  ست عالیه ندیمه این شیما ـ

 !!! بده

 :  ستمبای شد باعث صداش که برد سمتی به و گرفت را او بازوی شیما ، رسیدیم عمارت به وقتی ، گفت چشمی شیما

 !!! کنید گوش لطفا...  ارباب ـ

 : کرد ام نگاه پایین از آمد سمتم به او و کرد رها را بازویش شیما من اشاره با ، شدم منتظر و سمتش برگشتم

 ... !!! ندید پس منو لطفا...  لطفا...  خوام می چیز یه فقط تون از ـ

 آنقدر هک دانستم می هم را این ولی کند نمی رحم هم او سن به دخترکی به حتی دنیل دانستم می من ، رفت باال ابروهام

 ، نبود رشپد به شبیه اصال که هم کارن ، نکرده ظلمی او به پس بود بخشیده کارن به را او وقتی که هست قانون پایبند

 : دارد دوست را او چقدر فهمیدم خودم بلکه

 ؟... !!! بودی ولیعهد برده ... بوده بد جات چرا ـ

 : کرد التماسم و زد زانو و پرید حرفم وسط

 !!! مرگه با مساویی برگشتم...  شمام به متعلق من ـ

 : برگشتم

 یه راگ اما...  توئه وظیفه این...  بشنوم خندهاشو صدایی باید...  کنی خوشحال منو عشق باید بمونی خواهی می اگر ـ

 ..!!!. بیاد چشمش از اشک قطره
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 : گرفتم را فکش و برگشتم

 ؟!!! شد شیرفهم...  باغم های سگ به دم می هم تو گوشت...  کشمت می ـ

 که ودمب من دیگر ، رفتم اتاقش سمت به مناسب لباس پوشیدن و حمام از بعد رفتم اتاقم سمت به و کردم رها را فکش

 . ترسیدم می او غمگین اما ماه روی دیدن و اتاق آن به رفتن با

 لباس یحت ، بود کرده بغل را زانوانش و بود نشسته پنجره لبی ، کردم باز که را در ، ببینمش خواستم می وجود این با

 . بود آمدم دیدنش به که پیش روز سه های لباس همان هایش

 او اما ، دهد می عذابش دارد چیز چه گفت می کاش ، کرد می باز لب کاش ، کرد ام نگاه اشکیش های گونه نوازش با

 دوباره فروغ بی و افسرده  چشمان این وقت چه ، شکست خواهد را سکوتش وقت چه دانستم نمی من و بود خاموش

 . شد خواهند گستاخ حتی

 : نشستم رویش در رو

 یاتفاق...  شده که کاری اما...  منه از تر سخت تو برای دونم می...  کنی می اذیت خودتو اینقدر چرا... نفسم...   عالیه ـ

 ... !!! نده عذاب اینقدر منو لطفا...  افتاده که

 : کند ام نگاه کردم مجبورش و گرفتم را اش چانه و شدم تر نزدیک او به

 !!! کن تر لب تو...  کنم می کاری هر تو خوشحالی برای من...  عالیه ـ

 : کرد کج را سرش بود شده عالیه همان دوباره ، زد پس را دستم و کرد ام نگاه

 !!!  خانوادم پیش برم بزار...  برم بزار پس ؟... ! تونی می ؟... ! واقعا ـ

 و زد پوزخندی ، فهمید  شدم منقبض فک و نگاه از هم او و  کردند می فوران یکجا همیشه من خشم و نفرت و ترس

 : گفت

 !!!  بدی انجام نتونی که نده قولی خود بی ـ
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 ، زدم یم صدمه او به دوباره ماندم می دیگر ثانیه اگر ، کرد می وحشی و آشفته مرا دریا مثل او رفتن فکر ، نکردم تحمل

 آرام ایدش که نوشیدنی نوشیدن و کردم خالی اتاقم وسایل سر را خشم و رفتم اتاقم به و کردم ترک را اتاق همین برای

 . شوم

 او تمتوانس نمی من و ، بود بد من با همچنان هعالی ، گذشت می بود گذاشته مهسا را اسمش شیما که لیزا آمدن از ماه دو

 . کرد می ارزش بی مهم مهمانی آن در مرا زیرا ببرم جشن به را

 ودب او پیش فقط من ، بود دیگری فردی عالیه اتاق از بیرون فرهاد اما بزاری را اسمش که چه هر خودخواهی یا سیاست

 . آوردم می کم که

 در الیهع و من رابطه برای گزینه بهترین تواند می تکرار ، بودم برده پی خود خالی دستان و غمگین چهره دیدن به دیگر

 . باشد زمان آن

 . رسید خواستش به اینکه تا ، زد نمی اما بزند لبخند حتی یا خوشحال او کردم می کاری هر من

 ستمدان می اینکه با ، کنم کار وقف را شبم و روز گرفتم تصمیم او آرامش برای عالیه و من دیدار آخرین از بعد ماه چند

 اگر ، کنم معرفی را خاصم برده باید گفت می مدام دنیل ، ست عالیه غمگین چهره پیش من افکار و مغز کار از بیشتر

 . مباش آنان مثل بتوانم تا کنم معرفی را یکی هایم برده میان باید ، باشد داشته را من خاصگی ندارد دوست عالیه

 رسمب  آرامش به من که شکند می را دژاش عالیه نه و دارد جا من پیش دیگری ی برده نه دلیل چه به گفتم می که بار هر

 . کند اثر او در عشقم که کنم کاری باید دارم دوستش اگر که گفت می فقط دنیل ، شود ها گذشته مثل چیز همه و

 ازیب احساس و عشق ی عرضه در من که بودم بوالندهق خود به ، شد می بد و کرده تغییر عالیه کنار گفت می چه هر اما

 . ندارم  استعدادی

 و ثروت نه ، نبود مهم چیزی هیچ لحظه آن تا ، بود شده مشکل دچار کردم می رد مرز از باید من که هایی محموله از یکی

 نمی حمل را قبل وسواس دیگر چیز همه دادن دست از برای و داشتم پررنگ زندگیم در را" هیچ" من ، جانم نه و قدرت

 . کردم
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 بزرگی ضربه فرهاد برای این و کند می کنترل احساسم را چیز همه و بستم را عقلم دروازه من که گفت می دنیل اما

 . شد خواهد

 . توانستند می که مخفیانه  مطمئن بزنن صدمه من به نتواند علنی دیگر های ارباب اگر ، فهمیدم را منظورش

 هزینه کمترین این اما ، بودم خسارت پرداخت به حاضر و بودم من خود مقصر دانستم می که اریک خراب آن از بعد

 می ، سته جدید عضو دانستم می ، بودم نزده حرف کامل هم کلمه دو او با من حتی که بود ایتالیایی ارباب برای برگشته

 من اما ، بود قبول قابل دنیل ترس ٬ نداده انجام که نبوده جرمی دانستم می ،  ریال یک گفت می ریال یک به که دانستم

 . شدم افسرده که بودم برده پی ، کنم فکر توانستم نمی دیگری چیزی به ممکن وجه هیچ به

 . نکشد عذاب بیشتر و نبیند مرا عالیه باز تا رفتم شمال در خودم ویال به

 یلدن ای توجه کم و  من عرضگی بی از چقدر تالیاییای جدید ارباب همان جکسون که خواندم می که حالی در را روز تمام

 . گذراندم ست عصبانی

 نم که بود گفته او به اینکه با ، ندارد خوبی حس مردک این های حرف از که زیرا باشم مراقب که زد ایمل من به دنیل

 یاد را او من عجیب رفتار و انداخت می من یاد را دنیل او شجاعت اما ، اول ی پله تازه او و دنیلم راست دست و معاون

 . هست رفته کجا دانست نمی کس هیچ که انداخت می مایکل

 ، دانستم می اساس بی و پوچ را جکسون پوچ های حرف و گذاشتم می جواب بی را دنیل های ایمل همه من حال هر به

 . کند می سالخی مرا افراد تک تک دارند افرادی من ویالی اطراف در آنکه از غافل

 . خوردم می افسوس خودم حال به و گذاشتم میز روی را مسر

 : بگوید توانست فقط ، بود مانده باز زبانم تعجب از کمرش روی زخم با داود دیدن با شد باز اتاق در

 ...!!! قربان ـ
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 سمتم هب کلت با نفر چند تاریکی در که دیدم بعدی جواب و سوال از قبل گرفتمش افتادنش از قبل و رفتم سمتش به

 . میامدند

 عیفض من نه گفتم خود با ، کنم نگاهش کرد مجبورم داود ناله ، کردم می فکر قلبم ملکه به فقط داشتم هم لحظه آن

 . نیستم

 . میامد که بود شلیک صدایی فقط ویال سکوت و تاریکی در ٬ آوردم در رو کلتم

 :ستمب زخمش دور را ی پارچه و رفتم سمتش به ، کرد می هنال درد با که افتاد داود به نگاهم ، خوردم تیر که دانستم می

 !!! قدیمی دوست...  میری نمی تو ـ

 دیوار به رمس ، نبود صالح داود گذاشتن تنها لحظه این در اما رفتم می اتاق از باید ، سنگرم به برگشتم من و زد لبخندی

 . دادم تکیه

 . بودم زده را همه عاواق شاید بود ساکت جا همه ، کردم نگاه در الیی از

 انمدوست جنازه از هم بار این توانستم نمی چرا دانم نمی اما ، بروم و بزارم را او گفت می اینکه با ، رفتم داود سمت به

 . بگذرم

 ارید اعتماد بهم...  باشن هم بیرون ممکن بدم خبر یکی به من...  دندونات الیی بزار و این...  باش قویی...  پسر ای ـ

 ؟!!!!

 : نالید درد با

 !!! قربان...  دارم ایمان شما به... به ـ

 . شدم کمک خواستار و رفتم تلفن سمت به ٬ شدم بلند زده اش شانه سر به و زدم لبخندی

 : گفت که ببینم را زخمش تا برداشتم را پارچه رفتم کشید می درد که داود سمت به
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 ؟...!!!  شدید زخمی ـ

 : زدم لبخندی

 !!! همین داده خراش فقط لهگلو نترس ـ

 صدایی ٬ پیچید بدنم تمام در  دردش و خورد کمرم به داغی آهنی شی برگشتم تا بود پشتم به شده گرده چشمانش

 . رفتم حال از و شنیدم را دوم شلیک

 . شد خواهد برآورده خواستم تنها کنم باز چشم  دوباره وقتی کردم نمی فکر وقت هیچ اما

  وقتی ٬ بود شده حالم نگران چقدر ام فرشته که فهمیدم آنجا  ٬ شدم برده عمارت به بیمارستان از شدنم مرخص از بعد

 ... 

 گفتم می خودم "؟! شده نگرانم عالیه " با فقط ٬ کردم نگاهش فقط شده نگرانم چقدر که گفت و آمدم اتاقم به

 . بودم خیره او اشکی چشمایی به و دمبو کرده فراموش را هایم درد تمام ، بود   آرامش اوج من برای این

 زخم  ارمپرست   که زمانی آمد اتاقم به شب یک ، کرد می پیچیدتر تغییر عالیه شکل معجزه رفتار گذشت می که روزی هر

 تر کنزدی و زد لبخندی ، کردم نگاهش و برگشتم دیدنش با ، بودم پیراهنم پوشیدن حال در من و بود کرده  پاسمان را

 و تمسم برگشت در شدن بسته از بعد و کرد تعقیب را پرستار نگاهش با  کردم مرخص را پرستار سرم شارها با آمد

 : زد لبخند

 ؟!!! کنه می درد  خیلی جاهش خوبی ـ

 : ببند را پیراهنم های دکمه خواست و  رفت پیراهنم روی دستش جوابم قبل

 !!!! تونم می خودم ـ

 : کرد اخم
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 !!! دونم می ـ

 : گفت وار زمزمه ، کرد بغلم که بودم نکرده باز چشم هنوز ، بویسدم را پیشانیش و زدم لبخندی

 ؟!!! کنیم شروع اول از و چیز همه میشه ـ

 عالیه نآ و عالیه این من وجود این با اما ، بود گرفته فاصله قبلی عالیه با خیلی اواخر این چه اگر بودم گیج رفتارش از 

 روی و کردم حلقه دورش دستانم بود، داشتنی دوست و خاص کند رفتار که طوری هر هعالی من برای شناختم نمی

 . بوسیدم را موهایش

 کردم باز چشم ، بگیرم آرام گذاشت نمی من منطق اما بودم رفته خواب به او کنار در آرامش با من ها مدت از بعد اینکه با

 سماحسا با من و داد نشان منطقم به کجی دهن انگار تصویر این ، بود دستم در دستش و بود خواب آرام که دیدم را او و

 . آمدم کنار راحت

 می شک گاهی ، بود پذیرفته را اشرافیت ، بود آورده دست به را عمارت تمام عالیه ، زندگیم تا کار از ، بود خوب چیز همه

 می من و بود شده خوب حالم ، بود ردهک فرق چیز همه اکنون اما دید می زندان را اینجا که دختریست همان این کردم

 رک زیادی من شاید ترسیدم ، برد ماتش ، گفتم را خواستم و رفتم اتاقش به وقتی ، باشیم هم با ها مدت از بعد خواستم

 : کرد من به را پشتش و کرد بریدی خنده بعد گفتم

 !!! نه که چرا البته...  باشه ـ

 : بوسیدیم را اش گونه و کردم بغلش

 !!! عشقم منونمم ـ

 شترس ، داشتم را چیزی هر انتظار ، زد را اتاقم در شیما گذشت نیمه از که شب ، شدم خارج اتاقش از من و زد لبخندی

 و ودب شده خیره متعجبم چهره به شیما خواستش جز بودم سنجیده خود با لحظه آن را چیز هر ، نیامدنش ، خجالتش ،

 : گفت
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 ...!!! گفتم من ارباب ـ

 : شد زدنش حرف مانع تمدس

 !!! کن اش آماده ـ

 دور را فکر این بود شده خوب عالیه نه ، بکشم عذاب خواست می خواست می چه دانستم نمی ، رفت و گفت چشمی

 .  کردم

 ، بود هنشد شب آن به شباهت بی که خوابی لباس با بود نشسته من جایی که دیدم را او و کردم باز را استخر سالن در

 : نشستم صندلی روی کنارش برم که خواست و زد یلبخند

 ...!!! عالیه ـ

 : کرد قطع را حرفم

 !!! نکن خرابش بگذره خوش بهت قرار ـ

 : زدم لبخندی

 ؟!!! اینجا خواستی چرا...  چیه دلیلت بدونم خواستم می ـ

 : گفت و شد دور ازم خوران تله تله  گرفت را نوشیدنی لیوان

 !!! ده می نفرت و عشق بوی اینجا چون ـ

 کرد رتپ را لیوان بهش نرسیده ،  شدم بلند ، کرد سرفه که سوزاند را گلویش تلخیش ، کشید سر را لیوان محتویات و

 : پیچید سالن در صداش که

 ؟!!! عالیه ـ

 : برداشت را شیشه و رفت بار سمت به که بشم نزدیک بهش خواستم بود اشک پر نگاهش برگشت سمتم به
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 ...!!!که تو.. . عالیه ـ

 : گفت و زد ام سینه به را شیشه

 هعالی...  چاره بی عالیه...  بده انجام کردی مجبورش تو اما کرد نمی ها کار خیلی عالیه...  ؟!کرد نمی مست که عالیه ـ

 رو شعباد کم داشتم دوستش کم...  نوشت طوری این سرنوشتم که کردم چکار من مگه...  بخت سیاه عالیه...  بدبخت

 که دادن مردی همون عقد رو من دین و عرف خاطر به همه وقتی...  بود کجا...  بردن ببین از رو ام دخترانه وقتی...  کردم

...  ودب کجا...  شد می تحمیل بهم گوری لب دوتا وقتی...  بود کجا...  گرفت ازم تجاوز با رو من زندگی چیز ترین مقدس

 زا...  متنفرم همشون از...  شوهر نه و پدر نه داره خدا نه بیچاره عالیه....  بود جاک مردم می داشتم تو دست زیر وقتی

 ... !!! متنفرم رسوندند اینجا به و من که ها اون همه

 : گرفتم را بازویش

 !!!! کنی استراحت بری بهتر عالیه ـ

 : خندید صدا با

 ...!!! درام درام...  نمایشم آماده من...  کنم ویایر براش رو شب باید که گفت ارباب...  نچ نچ... کنم استراحت ـ

 از هم نوزه واقع در و کند می اجرا نمایش برایم دارد که نداشتم باور ، خواستم نمی کرد می عصبانیم داشت بستم چشم

 . هست متنفر من

 : گرفتم قاب را صورتش

 تو من.. . جنسیم برده چشم به نه...  دارم دوست رو تو من...  عالیه گذشته گذشته...  شده چه قبال که نیست مهم برام ـ

 !!! باشی داشته دوستم اینکه خوام می چیز یه ازت فقط...  میرم می من بمیر فرهاد بگو تو...  دارم دوست قلبا رو

 : کردم بغلش
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 ما بخواهی تو...  برم می سر جلوت و کثافت اون شده اگه حتی...  کنم درو تو ها درد همه آروم آروم خوام می ـ

 !!! همین...  بمون پیشم همیشه برای فقط تو...  دهم می هدیه زندگیت به رو ها رنگ دوباره...  شیم می خوشبخت

 : کردم نگاه اشکیش چهره به

 !!! تونی نمی...  تونی نمی...  تونی نمی ـ

 : شد دور هم باز و

 !!! عوضی ظالم یه...  مونی می همین همیشه...  شی نمی عوض تو... تونی نمی ـ

...  باشم دب خوام نمی من...  بشم خوب تو با که کن کمکم...  بتونم که کن کمکم بگیر و دستم تاریکیم توی من عالیه ـ

 ... !!!کنیم درست و چیز همه بیا...  ببینم می خوب رو تو  فقط من...  ببینم نمی بودن خوب واسه دلیلی اما

 : رفت در سمت به ، کرد پرت را شیشه و زد نیشخندی

 !!! کثافته از پر پات سر که وقتی نه بخواه منو عشق شدی خوب خوب وقت هر پس ـ

   *** 

 : بود ساکت بااینکه  ، بود شده خوب باهم دوباره و آورد نمی یاد به چیزی هیچ بعد روز عالیه حدسم و معمول طبق

 ؟!!! عالیه ـ

 ؟!!! بله ـ

 : شد  نگران که بود شده جمع هام اخم

 ؟!!! شده چیزی ـ

 . شود خاموش و افسرده دوباره  عالیه خواستم نمی کنم خرابش خواستم نمی نه
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 ...!!! دوستم پسر ولیعهدی جشن برای پاریس بریم باید فردا ـ

 : گفت لهجه با مهسا ، کنم بلند سر کرد مجبورم آخش

 !!!  نبود حواسم... بخشید...  ببخشید ـ

 . کرد بدترش پاچلفتی و دست دخترک این و بودم عصبی

 به هم داشت شیما ، کردم بیداد و داد سرش و رفتم مهسا سمت به ، بود گردش در سوختش دست و او بین ام نگاه

 . کند مجازات را مهسا خودش خواست می هم رسید می عالیه دست

 من برده هک کرد می فکر او میامد بدم مهسا از من ، بگیرد انتقام که گفتم ، بکند را کار این عالیه خود خواستم می من اما

 . نبود مهم برایم گرفت می تصمیمی هر ، شود موضوع این متوجه عالیه خواستم نمی من اما هست

 . عمد نه بود اتفاق یک فقط دستش سوختن کند نمی مجازات را مهسا که گفت عالیه اما

 متوانست نمی دیگر ، شدم تلخش لحن متوجه زیرا دمدا می انجام عمدا را هایم کار من که بود این مقصدوش حال هر به

 . کرد می تحمل فقط نکشید هم نفس سوختنش از مهسا ، کردم مجازات را مهسا خودم و کنم کنترل را خشمم

 : عالیه سمت برگشتم خراب عصاب با

 !!! شو آماده نیست قبول بهانه دیگه...  پاریس ریم می فردا ـ

 شیشه و شد می سنگ من محبت هر ، شدم می بد کردم می کاری هر ، کنم چکار نستمدا نمی بیرون زدم عمارت از و

 . شکست می را عالیه محبت

 *** 

 نمی اما ، بود آمده کنار دیگر عالیه کردم می حس ، پوشید و نگفت چیزی ، گرفتم سمتش به را لباسش جشن در شب آن

 . کردم معرفیش همه به شب آن ، دارد سر در چه که دانستم
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 وحشی نآ همه از باید که گفت برگشت برو بی ، بیاد های جشن همچین به ندارد دوست دیگر که گفت برگشتم وقتی اما

 . شوم جدا ها

 . بودم گذشته چیزها خیلی از ، بودم کشیده زحمت فعلیم جایگاه برای خیلی من ، شدم منگ و گیج واقعا

 شده گیج هدقیق چند برای تقریبا بکشم کنار خواهم می که گفتم دنیل به وقتی ، بود تر مهم چیز همه از برایم عالیه ولی

 دانست می یراز کند می موافقت گفت بدارد دوستم عالیه که کنم می کار همه که گفتم وقتی بود تصمیم من تصمیم اما بود

 . هست مهم برایم چقدر عالیه که

 . ندک نمی قطع را دوستانیمان رابطه و مزایا گفت وجود این با

 زیچی که این کنم می کار همه بخاطرش که گفتم ، بود خیره من به تعجب با اما او ، کردم خبر را عالیه شاد و خوشحال

 شپرور فکرش در که چیزی از خبر بی کرد خوشحالی در غرق شب آن را من و زد لبخند من خوشحالی به عالیه ، نیست

 . داد می

 و اشدب خواب یک فقط بود افتاده اتفاق دیشب آنچه که ترسیدم ثانیه برای ، دیدم خالی را جایش وقتی بعد روز صبح

 . شدم نمی متوجه ،  هست کرد فرار که شدم متوجه زود خیلی اما ، بوده اتاقش در دیشب عالیه

 . دانستم نمی من اما داشت او ، برود که دارد را کجا کرده فرار ها نگهبان و خدمه شدن دیده بدون چطور

 زا که میاورد را های دختر برام و بود شده کوک دوباره وسط این شیما ، گشتم   دنبالش خورد می ذهنم به که ییجا هر

 نگران نیلد  شدت به روزها این که کارن پیش فرستادمش همین برای کرد می اذیتم بیشتر داشت بیام بیرون عالیه فکر

 . بود او

 بدی حس دیدنش با ، آورد پیشم را عماد داود اینکه تا ، بودم عالیه از خبری منتظر کردم می باز چشم که را روز هر

 زا متنفر همیشه برای را عشقم کارش با هم داد عشق فرصت من به هم که بود او ، بود بدی العاده فوق آدم او ، داشتم

 . کرد خودش جسم

 . کرد مجازات مرگ  به کرد می التماس که را او و کرد اجرا را دستورم داود
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 داشتمن دوست اصال که بودم چیزی منتظر که انگار ، بودم دلشوره و استرس دچار شدت به ، رسیدم عالیه شهر به وقتی

 . ببینم

 ، بودم عصبی زدم را ها آن خانه در ، شدم هم دیگر چیزهایی خیلی متوجه کردم پیدا را اش خانواده جو و پرس با وقتی

 . بگند من عالیه درباره را چیزی همچین تواند می چطور

 همتوج و کردم نگاهش فقط  دقیقه چند برای داشت را من عشق چشمان که آمد جلوم سفید ردایی با مسن مرد وقتی

 . پرسد می من از  را متداولی سوالی دارد او که نبودم

 ؟!!! عربزاده هیما منزل سالم ـ

 : کرد بادیگاردم و داود به نگاهی مرد

 ؟... !!! دارین چکارش ـ

 ؟!!! اینجاست ـ

 . پیشم برگرد کنم راضیش بتوانم من و آره بگوید که کردم می دعا 

 : گفت و کرد اخمی

 !!! کنی پیداش تونی می اونجا...  قبرستونه تر ور آن خیابان یه...  نه ـ

 پس ، مرده هرش این مردم برای عالیه که گفتند می راست مردم ، بودم خیره شده بسته در به منگ و گیج ، بست را در و

 ؟! کنم پیدایش چطور کجاست ام عالیه

 کم ، نبودم هم بودم عالیه با هم من سال یک این در ، بود گذشته عالیه رفتن از سال یک ، برگشتم ناامید و خورده سر

 نمی که کرد می عصبی قدری به مرا چیز کوچکترین ، بودم خشمگین و عصبی شدت به ، شدم می دیوانه داشتم کم

 . کنم کنترل را خودم ستمتوان

 . نکنم زندگی عالیه بدون ولی بکشم را خود گرفتم می تصمیم واقعا گاهی
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 . گرداند برمی سمجانه مرا چیزی اما ، رفتم می پرتگاه لبه به ماشینم با بارها

 . نباشد من با عالیه اما باشم آنجا توانستم نمی دیگر گرفتم را تصمیمم بودم کرده مست که شب یک

 ابمرد از را فرهاد که آمد او بود همین ما سرنوشت شاید ، کرد نامردی ، ماندم خیره عالیه عکس به و برداشتم را لتمک 

 . برود و دهد نجات

 . بود شده کارش عشق شیرین نوایی که آمد خواهد قلبی سر بر چه ، نکرد فکر رفتنش از بعد به اما

  دیگری یزچ به مغزم بجای گلوله و خورد دستم به که دستی و من لیکش گذاشتم ام شقیقه روی را اسحله و بستم چشم

 . خورد

 . کنم خالی را خودم حسابی کارش این بخاطر تا که شدم بلند ، بود خیره بهم ترسیده مهسا

 ؟!!! هان اینجا بیای که داده اجازه تو به کی ـ

 : گفت پته ته با

 ...!!! من...  من...  ارباب ـ

 . برسم اینجا به شدم باعث خودم بودم من خود مقصر نداشت تقصیر که او ، نشستم دوباره

 !!! بیرون برو ـ

 : گفت بود نرفته بیرون هنوز رفت و کرد تعظیم

 !!! بکشید رو خودتون ندارید اجازه پس دارید دوستش واقعا اگه ـ

 . رودب گذاشتم و گرفتم نشنیده را حرفش که بودم مست حدی به لحظه آن ، بست را در و

 : کردم نگاه بهش بودم افتاده تخت روی من و آمد اتاقم به سراسیمه داود بعد روز
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 ؟(!!! کاری خراب اصطالح)  گرفته آتیش کجا باز...  شده چی ـ

 : گفت زده ذوق داود

 !!! کجاست دونم می...  کردم پیداش ـ

 : کردم فرو بالش در را سرم حوصله بی

 ؟!!! کردی پیدا رو کی ـ

 : شد تر نزدیک

 !!! خانم عالیه ـ

 : گفت زد لبخندی داود ، کردم شک هایم گوش به ، جستم جام در

 !!! تهران...  همینجان ـ

 : شد جمع اخمام

 ؟!!! همینجان ـ

 : شد پاک هم او لبخند

 ...!!! کردند ازدواج خانم عالیه...  راستش ـ

 ؟! بکند من با کاری همچین توانست چطور ، کشید پر خوشحالیم

 : داد ادامه من حال از خبر بی داودی

...  ومدها دوستش بجای که گفت پرسیدم علت وقتی بود کرده تغییر عمارت های باغبون از یکی اتفاقی پیش هفته ـ

 توی تنشس وقتی کردم هم و کار همین...  برسونمش گفتم نداشت خوبی حال که دیدم خیابون توی باغبون همون اتفاقا
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...  بیاد پیاده ور این تا شهر قسمت اون از باید چرا و...  کنه می کار داره لحظه اون تا چی واسه هک گفت کم کم ماشین

 ...!!! همسرش اش عالیه بخاطر

 : کرد ام نگاه ساکت داود که زدم دیوار به را دستم کنار ساعت

 نهک ازدواج تونه می مگه... کرده جازدوا کی اجازه با نیست من برده اون مگه...   ویالم میاریش هست که گورستون هر ـ

 ؟!!!  مالکشم من وقتی

 عالیه که نمک قبول توانستم نمی ، بود ذره نفرتم مقابل در حسم که بودم خشمگین و عصبی قدری به ، رفت و گفت چشم

 . دارد وجود زندگیش در دیگری فرد من از بغیر

 . کند می شکایت همه از گفت می که دمیام بیدادش و داد صدایی رسیدم ویال ساختمان در به  وقتی

 . برند که گفتم اشاره با من و سمتم به برگشت داود شدم داخل وقتی

 : کردم نگاه و پاهش تا سر از ، بود شده خیره من به ترس با عالیه

 ...!!! شوهر من داری نگه اینجا من تونی نمی ـ

 : کرد ساکتش سیلیم

 ؟!!! شد شیرفهم... هستی ابد تا و بودی من مال...  خودته دست مگه...  داری شوهر که  کنی می جا بی تو ـ

 . دادم می آزار را عشقم قصدی چه به و میامد کجا از خشمم بود من در چه نفهمیدم

 عالیه به من عشق و رابطه به همه اما منطق بی که های کار از خودم دست از ، کرد می گریه داشت که کردم اش نگاه

 . دادم می نجاما را زد می صدمه

 را منیاز ناخواسته یا خواسته باز من ، کردم نمی درک که چیزی ، بود زیر به سر و خاموش او ، عمارت برگشتیم دوباره

 . گذرد می چه نگاه آن پشت در دانستم نمی ، بودم کرده برطرف او رضایت بدون
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 و نه هیچ ، میامد هم خواستمش می که بار هر میامد رفتم می که جا هر بود عمارتم در آنجا ماه یک به نزدیک حال هر به

 . کند پا به طوفان دوباره او آرامش که ترسیدم می ترساند می مرا آرامش این ، کرد نمی انکاری

 رفتار ورط این چرا من که بگویم او به و بزارم کنار را هایم باور همه خواستم دقیقه چند برای و برگشتم شرکت از شب آن

 . ریخت می هم به اینقدر مرا گاهی چرا ترس این دارم واهمه چه از کنم می

 : گرفتم را هایش دست من و نشست کنارم عالیه

 یراه تو اما...  شه نمی  کم ی ذره تنفرت بازم پات زیر بیارم رو دنیا اگه دونم می...  متنفری ازم که دونم می عالیه ـ

 همیش چی...  ریزی می بهم و چیز همه تو...  کنه می داغون رو من تو نبودن فکر حتی...  دارم دوستت من بزار پام پیش

 کنیم ازدواج ابی اصال...  بمونی پیشم همیشه برای باشی راضی تو که کنم چکار بگو اصال...  باشی داشته دوست و من اگه

 ...!!! نرمال خانواده یه مثل... 

 : گرفت پایین را سرش

 ...!!! زن من...  نمیشه ـ

 : کردم قطع  را حرفش

 !!! نیستی...  نیستی اون زن تو نه ـ

 : کرد نوازش را ام گونه شم می عصبی دوباره دارم که دید

 ...!!! بگیرم طالق وقتی تا نه البته کنی ازدواج من با تونی نمی تو...  همسرشم قانونی و شرعی من فرهاد ـ

 : دستش روی گذاشتم دستم

 ؟!!! هوم دهب طالقت که کنم می کاری من خب ـ

 : داد تکان را سرش
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 تونیم می وقت اون... پیشت گردم برمی بعد...  ببینم خودم و چیز همه خوام می...  بکنم رو کار این خودم بزار نه ـ

 !!! بشیم دار بچه و کنیم ازدواج

 قرار ، یدمد نمی را سرم باالی های کرکس من اما ، آب به تشنه یک رسیدن حس ، داشتم سبکبالی حس کردم بغلش

 .شود من مال همیشه برای که نبود فرصت ، نبود

 رهمس عنوان به را عالیه توانست می هیچ با که بود خوشبخت چقدر مرد این ، کردم نگاه ساختمان به ، بردمش خودم

 . توانستم نمی من اما باشد داشته

 . نمیامدند بیرون اما ماندم می تظرشمن کوچه در گاهی بودم عالیه از خبری منتظر شب و روز هر و عمارت برگشتم

 ، رفتند آنجا از همسرش و عالیه که گفت وقتی ، کرد باز دیگر زنی را در زدم در و شدم پیاده و زدم دریا به را دل آخر در

 . زدم  پوزخند حماقتم به دقیقه چند برای ، شدم خشک چوب مثل

 . داد فریب مرا ، من حس با عالیه

 . شود عشق به تبدیل زودی این به توانست نمی ، کارم از بعد ، ویال در نفرت آن داشتم باور من 

 ودخ به بار این خواستم می ، داد می آزارم او به کردن فکر حتی چیز همه داد می عذاب مرا چیز همه ویال برگشتم وقتی

 . دهم می فریب را خود دارم که زد می داد قلبم کردم می کاری هر اما ، ندارد مرا عشق لیاقت عالیه که کنم ثابت

 رفتم ، نشدم او دیدن دوباره منتظر وجود این با ، کن پیدایشان رفتند خاکی کره این کجا هر گفتم زدم صدا را داود

 . کردم شرکت اربابیتم دوران دوستان از یکی جشن در و پاریس

 که ماندم ومن گرفته او از ردی گفت آخر ماست در او و زدم می زنگ داود به افتادم می عالیه رفتار یاد به که لحظه هر

 : نه یا شنیدم درست

 ؟!!! کردی پیداش چطور... کجاست ـ
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 منم. .. بودند شیراز اهل عالیه همسر که گفت ها همسایه از یکی کردم جو و پرس وقتی ولی...  قربان نکردم پیداشون ـ

 !!! زمشیرا هم االن...  بود اسمشون که کردم چک رو شیراز مسافرهای

 : کشیدم نفسی

 ؟!!! شد شیرفهم باشم اش خونه در پشت خوام می روز اون تا...  ایرانم فردا پس من ـ

 !!! قربان بله ـ

 اما ودمب عصبی ، کنم می چه او با بار این دانستم نمی اینکه با ، گرفت جدید بوی و رنگ دوباره امیدم داود تلفن از بعد

 . کنم رفتار خوب او با داشتم دوست

 ، بینمب را عالیه شوهر خواستم نمی ، بود شده سخت کشیدنم نفس حتی ، بود آورده مرا داود که ی خانه در رسیدم وقتی

 . دارد حس  من از بیشتر او به عالیه و دارد که زد می داد من در چیزی اما ، دارد شوهر او که کنم باور خواستم نمی

 : کرد وارد تمپش بر رعشه صداش ، ماندم منتظر و زدم در

 ؟!!! کیه ـ

 : گفت داود من اشاره با

 ؟!!! کنید باز در میشه سالم ـ

 .تعجب با من و کرد می نگاهم ترس با عالیه ، شدیم شوکه هم دیدن از دو هر شد باز در

 : گفت کنان من من  عالیه ، بود آمده بند زبانم ، رفت عقب به قدمی او و زدم کنار را در

 !!! نکردم خبر پلیس تا برو...  برو اینجا از... از ـ

 : کردم اشاره شکمش به

 ؟!!! بارداری تو ـ
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 : رفت تر عقب پرید رخش از رنگ

 !!! کنم می بیداد و داد یا برو ـ

 : کشیدم فریاد

 !!! شو خفه ـ

 : کشیدم عمیقی نفس و بستم چشم

 ؟!!! کیه مال بچه این بگی که شرطی به اما...  میرم ـ

 : گفت و کرد اخمی

 ؟!!!! باشه شکمش تو ممکن کیه بچه دار شوهر زن یه دارم شوهر من...  شوهرم بچه معلومه خب ـ

 : شدم تر نردیک

 یه که ینکن افتخار اینقدر که کنم می کاری...  منه بچه بفهمم اگه...  ترینی عزیز از برام که قسم خودت جون به عالیه ـ

 ؟!!! نه یا منه مال بچه ینا پرسم می دیگه بار یه پس...  داری شوهر زن

 : گفت محکم اما من من با

 !!! نه که معلومه خب ـ

 : دادم تکان سری

 ازت... عالیه گذاشتی دلم به که داغی مثل درست ذارم می دلت به داغ...  منه بچه بفهم زمانی یه وقتی یه اگه... باشه ـ

 !!! من به لعنت...  ارید فرق تو کردم می فکر من و بدی ها آدم همه مثل هم تو متنفرم
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 اشک من برای شب آن هم آسمان حتی ، گذاشتم پا زیر را شهر تمام پیاده ، نشدم ماشین سوار حتی بیرون زدم حیاط از

 را وا قلبم جای یک همیشه من و شود می خوشبخت او بچه و شوهرش با عالیه که کنم باور توانستم نمی ، ریخت می

 . داشت خواهم

 ژواکپ این چرا دانستم نمی اما ، هست باردار من از عالیه که گفت می من در چیزی ، بود منتظرم داود فتمر خانه به وقتی

 . کردم می مسخره را

. 

 . بودم سوختن حال در شب تمام ، کردم حرام خود به را شب آن

 . شد می تازه داغم بیشتر زدم می باال چه هر برعکس اما شوم آرام تا خوردم می

 : زدم داص را داود

 ؟...!!! داشتید امری من با ـ

 با چطور... چیزه همه منظورم...  باشم داشته خبر مردک اون چیز همه از خوام می...  کن استخدام رو عالیه شوهر و برو ـ

 ؟!!! کجابوده که نکرده فکر آقا این بود من پیش مدت همه اون وقتی بدونم خوام می...  االن تا شده آشنا عالیه

 . رفت فتگ چشم

 یم من ، آورد می برایم را احمدیست شهیاد او اسم دانستم می اکنون که عالیه شوهر شده ضبط صدایی داود که روز هر

 که دیده رازی  تهران به برگشت او با و شده آشنا عالیه با کار کردن پیدا برای سفر در او ، هست یتیم پسرک این دانستم

 . دندکر طرد را او چطور عالیه خانواده

 . نبیند دل به حسرت را عالیه خودش قول به که کند می کار جا چندین ازدواج از بعد

 گفت یغمگین صدایی با بعد و کرد سکوت ی کوتاه مدت برای شهیاد ، شود می پدر دارد که شنیده پرسید او از داود وقتی

: 
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 !!!  آره ـ

 : داود

 ؟!!! ها شی می پدر داری بابا...  نیستی خوشحال چرا پس ـ

 : گفت

 ایدب ام عالیه که گفت بهم دکتر رفتیم که ها آزمایش این برای پیش هفته یه اما خوشحالم شدنم پدر از که معلوم ـ

.. . داره مشکل مادر خود نه گفت داره مشکل بچه گفتم...  منظورش بود چی و چرا دونم نمی که من... کنه سقط زودتر

 !!! کنم چکار دونم نمی...  چرخه نمی زبونم بینم می رو شورش و شوق وقتی

 . کرد یم بازی جانش با چرا انداخت می را بچه عالیه باید بود درست این اگر ، گذاشتم میز روی را سرم و کشیدم نفسی

*** 

 مواستخ نمی اما ، خودخواهیم پای به گذاشت می مرا حرف دانستم می اینکه با ، بگویم او به خواستم می رفتم بعد روز دو

 . کشید می که نفس ولی شد نمی من اگرمال ، بدهم دست از را عالیه

 . بود کرده خشک فرمان پشت مرا حالتش و چهره ، شدند تاکسی سوار زن یک کمک با عالیه که دیدم آنجا رسیدم وقتی

 نمی ، دبگوی باشد اگر شانسی که بدانم خواستم می ، بزنم حرف دکترش با خواستم می رفتم بیمارستان سمت به

 . جانش به برسد چه بدهد دست از  هم را مویش تار یک عالیه خواستم

 زیادی وقت خانمم که گفت او و هستم گفتم فکر بدون ، ام عالیه همسر من که   پرسید من از و آمد بیرون دکترش وقتی

 . دهند نجات بتواند را بچه جان تا شود سزارین که کنم امضا باید دلیل همین به ، ندارد

 . کردند می عهد وفا داشتند اکنون ، نیایند بیرون عالیه بدون  دادند قول که های نفس ، گرفت نفسم

 باعث هک را مرد آن ، بگیرم را کسی چه یقه دانستم نمی ، عشقم مرگ شود بچه آن جان تا رفت اتاق به عالیه من امضا با

 . بود کسی چه مقصر مدانست نمی ؟!را  خدا یا بمیرد اش بچه بخاطر من عالیه شد
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 مرگ که مرد نآ خواستم نمی باشم آنجا توانستم نمی ، بیمارستان بیاید که بگوید احمدی به که گفتم و زدم زنگ داود به

 . ببینم را بود او تقصیر عشقم

 . بماند عشقم شاید شود معجره شاید که کنم فکر توانستم نمی حتی که گذشت می کند انقدر ها لحظه

 ، فتر کنارم از بچه تخت وقتی ، شد منتظر و رفت می اتاق سمت به عجله با که را عالیه شوهر دیدم و فتمر سمتی به

 با خرآ لحظه که نبودم الیق حتی من ماندم می آنجا باید من و رفت اتاق به عجله با که گفت چیزی او به رو دکتر خانم

 .   باشم عشقم

  ودندب کرده محروم کشیدن نفس از را عشقم که دو آن کشتن به و مرگ به ها بار ، بود کرده سیاه را دنیا همه عالیه مرگ 

 . مردم می باید من منم اول مقصر که کردم می قانع را خود بار هر اما ، کردم فکر

 و کار که گفت می مهسا اما ، ندارد زندگی و کار مگر کشیدم می داد سرش گاهی ، شد می مانع دختر این بار هر اما

 . منم گیشزند

 جایب گفتم می من و کرد می گوش او که بار هر ، بود شنیده مرا   های ناله و اشک که بود دختری تنها عالیه از بعد مهسا

 بمیرد وا که شدم باعث من بدهم دست از را عالیه که شدم باعث خودم من ، مقصرم گفت می نیستم مقصر بگوید اینکه

 و هکرد اثر عالیه ضعیف بدن روی این ، کردم شکنجه را عالیه من که گفت او و کردم نگاهش گیج گفت را این وقتی ،

 بی ،  تهس بوده تماس در عالیه با که گفت هست مطمئن کجا از گفتم وقتی ، کند تقدیمش را مرگ شده باعث بچه تولد

 ممحک را قفس در تا کند می تر حریص مرا شدن بد با زیرا ، شود خوب من با بود گفته که بود او که کرد اعتراف پرده

 . کند پرواز گاهی که گذارم می شود خوب وقتی و ببندم

 زا را عالیه خواست می که گفت می پرده بی داشت وجود این با ، کرد می ام دیوانه داشت هاش حرف واقعا شدم عصبی

 : کند دور من

 ؟!!! بگیری انتقام ازم که کردی رو ها کار این همه ـ

 : زد لبخندی
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 !!! باشه  بوده شما خود بخاطر من ها کار همه ممکن...  علت چه به...  چی انتقام  ـ

 : کردم نگاهش تعجب با

 ؟...!!! میرم می عالیه برای من...   بودم عاشقش...  داشتم دوستش چقدر من دونی می اینکه با  ـ

 هر اینکه از خبر بی...  کشد می زادیآ برای تالش مرداب در که بودید کسی به شبیه عالیه عشق در شما...  بله ـ

 !!!  شدید می کشیده اندازه همان خورید می تکان بیشتر چقدرشما

 .ست آورده من قلب سر بر چه   کند درک که ندارد سنی او که گفتم خود با ، رفت و شد بلند

 . نداشت برایم چیز چهی زندگی کردم می زندگی ها مرده به شبیه هنوز من و  گذشت می عالیه فوت  از سال هفت

 کودک و هم کنار در عالیه و من نداد من  به خوبی حس چرا دانم نمی ، دیدم را خواب آن که وقتی تا لعنتی روز آن تا

 .  من بغل در  عالیه به شبیه

 را رکا همین هم او و کند پیدا را شهیاد که گفتم داود به علت همین به ، شد نمی خارج ذهنم از فکرش کردم می کاری هر

 . کرد

 واکس ها خیابان در که بود دختری عالیه بچه ،  کرد داغونم داد می  که های جواب  را پرسیدم می که را  های سوال وقتی

 . ست شده مصرف بی و معتاد اکنون کرد می افتخار او به که شوهری و زد می

 او به وقتی ، بود برده ارث به را عالیه چشمایی او ، آمد بند نفسم دیدم را دخترک آن وقتی ، ببینم را دخترش خواستم

 گیزند طراوت از مملو باید دخترک آن دیدن با قلبم چرا نداشت مفهوم حسم برایم ، داشتم عجیبی حس شدم نزدیک

 . شود؟ بخش

 : گفتم داود به

 !!! باشه داشته زندگی همچین که نیست الیق...  بدم نجات زندگی این از و دختر این خوام می کن کاری داود ـ
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 رفتارش و گستاخی بلکه دارد را عالیه نگاه رنگ فقط نه که دیدم رفتم اش خانه به و رفت پیش نفعم به چیز همه وقتی

 . بود خودم کودکی به شبیه

 و یستن من دختر دخترک این که بزنم سیلی درونم صدایی به خواستم می ، شد می تر قوی حسم دیدمش می که بار هر

 . هست شوهرش و عالیه دختر فقط

DNA آزمایش گرفتن از بعد 

 . بود من دختر بود من فرزند عاطفه  اما کردم چک ها بار ،   شدم خشک ثانیه برای 

 می گفت زدم حرف وکیلم با علت همین به ، کنم کار چه دانستم نمی ، ناراحت و خشمگین هم بودم خوشحال هم شب آن

 را تمداش دوستش که زنی آبرو خواستم نمی ، خواستم نمی را این من اما ، گیرمب پس را فرزندم و کرده شکایت توانم

 . باشد مرده اکنون اگر حتی خائن بگویند او به خواستم نمی ، کنم دار لک

 من پیش فرزندم کارم این با هم قانونیست کارم هم که داد رضایت هم وکیلم و زد سرم به بهتری فکر علت همین به

 . گشت برخواهد

 داشته ار عاطفه تا افتم بی در دنیا تمام با بودم حاضر من ، بود عاطفه خونی فامیل گونه هیچ نبود قانون آن مهم بند اما

 مهم کس هیچ برای معتاد مرد یک مردن ساختگی تصادف یک ، زدم کنار ام راه سر از را شهیاد علت همین به ، باشم

 . نداشت هم را کسی مخصوصا ، نبود

 *** 

 : هیما

 جودمو در حسی چه دانستم نمی ، کردم می گریه داشتم منم ، بودند اشک از پر چشمانش اما ، بود دستانم به نگاهش

 خطاهای زا  و گذشته و بگیرم آغوش به را او یا بکشم فریاد سرش باید اکنون دانستم نمی بودم کرده گم را کلمات ، بود

 . کنم پوشی چشم  او



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 520 

 : کشید نفسی

 انگار زدم داد سرت و شدم خود بی خودم از دقیقه چند برای من و خوردی سر ها پله از وقتی بار یه بودی بچه وقتی ـ

...  ندارم تعادل دونستم می...  بودم شده باعثش خودم ولی ببینم رو تو اشک خواستم نمی...  زدم می رو خودم داشتم

 تشخیص اون...  گفتم براش و چیز همه روانشناس هی پیش رفتم خاطر همین به...  گفت می رو همین همیشه عالیه

 ردمک شروع درمان وقتی...  دون نمی ولی دارن رو بیمار این خیلی که گفت دکتر...  داد مرزی شخصیت اختالل بیماری

 داشته خودم برای نتونستم که چه هر...  شم می ی نمونه پدر که کردم می سازی رویا روز هر...  داشتم بهتری حس

 اینکه اب...   توئه حساسیت و سن بخاطر رفتارت که گفتم می خودم با اوایل شدی عوض تو یهو اما...  دم می تو به باشم

 اما...  نکنم متوقف و درمان روز اون نشدن تکرار برای بودم مجبور ولی باشم دور ازت روز چند از بیشتر خواستم نمی من

...  نداختی می خودم بچگی یاد من تو چون...  گرفت می خندم رفتارت زا گاهی...  شدی نمی بهتر که شدی می بدتر تو

 !!! بدی حکم داری دوست طور هر تونی می اینجام من حال هر به...  پرخاشگر و سرسخت قدر همون

 : شدند جدا هم از لبابم ، شد خیره چشمام به و زد لبخندی

 ؟!!! بمونم ماه یک کارن پیش شتیگذا چرا...  باشم دور ازت ثانیه خواستی نمی اینکه با ـ

 : گرفت پایین را سرش

 بزارم...  کنه انتخاب اون بار یک برای بزار نه که چرا که گفت...  گفتم خودم بیماری و علت و رفتم مشاورت پیش وقتی ـ

...   گه نمی دب دیدم ولی رفتم کلنجار خودم با و کردم فکر کلی... ماست دوی هر نفع به این باشی دور ازم مدت یه که

 !!! پدریه هر آرزوی که کردم می آماده روزی برای رو خودم باید حال هر به من

 : پرسیدم مانند زمزمه ، بستم چشم و کشیدم نفسی

 ؟!!!! ببینمت اونجا نداشتم انتظار...  بود رویا به شبیه حتی برگشتت دوم بار اونجام من فهمیدی چطور ـ

 : زد نیشخندی
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 تمدونس می من...  گفت مادرش و پدر درباره  بعدم...  دزدیده رو تو کارن که گفت می داشت اون گرفتیم و دیوید وقتی ـ

 مادر هک گفت باره یک به کارن که...  بزنه حرف بودند هیچ براش که اتفاقاتی درباره تونه نمی عنوان هیچ به دنیل که

 راست ددیوی شاید گفتم  ثانیه برای... کردم تعجب...  کرده کشی خود خودش...  پدرش پیش بیاد خواسته خودش دیوید

 !!! شد طوری اون آخرش و کردم تعقیبش هم بعد...  نشم مظنون اون به باید چرا گه می

 : شدم بلند

 ؟!!! آورده سرم کارن رو بال اون کنی می فکر هنوز ـ

 : کرد ام نگاه فقط و نداد جوابی

...  هخوب خیلی االن اما...  نبود خوب خیلی اوایل...  تماسم در دکترش با من...  رئهبیما اونم که دیدی...  ندارم باور من ـ

 !!! پیشش برم خوام می

 : بودم زیر به سر گرداند برم و گرفت را هایم شانه

 ... !!! هیما ـ

 : کردم نگاهش

 !!! کنم می خواهش...  داره احتیاج من به کارن...  بشی مانعم تونی نمی نه ـ

 : کرد بغلم و کرد نوازش را موهایم

 !!! خوبه کارن پیش جات که بشم مطمئن تا باشم باهت بزار ـ

 . دادم تکان سر هقم باهق

 *** 

 . بودم کرده ریزی برنامه را مدت این از بعد کارن با  دیدارم جمله من را چیز همه ، بروم پاریس به بود قرار دیگر روز دو



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر parya***1368 | هویت گمشدهرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 522 

 با مهسا ، رفتم آشپزخانه به و آمدم پایین ها پله از علت همین به ، برد نمی ابمخو نگرانی و ترس و هیجان از شب آن

 . کردم نگاه لیوان به بود ترسیده ، بودم خیره او به هم من و شد بلند پریده رنگ دیدنم

 ؟!!! چرا کنی می گریه و مخوری داری...  تنهای شب وقت این ـ

 : کرد من من

 ؟!!!! شده تنگ کارن واسه دلت...  بشین ـ

 : نشست و زد نیشخندی

 ؟!!! چرا بشم کارن دلتنگ من...  ی کلمه چه...  دلتنگی ـ

 : نشستم تعجب با

 !!! یباش داشته نرمال زندگی یه تا...  خودش پیش برگردونه رو تو که کرد تالش خیلی اون...  برادرته نباشه چی هر ـ

 : گفت و کرد بازی لیوانش لبه با

 ... !!! برم چرا...  ینجاستا من زندگی تمام ـ

 . بگوید او به تواند نمی ولی دارد عالقه  فرهاد به مهسا که بودم فهمیده من ، آمد ذهنم به فرهاد های حرف باره یک به

 : زدم لبخندی

 !!! رقصی می زنی می بزم بی داری اینجا چرا تو خوابه باال اون که زندگیت...  عجب ـ

 : شدم متمایل سمتش به ، کرد نگاه چشمانم به تعجب با

 ؟!!! برسی بهش کنم کمکت تا... ذاری نمی تنها بابامو دی می قول ـ

 : پرید رخش از رنگ
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 ...!!! فهمیدید  اشتباه رو منظورم شما راستش...  خانم...  نه ـ

 : شدم بلند شادی از لبخند با     

  یوقت چرا زدم می حدس باید...   کنه می پریشون رو وت مامانم اسم چرا زدم می حدس باید...  فهمیدم که وقته خیلی ـ

 !!! هستم قولم سر...  کنی می گم پاتو و دست بینی می  رو فرهاد

 . شدم خارج آشپزخانه از کردم حوالش که چشمکی با

 *** 

 امهس به رو میامد سمتمان به داشت که حالی در فرهاد زد لبخندی و شد خیره چشمام به و داد تنم به را پالتوم مهسا

 : گفت

 ...!!! بمونم روزی چند ممکن  ـ

 : گفتم مهسا به رو و آمدم حرفش میان

 !!! دلت ور فرستمش می زود ها نباشی نگران...  بمونه قرار آره ـ

 . شدیم خارج عمارت از ما و کرد تلقی شوخی را حرفم و بوسید را پیشانیم و گرفت را هایم شانه فرهاد

 : گذاشتم فرهاد شانه روی را سرم و کردم نگاه را ماهان

 ؟!!! شی نمی تنها ماهان و من بعد...  بابا ـ

 : کشید ماهان گونه به دستی

 !!! بمون پیشم نرو پس ـ

 : کردم نگاهش
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 !!! بد بابای ؟... !!! ببینی عروس لباس تو و من خواهی نمی یعنی ـ

 : کرد کوتاهی خنده

 ؟!!!  خوبه هوم...  کنید زندگی من عمارت توی هم با همه کنیم راضی و کارن بیا اصال...  کنم چکار خب ـ

 : کردم اخمی

 !!! خوام می داداش من...  کن ازدواج شما... ئه بهتر این اصال ـ

 : نشست صاف و کرد اخم سپس و کرد نگاهم تعجب با

 ؟!!! شدی ناراحت ـ

 !!! نه ـ

 : چرخاندم هواپیما  پنجره سمت به را سرم

 !!!! معلومه ـ

 ...!!! جز من دونی می که تو...  خوشگلم خب ـ

 اون با واقعا که هست یکی شاید...  کنی زندگی هوا برای عمرت تمام خواهی می...  گرده برنمی...   مامانم بابا ـ

 !!! داره دوست واقعا که هست کسی شاید...  شی می خوشبخت

 : زد نیشخندی

 ؟!!!  آورده در رو باباش بابات که  وقتی...  کنه ازدواج بابات با خواد می تو کس این واقعا ـ

 :  خندیدم
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 هب رو تو رفتار تمام که  هست هم یکی...  نفرتش و بودن ارباب پای ذاشت می رو تو رفتار که من مامان مثل یکی ـ

 !!! بینه می عشق

 : بست چشم و داد تکان سری

 !!! مکن اذیتش بازم خوام نمی...  کردم اذیتش خیلی تونم نمی ـ

 !!! داره دوستت...  راضیه اونم میگم بابا ـ

*** 

 اخراو این که گفت می دکترش ،  هست شده مرخص و  خودش خانه در کارن که شدم دار خبر ، رسیدیم پاریس به وقتی

 . ددبرگر جامعه به که دادند اجازه و بودند برده نفسش عزت به پی هم  ها مشاوره در و نداشته پریشی روان  حمله هیچ

 کشد خواهد مرا که کرده تکرار مدام بود که اوایل کارن دوم شخص آن زیرا ؛ من ، بود رویشان به رو آنها نگرانی تنها

 . رفت خواهد بعد

 . بروم کارن پیش که ذارد نمی که گذاشت کفش یک در را پایش فرهاد روز دو برای

 اما ، دارد بستگی تنهایمان و کارن و من به چیز همه ، دشو بهتر من رفتن با چیز همه هست ممکن گفت  کارن دکتر اما

 هنذ به بدی چیزهای تواند می حرفم این ، دارم بچه فرکان از من که بگویم او به زودی این به نباید که گفت هم را این

 . کند شدن بلند هوس دوباره خاکستر زیر فرکان آن که کند وارد کارن

 صدایی ، رسیدم عمارتش به وقتی ، بگیرد را جلویم نتوانست کس هیچ هم روز آن ، نمببی را او زودتر چه هر خواستم می

 من گرانن صورت به لبخندی و کرد تعظیم دیدنم با مارگارت ، بود شده بهاری و سبز دوباره جا همه ، بود شده بلند قلبم

 . شوم داخل کرد دعوتم ، پاشید

 ار ماهان او خواستم نمی ، برگشت رود می آنجا همیشه روزها این فتگ می مارگارت که جایی از کارن که بودم نشسته

 . کنم گوش دکترش های حرف به باید ، بود زود اکنون ببیند
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 . شدیم هم به خیره ما و شد داخل کرد باز را در محافظش که حالی در کارن

 . بود شده شکسته معصومش چهره ، نشناختم را او دقیقه چند برای

 : کرد نگاه را پایم تا سر از و آمد سمتم به

 ؟!!! خوبی...  کارن سالم ـ

 : کرد اخمی و داد تکان را سرش

 !!! برو اینجا از لطفا ؟... ! اینجا اومدی چرا ـ

 : گفت محافظش به کارن ، بگویم چیزی خواستم تا

 !!! برند خواهن می کن راهنمایی رو خانم ـ

 . رفت باال ها پله از و

 *** 

 . داشتم احتیاج تنهایی به من اما ، بود حالم نگران فرهاد ، کردم گریه صبح تا شب آن

 توردس پذیرش و ترحم نوعی کارن خوبی همه آن شاید گفتم خودم با ، بگیرم درگیری خود بود شده باعث کارن رفتار 

 . ندارد من به ی عالقه و بود فرهاد

 و آمدم پایین ها پله از سریعی ، کرد می دعوا تقریبا  داشت آنیل با  فرهاد ، بیام بیرون اتاقم از شد باعث فرهاد صدایی

 . رفتم سمتشان به

 . شود خشمگین دوباره فرهاد که شده باعث چیز چه که بودم گیج من و زد لبخندی دیدنم با آنیل

 ؟!!! کنید می چکار اینجا شما...  شده چی ـ
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 : گفت آنیل به رو و کشید نفسی فرهاد

 !!! ندادم دستت کار تا برو. ..اینجا از برو ـ

 : گرفت می را او یقه دوباره فرهاد ، شدم نمی مانعه اگر که داد تکان سری آنیل

 ؟!!! بگید منم به...  شده چی ـ

 : گفت و چرخید سمتم به آنیل

 ...!!! پذیرد نمی فرهاد جناب اما...  آمدم شما دیدن به من که ندارند  خبر هیچ کارن جناب...  خانم ـ

 ...!!! کنه پاک رو پیشش روز سه رفتار که فرستاد رو تو روانی پسر اون...  کنم نمی باور که معلومه ـ

 ؟!!! خوبه کارن حال دیدنم اومدید چرا شده چی...  بشینید میشه...  بابا ـ

 نه یا دباش کرده ماربی دوباره را کارن من دوباره دیدن که بود ممکن دانستم نمی...  خورد می تاب ام سینه در داشت قلبم

  ؟ً

 . بود بیشتر استرس و تنگی با مصادف من برای داد می هدر کشیدن نفس برای آنیل که ثانیه هر

 رو شما که  بود کرده تالش خیلی مدت این...  بود ناراحت و عصبی شدت به که دیدم رو آقا... رفتید که روز اون ـ

 کنه فراموش رو داشته روا شما به که آزارهای و شخصیت اون بتونه تا هکن فراموش رو شما بگم بهتر یا...  کنه فراموش

 رو فکرم اومدید وقتی اما...   نرسه ایشون به شما از خبری گونه هیچ که کردم می رو تالشم تمام هم من همین برای... 

 آروم هک بود قرص خوردن ردندک می مصرف که چیزی تنها... بودند اتاقشون در وقت تمام آقا رفتید وقتی...  دیدم اشتباه

 که جای از که  روزئه دو االن اما...  ندارند مشکلی هیچ گفتند ایشون...  اومدند وقتی و دادم خبر دکترشون به منم...  بشه

 اهیدبخو اگه...  بزنید حرف ایشون با شما بهتر کنیم می فکر مارگارت هم و من هم...  برنگشتند نداریم دخول اجازه ما

 ...!!! برم می ور شما

 !!! شد تموم...  سوخت فرصتش...  نداره کاری هیچ کارن اون و تو با دخترم...  نه ـ
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 می کارچ من ، باشد  آمده سرش بالیی اگر ، گرفتم را داد ذهنم به آنیل که تصویرهای دنبال ثانیه برای و بستم چشم

 ؟!!! بکنم توانستم

 ؟!!! اونجا ببر من طفال...  ببینمش خوام می...   کجاست االن ـ

 : شد بلند و زد لبخندی آنیل

 !!! نباشید نگران...  افتد بی دخترتان  برای اتفاقی ذارم نمی من فرهاد جناب...  حتما ـ

 : گرفت را دستم فرهاد

 و شاد انمام یه به ماهان...  کنی حبس خودتو روز چند دوباره... بزنه پست دوباره خوام نمی...  کن فکر یکم...  هیما ـ

 !!! افسرده و شکسته نه داره نیاز خوشحال

 : زدم لبخندی

 !!! نشو مانعم لطفا... دارم دوستش من...  بودنه کارن پیش ماهان و من شادی ـ

 . رفتیم کارن خلوتگاه سمت به آنیل با همراه من و بوسید را پیشانیم

 ، بود ردهک غلبه من بر نگرانی  استرس باز ، دادند می انینگهب هم هایش بادیگار از نفر چند و بود تفریحی قایق یک در او

 . شوم می چه کند رد مرا اگر بار این دانستم نمی ، لرزیدم می ها آشکار و نداشتم رخ به رنگ

 تمام ، شد می سبک داشت سرم شدم قایق داخل وقتی ، بروم همراهش که گفت من به و زد حرف بادیگاردها با آنیل

 . بردم می فرو انگشتانم کردن شتم با را اضطرابم

 : رفت کنار و کرد باز را ی شیشه در آنیل

 !!! نشید تسلیمش زود...  بگیرید نادیده رو رفتارشان لطفا ـ
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  ، بود گذاشته چشمانش روی را بازویش و کشیده دراز کاناپه روی که کارن دیدن با ، شدم داخل و دادم تکان سری

 . ترسیدم می فرکان نگاه دیدن از ، او با تنهایی از ترسیدم می هنوز من ، میامدم نباید که کردم حس ثانیه برای

 . ایستادم منگ و گیج من و برداشت آرام را دستش  رفتم جلو قدمی ، آمد یادم به کارن لبخند ناگهان اما

 !!! سالم ـ

 . شد زیر به سر و نشست که کردیم نگاه را هم فقط ثانیه چند برای 

 ... !!! اینجا اومدی چی برای ـ

 : نشستم رویش در رو 

 !!! کنی ام نگاه بشی راضی که بشکنم قرار چقدر ببینم که اومدم ـ 

 : شد بلند و کشید نفسی

 !!! من تا...  ترئه امن جات پدرت پیش تو...  برو ـ

 : رفتم سمتش به و شدم بلند منم

 ... !!! رمدا دوستت من... نکن من با کار این خدا رو تو...  کارن ـ

 : زد داد 

 سلول یه توی داشتم وقتی...  منو نه داری دوست  رو خودت تو ؟...! گفته  تو به رو این کسی چه ؟...! داری دوستم ـ

 یا  هترمب امروز بپرسی که این برای فقط حتی بیای دیدنم به که بودم منتظر روز هر وقتی...  بودی کجا کردم می زندگی

 برای که موقع اون بودی کجا...  کردم می ترک رو دنیا داشتم روحی فشار از من که های لحظه اون بودی کجا...  نه

 از کرد می روی پیاده هوس روز هر که های وقت اون بودی کجا...  سپردم مرگ های دست به رو خودم تو کردن فراموش

 یم...  لعنتی شهر این نه پذیرفت می رو من عمارت نه که موقع اون  بودی کجا...  شنیدم می ناسزا و فحش کسی هر

 به من آغوش از تو که شکست لحظه همون که قلبی...  قلبم جز  کردند  درمان رو من جای همه دکتر چون چرا دونی
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...  کردی هم با چکار ببینی اومدی...  شکستنم بود کم...  اینجای چی برای...  اومدی چرا حاال...  کردی پرواز فرهاد سمت

 !!! وقت هیچ...  ببینمت وقت هیچ خوام نمی...  برو و ببین پس ؟!!!

 . روان را اشکم و کرد می کور را چشمم داشت گفت می بیدا و داد با که کلماتی تمام کشیدم نمی نفس

 : ایستادم رویش در رو که برود خواست

 تاقا اون بندم می چشم که شب هر شدم باعث که متاسفم...  متاسفم ؟...! شدم باعث من!؟...  کشیدی عذاب تو فقط ـ

...  آورد می هجوم ذهنم به آزار و ترس بخندم خواستم می که وقت هر که متاسفم...  پرونه می خواب از من اون رفتار و

...  کنم مجازاتش تونستم نمی حتی که کسی برای متاسفم...  گرفته سیاهی رنگ تنهایم...  تنم ، ام چهره که متاسفم

...  دهب جواب من به تو پس باشه...  اومدم دیر کنی می فکر...  بودم خوشحال تو کشیدن درد و عذاب از من کنی می فکر

 از دیگه که من با...  کردی چه من با که نپرسیدی...  زنده یا مردم نپرسیدی...  نگرفتی سوالی من از بار یک چرا چرا

   یرهگ می  رو من دوباره یکی که کنم زندگی تردید این با حظهل هر...   ترسم می هم خودم سایه از...  ترسم می تنهایی

 میشه فراموش فرهاد اون دونستم می...    بود نخواهد گز هر و نبود مهم من برای ها این اما...   زنه می شالق مرگ حد تا

 می تیداش دوست اگه فقط. .. بینی نمی دیگه...  باشه...  ببینی من نداری دوست اگه...  شه نمی فراموشم هرگز کارن اما

 !!! ببینی تو یادگاری تونی

 : گرفتم جا او آغوش در من و شد کشیده دستم که برم خواستم و کردم پاک و هام اشک

 ثانیه هر...  کنی ترمیم رو دلم غم و زخم تونی می تو فقط... هیمام نابودم...  شدم نابود  رفتی وقتی...  کردی ام دیوانه ـ

 پسرم و تو بخاطر بود تو بخاطر کشیدم می که نفسی هر...  نپرسیدم ازت که نگو...  گردی می بر دادم یم امید خودم به

!!! 

 : کردم نگاه لبخندش به تعجب با

 ؟!!! دونستی می ـ

 : کردم اخمی ، داد تکان را سرش
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 ؟!!! کردی ردم اومدم چرا پس ـ

 : گرفت قاب را صورتم

 ندلبخ جز خوام نمی...  بزنه صدمه بهت که بدم فرصت بهش خوام نمی...  بزنم مهصد تو به بازم...  هیما ترسم می ـ

 !!! بیاد دیگری چیز پسرم و تو های لب روی

 : دادم تکیه اش سینه به را سرم

 !!! هم با...  میایم بر پسش از ـ

*** 

 . بشند جدا مه از ثانیه نداشتند دوست انگار و بودند هم دست در دست که بود خیره دو آن به شهره

 : گفت و زد لبخندی کارن

 !!! باشیم هم پیش همیشه برای گرفتیم تصمیم هیما و من...  دکتر خانم ـ

 . کرد نگاه کرد می نگاه کارن به داشت که هیما به و زد لبخندی شهره

 ؟!!! بزنم حرف باهت تنها میشه هیما ـ

 . نشست هیما کنار شهره رفت بیرون کارن وقتی باشد منتظرش بیرون که گفت کارن به رو و زد لبخندی هیما

 ...!!! دادی  می فرصت کارن و خودت به باید...  سرعت این به...  ازدواج تصمیم...  هیما ـ

 !!!ئه درصد20 اون برگشت...  خوبه حالش که گفت دکترش تازه...  دارم ایمان کارن به من ـ

 : کرد نگاه نگران دختر به و زد لبخندی شهره
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...  نیست درصد 0 فرکان برگشت که بدونی باید...  کردید می زندگی هم با مدت یه نبود بهتر اما...  نبود این ظورممن ـ

...  برگرده هست ممکن بیماری هم باز وجود این با...  کنی زندگی سال 5از بیش باهش که بگی تونی می زمانی رو این

 با مکنهم...  داره هم دیگری روی مسئله این...  بزنم هم به رو کارن و تو رابطه باشم داشته قصد یا بترسونمت خوام نمی

 باید...  هست حالت دو هر ولی...  بکنه  ، کرده ترش افسرده و شده دچار بهش که تنهای از تر خوب حالش کارن ،  تو

 !!! خطرناکه و عاطفه بی ، خوبه کارن که اندازه همان به فرکان...  بسنجی رو دو هر

 *** 

 : یماه

 دستور و کرد می رفتار اشرافی خانم یک مثل درست مهسا ، بود شده مبدل داشتنی دوست تکاپویی و سرعت به چیز همه

 هم ار این اما ، کنم انکارش توانم نمی و بودم خوشحال ، بود تابستانه ویالی در مراسم کارن و من خواست به ، داد می

 را ممراس که روز چند این در کارن ، بود نشده پاک زندگیمان از کامل اش یهسا هنوز فرکان که کنم انکار توانستم نمی

 . کرد می بازی ماهان با و ماند می اتاقم در وقت دیر تا کردیم می دنبال

 من نگران فرهاد که گفت می بار هر هم کارن ، شد می اتاق داخل های بهانه به فرهاد و داد می صدا تق در ها وقت گاهی

 . شد می ناراحت بسیار بابت این زا او و هست

 !!! هستم پدرم دختر تنها من خب...  بده حق بهش عزیزم...  کارن ـ

 : برد گوشم پشت به را موهایم و زد ام چهره به لبخندی

 !!! منه نگرانی مثل درست اون نگران که اینم ناراحت...  نیستم زنم پدر بازرسی ناراحت ـ

 ... !!! خواهی می فرصت تو...  کارن ـ

 : کرد ام نگاه

 ؟!!!  گرم شود می چه...  کنیم زندگی اون با مدتی...  کنیم گوش فرهاد حرف به که است بهتر که بود این منظورم...  ابدا ـ
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 : کردم نوازش را اش گونه آزادم دست با

 !!! زنه نمی صدمه ماهان و من به دونم می...  دارم اعتماد عشقم به من ـ

 . شدم تر نزدیک داشتم بغل به را ماهان که حالی در من و بوسید را ام هگون و زد لبخندی

 نم به و کرد باز را جادویش چشمایی کارن ، کشیدم عقب را سرم ، شدم خیره او بسته چشمایی به و کردم باز چشم

 : کرد نگاه

 !!!  ابد تا دارم دوستت ـ

 : گفتم لبخند با

 ؟!!! شگلمخو پسر نه مگه... داریم دوستت هم ما ـ

 یوقت خنداند می مرا گفتنش ماهان و لهجه کرد می که کاری هر ، شد می آب قند دلم در ماهان پسرم گفت می که بار هر

 . هست  بسیار  شادی از من خوشحالی این و نشده  هیچ گفتم می پرسید می را علت

 تا هم و بود بزرگ هم بودیم کرده خابانت را کوهستانی ی خانه دو هر کارن و من شد می نزدیک سرعت به موعد روز

 ایه مخالفت وجود این با ، بود کرده زده ذوق را ما دو هر طبیعی  های چشمه آن با دلبازش محیط ، نبود کسی فرسنگاه

 . داشتیم هم زیادی

 کنم می رآوردهب را او دیرینه آرزوی دارم من که گفت می او ، بود کارن و من دغدغه تنها خانه آن در زندگی صورت هر در

 هس زندگی برای دارم اکنون که کردم می حس ، کردم می حس درونم در را متفاوتی بسیار حس کارن رضایت با من و

 هست همان گفت می کارن وقتی ، بود ما سه هر راحتی و کردن خوشحال اولش الویت قدمم هر ؛ گیرم می تصمیم نفر

 . شدم می خوشحال موهایم تار تا پا انگشت سر از  خواست می که

 . آید می من به و زیباست بسیار گفت می و بود خیره ام ساده عروس لباس به مهسا و بودم اتاق در
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 حتی و مهسا ، بگیرم را هایم اشک جلوی توانستم نمی کردم می کاری هر ، رفت باال باره یک به استرسم آرایشم از بعد

 . فتمگر می استرس بیشتر گفتند می بیشتر چه هر اما ، دادند می نفس به اعتماد و دلداری من به شهره دکتر خانم

 . بود فرهاد مهربان و سیاه چشمان به نگاهم ، گرفت را دستانم و زد زانو فرهاد ، برگشت فرهاد با و رفت بیرون مهسا

 ... !!! ترسم می...  بابا ترسم می ـ

 : زد لبخندی

 بشه رابخ آرایشت لباست کیکت یهو یا...  کنی مست یا افتی بی بشه باعث پاشنت ممکنه...  ترسی می که دونم می ـ

 هک قلبی تمام با...  خواد می وجود تمام با رو تو...  تو منتظر جایگاه در که پسری اون...  بشه اگر حتی ها این همه اما... 

 نزیباتری گه می و کنه می اکپ تو هات اشک...  کنه می بلندت و گیره می هاتو دست...  مونه می منتظرت داده تو به

 !!! ایستاده روش در رو دنیا عروس

 هر زا ترسیدم می ، بخورد پایان انتظارم از زودتر چیز همه خواستم می ، کردم محکم را دستم حلقه و گرفتم آغوشش در

 .  پرستیدم می را او که بود مردی وجود در ها ترس آن از یکی افتد بی اتفاق بود قرار که چه

 تسخ واقعا لحظه آن ، کردم می حس گلویم در را قلبم ، گذاشتم بازویش در را دستم من و کرد حلقه را بازویش ادفره 

 را پایش تا سر از من و زد لبخندی کردم نگاه ، منتظر و خیره ما به و بود جایگاه در که کارن به ، دنیاست لحظه ترین

 . شود فرکان شبیه که داشت کم دودی عینک و اخم یک فقط ، کردم نگاه

 : کرد می زخمی را او بازوی که زد دستم به دستی اما فرهاد ، کردند نگاهم همه ایستادم

 !!! زنم می هم به رو چیز همه داری تردید لحظه یه حتی...  دخترم ایستم می...  بایست اینجا بگی هم فردا تا ـ

 .  خورد بود گرفته آغوش به را ماهان که مهسا سمت به ام نگاه کشیدم عمیقی نفس و کردم نگاه کارن به دوباره

 : گفتم فرهاد به و دادم نظم را هایم نفس

 !!! زنه نمی جا فرهاد دختر ـ
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 ار من و داد دستم به فشاری لبخند با او و داد کارن دست به را دستم فرهاد ، رفتیم کارن سمت به ما و زد لبخندی

 .  شوم خوشبخت و کنم تکیه او به توانم می که کرد مطمئن

     *** 

 و خوشحالی وجود این با ، بود دکتر خانم های حرف به فکرش میامد در کارن عقد به داشت که ی لحظه تمام  هیما

 . بود کرده خشک را او مغز کارن رضایت

 .  غلط بگوید توانست می نه هست درست کارش بگوید توانست می نه

 . شدند خیره بقیه پایکوبی و رقص به و نشستند جایگاه در

 : بود گرفته که کرد نگاه هیما به کارن

 ... !!! باشی ناراحت شده باعث چیزی چه...  من عشق ـ

 ونهگ روی را کارن بوسه وقتی اما ، شد مچاله تصورش از قلبش ،  زد می فرکان دامادیش لباس در که کرد نگاه کارن به

 : گفت او گوش در کارن ، شد فراموش فرکان ، کرد حس اش

 آغوشت در خوام می...   دلم این تو گمشده... منی تمنای...  کن هدیه بهم آرامش یکم فقط...  ئه تو بیمارعشق دلم ـ

 لبمق روی دست(  کرد بیشتری آرامش حس کارن قلب صدای از هیما و گذاشت اش سینه روی را هیما دستش...)  بگیرم

  رگزه...   نکن ترکم هرگز...  منی چیز همه که توی...  رسم می مطلق آرامش به تو پیش من...  زنه می بخاطرتو فقط بزار

!!! 

 . کرد بسته و باز را چشمانش و زد لبخند هیما

 شادی و غم از دنیای آنان از کدام هر ، کرد نگاه بودند جشن سالن در که کسانی تک تک به هیما ؛ بودند شاد همه

 می ار زاویه یک چشم هر که بود گرد دنیا ، باشد زشت یا زیبا تواند نمی نگاه یک در جهان که بود کرده باور او ، داشتند

 . کند می تفسیر و بینند
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 . رقصید پدرش همراه هیما و کرد دعوت رقص به را دخترش فرهاد

 ؟!!! خندی نمی بگم چیزی یه...  هیمام ـ

 : گفت و زد لبخندی هیما

 !!! شوهرم خواهر شوهر...  نه ـ

 : کرد کوتاهی هخند فرهاد

 ؟!!! کنم اشتباه بازم خوام نمی...  کنم خوشحالش تونم می من هیما... دیوانه ـ

 !!! نداری خبر کردی خوشحالش حاال تا تو...  تونی می که البته ـ

 *** 

 تهاشد نگه پا و سر را خانه که های چوب ، بود شده دلپذیر و گرم رویای شکل به خانه فضا و بارید می شدت به باران

 .  داشت عجیب آرامش نوعی ، کرد می فرق دو هر های خانه مجلل سقف با بودند

 : کرد نگاه هیما به و کرد نوازش اش گهواره در را ماهان کارن

 !!! ئه فرهاد به شبیه خیلی ماهان ـ

 : گفت رفت می مالفه زیر به که حالی در هیما

 !!! خیلی...  آره ـ

 هم ، کردند می سعی انگار گوهی ، زدند می لبخند هم به ولی ، ترسیدند می چیز یک از دو هر ، بودند مضطرب دو هر

 . کند بهترین را ازدواجشان اول شب و نکند ناراحت را دیگر

 : کرد می نوازش را اش سیاه موهای کارن
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 ؟!!! عشقم ـ

 !!! جانم ـ

 ؟!!! نگرانی هم خوشحالی هم من مثل یا...  خوشحالی ـ

 : کرد اخمی و شد خیره وا چشمان به هیما

 !!! میشیم خوشبخت ما که کن باور...  افته نمی اتفاقی هیچ که دونم می من ؟...! نگرانی چی برای ـ

 : شد تر محکم کارن دست حلقه

 این...  شی می خوشبخت من با تو که بگویم توانم نمی اما...  شد خواهم خوشبخت پسرم و تو با   دارم باور که معلومه ـ

 !!! خوشبختی باورکنم بیاد باال فردا خورشید که وقتی تا تونم نمی...  ئه زمین روی کشیدن نفس مثل

 سامه از بابام...  راستی هو...   بود زندگیم روز بهترین امروز من...  امروز نه سنجید باید فردا رو فردا...  عزیزم...  کارن ـ

 !!! کرده خواستگاری

 : داد تکیه تخت تاج به و نشست و شد خیره او به مبهوت

 !!! لیزاست اون اسم ؟... ! مهسا...  دونستم نمی من ـ

 : گفت دلیل همین به دارد همراه به نارضایتی نوعی کارن نگاه که دید هیما

 تو خواهر...  کن ول رو این...  لیزا گم می بخواهی اگه اما...  مهسا بگم بهش کردم عادت من خب ببخشید...  عشقم ـ

 ؟!!! نیست جالب... من( نامادری)  خوانده ادرم میشه

 : کشید دراز جایش در دوباره کارن

 !!! شده وقت دیر بخواب هم تو...  کنم کاری تونم نمی من...  باشه فرهاد با راضیه لیزا اگه ـ
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 ست گفته فرهاد و سامه رابطه درباره کارن به که ست کرده اشتباه آیا پرسید خود از و ماند خیره او ناراحت چهره به هیما

 ؟!!!

 : بوسید و گرفت دست به را بود شده مشت که کارن دست مچ و کشید دراز جایش در ناچار به اما

 !!! ببخشید ـ

 : کرد باز چشم کارن

 !!! خودشونن هم گیرنده تصمیم خودشونه مال دوتا اون زندگی ؟... ! کنی خواهی معذرت چرا تو...  دلم عزیز ـ

 .    بوسید را او پیشانی و کرد نزدیک خود به را هیما

 *** 

 . زد لبخندی ، شد خیره بود رفته خواب به معصومانه و آرام آغوشش در که کارن به و کرد باز چشم هیما

 . خورد ماهانش گهواره به و خورد سر کارن سرشانه از نگاهش

 اکنون ، هست آرامش زمان اکنون یافته پایان ها سختی گفت خود با ، ببند چشم راحت خیال با حال توانست می که انگار

 او اآی ، پرسید می مغزش در کارن که سوالی از خبر بی ، باشد نمونه همسری خواهد می او و دارد مشترک بوی رنگ زمان

 ؟! باشد خطر بی و امن تکیگاهی و فداکار همسر هیما برای تواند می

 . داد می بد های خبر دو آن به مانند زنبور شکی اما ، دهند قاطع جوابی خود سواالت به خواستند می دو هر

 رد نگاهش و فرکان لبخند کرد باز که چشم کرد حس خود روی را سنگین چیزی که بود نشده عمیق هیما خواب هنوز  

 . دواند رخ اتاق نسبی تاریکی

 : شنید را او صدایی وقتی گرفت نفسش

 !!! ترسیدی ـ
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 فشار و بپیچند گردنش دور فرکان های دست شد باعث تالش یک همان نداشت رفرا فرصت هیما ، زد نیشخندی و

 . کند خس خس  صدایش ، شود باعث

 که ادد پیشنهاد که بود شده پیشمان هیما اکنون ، نبود اطراف آن در کسی اما ، شد بلند ماهان  گریه صدایی لحظه همان

 . کنند انتخاب زندگی برای را کوهستانی خانه

 . بود شده گم بارانی هوا برق و رعد دل در ماهان گریه صدایی و بود بارانی هم هنوز هوا

 چشم و بودند شده اشک از پر چشمانش ، کند تصور تواند می را بعدی دانست نمی بود شده نجاتش از ناامید تقریبا

 در اتفاقات همه ، شدند شل ارنک های دست که ، ببیند مادر بی را دلبندش کودک و مرده را خود که بود شده آماده ، بست

 .  تگذاش جا تردید سیاهی به رنگی زندگیشان آینده پرده و هیما و کارن برای اما ، افتادند اتفاق  دقیقه یک از کمتر

 . بود شده خسته های هق هق به تبدیل اش گریه ماهان ، ماند خیره بود افتاده سرفه به که هیما به گیج و ترسیده کارن

 !!! ... هیما ـ

 هک نیمی و نصف جان همان با ، شد خیره ماهان به و نشست زحمت به هیما ، شد خارج اتاق از و شد بلند حرکت یک با

 ماند می او پیش که داد امید او به و گرفت آغوش به را فرزندش ، رفت ماهان سمت به و شد بلند بود مانده باقی تنش در

. 

 . بود خیره نقری اهم به و بود نشسته سنگی تخته روی کارن 

 : هیما

 : کرد نمی حس را وجودم حتی شدم خیره ، درخشیدند می ماه نور زیر در که اشکش های قطره به و نشستم کنارش 

 ؟!!! کارن ـ

 : کشید نفسی 

 ... !!! دادم می فرصت بهش نباید...  کردیم می ازدواج نباید...  تونم نمی ـ
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 : فتگر را هایم شانه و سمتم برگشت کامال

 ...!!! داشتم حقی چه به...  تونم می چطور ـ

 : خوردند سر دستانش و گرفت پایین را سرش 

 !!! هیوال یه...  هیوالم یه من...  من به لعنت ـ

 : گرفتم قاب را صورتش

 .. !!!!. برگرده شخصیتت اون دوباره ممکن گفت دکترت...  دادی نجاتم که بودی تو...  نیستی هیوال تو... عشقم کارن ـ

 : زد داد

 داشتم...   متنفرم ها دست این از من هیما...  کنی می رفتار طوری این من با داری چرا...  کردی ازدواج من با چرا پس ـ

 صدمه ماهان و تو به خوام نمی من...  بشه تموم طوری این نباید...  نیست امن من پیش جات تو...  کردم می ات خفه

 !!! باشم تنها ابد تا که همینه من لیاقت شاید...  کنم زندگی خیالت با ابد تا بزار...  برو اینجا از هیما...  بزنم

 از را او دست به مردن من اما ، بود محض اغراق حرفم شاید ، شوم جدا او از خواستم نمی  من ، آوردم پناه آغوشش به

 . داشتم دوست بیشتر  کردنش ترک

 !!! نبودی که خودت تو چون...  کردم نمی گله هیچ کشتی می من هم اگه ـ

 !!! نباش احمق اینقدر هیما ـ

 !!  ! گیرم می بغل و تاوانش من باشه این تو به عشق  تاوان اگه...  باشم کرده رو حماقت این خوام می من حماقت اگه ـ

 تمام با ددا می دستور منطقم من ولی ، کنیم فکر منطقی صورت به  پیوندمان  باره در که خواست می هم هنوز او اینکه با

 . نداشت امکان کارن از دور من خوشحالی بود او دست در دلم زیرا ، بمانم کارن پیش وجود
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 که دانستم می هم را این ، باشیم داشت را خوشحالی سراسر و شاد زندگی ماهانم و کارن و من خواستم می من

 ، ندز می صدمه من به دارد فهیمد می که کرد می سویچ وقتی کارن که بود این بدی تنها ، ندارد وجود مطلق خوشبختی

 کامال دتم این در فرکان به تبدیلش و کارن رفتار تغییر ، شد می تنش پر بحثی ما برای ها ساعت گاهی تفکرات همین

 روانی یدرگیر نوعی آورد می سرم که بالیی هر ، میامد سراغم بار یک هفته دو در یا یک هفته او ، بود آمده دستم

 . کرد می منطق من به شدید همدردی حس نوعی و کارن به پریشانی

 می بیرون وقتی اما ، زیباست ما زندگی بگویم کردم می سعی من و کشید می عذاب او ، بودیم کارن و من بود چه هر اما

 . فرکان با مقابله توان نه داشتم را ترکش توان نه ، کردم می گریه ها ساعت رفت

 را من فرکان ی دقیقه های شکنجه قدر آن وقت هیچ ، داد می عذاب را ما دوی هر داشت خورد می سویچ که یلیدل هر به

 این ، بخوابیم هم از جدا که بود گذاشته شرط زندگیمان دوام برای کارن که مدت این بعد که وقتی تا نداد عذاب

 . بدهم تغییر نتوانستم کردم کار هر را تصمیمش

 دانیزن را خود اتاقش در میامد که وقت هر زیرا باشیم داشت را کارن که نداشتیم زیادی فرصت او تصمیم با ماهان و من

 . کرد می

 سمت به ام راه که کنم مرتب را اتاق آمدنش تا و بروم اتاقش به که گذاشتم می بازیش جای در را ماهان که حالی در

 : شد کج تلفن

 ؟!!! بله ـ

 !!! زنده یا مردم ببینی زنی نمی هم زنگ یه...  خوشگلم دختر...  سالم ـ

 : کرد می بازی هایش بازی اسباب با داشت که شدم خیره ماهانم به و دادم تکیه دیوار به

 ... !!! خب...  نه ـ

 : خواستم نمی را او غم وقت هیچ دیگر بود هرچه ولی تصورم برعکس بود شاد چقدر ، کرد کوتاهی خنده
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 ؟!!! خداحافظی نمیایی ریم می فردا پس مهسا و من بگم زدم زنگ ـ

 : گفتم و کشیدم نفسی

 !!! میام باشه ـ

 : کرد تغییر یکباره به لحنش که کرد حس را صدایم غم شاید

 ؟!!! ناراحتی...  شده چیزی هیما ـ

 : نشود مشخص صدایم در دروغم کردم سعی و کردم پیدا را خود زود

 !!! همین...  ضممری  روزئه چند  فقط...  بابا نه ـ

 : شد تر نگران

 !!! بهش بده و گوشی ؟... ! کجاست کارن...  نکن نگران من هیما ؟...! چیه مریضیت ؟... ! مریضی ـ

 : ببلعم فرو را بغضم که گزیدم را لبم و دادم تکیه دیوار به سرم

 توی بآ  زاره نمی مواظبمه خیلی کارن. .. بهترم خیلی هم االن...  ست ساده خوردگی سرما یه فقط...  نباشید نگران نه ـ

 !!! خوشبختیم چه ما که ببینی می میایم فردا االن...  بخورئه تکون دلم

 دارد هم ماهان که نبود مهم برایم ، کردم گریه صدا با خوردم سر دیوار روی از و گذاشتم را گوشی کردم قانعش وقتی

 حتی جدایی به من و بود فریب نوعی همه ها رضایت و لبخند آن بفهمد و برسد لحظه آن که نبود مهم کند می نگاهم

 . نیستم راضی هم اتاقی

 ماندم نم اما ، دارم نیاز نوازشش و آغوش به و ام شکسته چقدر ، محتاجشم چقدر که ببیند و بیاید خواستم می لحظه آن

 . من به رو ماهان خیره نگاه و شدم منعکس صدایی و
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 نوازش را نرمش موهای و  بوسیدم را پیشانیش و زدم لبخندی ، بودم خیره او به و بودم ذاشتهگ اش گهواره در را ماهان

 شمعصوم و زیبا چهره نشستند، می دل به بیشتر سیاهش ابروهای و سیاه نگاه و  شد می تر بزرگ روز به روز ، کردم

 . بود کرده قفل را دلم

 اقشات سمت رفت و شد جدا در چارچوبه از زود دیدنم با او ولی رگشتمب دیدم را کارن کمد آینه روی از کردم بلند که سر

. 

 به را حریرم خواب لباس ، رفتم کمدم سمت به و کشیدم نفسی ، زندگیم در ی سایه شود من چیز همه که خواستم نمی

 کند مقاومت نیازش ردربراب شاید ، هست دلتنگم هم او دانستم می ، زد می تند قلبم ، کردم مرتب را موهایم و کردم تن

 . آمد خواهد کوتاه عشقمان مقابل در بودم مطمئن اما

 هر و دافت بی اتفاقی دوباره خواستم نمی ، برود پیش نرمال چیز همه که کردم می دعا دل ته از ، شدم خیره اتاقش در به

 . بکشیم عذاب دوباره دویمان

 را شاتاق او دادیم  ترجیحی طالق به را اتاقی جدای توافقی یوقت اما ، کرد می قفل اوایل ، کشیدم پایین را دستگیره

 . کرد نمی قفل دیگر

 . کرد خم سمتم به را سرش که دیدم و بستم را در ، بود ایستاده پنجره پشت کارن ، کردم باز آرام را در

 !!! برم که نخواه لطفا ـ

 ره ، بودم سنجیده را چیز همه ، کردم فکر هم خودم تصمیم به ، کردم فکر  تصمیمش و او به من و سمتم برگشت

 خطرناک اربسی اما کوتاه های برگشت آن حتی توانستم می ، بودم یافته را زیادی اعتماد خودم در من ، افتد بی که اتفاقی

 . کنم دور زندگیمان از را فرکان

 : رفتم فرو آغوشش در بیشتر من و بوسید را پیشانیم کارن

 !!! میشه حسودیم گاهی...  ریدا دوست خیلی و ماهان ـ
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 : زدم لبخندی

 !!! شماست خاطر به زندگیم تمام...  هستید من چیز همه ماهان و تو ـ

 ینم هم را این اما  شود تنش پر بار یک به مان زیبایی شب تمام خواستم نمی من ، کنم مطرح چطور دانستم نمی

 . باشد وجدان عذاب و ترس از پر ما  لحظات هر که خواستم

 ؟...!!! کارن ـ

 !!! کارن جان  ـ

 : نشستم جایم در و زدم لبخندی

 به نم اما...  ترسم می ازت یا آوردم کم کنی می فکر بگم اگه دونم می...  بشی ناراحت میشه باعث گفتنش دونم می ـ

 چیز مهه اما نداشتی ی حمله هیچ ازدواج قبل تو...  دکترت پیش بریم هم با بیا...  کردم فکر منطقی و دادم گوش حرفت

 ...!!! بودیم فشار تو خیلی دومون هر دونم می...  شده شروع ازدواجمون بعد

 ...!!! گفته چی دونم می ؟...  دکترم...  نشدم طوری این ازدواج بعد من ـ

 : گرفت دست در را دستم و نشست هم او

 ندچ گاهی...  شدم  هیپنوتیزم  و روانکاوی ایه جلسه ها مدت درمان برای دادند رو بیماریم تشخیص وقتی دونی می ـ

 هب وقتی...  حقیرم و پست چقدر که دیدم می میامدم خودم به دوباره وقتی اما...  داشتم بهتری حس هفته چند یا روز

 به نم کردن درمان که گفت می...  شده زیاد من در خودکشی به تصمیم و شم می ارزشی بی دچار گاهی که گفتم دکترم

 از بعد من زیرا...  بماند من در شخصیت آن ابد تا هست ممکن...  برد نمی نیاز سال یک شاید و ماه یک و وزر یک

 فقط نم...  بود کننده گیج خیلی هایش حرف دونم نمی...  کردم نزدیک خودم شخصیت به  رو شخصیت اون هیپنوتیزم

 اون که شدم می متوجه وقت گاهی وجود این با...  نکشم رو کسی و ندهم قتل دستور دیگر اینکه خواستم می چیز یه

 پسرم و تو به خواهم نمی وقت هیچ من کن باور اما....  بدهم دستور اون به که هست منتظر...  مانده من در اینجاست

 ...!!! ماهان کنم می حس گاهی که شم نمی هم این منکر...  بزنم صدمه
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 : شدم نزدیک او هب و فهمیدم را منظورش انداخت پایین را سرش

 ( زدم لبخندی... ) مندی هنر...  موفقی...  خوبی...  کاملی مرد یه تو...  نداره وجود فرکانی...  کن نگاه من به...  کارن ـ

 ؟!!! نه مگه...  کافیم هم برای ماهان تو و من...   اون به  تو نه داره احتیاج تو به فرکان نه...  منی عشق و  جذاب

 ، کند می خودانکاری هم هنوز او خود انگار اما ، هست بهترین کارن که دانستم می ،  کردم حس ام شانه روی را بوسش

 . کند تشدید را او بیماری که  بود ممکن هم مسئله این

 !!! الزمه جدیدمون شرایط و دومون هر برای...  روانشناست پیش بریم میشه چی مگه حاال کارن ـ

 انشدرم خواهد نمی و شده خسته دیگر گفت می که گوهی گذشت رفتنش دکتر پیش ایبر کارن سکوت با هم شب آن

 . دهد ادامه را

 *** 

 تردخ نقش او برای که کسی آن که دانستم می و کردم می بازی نقش من کارن از بیشتر که ما دوی هر دیدن با فرهاد

 بهر ، دگذر می وحشت تونل یک در اکنون کارن با زندگیم داند می ، داریم مشکل که داند می ، کنم می بازی را خوشبخت

 اما ، دهد می پایان من نفع به را چیز همه کنم اراده من ، گیرد نمی من از هرگز را گاهش تکیه و آغوش که گفت او حال

 . کنم خوب خوب را کارن توانم می که داشتم اصرار هم شب آن چرا دانم نمی ، داشتم شیرین های فکر من

 : ردک می رانندگی داشت کرده اخم کارن ، برگشتیم خود خانه به آنان بدرقه از بعد هم ما و ایران برگشت مهسا با فرهاد

 ؟!!! کردی اخم چرا ـ

 : شد رانندگی مشغول دوباره و کرد ام نگاه

 ؟!!! کارن ـ
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 ارنک دانستم نمی ، دترسان می را من واقعا گاهی رفتارش ، شد بلند آخم و خورد شیشه به سرم که گرفت ترمز چنان

 لبغ به محکم را ماهان که دستانم به و کشید نفس ، شد می مزاج تند اینقدر چرا هست آمده سرش بر چه آرام و خوب

 . کرد نگاه گرفتم

 حس دلخراشش صدای از ، زد می داد فقط دلیل بی ، زد می داد او ، شدم پیاده دنبالش هم منم و شد پیاده ماشین از

 ! نه یا شوم نزدیک ماهان با همراه او به دانستم مین ، کردم ضعف

 ؟...!!! کارن ـ

 : کشید فریاد صورتم در و سمتم برگشت تند اما ، کرد سکوت ای ثانیه برای

 فکر چه پدرت و تو...  مونی می پیشم بازم ولی ترسی می ازم چرا...  اینجای چرا...  بزنم صدمه تو به باید چرا من ـ

 !!! شویم می جدا فردا...  زنیم می دور هست بازگشت راه...  متون نمی... کردید

 در مرا که او و ، شدند سرازیر چشمانم از که بودند هایم اشک تنها ، نداشتم هم خوردن تکان توان بودم شده خشک

 : کرد زمزمه گوشم در و گرفت آغوش

 هم...  پرم می خواب از کشتم رو تو اینکه کابوس با شب هر کن درکم...  کشم می چی دارم من دونی نمی تو هیما ـ

 حتی نگر کم رو خوشبختی تا...  نرسه صدمه تو به تا کنم مقاومت نیازم و احساساتم مقابله در  خوام می هم...  تشنتم

 ذابع دارم هیما...  کشم می عذاب گذاشتم خشک توهم یه در بلکه خوشبخت نه رو تو دارم بینم می وقتی...  بدم بهت

 !!! شمک می

 تنها مبگذار هم روی چشم را شب آن توانستم نمی ، کنم دفاع عشقم از زندگیم از توانستم نمی و بود شده قفل زبانم

 مهای اشک از سوزان های پلک و کند می طلوع دارد خورشید دیدم که بود زمانی بزارم هم بر چشم توانستم که زمانی

 . کنم مقاومت آنها خواب منایت مقابل در توانم نمی من و پریدند می پایین

 به شدم بلند صدا با ، بود رسیده بود گفته که روزی ، کردم نگاه کارن به بپرم سبکم خواب از شد باعث در صدایی

 . نمک محافظت ماهانم خوشبختی از ، کنم داری نگه زندگیم از شده که هم دندان و چنگ با خواستم می ، رفتم سمتش
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 ... !!! بده فرصت من به. .. خودت به...  کارن ـ 

 در ، رفت ماهان سمت به وقتی ، دانستم نمی چه بخاطر ، بود من دل جان به نگاهش ، ایستادم جایم در نیشخندش با

 از و خورد تختم پایه به سرم و شدم پرت او دست ضرب با فرزندم از حفاظت از قبل ، کردم حس را کهنه ترسی دلم

 . رفتم حال

 از بلق آنچه یا بود خواب یا دیدم می آنچه که گوهی ، بود کرده تغییر بودم آن در که مکانی و زمان ، مکرد باز چشم وقتی

 . سفید سراسر اتاق آن دیدن

 نم دل و جان فرزندم پرسید می وجودم تمام ، ذهنم ، قلبم ، نداشت رخ به رنگ ، شد اتاق داخل قرمز چشمانی با کارن

 ؟!!! هست حال چه در و کجاست

 هایش لب به و گرفت دست در را دستم و نشست صندلی روی ،کارن بود زبانم کرد نمی یاریم که عضویی تنها ماا

 : کرد نزدیک

.. . ترسویم آدم من...  هستی حرفت پای هنوز تو من بدی همه این با که خوشبختیم مرد من...  ببخش منو...  عشقم ـ

 !!! بخشم نمی رو خودم وقت هیچ

 : زد لبخند ام چهره به دوباره و بوسید را سرم پاسمان روی تعجبم در 

 ... !!! هست مارگارت پیش نباش ماهان نگران ـ

 : شد زیر به سر

 انمخ از و کردم گوش حرفتو دلیل همین به...  ببخشم داشتم خودمو بچه جان قصد اینکه بخاطر رو خودم توانم نمی ـ

 !!! گرفتم وقت دومون هر برای دکتر

 از مه و بودم خوشحال شد می او مانع ما به کارن عشق و کرد می تالش فرکان اینکه از هم ، شدند یکی اشکم و لبخندم

 .رفت خواهد مان زندگی از  ابد تا فرکان که باشم امیدوار توانم می اینکه
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 نم آنچه و  دگوی نمی هرگز من به را شود می بیان خصوصی که آنچه دانستم می و زد حرف کارن با تنهای دکتر خانم

 . شود نمی گفته کارن به هم بگویم

 فرکان اگر ، هست داده جواب کارن درمان که گفت می داشت زیرا بود خوشحال خیلی قبلم باور خالف بر دکتر خانم

 تا و نکند تمامش راه وسط دوباره البته صد و ، دارد نیاز زمان به کارن که هست این بخاطر رود می و میاید حباب همچون

 و رکانف رفتار تنها ، نداشت کارن حال به ربطی هیچ ترساند می را من که آنچه برود دکترش پیش سخت راه این پایان

 را مذهن که بود حالتی به برگشت نوعی من ترس ، گذارد می دو آن تطبیق در همیشه مرا بود داشته من با که ی رابطه

 . بود کرده افسرده

 هیچ از کار این برای و باشیم خوشحال و سالم مادری و پدر ماهان برای که بودیم داده لقو هم به دو هر کارن و من اما

 . کردیم نمی دریغ چیزی

 خورده گره دستم در مردانش های دست و بود اش شانه روی سرم ، بودیم نشسته پارک نیمکت روی هم کنار دو هر

 درک را آرامش گوهی اندکی ترسم ، وجودم ، دکتر خانم های حرف با ، کرد می آرامش احساس روحم و تن تمام ، بودند

 . دارم را دو آن که بودم خوشحال ، زدم می لبخند او به من و کرد می نگاه ما به کالسکش در ماهان ، بود کرده
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