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انتظار داشتم مثل همیشه ببینمش که با ... زیر چشمی نگاهی به سالن خالی انداختم... کلید انداختم و در و باز کردم
با خودم گفتم حتما ... ولی نبود... حالی که سرش پایینه خوش آمد بگهجلوي در وایستاده و در ... شنیدن صداي کلید

دلم و خوش کردم که با دوتا سیلی جانانه از اونایی که رد چهاتا انگشت بالفاصله روش حک میشه از ... خوابش برده
  ...براي همین بلند صداش نکردم و آروم رفتم سمت اتاق خواب... خواب بیدارش کنم

ولی من اآلن اصالً حوصله ي قایم موشک ... بعضی وقتا دیوونه بازي درمیاورد... عصبانی شده بودم... بودولی اونجا هم ن
  ... بازي نداشتم

  :با عصبانیت چند بار صداش زدم
  ساقی؟؟؟ ساقـــــــــــی؟؟؟ -

میدونستم هرجا باشه ... تا حاال سابقه نداشته بدون اجازه من جایی بره... دیگه نگرانش شدم... ولی خبري ازش نشد
این قلبم که داشت خودش و تو سینه ام میکشت نگران کنیز ... دیگه کم کم پیداش میشه ولی بازم دست نخودم نبود

  ... کوچولوش بود
... ساقی تو این شهر غریب بود... هرچقدرم انکار میکردم و خودم و سخت و محکم نشون میدادم بازم فایده اي نداشت

  ... بخواد بی خبر از من برهجایی و نداشت که 
با عجله رفتم سمت گوشی تا بهش زنگ بزنم که همون موقع صداي در اومد و بعد نفس نفس زنون خودشو به هال 

  ... رسوند
انقدر از دیدنم اون وقت روز شوکه شده ... خدارو تو دلم به خاطر سالم بودنش شکر کردم... منو که دید خشکش زد
  ...ی که با دیدنش کشیدم نشدبود که متوجه نفس راحت

با دیدن چهره به ظاهر ... سرشو انداخت پایین و سالم کرد... کیسه هاي خریدي که دستش بود و گذاشت زمین
حساب کار دستش اومد و رنگش شد ... خونسرد من که میدونست غالباً موقع تنبیهش انقدر خشک و بی تفاوت میشه

  ... عین گچ
چون روز قبل به خاطر اینکه غذا رو تند کرده بود حسابی ... تنبیهش نکنم و بذارم استراحت کنهمیخواستم تا چند روز 

از رنگ و روي پریده و چشماي گود افتاده اش ... کتک خورده بود و اجازه نداشت تا امشب لب  به آب و غذا بزنه
اال همچین غلطی نکرده بود و نمیتونستم تا ح... معلوم بود که حال خوشی نداره ولی من نمیتونستم از تنبیهش بگذرم

  ...راحتش بذارم تا بازم تکرارش کنه
  ... ظاهرم و خونسرد نشون میدادم ولی از باطن داشتم از این سهل انگاریش آتیش میگرفتم 

  الزمه بپرسم کجا بودي یا خودت میخواي بگی؟؟؟ -
  ...ارباب... خودم میگم... نه... اممممم -
  خب؟؟؟ -
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  ...هیچی تو خونه نداشتیم... فته بودم خرید کنمر... رفت -
  ...یادم نمیاد اجازه داده باشم همچین گهی بخوري -

  :به تته پته افتاده بود
  ...من... من -

هرموقع اینجوري میرفتم سمتش میفهمید که تنبیهش شدیده و ... با همون آرامش و خونسردي ذاتیم رفتم طرفش
  ...خودش سریع عقب عقب میرفت

  اس چی نفس نفس میزدي؟؟؟داشتی میدوییدي؟؟؟و -
  ...فرار کردم...منم از دستش...من...یه نفر بهم گیر داد...کوچه...تو -
  اآلن باید باور کنم که فقط به خاطر خرید رفتی بیرون؟؟؟یا شایدم رفتی یواشکی غذا بخوري هوم؟؟؟ -
  ...ببینید...نه...نه -

  :سریع زبونشو بهم نشون داد و گفت
  ...دهنم خشک خشکه...ببینید ارباب...ه خدا از دیروز لب به هیچی نزدمب -

این شک و تردید داشت تمام سلوالي ...ولی نمیدونستم چی...میدونستم یه کاسه اي زیر نیم کاسشه که انقدر هول کرده
  ...بدنم و درگیر میکرد و من مطمئن بودم یه چیز هست که این دفعه احساس شکم انقدر قویه

ولی من به زور از دستش ...خواستم از دستش بگیرم که اول یه کم مقاومت کرد...نظرم به گوشیش جلب شدیهو 
  ...کشیدم

  ...رفتم تو لیست تماساي اخیرش
  این شماره ناشناس مال کیه؟؟؟ -

  ...داشت از ترس میلرزید...زبونش بند اومده بود
  ...کیهنمیگی؟؟؟خیله خب وقتی بهش زنگ بزنم معلوم میشه  -
  ...شماره دوستمه...تو رو خدا زنگ نزنید...نه -
  ...حاال معلوم میشه -

خیره بودم به ...بعد از چند تا بوق یه پسر گوشی و برداشت و منم قطع کردم...شماره رو گرفتم و گذاشتم رو اسپیکر
حتی صداي برخورد  لرزش بدنشو کامال میدیدم و...فهمید بدجوري گاف داده...چشماش که قد نعلبکی شده بود

  ...دندوناش هم به گوش میرسید
  ... گوشیشو پرت کردم یه گوشه که باتریش دراومد و خاموش شد

جلوش نشستم و آروم ... تا اینکه سرش گیج رفت و افتاد زمین...اونم با هر قدمم عقب میرفت...بهش نزدیکتر شدم
  ...باز کردم و پرت کردم اونورگیره اي که به موهاش زده بودم ... شالشو از سرش درآوردم
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اول یه دسته از موهاشو گرفتم تو ... موهاي خوشگل و حالت دارش که همیشه بوي شامپو میداد ریخت رو شونه اش
دوباره صداي ...مست شدم و دوباره حس شکم جون گرفت... بو کشیدم و مست شدم... لمس کردم و بو کشیدم...دستم

ولی ...قلم میکردم پاي کسی رو که نظر داشته باشه به دارایی من...نمیذاشتم...نه...داون پسر غریبه تو گوشم زنگ خور
  ...قبلش باید حال این دارایی کوچولو رو هم میگرفتم

مهلت ندادم که سر پا وایسته و همونجوري دنبال خودم کشوندمش و بردمش ... بلند شدم و موهاشو محکم کشیدم باال
  ...فقط داشت التماس میکرد...اونم مایل به حرف زدن نبود...توضیحی ازش نخواستم هیچ ...تو اتاق مخصوص شکنجه

  ...گه خوردم...بخدا دیگه از این غلطا نمیکنم...ارباب ببخشید -
میدونست اربابش موقع تنبیه تبدیل به سنگ ...میدونست وقتی تصمیم گرفته میشه دیگه التماس فایده اي نداره

با این حال بازم بیخودي انرژیشو ...یشه و نه میشنوه التماساشو نه میبینه اشک و آهشومیدونست کروکور م...میشه
  ...مصرف میکرد و منم میذاشتم اینجوري خودش و خالی کنه

دستا و پاهاشو به ...لباساشو از تنش درآوردم و لختش کردم...از همون موهاش بلندش کردم و پرتش کردم روتخت
  ...چهار طرف تخت محکم بستم

بدنش هنوز به خاطر کتکاي دیروز کبود ...خودشم میدونست چه روز سختی رو در پیش داره...فقط داشت گریه میکرد
اگه یه بار میبخشیدم ممکن بود دیگه بعدش نشه ...قراري بود که با هم داشتیم...ولی کاري از دست من برنمیومد...بود

  ...جمعش کرد
چشمش که به اونا افتاد ...و کشو درآوردم ورفتم رو تخت کنارش نشستمچندتا گیره مخصوص نوك سینه و سوزن ازت

آخرین باري که ازاین نوع روش براي تنبیه استفاده کردم انقدر جیغ زد ...چشاش داشت از حدقه میزد بیرون...کپ کرد
  ...ولی اینبار از بیهوش شدن خبري نبود...که بیهوش شد

از درد به خودش ...یکی از گیره ها رو برداشتم و زدم به سینه ي راستش...یه پارچه بزرگ برداشتم و کردم تو دهنش
... اهمیتی هم نداشت...حرفم میزد ولی چون دستمال تو دهنش بود نمی فهمیدم چی میگه...داشت ضجه میزد...میپیچید

ولی از ...بشه به اونیکی سینه شم گیره زدم که دردش شدیدتر شد و خودشو مدام این وراون ور میکرد تادردش کم
  ...هرطرف به تخت بسته شده بود و راه فرار نداشت

  :تو دلم باهاش حرف میزدم
نه طاقت ...خودت و بذارجاي من بیشرف...قرارمون زیرآبی رفتنت نبود...قرارمون این نبود...خیلی بد کردي ساقی«

پس وقتی ...ه براساس قوانینمون میچرخهولی میدونی که زندگیمون دار...اینهمه دردکشیدنت و دارم نه پا کج گذاشتنتو
  »خالف مقررات عمل میکنی حق بده بهم که تبدیل به سنگ بشم

احساس کردم یه لحظه نفسش ...دوتاسوزنا رو برداشتم و بدون مقدمه همزمان فرو کردم نوك سینه هاش
  ... نفسم نمیکشید...چشماش گشاد شده بود و زل زده بود به سقف...رفت
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سریع نشستم رو ...دهنش باز و بسته میشد و پلک میزد ولی هوایی رد و بدل نمیشد...و دهنش درآوردمپارچه رو از ت
  ...شکمش و دوتا سیلی محکم دو طرف صورتش زدم

  ...رفتم براي سیلی سوم که یهو یه نفس عمیق کشید و بعد شروع کرد به نفس نفس زدن
باورش نمیشد که تا ...بدجوري داشت میلرزید...س عرقتمام صورتش خیس اشک بود و بدنش خی...دلم براش سوخت

همونطور که من باورم نمیشد ساقی بخواد روزي از قوانینمون سرپیچی کرده ...این مرحله پیش رفته باشم
ولی این کار ساقی به تلخی و ...شاید رسمی و قانونی مال هم نبودیم...شایدهیچ رابطه عاطفی اي بینمون نبود...باشه

  ...و این مخفی کاري براي یه ارباب یعنی مرگ...عم گناه و خیانت بودزهرماري ط
گیره مخصوص دهن و که از پشت سر رد میشد و دو سرش باز بود و برداشتم و جوري گذاشتم که لباش کامال ازهر 

کردم و دوتا شمع روشن  ...گیره ها داشت لباشو زخم میکرد...دیگه حتی ناي گریه کردنم نداشت...طرف کشیده بشه
انگشتامو تو موهاش فرو کرده بودم و باهاش بازي ...گذاشتم تا آب بشه و خودمم رفتم کنارش تکیه دادم به تخت

  ...نگاهی به صورتش انداختم هنوز داشت نفس نفس میزد...میکردم
و تنبیهشو  ولی خودش تاکید کرده بود که به این مسئله زیاد بها ندم...ساقی آسم داشت و خیلی زود نفسش میگرفت

حتی یادمه اسپري آسمشم خودش بهم داد و گفت وقتی حس کنم اجازه نفس کشیدنم دست شماست ...کامل انجام بدم
  ...نفسامو با لذت بیشتري میکشم

ساقی پنهون کاري کرده بود حتی ...ولی امروز فرق داشت...با اینحال اکثر اوقات سرهمین مسئله تنبیه و تموم میکردم
دلم میخواست دیگه بیشتر شکنجه اش نکنم ...و این چیزي نبود که من به راحتی ازش بگذرم...من فهمیدم بعد از اینکه

  ...ولی باید درس عبرتی میشد براش
  ...تو چشماش التماس و میدیدم ولی خودمو به ندیدن میزدم...بهم نگاه کرد...اشکاشو پاك کردم...رو صورتش خم شدم

یه بار بهم گفته بود وسط تنبیهام از آرامشت و ناز کردنت ...ش مشغول نوازشش شدمخیره به جز به جز صورت دلربا
  ...بیشتر میترسم تا عصبانیت

  دردت گرفت؟؟؟ -
  ... اولش سرشو آورد پایین که یعنی آره ولی بعد سریع حرفشو عوض کرد و سرشو به نشونه نه تکون داد

حاال حاالها باید به ...ون حاال حاالها باهات کار دارم عزیز دلمچ...نبایدم درد بکشی...تو سگ خوبی هستی...آفرین -
  ...خاطر کاري که کردي تنبیه بشی

براي اینکه ... لبش یه کم با گیره بریده بود...با حرفام گریه اش شدیدتر میشد ولی من کوچکترین اهمیتی نمیدادم 
پارافین داغ و برداشتم و خم کردم رو سینه ...ه بودشمعا آب شده بود و آماد ...پارگیش بیشتر نشه گیره رو باز کردم

  ...تمام بدنش منقبض شد و جیغش و تو گلوش خفه کرد...اول قطره قطره ریختم و بعد یهو همه رو سرازیر کردم...اش
 ...داشت از حال میرفت که یه پارچ آب یخ از یخچال درآوردم و خالی کردم رو  صورتش
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دندوناش داشت از سرما به هم میخورد و براي اینکه آب توي چشماش نره ...ز کردیه نفس عمیق کشید و چشماشو با
  ...مدام پلک میزد

  :موهاي باال سرشو کشیدم و در گوشش گفتم
  تو چی هستی؟؟؟ -

  ...یه چیزایی زیر لب گفت که نامفهوم بود
  :موهاشو بیشتر کشیدم و سرش و تکون دادم

  منی؟؟؟هااااااااااااااااااااان؟؟؟بلند بگو تو چیه  -
  ...من کنیزتونم... من -
  دیگه؟؟؟ دیگه چیه منی؟؟؟ -
  ...ارباب...سگتونم -
  ...فقط و فقط مال منننننننن...تو سگ خوشگل و کوچولوي خودمی بیشرففففففففففففففف...آفرین کوچولو -

هیچوقت فکرش و نمیکردم تصور خیانت ساقی ...ودمانگار به جنون رسیده ب...اختیار حرفایی که میزدم دست خودم نبود
که از حس ...ولی حاال داشتم با چشم خودم میدیدم تاثیر این دختر و توي زندگیم...منو به این حال و روز بکشونه

  ...واي به روزي که این حسم به واقعیت تبدیل شه...نداشتنش حالم این بود
  :راغ کمدهمونطور که با خودم زیرلب حرف میزدم رفتم س

  ...به هیچ حرومزاده اي اجازه نمیدادم با حرفاش خامت کنه...بایدم مال من باشی...مال منی... آره -
کنار تخت وایستادم و خیره تو چشماي هراسون و بارونیش با شالق ...شالق و از تو کمد برداشتم و برگشتم سراغش

  :و شروع کرد التماس کردنتا چشمش به شالق افتاد وحشت کرد  ...توي دستم بازي کردم
  ...بسه دیگه...دارم میمیرم...التماستون میکنمممممممممم...ارباب تو رو خدااااا -

درسته خطاهاي ساقی در کل کم بود و شاید تا حاال پیش نیومده بود که بخواد دور از ...ولی به نظر من هنوز بس نبود
ممکن بود دوباره تکرارش ...میکردم که عواقب کارش چیهولی همین یه بار اگه بهش حالی ن...چشم من غلطی بکنه

  ...ممکن بود کارش با اون پسره الدنگ که اصالً نمیخواستم بفهمم کیه به جاهاي دیگه کشیده بشه...کنه
بیشتر به روناش میزدم چون معموالً رو شکمش زیاد درد میکشید و سینه هاشم که ...بی تردید با شالق افتادم به جونش

اولش سعی کرد جیغ نزنه ولی بعد از سه چهار تایی که خیلی محکم زدم شروع کرد به جیغ و داد ...ش بودآش و ال
  ...انقدر ضجه زد و التماس کرد که به سکسکه افتاد...کردن

خودمم از خستگی داشتم از حال میرفتم واي به حال ... شالق و پرت کردم یه گوشه و کنارش رو تخت دراز کشیدم
دلم میگفت ...گشتم بهش نگاه کردم چشماش بسته بود و بدنش داشت میلرزید و هرازگاهی یه سکسه میکردبر... اون

  ...تمومش کنم ولی عقلم راضی نبود
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آخر ...دلم مظلومیت بیش از حد ساقی و این حال نزارش و به روم میاورد و عقلم زشتی پنهون کاریش و به رخم میکشید
  ...قلم بود که پیروز شدسرم بین کلنجار رفتنشون این ع

دوتا چنگکی که باالي تخت آویزون بود و اون یکی سرش به یه قرقره وصل بود و کشیدم پایین و وصل کردم به نوك 
  ...با برخورد چنگکاي فلزي با پوست بدنش چشماشو باز کرد و با درد و التماس بهم نگاه کرد...سینه هاش

من میگفتم اون ...بسه...اون میگفت دیگه کم آوردم...باهم حرف میزدیم داشتیم به چشمامون...منم بهش نگاه کردم
  ...باید فکر اینجاهاشو میکردي...موقع که منو خر فرض میکردي و دور از چشمم با اینو اون قرار میذاشتی

سانتم از تخت هنوز یک ...بلند شدم طناب وصل شده به قرقره رو کشیدم باال...دیگه واینستادم ببینم نگاه اون چی میگه
طناب و بیشتر کشیدم و حاال دیگه کامالً از سینه هاش ...فاصله نگرفته بود که صداي جیغش پرده گوشم و لرزوند

  ...آویزون بود
  :وسط صداي بهم خوردن دندوناش یه لحظه شنیدم که زیر لب گفت... بدنش به شدت میلرزید

  ...ما...نی -
ساقی به من گفت ...قلبم تو سینه ام سمفونی راه انداخته بود...اد رو تختیهو طناب و ول کردم و با کمر محکم افت

حتی غیر از مواقع تنبیه هم بهم  میگفت ...نیما؟؟؟هیچ وقت موقع شکنجه اسممو صدا نمیکرد همیشه بهم میگفت ارباب
کامالً تکون ...از لرزیدن یه چیزي فراتر...ولی اآلن وقتی شنیدم اسممو صدا کرد یه لحظه قلبم لرزید... ارباب یا آقا

  ...خورد
هرچند باز و بسته اش فرقی نمیکرد ...فکر کردم بیهوشه ولی چشماشو باز کرد... رفتم باال سرش چنگکا رو درآوردم

  ...چون به سختی باز میشد
  :زل زد تو صورتمو نالید

  شد؟؟؟... تموم... ت -
  ...موهاشو از رو صورتش کنار زدم

  ...اوهوم -
  :دستاي لرزونش گرفت و گفتدستمو با 

  ...میدید... اجازه -
  ...آره -

  :دستمو بوسید و با صدایی که داشت تحلیل میرفت زمزمه کرد
  ...بمون...زنده...زن...تید...گذاش...که...ارباب...مرسی  -
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جوري بگه ولی یادمه دفعات اول وقتی کارم تموم میشد خودم مجبورش میکردم که این.. دیگه نتونست از درد ادامه بده
و این واسه ارباب خیلی ارزش داره که برده اش ...حاال با اینکه تنبیهش از دفعات پیش سخت تر بود خودش گفت

  ...حرفاشو همیشه آویزه گوشش کنه حتی وقتی نفسش داره از درد میره
چیزایی که ...هم میگفتاین ضربان کر کننده قلبم داشت یه چیزایی رو ب...رفتم کنارش دراز کشیدم و بهش خیره شدم

ولی این دفعه انگار قدرتش ...اصال گوش نمیکردم به حرفش...یا نه...خیلی وقته سعی داره بگه ولی من انکارش میکردم
و باالخره ...که کاري کرد پیش خودم اقرار کنم...خیلی بیشتر از قبل شده که نه تنها این واقعیت و تو گوشم فریاد زد

  !!!ساقی بودممن عاشق ...باورش کردم
تا حاال به هیچ برده که نه به هیچ دختري هم این حسو نداشتم و همین باعث میشد که بیشتر به کاراش حساسیت نشون 

ولی خب دیوونگی ...میدونستم ممکنه کارام عاقبت خوبی نداشته باشه...بیشتر عصبانی بشم و دیوونه بازي دربیارم...بدم
  ...هم یکی از نشونه هاي عاشقاس

یوانه وار دوسش داشتم ولی طوري وانمود میکردم که فکر کنه رابطه مون فقط یه ارباب و برده معمولیه بدون هیچ د
اونم پاشو از این قانون فراتر نذاشت یعنی دوست نداشت که ...حسی همون قراري که از روز اول با هم گذاشتیم

  ...ولی براي من نسبت به روز اول همه چیز عوض شده بود...بذاره
بعضی وقتا دلم میخواست با شدیدتر کردن و غیر قابل تحمل تر کردن شکنجه هام صبرش و لبریز کنم تاپیشنهاد بده 

ولی من غرورم نمیذاشت که این ...تا بتونیم راحتتر و صمیمانه تر با هم باشیم...حداقل یه سبک دیگه رو درپیش بگیریم
چیزي بود که خودش خواسته بود و منم نمیتونستم ...دش نشون نمیدادپیشنهاد و مطرح کنم و اونم هیچ تمایلی از خو

  ...باهاش مخالفت کنم
لبامو گذاشتم رو لباي گوشتی و خوشگل و ترك خوردش و عمیق ...فکر کردم خوابه...دوال شدم رو صورتش

  ...بوسیدمش
که میتونست تکون بده چشماش  از کل بدنش تنها جایی...سفیدي چشماش کامال سرخ شده بود...یهو چشماشو باز کرد

اسپریش و آوردم و با دست خودم دوتا پاف ......به سختی نفس میکشید و هراز گاهی یه سرفه بیجون میکرد...بود
وان و از آب گرم پر ...بدنش سرد سرد بود...طبق معمول هیچ مخالفتی نکرد...بغلش کردم و بردمش حموم...براش زدم

به خودم تکیه اش دادم و همونطور که با دستام تمام ...اونو پشت به خودم نشوندم رو پام خودم نشستم تو وان و...کردم
  ...بدن کبودش و می مالیدم شروع کردم از پشت به خوردن کنار گردن تا گوشش

د و انقدر به نوازش و ماساژ ادامه دادم تا اینکه تو بغلم تنش لرزی...صداش در نمیومد ولی میدیدم که داره لذت میبره
  ...آروم گرفت
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یه کم به زخماي ...دوباره بغلش کردم و بردمش تو اتاق خواب خوابوندمش رو تخت...از زیرش بلندشدم و شستمش
همیشه موقع پماد مالیدن که میرسید با برخورد سردي پماد به پوستش ...دلم براش کباب شد...بدنش پماد مالیدم

 :خودش و جمع میکرد و میگفت

  »...تحمل درد و سوزش راحت تر از تحمل قلقلکه...لکم میادارباب خیلی قلق«
  ...ولی اینبار انقدر درد کشید و اذیت شد که اصالً جیکم نزد

  :همینجوري که داشتم موهاشو ناز میکردم گفتم...رو تخت یه وریش کردم و خودمم رفتم کنارش دراز کشیدم
  ...خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم -

  ...بهم دوختچشماشو با ترس 
ولی بدون اگه یه روز بفهمم با یه پسر دیگه ...نمیخوام بدونم اون پسره کی بود و شمارش تو گوشی تو چیکار میکرد -

  فهمیدي؟؟؟...حتی در حد حرف زدن معمولی رابطه داري زنده ات نمیذارم
  ...ارباب...بعله...ب -
  دردت که نیومد؟؟؟...خوبه -
  ... ام مهمه تا دردبیشتر لذتش بر...نه ارباب -
  از اربابت چیزي نمیخواي؟؟؟ -
  ...نه ارباب -

خجالتی بود و بعضی وقتا باید به زور از ...انگار میخواست ولی روش نمیشد بگه...گفت نه ولی تو چشماش تردید و دیدم
  ...زیر زبونش حرف میکشیدم

  ...اگه چیزي الزم داري بگو...بگو -
  ...تش...راس...ارباب...من -
  حتما باید یه دونه بخوابونم تو گوشت تا حرف بزنی؟؟؟ -
  ...فقط چند قطره آب میخوام...خیلی تشنمه... ارباب...نه میگم -

از ...تو دوراهی بدي گیر کرده بودم...میخواستم همونجا محکم بغلش کنم...با شنیدن مظلومیت صداش ته دلم لرزید
نباید ...جار میرسید و دوست داشتم و از طرفی همش میگفتم من اربابمطرفی این حس عالقه رو که بعضی وقتا به مرز انف

پس واسه چی اسم خودم و گذاشتم ارباب؟؟؟اگه یکی بفهمه ...نباید به برده ام عالقه مند بشم...دلم واسه برده ام بسوزه
  ...من عاشق کنیزم شدم چی میشه؟؟؟همه اعتبارم میره زیر سوال

  ...مهم لباي ترك خورده ساقی بود که میگفت داره از تشنگی هالك میشه...شتولی اآلن این چیزا اهمیت ندا
دستمو گذاشتم پشت گردنش و بادست ...یه لیوان آب از تو یخچال اتاق براش آوردم و رو تخت نیم خیزش کردم

  ...خودم آب بهش دادم
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از ترس ...الش چند تا سرفه دیگه هم کردبه دنب...ولی هنوز یه قلپم نخورده بود که با یه سرفه همه شو پرت کرد بیرون
  ...بدنش داشت میلرزید

  ...دست خودم نبود...تو رو خدا ببخشید...وااااااي... وااااي -
  :با دستمال آبا رو از رو صورتش پاك کردم و گفتم...فکر کرده بود میخوام تنبیهش کنم

  ...مهم نیست... عیب نداره... نترس -
  ...ادم و تشکر کردبقیه آب و آروم آروم بهش د

  ...خوابوندمش رو تخت و پتو رو کشیدم روش
  باشه؟؟؟...بیدار که شدي باهات کار دارم...بگیر بخواب -
  ...چشم ارباب هرچی شما بگید -
  ...چشماتو ببند...آفرین کوچولو -

  ... منم یه کم نگاهش کردم بعد رفتم تو هال... انقدر خسته بود که تا چشماشو بست بیهوش شد
باتریشو جا زدم و روشنش کردم که همون موقع یه اس ام اس اومد ... چشمم افتاد به گوشیش که باتریش دراومده بود

  :بازش کردم...از همون شماره ناشناس
  ...سفارشتون فردا صبح آماده اس میتونید بیاید تحویل بگیرید...سالم خانوم یوسفی -

که حاال آماده شده بود؟؟؟به ظاهر گفتم برام مهم نیست ولی در اصل ساقی چی سفارش داده بود ...به فکر فرو رفتم
  ...میخواستم یه جوري بفهمم این پسره کیه و منظورش از سفارش چیه
  :با فکري که به ذهنم رسید از زبون ساقی جواب اس ام اسش و دادم

فقط اگه امکانش هست آدرس ...یرهشوهرم میاد ازتون میگ...خیلی ممنون ولی متاسفانه من فردا صبح نمیتونم بیام -
  ...ممنون...دقیقتون و برام اس ام اس کنید که به شوهرم بدم

  ... چند دقیقه بعد جواب داد...فرستادم و منتظر موندم
  :آدرس و فرستاده بود و زیرش نوشته بود

  ...چون سفارش گرونیه نمیشه به راحتی دست هر کسی داد...فقط مسئولیتش دیگه با خودتون -
  ...بازم مچکرم...همسرم در جریانه...خیالتون راحت -

  ...همه اس ام اساي رد و بدل شده رو پاك کردم و گوشیشو گذاشتم تو اتاقش
مسلماً باید ...فقط لحظه شماري میکردم که فردا بشه و برم ببینم ساقی چی سفارش داده که من نباید در جریان باشم

تنبیهش بمونه واسه ...امشب میخواستم یه کم آرومش کنم...خیلی درد کشیده بود...نهولی اآلن ...دوباره تنبیهش میکردم
  ...وقتی که بفهمم داره چه غلطی میکنه
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این دختر چی داشت که تمام معادالت ذهن منو بهم ریخته بود؟؟؟چرا ...رفتم باال سرش نشستم و خیره شدم بهش
از زندگیم بندازمش ...و گوشش میجنبه به راحتی باهاش تموم کردمنمیتونستم مثل برده قبلیم که وقتی دیدم داره سر 

کاري کرده ...بیرون؟؟؟چرا میخواستم هرطور شده ته و توي کارش و در بیارم؟؟؟عشق ساقی من و ضعیف کرده بود
ولی ساقی چی ...مسلماً هرکس دیگه اي باعثش میشد ازش متنفر میشدم...بود تاقدرت تصمیمگیري ازم گرفته بشه

اشت که روز به روز آتیش عشقش تو وجودم بیشتر زبونه میکشید؟؟؟هیچوقت تو باور خودم و اطرافیانم نمیگنجید د
  ...ولی حاال من بودم که اسیر ساقی شده بودم
چشمش ...چشماشو آروم باز کرد و با درد چند تا سرفه پشت سر هم کرد... انقدر بهش نگاه کردم تا باالخره بیدار شد

  ... فتاد سعی کرد یه کم رو تخت نیم خیز بشهکه به من ا
  :با چشماي وحشتزده گفت

  چنده؟؟؟... ساعت -
  ...نزدیک هشت -

  ...سریع پتو رو از روش زد کنار و اومد از تخت بره پایین که دستشو گرفتم
  کجا؟؟؟ -
  ...میرم شام درست کنم -
  ...شام میریم بیرون...الزم نکرده -

اینم یکی دیگه از راه کارام بود براي ...آخه من و ساقی خیلی کم بیرون میرفتیم...دیدمتو چشماش برق خوشحالی و 
ولی بازم مثل همیشه سکوت میکرد و گوش به فرمان من ...اینکه ساقی به حرف بیادو بخواد این رابطه بسته رو تموم کنه

  ...بود
  ...اصال نا نداشت تکون بخوره...ود چی کار کنهمونده ب...رفتم از اتاق بیرون ولی از الي در داشتم نگاهش میکردم

خودشو به زور تا لبه تخت کشید و خواست رو پاش وایسته ولی نتونست تعادلش و حفظ کنه و محکم خورد 
 ...باید میدیدم تا کجا حاضره سختی رو تحمل کنه...میخواستم برم کمکش کنم ولی باز خودمو کنترل کردم...زمین

خوب که نگاه کردم دیدم داره گریه ...بهش تکیه کرده بود تا بلند شه داشت میلرزید دستاش که...نیمخیز شد
  ...براي همین داشت تمام تالششو میکرد...میدونست اگه نتونه به موقع آماده بشه از بیرون رفتن خبري نیست...میکنه

دوباره اومد بره ...د رو تختیه مانتو و شلوار و روسري درآورد و پرت کر...با کمک در و دیوار رفت سمت کمدش
  ...پیشونیش خورد به تیزي لبه تخت...سمت تخت که دستش از رو در ول شد و پخش زمین شد

با دیدن من گریه ...دستش رو پیشونیش بود و داشت گریه میکرد...در و باز کردم و رفتم تو...دیگه نتونستم طاقت بیارم
  ...دمش رو تختخواست بلند شه که خودم نشون... اش شدیدتر شد
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منم زل زده بودم بهش انگار منتظر یه تنبیه دیگه بود ولی اون لحظه دیگه خودمم هیچ ...داشت با ترس بهم نگاه میکرد
بعد شلوار و مانتو و روسریشو تنش ...اول یه شورت و سوتین براش پوشوندم ...لذتی از تنبیه کردنش نمیبردم

  ...یره شدم به تیله هاي مشکی خالص چشماشصورتش و با دستام نگه داشتم و خ...کردم
چشماش به سیاهی آسمون شب بود ولی برقی که ...هیچوقت فکر نمیکردم چشم مشکی انقدر برام جذابیت داشته باشه

با انگشت شست هر دو دستم  ...همیشه تو خودش داشت مثل ماه شب چهارده وسط آسمون چشماش میدرخشید
  ...بادکردگی روي پیشونیش و بوسیدم و رفتم تو اتاقم که حاضر شم...اشکاشو از رو صورتش پاك کردم

  ... وقتی برگشتم دیدم آینه دستشه و داره به خودش میرسه
  :با عصبانیت رفتم جلو

  چه غلطی داري میکنی؟؟؟ -
  ...با دیدنم کپ کرد

  ...داشتم زخماي صورتمو میپوشوندم فقط -
ولی بازم ...رنگ و روشم که تعریفی نداشت...وشه ي لبشم زخم شده بودگ...پیشونیش که باد کرده بود...راست میگفت

چون هیچوقت دوست نداشتم تحت هیچ شرایطی تغییري تو اون زیبایی ...نمیتونست آرایش کردنش و توجیه کنه
  ...خدادادي به وجود بیاره

یه جوري محکم ...بهم تکیه داد...زیر بغلشو گرفتم و بلندش کردم و راه افتادیم...لوازم آرایشش و گذاشتم رو میز
منم مست از این لذت هم آغوشی و مماس شدن ...نگهم داشته بود که انگار اگه ولش میکردم همونجا میفتاد زمین

  ...بدنامون بیشتر به خودم چسبوندمش
میشد تا یکی وقتی اشتباهی مرتکب ...تو ماشین هیچی نمیگفت فقط سرشو انداخته بود پایین و با انگشتاش بازي میکرد

انگار تنبیه من براش کم بود و از این طریق خودشم ...دو روز بعدش همینجوري ساکت فقط به یه گوشه زل میزد
  ...خودش و تنبیه میکرد

  :ماشین و نگه داشتم و سرد گفتم
  ...پیاده شو -

کرده بودم یه سر باالیی داشت تا از جایی که ماشین و پارك ...آروم پیاده شد و تکیه شو داد به ماشین تا من برم پیشش
  ...رستوران که باید پیاده میرفتیم

تو سکوت داشتیم قدم ...عین بی اف جی افاي عاشق دستشو دور بازوم حلقه کردم و محکم نگهش داشتم و راه افتادم
ش محکم خورد تو میزدیم و از هوا لذت میبردیم که همون موقع یه پسره از سر باالیی داشت میومد پایین و یهو شونه ا

  ... سینه ي ساقی
  ...دستشو گذاشت رو سینه اش و چشماشو محکم بست و لبشو به دندون گرفت...ساقی از درد ضعف کرد
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هیچکی غیر از من حق نداشت به ساقی آسیب ... خیلی عصبانی بودم...پسره فقط گفت ببخشید و راهشو کشید که بره
  ...یدمخصوصا که اونجوري داشت درد میکش...بزنه

  ...ساقی رو ول کردم و راه افتادم دنبال پسره
  ...آقا پسر وایستا ببینم...آهاي -

  :فهمید عصبانیم که سریع گفت...برگشت طرفم
  ...من که معذرت خواهی کردم -
  ...کافی نبود -

  ...تا به خودش بیاد یه دونه مشت خوابوندم تو صورتش
  هووووووووي وحشی چی کار داري میکنی؟؟؟ -
  عین گاو سرتو ننداز پایین فهمیدي؟؟؟...فعه بعد که داري راه میري تو خیابوند -
  ...برو گمشو بابا -

  ...داشت میرفت که یقه شو گرفتم و مشتمو بردم باال که دوباره بزنم
  فهمیــــــدي؟؟؟ -
  ...آره بابا نزن اه -

  ...یقه اشو ول کردم و هولش دادم
  ...برو گمشو -

  ...گفت و رفتزیر  لب یه چیزي 
اگه امروز اون بال ها رو سرش ... منم برگشتم پیش ساقی که همچنان دستش رو سینه اش بود و داشت درد میکشید

نمی آوردم از دست اون پسره انقدر عصبی نمیشدم ولی وقتی یاد این افتادم که چقدر  امروز سر سینه هاش درد کشیده 
اگه عصبانی میشدم به ...اس و احساساتم و به خودش اختصاص داده بودساقی تمام هوش و حو...دلم براش آتیش گرفت

اگه به خودم میبالیدم به خاطر اون ...اگه میترسیدم به خاطر اون بود...اگه شاد بودم به خاطر اون بود...خاطر اون بود
  ...من مالک جسم ساقی بودم و ساقی مالک روحم...بود

قتی میدید یه دختر جوون داره به من نگاه میکنه خودشو بیشتر بهم و...تو رستوران همه حواسم به ساقی بود
  ...وقتی باهاش بودم انگار رو ابرا داشتم راه میرفتم...منم غرق غرور میشدم...میچسبوند

  ...به شدت استرس داشت و عرق رو پیشونیش نشسته بود...پشت میز سرش همش پایین بود
عادت کرده بود و سخت ...حقم داشت...هنوز تو قالب برده بود...ه نکردسرشو بلند کرد ولی بهم نگا...صداش کردم

  ...میتونست رهاش کنه
  بله ارباب؟؟؟ -
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  ...تو اوج شکنجه منو نیما صدا کرده بود و حاال اینجا بهم میگفت ارباب...از دستش عصبانی شدم
  :با عصبانیت ولی آروم گفتم

  ...تو چشام نگاه کن -
  ...شدبا ترس به چشمام خیره 

  ...ولی نمیدونم چرا بازم باید یادآوري کنم...اینو بارها بهت گفتم...دفعه آخرت باشه که منو تو جمع ارباب صدا میزنی -
  ...معذرت میخوام -
  فهمیدي چی گفتم؟؟؟...نمیخواد حاال معذرت بخواي -
  آخه چی بگم؟؟؟...ولی...بله -
بیرون از خونه ارباب از دهنت بشنوم وقتی برگشتیم دهنت سرویسه اگه یه بار دیگه ...نیما جان هرچی...بگو نیما -

  فهمیدي؟؟؟
  ...بله -
  !دوست  دخترمی...انگار که...یه جوري رفتار کن که بار دیگه رغبت کنم بیارمت بیرون مثل یه خانوم رفتار کن -

  :و پوشوند و گفتلبخند قشنگی صورتش...تو عمق چشماش شادي و شیطنت میدیدم...یهو حالت چشماش عوض شد
  ...چشم عزیزم -
  ...خوبه -

سخت ترین کار دنیا تو اون لحظه این بود که با دیدن اون لبخند خیره کننده شو عزیزم گفتنش که کیلو کیلو قندتو دلم 
  ...ولی هرطور که بود از پسش بر اومدم...آب کرد ظاهر خشک و جدي همیشگیم و حفظ کنم

  ...منم با دست به ساقی اشاره کردم تا اول بده به اون...تمگارسون که اومد منو رو گرفت سم
میدونستم ...ساقی چشماش چهارتا شده بود ولی براي اینکه ضایع نکنه سریع با دستاي لرزون منو رو گرفت و نگاه کرد

  ...منتظر بودم یه چیز بگه تا خودم کمکش کنم...اآلن چه فشاري روشه
  :با همون لبخند دلنشینی که من عاشقش بودم گرفت سمتم و گفت...تشیه نگاه سرسري به منو انداخت و بس

  ...هر چی تو بخوري منم همون و میخورم عزیزم -
  ...اینبار نتونستم ظاهري بی تفاوت بگیرم و لبخند کجی رو صورتم نشست

  ...کامل با مخلفات...یه پرس ماهی سفید و یه پاستا لطفا...یه پرس سلطانی...یه پرس بختیاري...اوکی -
  امر دیگه ندارید؟؟؟...چشم -
  ...نه متشکرم -

چون همش نفس عمیق میکشید و لب پایینشو گاز ...گارسون که رفت احساس کردم یه چیز داره ساقی رو اذیت میکنه
 ...زیر نظر گرفتمش و دیدم مدام داره زیر چشمی به میز بغلی نگاه میکنه...میگرفت
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فکر میکردن با آرایش غلیظ خیلی تو دل برو شدن و با نگاهشون مثل سگ پا میز بغلیمون دوتا دختر بودن که 
در گوش هم پچ پچ میکردن و میزدن ...یکیشون تا دید دارم نگاهش میکنم یه چشمک زدو برام بوس فرستاد...میدادن

  ...زیر خنده
دلم نمیخواست جلوي بقیه حس ...ساقی فکر کرده بود که من اونا رو با اون ظاهر عجیب غریب بهش ترجیح میدم حتما

  ...این حس و فقط من باید براش ایجاد میکردم نه کس دیگه...حقارت داشته باشه
براي اینکه هم ساقی رو از این وضعیت دربیارم و هم یه تو دهنی به اون دخترا بزنم دستمو دراز کردم و دست ساقی رو 

  ...از رو میز گرفتم
رفتم رو صندلی کناریش نشستم جوري که اون دختراهم ...وز تو چشماش غم بودسرشو آورد باالو بهم خندید ولی هن

  ...دست روي دست و خیره تو چشماش موهاش و از رو صورتش کنار زدم...کامال دید داشته باشن
نفهمیدم چی شد که یهو دستشو آوردم ...آرامش همیشگی تو چشماش نبودو من حاال وظیفه داشتم که برش گردونم

لبم رو دستش بود و با چشمام به چشماي گیج و متحیرش خیره شده ...خواست دستشو بکشه ولی نذاشتم...سیدمباالو بو
تاحاال این کارو نکرده بودم و اآلن میفهمیدم که چه ظلمی در حق خودم کردم که بوسیدن این دستاي لطیف و از ...بودم

  ...ه موقع تحریک شدنم از لبش میگرفتملذتش شاید چندین برابر بوسه هایی بود ک...خودم دریغ کردم
  ...یکیشون ماتش برده بود یکیشونم تا منو دید با تاسف برام سرشو تکون داد...نگاهم افتاد به میز روبه رویی

  ...یه پوزخند بهشون زدم و سر جام نشستم
از قیافش خنده ام ...میدرخشیدگونه هاش گل انداخته بود و چشماش از شادي ...ساقی کامال روحیه اش عوض شده بود

خیلی کم ...از ته دل میخندید...انگار همچین رفتاري از من عجیب بود...یهو زد زیر خنده...خیلی با مزه شده بود...گرفت
  ...گریه هاشو زیاد دیده بودم ولی خنده شو کم...پیش میومد که با صداي بلند بخنده

انقدر خندهاش دل نشین بود که منم نتونستم جلوي ...داشتنی میخندیدچقدر ناز و دوست ...قلبم داشت زیرو رو میشد
  ...وقتی خنده منو دید خوشحالتر شد...خنده ام و بگیرم

اربابی که شاید ...من یه ارباب بودم...دیدن این خنده ها برام ارزش داشت...بعد از اون همه دردي که بهش وارد کردم
نشد که جلوي قلب و احساسم و ...ولی نشد...خیلی سعی کردم که از سنگ بشم منم...خیلیا فکر کنن باید از سنگ باشه

  ...نشد که اسیر این دو تا چشم مشکی نشم...بگیرم
بیست وچهار ساعت هیچی ...چشمهاي ساقی داشت برق میزد...گارسون غذاها رو آورد و همه رو رو میز چید و رفت

  ...نخورده بود واآلن مسلما خیلی گرسنه بود
  ...به هیچی نمیزد فقط داشت با تعجب به غذاها نگاه میکرد دست

  ...به چی نگاه میکنی؟؟؟شروع کن دیگه -
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حق داشت تعجب کنه همیشه وقتی تنبیهش میکردم و نمیذاشتم یکی دو روز لب به غذا بزنه بعدش سر غذا دادنم 
خیلی کم در حد یه قاشق بهش میدادم و  یا میریختم رو زمین و مجبورم میکردم با زبونش بخوره یا...عذابش میدادم

  ...ولی اینبار این همه غذا جلوش چیده شده بود...بقیه اش می موند واسه چند ساعت بعد
وقتی دیدم داره با آرامش غذاشو میخوره منم شروع ...با ترس و لرز قاشق و چنگال و برداشت و شروع کرد به خوردن

  ...کردم
  ...دست از خوردن کشیدهنوز نصف غذاشم نخورده بود که 

  چی شد؟؟؟ چرا نمیخوري؟؟؟ -
  ...نیما جان... سیر شدم اَر -
  یه روز کامل هیچی نخوردي چه جوري سیر شدي؟؟؟...بیخود -
  ...دیگه اشتها ندارم -
  میخوري یا ایدفعه یههفته بهت گرسنگی بدم؟؟؟ -
  ...چشم میخورم -

  ...تا آخر غذاشو خورد و دیگه چیزي نگفت
  یگه اي نمیخواي؟؟؟چیز د -
  ...ممنون... نه -
  ...پس پاشو بریم -

سکوتش یه کم رو اعصابم بود ولی ...تا برسیم خونه سرشو به پشتی صندلی تکیه داده بود و چشماشو بسته بود
  ...نمیخواستم آرامشش و بهم بزنم

  :در حیاط و که داشتم باز میکردم گفت
  ...خیلی خوب بود...ارباب مرسی بابت امشب -

دوباره قضیه اون سفارش تو ...دوباره حس ارباب بودنم برگشته بود...بی حرف سرمو تکون دادم و اشاره کردم بره تو
دوباره ذهنم شده بود دریاي خروشانی که ...دوباره فکر پنهون کاري و احتمال خیانتش عصبیم کرد...ذهنم پررنگ شد

  ...میخواست منو تو خودش غرق کنه
  :گفتمتو سالن بودیم که 

  ...برو تو اتاق لباساتو درآر -
  :داشت میرفت سمت اتاق خودش که داد زدم

  ...اتاق شکنجه! اون اتاق نه احمق -
  ...سرشو انداخت پایین و رفت سمت اتاق شکنجه...ولی راه مخالفت نداشت...با التماس و ترس بهم نگاه کرد
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ولی با خشونت ...جدید باهاش رفتار کنم که تا حاال نکرده بودماتفاقاً میخواستم یه جور ...نمیخواستم دیگه اذیتش کنم
  ...اما با یه شیوه دیگه...تنبیه شبانه اش سرجاش بود...شروع کردم که فکر نکنه چیزي این وسط عوض شده

هار تا منو دید چ...مطابق معمول لخت شده بود وقالده اشم به گردنش بود...لباسام و عوض کردم و رفتم تو اتاق شکنجه
  ...دست پا اومد رو به روم

  :با صدایی که ارباب بودنم و بدجوري به رخ میکشید گفتم
  ...وسط اتاق یه دایره فرضی تو ذهنت رسم کن و دورش بچرخ -

ولی امشب میخواستم یه جوري بهش حالی ...تنبیه شبانه اش یا شالق بود یا اسپنک...گیجی رو از حالت صورتش خوندم
  ...میشه تو این رابطه مالیمت هم به کار برد کنم که گاهی اوقات

عادت داشت موقع تنبیه چشماش و ببنده تا ...از زیرچشمی نگاه کردناش میفهمیدم که معذبه...شروع کرد به چرخیدن
ولی اینبار نمیتونست چشماشو ببنده و از اینکه من داشتم بهش نگاه میکردم خجالت میکشید ...نبینه نگاه منو به خودش

  ...ین حس خجالت براش تنبیه بدي محسوب میشدو هم
  ...کافیه -

  ...رفتم سراغ تلویزیونی که به دیوار اتاق وصل بود
  ارباب؟؟؟ -
  ...صداتو نشنوم -

ولی با پخش ...از لرزش صداش فهمیدم فکر کرده میخوام فیلم ترسناك یا آهنگ متال که از ریتمش میترسید بذارم
  ...اي چهارطرف اتاق نگاهش آروم گرفتشدن یه آهنگ مالیم از بلندگوه

دنبالم اومد و جلوي پام روزانوهاش نشست که یهو دست انداختم دور ...زنجیر قالده اش و برداشتم رو تخت نشستم
  ...بدنش و کشیدمش تو بغلم

  :عصبی شدم و توپیدم...عضالتش و جمع کرده بود...اونجوري که دلم میخواست تو بغلم آروم نگرفت
  قی؟؟؟ مگه دارم شکنجه ات میکنم که اینجوري نفس نفس میزنی؟؟؟چته سا -
  ...چیزه...فقط...نه ارباب -
  ...حرفت و بزن کم من من کن -
  ...ولی من خوبم نمیخواد...میدونم به خاطر تنبیه امروزه...الزم نیست این کارو بکنید...خب...ارباب -

  ...فشار دادمصورتش و بین دوتا انگشت شست و اشاره ام گرفتم و 
  تو تعیین میکنی که من باید چی کار کنم؟؟؟ -
  ...منظورم این نبود... نه به خدا -
  چی باعث شده که فکر کنی اجازه اظهار نظر داري؟؟؟ -
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  من کی باشم که اظهار نظر کنم؟؟؟ -
  ...پس خفه خون بگیر -

یدم و ساقی رو هم با خودم سرش و چسبوندم به سینه ام و همونجوري که رو تخت نشسته بودم دراز کش
حرفایی که از زمان پی بردن به ...گوش دادیم به آهنگی که انگار داشت از زبون من براي ساقی پخش میشد...خوابوندم

  ...امیدوار بودم با این آهنگ خودش بفهمه...ولی نتونستم به زبون بیارمشون...پنهون کاري ساقی تو دلم بود
 ...نرو خواهش میکنم

 ...لحظه صبر کنفقط یه 

 ...که هنوز حرف نگفته

 ...واسه تو خیلی دارم

 ...از تو خواهش میکنم

 ...طاقت بیار یه ثانیه

 ...قول مردونه میدم

  ...دستاتو تنها نذارم
***  

گوشیش و برداشتم که ...همه اش به فکر نقشه اي بودم که دیروز کشیدم...صبح زود قبل از اینکه بیدار بشه بلند شدم
به اون آدرسی که گفته بود رفتم که دیدم یه  ...از خونه رفتم بیرون و درم قفل کردم...ا اون یارو تماس بگیرهنتونه ب

همینطور راه هاي شکنجه ساقی به ...هر لحظه تعداد سواالیی که تو ذهنم بود بیشتر میشد...فروشگاه ساعت فروشیه
  ...خاطر این پنهون کاریش

  ...کردم و اونم یه بسته آورد و گذاشت رو میزرفتم تو مغازه و خودمو معرفی 
  چقدر باید تقدیم کنم؟؟؟...خیلی ممنون -
  ...اینم فاکتورش...خانومتون همون اول همه رو پرداخت کردن...الزم نیست قربان -

ز کجا ساقی این همه پول و ا...سه میلیون و نیم پول اون بسته شده بوده...فاکتور و که دیدم داشتم شاخ در میاوردم
  آورده؟؟؟

آخه گفت واسه کادوي تولدتونه ...واقعا تعجب میکنم که خانومتون چه جوري شما رو فرستاد که بسته رو بگیرید -
  ...میخواست سورپرایزتون کنه

  ...با اجازه...در هر صورت ممنون  لطف کردید...ولی یه مشکلی پیش اومد...میدونم -
  ...به سالمت...خواهش میکنم -
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یه ساعت مردونه بود و اینجوري که از قیمتش ...رفتم تو ماشین نشستم و بازش کردم...برداشتم و اومدم بیرونبسته رو 
  ...معلوم بود حتما اصل

با ... وااااااااااااااي ساقی...!چون تولد من اآلن نبود...یعنی ساقی اینو واسه کی خریده؟؟؟مسلماً واسه من نمیتونست باشه
  ...ندياین کارت قبر خودتو ک

  ...اولش میخواستم همون موقع برم خونه و دهنشو سرویس کنم ولی بعدش یه نقشه دیگه براش کشیدم
  ...خودمم زودتر رفتم قفل در و باز کردم و دوباره اومدم بیرون...بسته رو دادم به پیک تا بفرسته در خونه

عارم میومد به دوس دختراي قبلیم زنگ ...بودمدر به در دنبال یه دختر میگشتم واسه شب و نقشه اي که کشیده 
  ...مجبور شدم زنگ بزنم به یکی از دوستام که یکی و برام پیدا کنه...بزنم

وقتی  ...منم گفتم همون و برام ردیف کنه...اونم گفت اتفاقا یکی هست که تو یه مهمونی تو رو دیده و بدجوري دنبالته
رو برام فرستاده بود رسید سریع از شرکت زدم بیرون و رفتم به اون  اس ام اس دوستم که آدرس خونه اون دختره

ولی تمام فکرم پیش ساقی بود که اآلن داره چی کار میکنه و اون بسته رو براي کی میخواست؟؟؟کاش یه فامیل ...آدرس
ینجا فامیلی ولی ساقی نه ا...که حداقل دلم و خوش میکردم واسه اون کادو خریده...تو این شهر خراب شده داشت

این کادو واسه کسی بود که من نباید از وجودش مطلع ...نه بازم میتونست اینهمه پنهون کاریش و توجیه کنه...داشت
  ...میشدم

*** 
تا صداي ماشین و شنید ...اصالً نذاشت پیاده شم...انگار آماده بود...ماشین و جلوي پالکی که تو آدرس بود نگه داشتم

این دیگه کی ...هرچی فحش بلد بودم نثار دوستم کردم...نش مثل بادکنک سوراخ بادم خوابیدبا دید...اومد بیرون
سنش از منم زیادتر به نظر میرسید ولی با آرایشی که ...بود؟؟؟ساقی اینو ببینه سریع میفهمه که انتخاب خودم نیست
زیر لباس تنگ و کوتاهی که پوشیده هیکل نافرمشم از ...خیلی بد رو چهره اش نشسته بود میخواست کمتر نشون بده

چیزي پوشیده بود که ساقی با وجود خوش هیکل بودن هیچ وقت اجازه پوشیدنش و پیدا ...بود بدجوري تو ذوق میزد
  ...نمیکرد

  :اومد سوار ماشین شد و دستشو برام دراز کرد
  ...ندا هستم...سالم -

  ...باهاش دست دادم
  ...خوشبختم -

با لبخندي که از ...نداخیلی دلش میخواست سر بحث و باز کنه...تا زمان برگشتم به خونه برسه...گشتیمیه کم تو خیابون 
  :لحظه اول پهن بود رو صورتش گفت

  چی شد که یاد من افتادي؟؟؟ -
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  ...دوستم تو رو پیشنهاد داد...دنبال یه دختر پایه میگشتم -
  ...بدجور خورد تو برجکش ولی به روي خودش نیاورد

  ...امیدوارم شب خوبی داشته باشیم! حاال هرچی  -
  ...اگه فقط به حرف من گوش بدي شب خوبی خواهیم داشت -
  منظورت چیه؟؟؟ -
  ...منم هرکاري بخوام باهات میکنم...هرکاري نخواستم انجام نده...هرکاري ازت خواستم انجام بده -
  بعدش؟؟؟ -
  ...قرار ما فقط واسه یه شبه! بعدي نداره -
  ...حاال بذار امشب پیشت باشم شرط میبندم از این حرفت پشیمون میشی...باشه عشقم -

با آرامش و مظلومیتش که برام قابل ...با شرم و حیایی که همیشه توي نگاهش بود...بی اختیار با ساقی مقایسه اش کردم
  ...تحسین بود

م میدیدم که یه موي گندیده اش ارزشش از صد تا با اینکه امشب قرار بود شب خیلی سختی براش ایجاد کنم ولی ته دل
  ...امثال ندا بیشتر بود

در و باز کردم که دیدم ساقی مثل همیشه حاضر و آماده جلوي در ...به ندا گفتم تا وقتی نگفتم نیا تو...رسیدیم خونه
  ...رفتم جلو چونه اشو گرفتم و سرشو آوردم باال...سرشو انداخت پایین و سالم کرد...وایستاده

نمیدونستم از چی ولی مطمئن بودم برق خوشحالیه که صد در صد ...چشماش داشت برق میزد...تو چشماش خیره شدم
  ...بی ارتباط با اون بسته نبود

  :قبل از اینکه تصمیم عوض شه با صداي بلند گفتم
  ...بیا تو...ندا جون -

فکر میکرد من و خودش ...ا هم متعجب شده بودند...انتظار همچین چیزي رو نداشت...حالت چهره اش تغییر کرد
حتماً با خودش میگفت با وجود ...تنهاییم ولی حاال میدید که عالوه بر ما یه دختر خوشگل و لختم جلوش وایستاده

  همچین لعبتی دیگه منو میخواد چیکار؟؟؟
  :ندا با یه حالت مسخره گفت

  معرفی نمیکنید؟؟؟...نیما جان -
مهمون من یعنی ارباب تو هرچی ندا خانوم گفت ...ایشونم ندا خانوم هستن امشب مهمون منه...من برده ي...این ساقیه-

  فهمیدي؟؟؟...انگار من گفتم
  :از خجالت همونجوري که سرشو پایین انداخته بود گفت

  ...بله ارباب -
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به ساقی چپ نگاه کنه و چون دلم نمیخواست به جز خودم کسی ...واقعا نمیدونم که چرا این کارو کردم...نمیدونم
همین که از من ...نمیخواستم بپرسم اون بسته مال کیه...تحقیرش کنه ولی اون روز واقعا از دستش عصبانی بودم

  ...پنهونش کرده بود از نظر من مستحق مجازات بود
ه آشنایی داشت چون با انگار با این قضی...با اینکه حرفی در این باره با ندا نزده بودم ولی دیدم که خیلی تعجب نکرد

کامال میشد فهمید که به زیبایی ساقی ...غرور اومد جلوي ساقی و دستشو گرفت جلوي دهنش تا ساقی دستشو ببوسه
  ...به خاطر همینم میخواد پیش من تحقیرش کنه...حسادت میکنه

  ...ره کردم که این کارو بکنهولی باالجبار اشا...ته دلم راضی نبودم...نگاه متعجب ساقی از دستاي ندا به من افتاد
  ...یهو ندا یه سیلی خوابوند تو گوشش...اونم با تردید و دستاي لرزون دستاي ندا رو گرفت و شروع کرد به بوسیدن

  چرا یه جوري میبوسی که انگار چندشت میشه؟؟؟...سگ عوضی -
  ...ولی به روي خودم نیاوردم...گرفتبا دیدن این حرکت و اشکی که تو چشماي ساقی جمع شده بود دلم آتیش 

  :تا اینکه ندا گفت...ساقی دوباره دست ندا رو گرفت و اینبار با ولع بیشتري شروع کرد به بوسیدن و خوردن
    ...خب دیگه کافیه -

  ...ندا دوباره یه سیلی محکم خوابوند تو  گوشش...ساقی دست ندا رو ول کرد و سرشو انداخت پایین
  من تشکر نکردي که اجازه دادم دستمو ببوسی؟؟؟ده چرا از *جن -

  :صداشو شنیدم که زیر لب گفت...طاقت نگاه کردن به چشماي متعجب و غمگین ساقی رو نداشتم و رومو کردم اونور
  !ارباب...ممنون که اجازه دادید دستتون و ببوسم -
  ...حاال بیا لباسامو در بیار...خوبه -

  :سالن گفتمهمینجوري که داشتم میرفتم سمت 
  ...کار خانوم که تموم شد بیا ازمون پذیرایی کن...ساقی...ندا تو سالن نشیمن منتظرتم -

  :داشت شلوار ندا رو از تنش در میارود که تو همون حالت گفت
  ...چشم ارباب -

عذاب ...یدمولی اآلن فقط تو چشماش عذاب مید...وقتی من شکنجه اش میدادم از اینکه از من فرمان ببره لذت میبرد
اون میخواست منو ...همینم منو شاید یه کم آروم میکرد....اونم زنی که میسترس هم نبود...تحقیر شدن توسط یه زن

 ...توسط یکی دیگه عذاب بده و منم مقابله به مثل کردم

  ...د تو سالناوم...چند دقیقه بعد ندا در حالی که یه تاپ یقه باز با یه شلوارك سفید نازك و چسبون پوشیده بود
ولی در ...میخواست منو تحریک کنه ولی نمیدونم چرا هیچ حسی بهش نداشتم و دلم نمیخواست به بدنش نگاه کنم

انگار ندا هم  ...عوض به محض اینکه ساقی اومد ناخواسته نگاهم رو سینه هاي خوشگل و اندام رو فرمش ثابت موند
احساس کردم ساقی از ...اومد کنار من نشست و خودشو چسبوندبهم متوجه نگاه خیره ام به ساقی شد چون خیلی سریع
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دلم میخواست بهش بگم لعنتی تو اگه رو من انقدر ...این حرکت بدش اومد چون با حرص گوشه لبشو گاز گرفت
حساسی پس چرا داري با یکی دیگه منو دور میزنی؟؟؟کدومش و باور کنم؟؟؟این حرص و جوش خوردنت و یا کادوي 

  یونیت و؟؟؟سه میل
من سکوت کرده بودم و ندا هم هیچی نمیگفت ...سینی چایی و شیرینی و گذاشت رو میز و دوباره رفت طرف آشپزخونه

هم از این ...عصبی و کالفه پام و تند تند تکون میدادم...فقط گاهی احساس میکردم دستش و رو پام داره حرکت میده
نگاه درمونده ...حس پشیمونیم خیلی بیشتر بود...ی رو مجازات کنمکارم پشیمون بودم هم میخواستم یه جوري ساق

  ...ولی فعالً کاري ازم برنمیومد...ساقی تمام معادالت ذهنم و بهم ریخت
ندا که مشخص بود ...ساقی با یه ظرف میوه برگشت و گذاشت رو میز و رفت گوشه اتاق وایستاد و سرشو انداخت پایین

  :شده رو به ساقی  گفت یه کم از بی تفاوتی من خسته
  ...بیا اینجا جلوم زانو بزن...ده خانوم*آهاي جن -

نی میشدم و تو دلم ولی وقتی از دهن ندا میشنیدم عصبا...وقتی خودم گاهی این حرفا رو به ساقی میزدم لذت میبردم
  ...بهش فحش میدادم

  )ده اي یا اون؟؟؟*آخه زنیکه هرجایی تو جن( 
  :ندا پاشو دراز کرد گذاشت رو میز و گفت...ش نشستساقی اومد جلوش رو زانو

  ...بلیسش -
قبل از اینکه کاري بکنه اول به من نگاه میکرد تا اجازه شو از من بگیره منم با سر تایید ...ساقی با تردید به من خیره شد

  ... میکردم
کنم که یه روز میسترس داشته یه بار بهم گفته بود هیچ جوره نمیتونم تصور ...شروع کرد به لیس زدن پاي ندا

  ...منم حاال از همین حرفش سو استفاده کردم...باشم
  ...موهاي ساقی رو از پشت گرفت و کشید...ندا هم متوجه شد...معلوم بود چندشش میشه ولی چاره اي نداشت

  ...تخم سگ حرومزاده عین یه سگ واقعی لیس بزن -
  ...ندا چند بار با پشت دستش زد تو دهنش...چشماشو محکم بسته بودفقط ...ساقی درد میکشید ولی صداش در نیومد

  :موهاشو بیشتر کشید و تو گوشش داد زد
  ...بهم التماس کن که نزنمت...معذرت خواهی کن هرزه -

تردیدي که تو چشماي ساقی بود نشون میداد که غرورش اجازه همچین کاري و نمیده اونم در مقابل کسی که هم سطح 
  ...ولی با کشیده شدن بیشتر موهاش ناچار شد ازش معذرت خواهی کنه...ونتشخودش مید

  :موهاش و ول کرد و روشو کرد طرف من
  اینجا اتاق شکنجه هم داري؟؟؟ -
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  ...آره -
  ...برگشت طرف ساقی

  ...پاشو برو تو اتاق شکنجه تا بیام مرگ و جلوي چشمت بیارم -
با اینحال ساقی که ...ی سطحیه و ارباب بودن و فقط تو فحش و کتک میدونهمعلوم بود که شناخت ندا از این رابطه خیل

  :رفت پرسیدم
  قبال میسترس بودي؟؟؟...خیلی خشنی -
  !امشب همه آرزوهام و به واقعیت تبدیل میکنم...ولی خیلی عالقه دارم فقط موقعیتشو نداشتم...نه -

با اشاره من رفت ...ماش ازم اجازه گرفت و بعد دستم وبوسیدبا چش...تارفتیم تو اتاق ساقی چهاردست وپااومد جلوي من
  ...دست ندا رو هم بوسید

شاید ! حسابی ترسیده بود...همونجوري که جلوي ندا زانو زده بود یهو ندا پشت گردنش و گرفتو پرتش کرد رو زمین
  ...چون دیده بود که تنبیهات ندا از من سخت تره

دست و پاهاش و بست و نشست رو ...ند برداشت و اومد طرف ساقی و برش گردوندندا رفت از گوشه اتاق یه طناب بل
  ...شکمش

  :داد میزد و میگفت...چپ و راست میزد...شروع کرد به سیلی زدن صورت ساقی
  ...یاالااااااااااااااا...ازم بخواه که نزنمت...التماسم کن توله سگگگگگگگگ -

  :یزدمتو دلم باهاش حرف م...ساقی هیچی نمیگفت
میدونی تو مواقع عادي غیر از من کسی ...میخواي تا صبح سیلی بخوري؟؟؟خودت میدونی ساقی...بگو دیگه پدرسگ« 

تا یاد بگیري وقتی تو خونه ...باید غرورت له بشه...باید تحقیر شی...ولی اآلن باید درد بکشی...حق تعرض بهت نداره
  »...خودت و تودل این و اون جا کنیپس سعی نکن با کادوهاي گرون ...مال منی...منی

ولی ساقی دیگه ناي التماس کردنم ...ندا همینجوري بی رحمانه میزد و به ساقی دستور میداد که حرفشو گوش کنه
  ...دراز کشیده بود کف زمین و فقط درد میکشید...نداشت

  ...ندا دست از زدن برداشت و برگشت طرف من
  ...ینکه اصال حرف گوش نمیدهبرده تو اینجوري تربیت کردي؟؟؟ا -

  ...ولی براي حفظ اعتبار خودمم که شده باید به حرفش میاوردم...خنده ام گرفته بود و از این کار ساقی خوشم اومده بود
  :ترکه رو برداشتم و رفتم طرفش و به ندا گفتم

  اجازه میدي؟؟؟ -
شروع کردم به زدن ... که داشت بهم التماس میکردزل زدم تو چشماي خوشگل ساقی ...از رو ساقی بلند شد و کنار رفت

  :و با هر ضربه اي که میزدم یه چیز میگفتم
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  ...بگوووووووو...بگو که داري میمیري...بگو...التماس کن...یاال توله سگگگگ -
  :یهو ساقی  یه جیغ بلند زد و گفت

دارم ...وااااااااااااي بسه...کنمممممممممممممالتماستون می...اربااااااااااااااااااااب...آآآآآآآآآآآآآآآآیییییی -
  ...میمرممممممممممممممممممممم آآآآآآآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخخ

  :ندا اومد ترکه رو از دستم گرفت و خودش شروع کرد به زدن
  ...دیگه التماسم کنی فایده نداره...بی ارزش عوضی حاال بهت نشون میدم کی اربابه -

بدنش از دیروز سیاه و کبود ...به صحنه شکنجه شدن عشقم توسط یه زن خراب خیره شدمرفتم نشستم رو صندلی و 
  ...بود و این ترکه ها فقط باعث میشد زخماي دیروزي سر باز کنن

  ...ساقی دیگه داشت بیهوش میشد که ندا یهو لباساشو درآورد و رفت نشست رو دهن ساقی
  ... وظیفه ات و انجام بده...زودباش سگ کثیف -

اشکاش و میدیدم که قطره قطره از گوشه چشمش ...ساقی گریه اش گرفته بود ولی چاره اي به جز قبول کردن نداشت
  ...سرازیر میشد که نشونه تحقیرش بود

ندا اصال یادش رفته بود که رو چی نشسته و با چشماي ...از تکونایی که ساقی به بدنش میداد فهمیدم که داره خفه میشه
  ...و هواي خودش بودبسته تو حال 

  :براي اینکه به خودش بیارمش گفتم
  ...بسه دیگه مثل اینکه منم اینجاما! ندا -

  ...لبخند هوسناکی زد و رفت عقب تر رو سینه ساقی نشست...روشو برگردوند سمتم
  !میخوام ببینم این برده ات توالت خوبی هم هست یا نه!صبر کن عزیزم -

  :با صداي بلند و محکم گفتم
  !نـــــــــــــــه -

  ...التماس براي اینکه نذارم  این کارو بکنه...تو چشماي ساقی چیزي به جز التماس نبود
  چرا؟؟؟ -
  ...لیمیت ساقی توالته منم باید بهش احترام بذارم...من با ساقی از این کارا نمیکنم -
  ...کنهفکر نمیکنی سگتو یه کم لوس بار آوردي؟؟؟اون باید هرچیزي رو تجربه  -
  ...هرچیزي قانونی داره...گفتم که لیمیته -

از برده هاي قبلیم به عنوان توالت استفاده کرده بودم ولی با ساقی هیچ وقت نتونستم این کارو ...داشتم دروغ میگفتم
ودم و ولی من طبق همون قوانین نانوشته اي که بین خ...هرچند خودش تا حاال چیزي درباره مخالفتش نگفته بود...بکنم
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هیچوقت نتونستم ساقی رو فقط به چشم یه برده ...احساسم داشتم این مورد و از رابطه امون حذف کرده بودم
  ...نیمه گمشده ام...شایدم...مثل یه تیکه از وجود خودم...همیشه برام وراي آدماي قبلی زندگیم بود...ببینم

صداي گریه و جیغ ساقی ...و کشون کشون برد تا دم کمد موهاي بلند ساقی رو دور دستش پیچوند...پاشد سرپا وایستاد
در کمد و باز کرد و خرت و پرتاشو ریخت کف اتاق و از من خواست که ساقی رو  بذارم اون ...واقعا عصبیم کرده بود

  ...تو
  براي چی این کارو بکنم؟؟؟ -
  ...نمیخوام سر و صداش مزاحم کارمون بشه عزیزم -
  ...اگه ازش بخوام سر و صدایی ایجاد نمیکنه نگران نباش...استفاده نمیکنممن معموال از این روش  -
  اگه ازت خواهش کنم چی؟؟؟ -
  ...ساقی هم آسم داره نمیتونم این ریسک و بکنم...اینجا یه فضاي تنگ و بسته اس -
  ...خب چه بهتر اینجوري بیشتر شکنجه میشه و حسابی ادب میشه -

هنوزم اون کادوي ... من نباید با این قضیه انقدراحساسی برخورد میکردم...ب میشدندا راست میگفت ساقی باید اد
درد و سوزشش هم انقدر زیاد بود که یادم رفته بود حق ندارم از ...گرون قسمت مثل خاري بود که تو قلبم فرو میرفت

  ...بیماري ساقی سواستفاده کنم
سرشم مجبور بود بذاره رو زانوش تاجا ...ش که از پشت بسته بوددستا...تن سرد ساقی رو بلند کردم و گذاشتم تو کمد

در عوض برق شادي و تو چشمهاي ندا ...تو چشماش پر از غم بود ولی من نگاهمو ازش گرفتم و درو بستم...بشه
  ...میدیدم

یتونستم اگه اون تو خفه میشد چی؟؟؟من نم...دستمو گرفت و از اتاق برد بیرون ولی من چشمم هنوز به کمد بود
تا رفتیم تو سالن دستشو انداخت دور ...از کاراي ندا تعجب میکردم حتی مهلت نمیداد که من شروع کنم !صداشو بشنوم

فقط ...نمیدونم چرا هیچ حسی بهش نداشتم حتی با این کاراش تحریکم نشده بودم ...گردنم  و شروع کرد به بوسیدنم
  ... ه بودم تا صدایی از ساقی بشنوم که احساس کردم داره میزنه به در کمدگوشم و تیز کرد...عین مجسمه وایستاده بودم

  :با دستاش صورتمو نگه داشت و گفت...ندا متوجه شد که حواسم بهش نیست
  ! چی شده عزیزم؟؟؟ حواست به من نیست -

  ...یه نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم
  ...چیزي نشده -
  ادامه بدم؟؟؟ -
  ...اوهوم -
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حتی وقتی فکرشو میکردم اصال دلم ...دلم نمیخواست ادامه بده...نش و کشید رو لباش و یهو نشست رو زانوهاشزبو
من فقط میخواستم با این کارم ساقی رو اذیت کنم ولی اون ...این تصمیم از اولشم اشتباه بود...نمیخواست باهاش باشم

  ...که این صحنه ها رو نمیدید تا اذیت بشه
  ...لبه شلوارم تا بکشتش پایین که یهو به خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم دستشو گذاشت

  چی کار میکنی؟؟؟چرا رفتی عقب؟؟؟ -
  ...من آمادگیشو ندارم پشیمون شدم...ندا -
  یعنی چی؟؟؟پس واسه چی گفتی من بیام؟؟؟ -
  ...حاال هم زودتر برو...میگم که پشیمون شدم -
  ...شدهولی من هنوز کارم با تو تموم ن -
  درثانی تو که یه بار ارضا شدي دیگه چی میخواي؟؟؟...اوالً تو قرار نبود کاري با من داشته باشی -
  ...من تو رو میخوام -
  ...منو ببخش ولی عالقه اي به سکس باتو ندارم -

  ...رومو برگردوندم و داشتم میرفتم سمت اتاق شکنجه که اومد جلوم وایستاد
  ...بدن لخت من تو رو تحریک نمیکنه؟؟؟خوب بهم نگاه کن یعنی میخواي بگی دیدن -
  ...برو پی زندگیت...خواهش میکنم وقتتو با این چرت و پرتا تلف نکن -

  :غرورش برگشت سر جاش و خیلی محکم گفت...یهو حالتش عوض شد
جلوي در خونم صف من اراده کنم شصت نفر ...فکر نکن من به خاطر یه شب خوابیدن با تو بهت التماس میکنم -

لیاقت تو همین سگاي پاپتی و ولگردن که فقط به درد پارس کردن ...با من بودن لیاقت میخواد که تو نداشتی...وایستادن
  ...میخورن

  ...پوزخندي رو لبم نشست
  ...تا چند دقیقه پیش خودت محتاج همین سگ ولگرد بودي واسه ارضا شدنت -

  ...از تو اتاق شکنجه لباساشو برداشت و رفت رفت...سرشو با تاسف برام تکون داد
  :قبل از اینکه از سالن بیرون بره گفت

اگه دوباره هوس بازي به سرت زد !حواست باشه از این به بعد اول بفهمی قراره چیکار کنی بعد دنبال آدمش بگردي -
  ...سراغ من نیا

با فکر ساقی سریع رفتم تو اتاق ...رزش نداشتولی اون لحظه ناراحتی و عصبانیتش پشیزي ا...حق داشت حرص بخوره
  ...صداي خفیفی از تو کمد میومد که هرچی نزدیک میشدم بیشتر میشد...شکنجه

  ...اربااااااااب...دارم خفه میشم...دارم...باب...ار...نیــــــما -
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نفس بکشه و بازدمش و  به سختی میتونست...داشت میوفتاد بیرون که گرفتمش و بردمش رو تخت...در کمدو باز کردم
  ...با سرفه میداد بیرون

چشماش به زور باز ... اسپریشو آوردم براش زدم تا یه کم آروم شد...دست و پاشو باز کردم و خوابوندمش رو تخت
سرشو بلند کردم و چند قلپ آب ...براش یه لیوان آب آوردم و رو تخت کنارش نشستم...خیلی درد کشیده بود...میشد

  ...بهش دادم
اآلن جز پشیمونی چیزي ...فقط میدونستم که اگه یه لحظه به صداي وجدانم گوش نمیکردم...نفهمیدم اصالً چی شد

 ...نصیبم نمیشد

  :یه نفس عمیق کشید و گفت
  ...مرسی ارباب -

ش داشتم میمردم که بفهمم اون مال کیه ولی نمیتونستم چیزي از...باز اون کادوي گرون قیمت تو ذهنم شکل گرفت
یا اینکه ...اینجوري بیشتر از اینکه خر فرض شدم عصبانی میشدم...از اینکه بپرسم و ساقی انکار کنه...میترسیدم...بپرسم

اون موقع بود که ...اون موقع داغون میشدم...خیلی عادي اقرار کنه و بگه منتظر فرصت بودم تا این رابطه رو تموم کنم
  ...قدرتی نداشتم تا ساقی و پیش خودم نگه دارم چون هیچ...میفهمیدم ارباب بودنم کشکه
  ...بلند شدم از اتاق رفتم بیرون

  :نگاهی به گوشه و کنار خونه انداخت و گفت...رو مبل لم داده بودم و به سقف خیره شده بودم که ساقی اومد
  مهمونتون رفت؟؟؟ -

  ...بوسیدن و لیس زدن پاهام کرد دوال شد و شروع به...چهاردست و پا شد و اومد طرفم...سرمو تکون دادم
  ...چی کار داري میکنی؟؟؟از اتاق اومدم بیرون که بخوابی نه اینکه راه بیفتی دنبال من بیاي -
  ...التماستون میکنم...بذارید این لذتو منم ببرم...خوابم نمیاد...ارباب خواهش میکنم -

ساقی واقعا برام مثل یه فرشته ...بسته و عالقه مند میشدمدست خودم نبود که داشتم روز به روز بیشتر به این موجود وا
  ...بود

  ... خیله خب -
  ...شروع کردن به بوسیدن پاهام و درست مثل همه کارهاش با مهارت و دقت انجامش میداد

و  با اینکه خستگی اون روز...میدونستم اگه چیزي نگم تا صبحم صداش در نمیاد...ده دقیقه بدون مکث داشت می بوسید
  :با این کارش حسابی از تنم درآورد ولی چون میدونستم تو این حالتش خیلی داره درد تحمل میکنه گفتم

  ...کافیه دیگه -
  ...بلند شد که بره...سرشو بلند کرد و یه لبخند شیرین ولی خسته صورتشو پوشوند

  کجا میري؟؟؟ -
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  ...اآلن برمیگردم ارباب -
چرا این حرکت ساقی انقدر برام لذت داشت ولی از ...انگار رو ابرا بودم...چشمامو بستمدوباره سرمو به مبل تکیه دادم و 

ولی هنوز یه چیزي رو دلم ...بوسه هاي حریصانه ندا ذره اي لذت نمیبردم؟؟؟آرامشی که ساقی بهم داد بی نظیر بود
  ...سنگینی میکرد

نگاهم و که دید سریع عقب رفت و صاف ...جب باز کردمداشت همونجا خوابم میبرد که با بوسه اي رو لبم چشمامو با تع
  :وایستاد

  ...معذرت میخوام ارباب -
  ...واسه همین تعجب کردم...هیچوقت بی اجازه منو نمی بوسید

  ...مهم نیست -
  !!!ولی انگار همون بسته کادو تو دستش بود...نمیدونم درست میدیدم یا نه...نگاهم به دستش افتاد

  ت؟؟؟اون چیه تو دست -
  :با تردید و دستاي لرزون گرفت طرفم

 ...این براي شماست...این -

  ساقی چی میگفت؟؟؟...اگه بگم چندثانیه ضربان قلبم متوقف شد دروغ نگفتم...عین یخ وا رفتم
  ...صاف رو مبل نشستم

  واسه من؟؟؟به چه مناسبت؟؟؟ -
  ...اومد جلوم رو زانوش نشست

من این کادو رو به خاطر زحمتایی که تو این یک سال برام ...آشناییمون بود دیروز سالگرد اولین روز...ارباب -
میدونم خیلی کمه و ارزش شما ...کشیدیدو به جبران دردسرهایی که به خاطر وجود من براتون ایجاد شده گرفتم

  ...ولی امیدوار بودم بتونه گوشه اي از محبت هاتون و جبران کنه...بیشتراز ایناست
سالگرد ...من چی فکر کرده بودم و حاال ساقی چی داشت میگفت...خشکم زده بود...نمیدونستم چی بگمواقعا 

  ...تنها چیزي که هیچ وقت به ذهنم نمیرسید...آشنایی
حاال که نگاش میکردم ...بسته رو باز کردم و ساعت و از توش درآوردم...به روي خودم نیاوردم که میدونم توش چیه

  ...قشنگ و خوش دستهمیدیدم که چقدر 
  کی به تو گفت واسه من کادو بخري؟؟؟حتما به خاطرش هرروز میرفتی بیرون آره؟؟؟ -
آخه میخواستم یه یادگاري ...میخواستم همون موقع بگیرم ولی امروز آماده شد...من فقط دیروزرفتم بیرون...نه ارباب -

  ...ش حک  کننبراتون بمونه واسه همین دادم حرف اول اسمتون و رو صفحه ا
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صبح انقدر عصبانی بودم که متوجه حرف ان التین که پایین صفحه ساعت طالکوبی شده ...به صفحه ساعت نگاه کردم
  ...بود نشدم

اون تمام این مدتی که من کتکش میزدم میدونسته که بی ...من به خاطر این موضوع چقدر بال سرش آورده بودم
خطاکار بودم که به غرورم بال و ...آره...حاال من بودم که خطاکار محسوب میشدم...ولی به روي خودش نیاورد...گناهه

  مجازات گناه ارباب چیه؟؟؟...برده که خطا کنه تنبیه میشه...پردادم و چیزي راجع به این بسته ازش نپرسیدم
در بغلش میکردم و دلم میخواست همونجا انق...دوباره دوال شدو پاهامو بوسید...با آشفتگی به چشماش نگاه کردم

  ...ولی آخه من اربابش بودم نه دوست پسرش...میبوسیدمش تا تالفی این یکی دوروز دربیاد
ولی حاال اون داشت به خاطر محبت ...یعنی یک سال گذشت؟؟؟تو این یه سال من چه بالهایی که سرش نیاورده بودم

  وقتش نبود منم ازش تشکر کنم؟؟؟...هام ازم تشکر میکرد
  ...اهام بلندش کردم و سرشو باال نگه داشتم و تو چشماي مشکی خوشگلش خیره شدماز رو پ

  چرا انقدر پنهون کاري کردي که بعدش مجازات شی؟؟؟ -
  ...همه مزه اش به همین پنهون کاري و کتکاشه...مهم نیست ارباب -
  ...ناحق ازم کتک خورديمن نیمام فهمیدي؟؟؟به جبران این دو روزي که به ...امشب از ارباب خبري نیست -
  ...ارباب من ناراحت نیستم -
  ...حاال پاشو برو تو اتاقم تا منم بیام...دیگه هم حرف نباشه...گفتم امشب ارباب نیستم -
  ...چشم -

  ...ساعتی که برام خریده بود و بوسیدم و گذاشتم تو جعبه اش و رفتم تو اتاق
از رو زمین بلندش کردم و خوابوندمش رو ...اومد جلوم زانو زد رفتم جلو تا منو دید سریع...رو تخت نشسته بود

  ...شاید انتظار اینهمه مالیمت و نداشت...باتعجب بهم خیره شد...تخت
شروع ...ولی نذاشتم زیاد درد و حس کنه...وقتی من رفتم روش درد کشید...بدنش سرد بود...خودم و کشیدم روش

  :یه گاز کوچیک از الله گوش گرفتم و گفتم...هاي کوچیک رفتم تاگوشش کردم به بوسیدن لبش و همینطور با بوسه
  آماده اي تا یه شب فراموش نشدنی برات بسازم؟؟؟-

  ...نفساش از همین اآلن نامیزون شده بود
  ...آماده ام-

***  
میکنم جوري رفتار میکردم که انگار دارم بهش لطف ...یه شب خوب براش ساختم...با حفظ حریم و محدودیت هاش

  ...ساقی رو نمیدونم ولی من هیچوقت دلم نمیخواست که اون لحظه ها تموم بشه...ولی من خودم هم داشتم لذت میبردم
  ...صورتشو ناز کردم که چشماشو باز کرد و بهم خیره شد...چشماش و بسته بود...کنارش دراز کشیدم
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  :بدون اینکه من ازش بخوام لبامو بوسیدو گفت
  ...محشربود...مرسی نیما جونم-
  تالفی این دو روز دراومد بانو؟؟؟...قابل تورو نداشت-
  ...خیلی زیاد...بـــــــله-
  حاال من کادو واست چی بخرم؟؟؟-
شما تو این یه سال خیلی بهم محبت ...من بایدبه عنوان تشکر ازشما براتون کادو میگرفتم...من کادو نمیخوام...هیچی-

چون نه روي ...اگه شما نبودید من میمردم...بهم جاي خواب دادید...ك آوردید خونتونمنوتو اون سرماازپار...کردید
  ...برگشتن به خونه رو داشتم نه مثل آواره ها زندگی کردن

  ...دیگه نگفت که من عوض این کاري که براش کردم چقدر ازش کار کشیدم و اذیتش کردم
خیلی ناشی بودم بهم آموزش دادید که بتونم مثل یه برده  من...شما به خاطر من از خیلی موقعیت هاتون گذشتید-

  ...اآلنم مطمئنم که بزرگترین شانس من تو زندگی دیدن شما بوده...بهتون خدمت کنم
  ...پیشونیش و به خاطر اینهمه مهربونیش بوسیدم

  پول این ساعت و از کجا آوردي؟؟؟-
  ...دماز پولی که شما هرماه به حسابم میریختید پس انداز کر-
  ...باالخره منم تو این یه سال روزاي خوب زیادي داشتم که بخوام به خاطرش ازت تشکر کنم...پس یه چیز ازم بخواه-
  ...کاري که اآلن کردید برام بهترین هدیه بود ولی-
  ...ولی چی؟؟؟چی میخواي؟؟؟بگو-
  ...من فقط شما رو ارباب خودم میدونم...تاوقتی من شما رو دارم ازمن نخواید که واسه کس دیگه اي هم بردگی کنم-

سرشو گرفتم ...راست میگفت کارم درست نبود ولی خشم و عصبانیت چشمامو کور کرده بود...منظورش قضیه ندا بود
  ...تو بغلمو موهاشو نوازش کردم

 ...دیگه این کارو نمیکنم...باشه-

***  
شبی که ...تمام صحنه ها مثل فیلم از جلوي چشمام رد شد...قبلساقی تو بغلم خوابید و من بی اختیار رفتم به یک سال 

از ترس ماموراي پارك دنبالم اومد و برام تعریف کرد که چی به سرش اومده ...رو چمنا خوابیده بود...تو پارك دیدمش
بهش ...و چه جوري گول یه شرکت اینترنتی و خورده و به خاطرش تو روي خانواده اش وایستاده و اومده تهران

از ...پیشنهاد دادم که بیاد تو خونه من کار کنه تا ماه به ماه بهش پول بدم و خانواده اشم نفهمن که چه رودستی خورده
ولی از همون روز اول با این امید بهش پیشنهاد کار دادم ...سر ناچاري با تردید زیاد قبول کرد و شد خدمتکار خونه ام

  ...خواد باهاش باشمکه بتونم یه روزي اونجور که دلم می
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همون موقع بود که از بد شدن حالش تازه فهمیدم آسم داره ولی به من ...یادروزي افتادم که اولین بار بهش سیلی زدم
بعدشم براي تنبیه گفتم باید تا صبح تو حیاط ...نگفته بود چون فکر میکرد اگه بدونم مریضه بیرونش میکنم

  ...ارم پشیمون شدمبماند که بعدش مثل سگ از ک...بخوابه
روزي که در اتاق ...دورانی که شبانه روز فکر میکردم و نقشه میکشیدم که چه جوري با این سبک زندگی آشناش کنم

  ...شکنجه رو باز گذاشتم و بعداً که دوربین اتاق و چک کردم دیدم چقدر از دیدن وسایل هول کرده بود
وقتی سرش داد زدم و انقدر هول کرد که براي ...یش و بیشتر کردموقتی با دادن یه کتاب بی دي اس ام بهش کنجکاو

وقتی جلوش جوري وانمود کردم که میخوام برده ...اونجا بود که فهمیدم داره آماده میشه...اولین بار بهم گفت ارباب
ه بود و حاال تالش چند ماهه ام به ثمر نشست...بیارم ولی ساقی نذاشت و با صراحت گفت که من میخوام برده ات بشم

  ...منم از خدا خواسته قبول کردم...ساقی خودش اینو ازم خواست
ساقی به خاطر ...یاد سختی هایی افتادم که جفتمون کشیدیم...وقتی قراردادو امضا کردیم و دوره آموزشیش شروع شد

  ...تحمل درد شکنجه ها و من به خاطر عذابی که ساقی میکشید
  ...د میشد پشیمون میشدم و همین پشیمونی و اینکه داشتم عوض میشدم عصبیم میکرداز همون اول وقتی تنبیهش زیا

من ساقی رو میخواستم از این ...و اآلن که چند ماه از شروع رابطه ارباب و بردگی من و ساقی میگذره دچار تردید شدم
م و پیشنهادي بهش بدم که ولی تا وقتی از احساس واقعیش باخبر نمیشدم نمیتونستم ریسک کن...نظر مطمئن بودم

  ...باید خیلی فکر میکردم...تهش سنگ رو یخ بشم
***  

یعنی درست از همون شبی که بهش کادو دادم و تاصبح تو بغلش ...چندروز بود که رفتار ارباب عجیب شده بود
نه از تنبیه خبري بود ...همش یاتو اتاق کارش بود یا جلوي تلویزیون...خیلی سرد شده بودو زیاد طرفم نمیومد...خوابیدم

  ...انگار فکرش مشغول بودو من نمیدونستم مشغول چی...نه حتی یه نگاه یا حرف زدن معمولی
یا اینکه مثل دفعه قبل ارباب فکر کنه که کاري کردم وحاال اینجوري ...از اینکه کاري کرده باشم...میترسیدم
  ...نداشتن توجه ارباب برام زجر بود...ت ترین تنبیه عمرمسخ...شایداینم یه جور تنبیه برام محسوب میشد...توخودشه

نمیدونستم ...گاهی اوقات حس میکردم که زل زده بهم ولی وقتی برمیگشتم سمتش میدیدم غرق صفحه تلویزیونه
  ...اصالً نمیدونستم به من ربط داره که بخوام دخالت کنم یانه...کاري از دست من برمیاد یانه

اصالً ...ازاین رابطه؟؟؟نکنه برده خوبی براش نبودم؟؟؟نکنه تو فکرآوردن یکی دیگه اس؟؟؟اصالً نکنه ارباب خسته شده
  نکنه میخواد ازدواج کنه با یه دختر عادي؟؟؟... نکنه میخواد ازارباب بودن استعفا بده

من فقط ...من نمیدونه اون چیزي از احساس...نه نمیدونه...میدونه که...ارباب میدونه که من چقدر بهش وابسته ام...نه
از کجا باید بدونه که چی تو این دل من داره میگذره؟؟؟از کجا باید بدونه که اگه ...ازش خواستم که برده اش بشم

از کجا باید بدونه که من ...خودم خواستم برده اش بشم به خاطر عالقه اي بود که بهش داشتم نه عالقه ام به این رابطه
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درد و شکنجه هاي بعدش و تحمل کردم؟؟؟از ترس اینکه نکنه کس دیگه اي وارد زندگیش  به خاطر عشق برده شدم و
چه ...من نیما رو میپرستیدم...خودم خواستم همونجوري در کنار باشم که اون میخواد...بشه و کم کم بهش وابسته بشه

م جز درقالب برده جور دیگه وقتی فهمید...فرقی داشت برده اش باشم یا همسرش؟؟؟مهم این بود که درکنارش بودم
ولی دراصل ...تصمیم گرفتم جوري وانمود کنم که انگار واقعا خودم همچین چیزي رو میخوام...اي نمیتونم باهاش باشم

شاید کم کم ...شایدبعدها از اینهمه حس مالکیت و تسلطش به خودم لذت میبردم...واسه من فقط و فقط نیما مهم بود
ولی اولش که هیچ حسی به این رابطه ...ادم سخت و طاقت فرسا نیست و میشه ازش لذت بردفهمیدم که برده بودن زی

  ...چیزي جز درد و عذاب نصیبم نمیشد...ها نداشتم
من حتی از ...و اآلن از فکر اینکه نکنه داره به کس دیگه یایه نوع دیگه از رابطه فکر میکنه تمام وجودم به رعشه میفته

سختیش و ...دردش و تحمل کردم... استم کوچکترین تغییري تو روندرابطه امون ایجادبشهترس از دست دادنش نخو
 ...ولی حاال میدیدم که شاید اشتباه کردم... که نیمارو داشته باشم...تحمل کردم

***  
که  نیما سرکار بود و من تو خونه تنها مشغول تمیز کاري بودم...سه روز از رابطه سرد ایجاد شده بینمون میگذشت

واسه همین ...نیما گفته بود حق ندارم جواب شماره هاي ناشناس و بدم...یه شماره ناشناس بود...گوشیم زنگ خورد
کنجکاویم نذاشت بازش ...ولی بالفاصله بعدش از همون شماره اس ام اس اومد...گذاشتم انقدر زنگ بخوره تا قطع بشه

  ...نکنم
  ...اگه ارباب جونت واسه ات مهمه...بتهال...به نفعته که جواب بدي ساقی خانوم -

اون کی بود که هم اسمم و میدونست و هم از برده بودنم خبر داشت؟؟؟به جز ...چشمام گشاد شد و ضربان قلبم تند
ولی حاال این خیلی راحت ...چند تا از دوستاي نیما که تو مهمونیاشون بودن کسی جزئیات رابطه امون و نمیدونست

  ...چون اونا هم هیچ کدوم شماره منو نداشتن... یعنی ممکنه دوستاي نیما باشن؟؟؟ نه...تنم حرف میزددرباره ارباب داش
شاید یکی قصد ...بازم تردید داشتم که جواب بدم یا نه...با بلند شدن دوباره صداي زنگ گوشیم به خودم اومدم

له اگه ارباب جونت واسه ات مهمه بدجوري رو ولی جم...شاید میخواد یه کرمی بریزه... مزاحمت و آزار و اذیت داره
  ...مخم بود

  :با استرسی که تمام تنم و به لرزه انداخته بود جواب دادم
  بله؟؟؟ -

  :صداي کلفت و خشن مردي تو گوشی پیچید
ما با اربابت یه خورده حساب کوچیک داشتیم که همین چند دیقه ...خوب گوش کن ببین چی میگم خانوم کوچولو -

ما ماموریتمونو انجام دادیم ولی اگه برات ...اگه دوست داري حالش و بدونی باید بگم افتضاحه...فش کردیمپیش صا
حالیته ...بعدشم شتر دیدي ندیدي...مهمه زنده موندنش برو به آدرسی که واست میفرستم و برسونش درمونگاه
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گرفتی چی ...کارش به دوا و درمونم نرسه که؟؟؟وگرنه دفعه بعد که زمان تسویه حساب رسید کاري میکنیم که دیگه
  میگم؟؟؟

  یعنی داشتم درست میشنیدم؟؟؟ ... شاید داشت یه چیز دیگه میشنید و اینا رو تحویلم میداد... به گوشام اعتماد نداشتم
  :زبون الل شده ام و به زور به کار انداختم و درحالیکه براي گفتن هر کلمه جون میکندم نالیدم

  راست میگید؟؟؟...از کجا میشناسید؟؟؟از کجا بدونم که...من و...هستید؟؟؟منشما کی ...ش -
به نظر من اگه دل پري ازش داري حرفمون و باور نکن و ...اونش دیگه بستگی به میزان ارادت شما به اربابت داره -

ی فکر کنم اسم ارباب پاشا به ول...اینکه از کجا میشناسیمتم خیلی مهم نیست...بذار انقدر تو اون خونه بمونه تا بمیره
  ...فعالً...تا همینجا بدونی برات بسه...گوشت خورده باشه کوچولو

  الو؟؟؟... شماره منو از کجا...الو -
  واااااي این دیگه چه مصیتی بود؟؟؟

***  
کسی ...قویهنیماي من ...نیما حالش بده؟؟؟محاله...تماس قطع شده بود و من هاج و واج مات فضاي رو به روم بودم

ولی آخه بهم خوردن رابطه ما چه سودي براشون ...اینامیخوان رابطه مارو خراب کنن...نمیتونه بالیی سرش بیاره
ارباب ...حتی یه بارم تو یه مهمونی دیده بودمش...اسمش و شنیده بودم...ارباب پاشا...یاد اسمی که گفت افتادم...داره

چون انقدر با برده هاش بد رفتار میکرد که ...همیشه به اعتبار نیما حسادت میکرد...بودولی نه به جذابیت و اقتدار نیما
در حالیکه همه نیما رو قبول ...اعتبارش بین دور و بریاش زیر سوال رفته بود...همه به یه ماه نکشیده از پیشش میرفتن

  ...و حاال هم باالخره زهرش و ریخت...داشتن
چشمامو بسته بودم و زیر لب دعا میکردم ...خدایا جواب بده...خدایا جواب بده...فتمبادستاي لرزونم شماره نیمارو گر

  ...ولی هر بوق آزاد مثل ناقوس مرگ تو گوشم پخش میشد
حتی وقتی ...نیما هیچوقت تماس منو بی جواب نمیذاشت...تماس قطع شدو کاش همون موقع ضربان قلب منم قطع میشد

  ...بعداً زنگ میزنم سرش شلوغ بود برمیداشت و میگفت
با فکر اینکه شاید نیما باشه سریع بازش کردم ولی همون مرده بود که یه ...اس ام اس بود...گوشیم تو دستم لرزید

  ...آدرس برام فرستاده بود و زیرشم نوشته بود عجله کن
رد هیچوقت بی اجازه از چه اهمیتی داشت که نیماتاکید میک...دوییدم سمت اتاقم تاحاضر شم...تردیدو کنار گذاشتم

من نگران نیما بودم و اون لحظه چیزي به جز دیدنش ...خونه بیرون نرم و به طور قطع تنبیه سختی در انتظارم بود
  ... حتی اگه احتمال این اتفاق یک درصدم باشه بازم ارزش داشت که بهش بها بدم...آرومم نمیکرد

ولی اگه ...خواستم اول برم شرکتش تا مطمئن شم...م و بهش دادمیه آژانس گرفتم و آدرسی که تو کاغذ نوشته بود
  ...هر چی زودتر برسم بهتره...راست باشه همین وقت تلف کردنا هم به ضررش تموم میشه
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یه خونه ویالیی یه طبقه بود ...سریع کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم...انقدر آشفته بودم که اصالً نفهمیدم کی رسیدیم
تاریکی بیش از حدش که با پرده هاي کلفت حتی جلوي ...سریع دوییدم تو خونه...درشم باز بود...ط کوچیکبا یه حیا

  ...چشمام که به تاریکی عادت کرد فهمیدم سالن خالیه...نور خورشیدم گرفته بودن نمیذاشت تو نگاه اول چیزي ببینم
  :آب دهنم و قورت دادم و داد زدم...ترس تمام وجودم و گرفت

  نیمـــــا؟؟؟ -
چشمم خورد به تک اتاقی که ته راهرو ...هیچ جوابی جز انعکاس صداي خودم که تو سالن خالی پخش میشد نگرفتم

همینکه رفتم سمتش در ورودي با صداي بلندي بسته شدو من عین فنر از جام پریدم و صداي جیغم پرده گوشم و ...بود
 ...لرزوند

کسی که در و ...ولی هیچکس اونجا نبود...شایدارباب پاشا...ه با کسی رو به رو بشمبا ترس و لرز برگشتم با این فکر ک
قفل ...دوییدم سمت در و دستگیره اش و باال پایین کردم...شایدم باد در و بسته...بست بیرون خونه بود

اومدنم به اینجانقشه فقط میدونم ...چرا؟؟؟نمیدونم...از کی؟؟؟نمیدونم...من احمق رو دست خوردم...گیرافتادم...بود
  ... بود

  ...مشتامو گره کردم و محکم کوبیدم به در فلزي
  ...کمـــــــــک...یکی نجاتم بدهههههههه...منو بیارید بیروووووون...آهااااااااي -

یگه از پشت اون در و دیواراي محکم و از تو یه خونه ویالیی که به احتمال زیاد در حیاطشم د...میدونستم تالشم بیخوده
  ...با اینحال اشک میریختم و التماس میکردم...بسته بود صدام به گوش کسی نمیرسید

  ...من اینجا گیر افتادم...تو رو خدا نجاتم بدید...اآلن اربابم نگرانم میشه...تورو خدا یکی بیاد منو ببره بیرون -
 ...حموم ...دستشویی ...ار کرد زیر و رو کردمبلند شدم و گوشه و کنار خونه رو به امید پیدا کردن راهی که بشه ازش فر

از شدت بوي نا اصالً نمیشد ...اتاق ته راهرو هم که بیشتر به انباري میخورد...همه جا رو زیر و رو کردم ...آشپزخونه
پنجره ها به سمت پشت ساختمون که کامالً متروکه ...رفتم سراغ پنجره هاي سالن و پرده هاشو کنار زدم...نفس کشید

  ... بود باز میشد و  حفاظ آهنی داشت
  :میله هاي پنجره رو گرفتم و دهنم و از الش رد کردم  جیغ زدم

  ...تو رو خدا به دادم برسیــــــــــد...یکی بیاد منو نجات بدههههههههه... کمـــــــــــک -
چه مصیبتی بود؟؟؟ ایندفعه نیما  این دیگه...همونجا زیر پنجره نشستم و به حال خودم زار زدم...ولی هیچی به هیچی

با اینکه از فکر سالم بودنش و حقیقت نداشتن حرفاي اون مرتیکه ...وقتی ببینه بی اجازه رفتم بیرون زنده ام نمیذازه
چه جوري باید بهش ثابت میکردم همش نقشه ...خوشحال بودم ولی میدونستم که عاقبت خوبی در انتظارم نیست

ترجیح میدادم همونجا بمیرم تا اینکه ...ولی اگه بهم اجازه صحبت بده...دن اس ام اسا بتونمبوده؟؟؟شاید با نشون دا
  ...بخوام باهاش رو به رو بشم
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تو اون تاریکی اتاق با دست ...سریع به سمت کیفم هجوم آوردم و خرت و پرتاشو ریختم بیرون...یهو یادگوشیم افتادم
  ...پس گوشیم کو؟؟؟نکنه...ردموسایلم و اینور اونور کردم ولی پیداش نک

من دیگه خودم و مرده ...انقدر هول کرده بودم که گوشیم و تو خونه جا گذاشتم...دو دستی کوبیدم تو سرم
مطمئن ...نیما من و میکشت...نبردن گوشی با خودم هزارتا گناه...اگه بیرون اومدن بدون اجازه ام یه گناه بود...میدونستم

همین روز و توي همین خونه ...زندگی واسه من دیگه تموم شده بود...لم بیرون میرفتم چه نمیرفتمچه از اینجا سا...بودم
 ...منحوس به ته خط رسیده بودم

***  
ولی انقدر استرس ...پنجره باز بود و هوا واسه نفس کشیدن داشتم...انقدر اونجا نشستم زار زدم که به نفس نفس افتادم

مونده بودم با این مصیبت جدید چه جوري سر ...انقدر گریه کرده بودم که نفس کم آوردمو دلنگرونی تو وجودم بود و 
  ...کنم که یهو رنگ آبی اسپري ام از بین وسایل کیفم که پخش زمین بود به چشمم خورد

عشقم همیشه ...کار نیما بود...لبخندي رو لبم نشست...اسپریم...خودش بود...با چشماي گشاد شده رفتم سمتش
من همه اسپریامو به خودش داده بودم ولی اون بعضی وقتا یواشکی تو کیفم یا تو کشوم ...اسش به بیماریم بودحو

با یاد مهربونیاي زیرپوستیش یه قطره اشک دیگه از چشمام سرازیر شد و چند ...جاسازي میکرد که یهو لنگ نمونم
  ...پاف از اسپري ام زدم

نمیدونستم دقیقاً چند ساعته که اونجام ولی گرگ و میش بودن ...د گشنگیم افتادمحاال که مشکل تنفسم رفع شده بود یا
اآلن تو چه حالیه؟؟؟یعنی تا اآلن متوجه غیبتم ...عشق من...نیماي من...نیما...واي...هوا نشون میداد که دم غروبه

یرشم رفع شده باشه و راحت تر غیبتم براش مهم هست یا نه؟؟؟اصالً شاید با نبود من مشغله فکري اخ...شده؟؟؟اصالً
  ولی من چی؟؟؟من حقی نداشتم این وسط؟؟؟...از کجا معلوم...زندگی کنه

هیچی توش نبود به جز ...با این امید که شاید اگه زنده بمونم بتونم یه بار دیگه ببینمش راه افتادم سمت آشپزخونه
عین قحطی زده ...سته بیسکوییت ساقه طالیی پیدا کردمدونه دونه همه رو باز کردم تا اینکه تو یکیش نصفه ب...کابینت

هیچوقت فکرشم نمیکردم که یه روز براي خوردن ساقه طالیی که ...ها برش داشتم و چندتا پشت سر هم خوردم
  ...همیشه به خاطر خشک بودن مسخره اش میکردم انقدر تمایل داشته باشم

یعنی تا کی قراره اینجا موندگار شم؟؟؟چرا ...زانوهام و بغل کردم باتکیه به دیوار نشستم و...دوباره برگشتم تو سالن
هیچکس نمیومد حداقل بگه واسه چی اینجا زندانی شدم؟؟؟گناهم چی بود؟؟؟چرا تا حس میکردم زندگی روي خوشش 

  و داره بهم نشون میده تمام کائنات دست به دست هم میدادن تا خالفش و بهم ثابت کنن؟؟؟چـــــــــــرا؟؟؟
  ...انقدر فکر و خیال کردم که نفهمیدم چه جوري از خستگی و بیحالی خوابم برد

***  
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فقط الي چشمام و باز کردم و تو ...با شنیدن صدایی مثل لوالي در زنگ زده از خواب پریدم ولی نا نداشتم تکون بخورم
قرار گرفت و دوباره بهم امید زندگی تاریکی مطلق اتاق نور چراغاي بیرون و دیدم که از الي در ورودي چشمام و هدف 

 ...داد

در ...نه خواب نبودم...خدایا درست میبینم؟؟؟در بازه؟؟؟یعنی دیگه آزادم؟؟؟سریع پاشدم و چشمامو محکم مالیدم
ولی نه تو حیاط و نه تو ...ولی کی بازش کرد؟؟؟با فکر اینکه شاید هنوز اون دور و بر باشه دوییدم بیرون...واقعاً باز بود

  ...کوچه پرنده هم پر نمیزد
وسایلم و جمع کردم تو کیفم و سریع تا دوباره کسی نیومده از اون خونه نحس ...با گیجی و سردرگمی برگشتم تو خونه

  ...و خراب شده زدم بیرون
دن وقت پیدا کر...نمیدونستم ساعت چنده ولی خدا رو شکر انگار هنوز نصفه شب نشده بود که ماشینا تو خیابون بودن

خونه اي که دیگه بعید میدونستم جایی توش داشته ...یه دربست گرفتم و راه افتادم سمت خونه... آژانس نبود
شاید از نظر خودم بی ...اصالً نمیدونستم چه جوري دارم میرم اونجا و با چه رویی قراره تو چشماي نیما نگاه کنم...باشم

  بت میکردم؟؟؟گناه بودم ولی این بی گناهی و چه جوري باید ثا
تا یه بار دیگه ...باید برم...حتی اگه از خونه بیرونم کنه...باید میرفتم...به هر حال خونه نیما تنها سرپناهی بود که داشتم

  ...شاید براي آخرین بار...ببینمش
این نقشه ...مبه حال عشقم که به زبون نیاورده باید تو قلبم دفنش میکرد...تمام طول مسیر و اشک ریختم به حال خودم

فقط میخواست کاري کنه تا ما واسه همیشه راهمون از هم ...از طرف هرکسی که بود هدفش نه شکنجه من بود نه نیما
  ...جدا شه

  :صداي نیما اون روزي که داشتیم قرارداد امضا میکردیم تو گوشم پیچید
من فقط چند بار بهت ...ز آب تکون نمیخورهفکر نکن هربار که قوانین و زیر پا بذاري فقط تنبیه میشی و بعدش آب ا«

ولی اگه تعداد تخلفت زیاد ...اونم بستگی داره که دلیل قانع کننده اي واسه کارت داشته باشی یا نه...آوانس میدم
  »...همه چیز بینمون تموم میشه...دیگه صبر نمیکنم تا دالیلت و بشنوم...شد

  یکردم؟؟؟با این وجود من دیگه باید دلم و به چی خوش م
با قدم هاي نامطمئن رفتم سمت ...نفس عمیقی کشیدم و بازدمم و بریده بریده بیرون دادم...کرایه رو دادم و پیاده شدم

  ...خونه و زنگ زدم
  نگرانم بوده؟؟؟...یعنی نیما منتظرم بود؟؟؟یعنی...انقدر سریع که تعجب کردم...در بالفاصله باز شد

نمیدونستم این تپش هاي کوبنده قلبم از اضطرابه یا ...ک میشدم استرسم بیشتر میشدبا هر قدمی که به ساختمون نزدی
دستم و ...ماشین نیما توحیاط پارك بود همینکه از کنارش رد شدم احساس گرما کردم...از شوق دیدن دوباره نیما
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نگرانم ...دنبال من؟؟؟یعنی یعنی رفته بود...انگار که تازه از بیرون اومده باشه...گذاشتم رو کاپوت گرم گرم بود
 بوده؟؟؟

اصالً معلوم نبود ...برعکس چیزي که فکر میکردم نیما نگرانم نشده بود که بخواد بیاد استقبالم...رفتم تو خونه
قبل از اینکه برم تو اتاقش با شنیدن صداي جیرجیر صندلی گهواره ایش راهمو به سمت سالن نشیمن کج ...کجاس

ص زمان عصبانیتش پشت به من نشسته بودو به ظاهر محو منظره حیاط بود ولی میدونستم روي صندلی مخصو...کردم
  ...که تو ذهنش داره نقشه قتل منو میکشه

میدونستم تقریباً ...با قورت دادن مداوم آب دهنم بغضم و مهار میکردم...ازهمونجا چهاردست و پا شدم و رفتم سمتش
  ...ولی میخواستم همه تالشم و بکنم...هیچ امیدي به بخشش نباید داشته باشم

به جلوي پاش که رسیدم ...محو فضاي رو به روش صندلیشو تکون میداد...نه یه کلمه حرف میزد نه روشو برگردوند
  ...صورتم و مالیدم به پاش و شروع کردم به بوسیدن...پاشو رو زمین ثابت کرد و صندلی از حرکت وایستاد

  ...قلبم هزارتیکه شد و چشمه اشکم جوشید...و بلند شد ازم فاصله گرفت به دقیقه نرسید که پاشو کشید
  ارباب؟؟؟-

  ...شاید این سکوتش بهترین موقعیت بود براي اینکه حرفم و بزنم...هیچ جوابی نگرفتم
  ...ارباب باور کنید که من مجبور-
  ...ببر صداتو-
  ...ولی...میدونم اآلن چه فکري درباره ام میکنید-

  ...انقدر با جذبه که الل شدم...انقدر با اقتدار...سمتمچرخید 
  چی باعث شده که فکر کنی من وقت ارزشمندم و براي فکر کردن به تو حروم میکنم؟؟؟...هه-
  اصالً نمیخواید بدونیدامروز چی به سرمن اومد؟؟؟...یعنی-
  مهمه؟؟؟-
  مهم نیست؟؟؟-
  مردي؟؟؟...نمردي که...دهن شیر یا تو...برفرض که ته دره بودي یا وسط آتیش جهنم-

  چی به سر نیماي من اومده بود؟؟؟...ضرباتش یکی یکی داشت قلبم و هدف قرار میداد
  ...نه نمردم-
  ...پس بلند شو گورت و از جلوي چشمام گم کن تابا دست خودم نکشتمت...خوبه-
  ...قول میدم دیگه تکرار نشه...ارباب-
  ...گمشو...ه برده من نیستی و قرارم نیست ببینمتچون دیگ...معلومه که تکرار نمیشه-
  ...یه فرصت دیگه-
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  ...دادش تنم و لرزوند
  ...گفتم گمشو بـــــرو-

به همین راحتی تموم شد؟؟؟به همین راحتی داستان زندگی من و نیما به آخرش رسید؟؟؟اونم با این پایان ...یعنی
  ...تلخ؟؟؟هیچوقت فکر نمیکردم پایان کارمون این باشه

  ...فقط ده دیقه فرصت داري که وسایلت و جمع کنی و بري-
  ...انگار دیگه جدي جدي باید باورمیکردم...دستی به صورت خیسم کشیدم

  ...هنوز به اتاق نرسیده بودم که بازوم توسط نیما کشیده شد و مثل پر کاه از رو زمین بلند شدم وایستادم
  ...م راه برومثل آد...دیگه الزم نیست چهاردست و پا شی-

 ...یه زمانی از اینکه باید مثل سگ راه میرفتم ناراحت بودم و حاال از اینکه اجازه آدم بودن داشتم...دنیاي عجیبیه

حاال من این وقت شب کجا برم؟؟؟چی شد اونهمه داستاناي قشنگ ارباب و برده؟؟؟که ارباب نمیذاره برده اش اذیت 
  ...برگشتم به خونه اول شه؟؟؟همش کشک؟؟؟بعداز یک سال دوباره

ازنور ...ولی نه ازنورچراغ...اتاق روشن بود...قدم اولم به دوم نرسیده سر جام میخکوب شدم...درو باز کردم و رفتم تو
اینجا ...شمعهاي کوتاه و بلندي که تمام سطح زمین و پوشونده بودو البه الشون با گلبرگهاي گل رزقرمز تزیین شده بود

اتاقم به بهشت باز میشد؟؟؟درست اومده بودم؟؟؟شایدقبل از اینکه پام به اتاق برسه مردم و روحمه کجابود؟؟؟ازکی در
باپخش شدن صداي بلند موسیقی از جا پریدم و نگاه خیره ام از شمع هابه دیوار رو به روي اتاقم ...که رفته اون دنیا

عکسایی ...صویري زنجیره اي ازعکساي خودمت...کشیده شدو تصویري که توسط ویدیو پروژکتور جلوي روم پخش شد
  ...حاالبا موسیقی زمینه اش تبدیل شده بود به یه کلیپ قشنگ...که اصالً نمیدونم کی و کجا ازم گرفته شده

  ...انقدرچهره ات پر احساسه که دردامو میبره
  ...حسی که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتره

  ...میشکنهانقدر زیباست لبخندت که اخمامو 
  ...تن خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه

  ...واسه یه باربشین به پاي حرفام
  ...ازته قلبم تو رو میخوام

  ...وابسته ات شدم و به تو کردم عادت
  ...دیوونتم عشقم تو باید مال من باشی

  ...مال من باشی
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حتی پلک بزنم و اون صحنه از جلوي چشمم یا ...میترسیدم تکون بخورم...میترسیدم...عین مجسمه خشک شده بودم
میترسیدم مثل دخترك کبریت فروش وقتی کبریت به انتها رسید و خاموش شداین رویاي شیرینم ازبین ...محو شه

  ...نباید میذاشتم خاموش بشه...شایدم این آخرین کبریتی بود که برام مونده بود...بره
  ...انقدرمهربونی که هیچکی نمیخواد ازتو بگذره

  ...حسی که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتره
  ...انقدر دلنشین خیالت که هر لحظه اي با منه

  ...تن زنده ام و نبضم فقط با وجود گرم تو میزنه
  ...واسه یه باربشین به پاي حرفام

  ...ازته قلبم تو رو میخوام
  ...وابسته ات شدم و به تو کردم عادت

  ...ن باشیباید مال مدیوونتم عشقم تو 
  ...مال من باشی

دستاي حلقه شده نیما از پشت به دور بدنم درست ...ولی رویاي شیرینم تموم نشد...کلیپ تموم شد...آهنگ تموم شد
صداي نفس هاي گرم و پر آرامشش کنار گوشم میگفت که ... داشت بهم میگفت این رویا هنوز ادامه داره...عین پیچک

بوسه اي که حدفاصل گوش و شونه ام و به آتیش کشید خون منجمد ...این خواب خوشهنوز زوده براي بیدار شدن از
  ...تاحرف بزنم...تا نفس بکشم...شده توي رگام و به جریان انداخت و من قدرت پیدا کردم تا پلک بزنم

  ارباب؟؟؟-
  :خیره تو چشمام با خونسردي گفت...بدون اینکه دستاشو از دورم باز کنه برم گردوند

  شکل عالمت تعجب شدي؟؟؟ چرا-
  خواب میبینم؟؟؟-

  ...تیکه آخر اون آهنگی که هنوز تو گوشم بودو برام خوند...بوسه اش اینبار به لبام گرمی داد
  ...وابسته ات شدم به تو کردم عادت دیوونتم عشقم تو بایدمال من باشی-

  :مکثی کرد و ادامه داد
  ...ازشراب عشقتمستم کن ...ساقی من باش...مال من باش ساقی -

  ...زبونم بنداومد
  ...ارب-
  ...با من ازدواج کن ساقی-

  ...ولی ازدواج هرگز...شاید فکرشو میکردم نیما یه روز بهم پیشنهاد دائمی شدن رابطه روبده...نفسم توسینه حبس شد
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  ...دستور داد...ال نکردسو...خواهش نکرد...تقاضا نکرد...حتی تودادن درخواست ازدواجم ارباب بود...بی اختیارخندیدم
  نیما؟؟؟-
  جانم؟؟؟-

  ...ازشدت لذت چشمامو بستم و نفس عمیق کشیدم
  چه جوري ازدواج کنیم؟؟؟-
  ...تو میري پیش خانواده ات منم میام خواستگاریت...براحتی-
  رابطه امون چی؟؟؟...ولی آخه-
  میشه؟؟؟یادته من بهت چی گفتم؟؟؟یادته اونروزي روکه گفتی آخر داستان ارباب و برده چی ...ساقی-
  ...یادمه-
  ...بگو ببینم-
بعضیاهم تاآخر همینجوري ...گفتی بعضیاباهم توافق میکنن که فقط ارباب و برده باشن و هروقت خواستن جدا شن-

  ...ولی بازم با شرایط و قوانین خودشون...حتی باهم ازدواج میکنن...ادامه میدن
ولی بعداز ازدواج رابطه ...سخته کنار گذاشتنش...من یه عمر ارباب بودم...دم پاك کنممن نمیتونم این حس و از وجو-

قوانینمون عوض ...بایه سري تمایالت خاص...زن و شوهر معمولی هستیم...امون به سفت و سختی گذشته نیست
  ...ولی حسمون به هم عوض نمیشه...نوع رابطه امون عوض میشه...میشه

  ...د زدمباتمام وجودم بهش لبخن
  ازکجا فهمیدي حس من به تو چیه؟؟؟-

چقدر خواستنی بود لبخندي که میشد جزو کمیاب ترین اتفاقات دنیا تو کتاب رکوردها ثبت ...لبخندم بهش سرایت کرد
  ...بشه

حس کسی که تنبیه سخت و به جون میخره و راه میفته دنبال یه آدرسی که معلوم نیست کجاست به خاطر اینکه جون -
  ابش و نجات بده چی میتونه باشه جز عشق؟؟؟ارب

  ...ابروهام پرید باال
  ...یعنی تو-
به ...هم میخواستم خونه نباشی تامن بتونم این اتاق و آماده کنم...هم میخواستم از احساست مطمئن شم...نقشه من بود-

درو برات باز ...به روت بستاون کسی که درو ...کمک دوستم اجراش کردم ولی اون کسی که تو کل مسیر دنبالت بود
  ...تاخونه هم دنبالت اومدم که یهو خانوم کوچولوم به خاطر دیوونه بازیاي من تو خطرنیفته...کرد من بودم

  :بینیم و با دوتا انگشت فشار داد و گفت...اخمی ساختگی بین ابروهاي خوش حالتش نشست
  ...ماشین دیگه اي بشی دفعه آخرتم باشه که وقتی تنها بیرونی به جز آژانس سوار-
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 ...چون من بدون بال داشتم تو آسموناپرواز میکردم...اون لحظه همه پروانه ها بهم حسودي میکردن

  نگفتی؟؟؟-
  چیو؟؟؟-
  ...نظرت و راجع به پیشنهادم-

  ...میخواستم یه کم اذیتش کنم...شیطنتم گل کرده بود
  :قیافه ناراحتی به خودم گرفتم و گفتم

  ...یه شرطه...یعنی...باید یه چیزي رو بگم...اونقبل از -
  ...مسئله اي نیست...چی؟؟؟بگو-

  :سرم و بلند کردم و خیره تو چشماي پر از سوالش  گفتم
  ...تو کابینتش بیسکوییت ساقه طالیی نذار...تو یه خونه خالی زندانی کنی...دفعه بعد که خواستی منو-

ولی چشماش ...هنوزم سخت بود براش جلوي من بلند بلند بخنده...بدیل بشهولی نذاشت خنده اش به قهقهه ت...خندید
  ...پر از خنده بود

  مگه نه؟؟؟...باالخره عاشقی ریاضت کشیدنم داره دیگه-
  :که یهو گفت...چشمامو براي تایید حرفش باز و بسته کردم

  ...چشماتو ببند-
حصار دستاش از ...سال ذره ذره تو وجودم جمع شده بود محال بود از بین بره اعتمادي رو که یک...بدون سوال بستم

ولی خیلی طول نکشید که دست چپم و گرفت باال ...یه لحظه ترسیدم از نبودنش...دورم برداشته شد و ازم فاصله گرفت
  ...جسمی سرد روي مچ دستم قرارگرفت و دنباله اش دور مچم بسته شد...برد

  ...حاال باز کن-
حاال ...ست زنونه همون ساعتی که براي نیما خریده بودم...باز شد از چیزي که داشتم میدیدمچشمام تا آخرین حدش 

کاش این اشکاي لعنتی بند میومد تا میتونستم ...با همون حرف ان طالکوب شده روي صفحه اش...رو دست خودم بود
  ...واضح تر ببینم هدیه قشنگ عشقمو

اگه ناراحت نمیشی باید بگم مجبور شدم یه تغییر کوچیک رو ساعت ...البته...دلم نیومد تو ازم یادگاري نداشته باشی-
  ...خودم بدم

ساعت همون بود فقط روي صفحه اش ...نگاه بارونیم کشیده شد به ساعتی که دور مچ قوي و مردونه نیما بسته شده بود
  ...به جاي اول اسم خودش اول اسم من طالکوبی شده بود

  :با پشت انگشت اشاره اش اشکام و پاك کرد و گفت...ام و سرم و آورد باالدستشو گذاشت زیر چونه 
  مگه نه؟؟؟...باید یه جوري نشون بدیم که مال همیم-
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  ...دوست دارم...باتمام وجودم میگم...عاشقتم نیما-
  ...نفس عمیق و پر از آرامشش برام قدردنیا می ارزید

  ...میدونم-
  ...هیچوقت تنهام نذار-
  دیوونه ام؟؟؟مگه -
  ...هیچوقت ترکم نکن-
  مگه از جونم سیر شدم؟؟؟-
  ...هیچوقت باهام قهر نکن-
  ...بدترین ظلمه به خودم-
  دوسم داري؟؟؟-
  معلوم نیست؟؟؟-
  ...دوست دارم بگی-
تاهیچوقت تو همین لحظه بهت قول میدم کاري کنم ...ولی همینجا...از ارزش میفته...بعضی چیزارو اگه به زبون بیاري-

  ...الزم نباشه دوست داشتنم وبه زبون بیارم
  ...خودم و سپردم به حصار امن بازوهاش و گوش دادم به ریتم خوش آهنگ ضربان قلبی که دیگه مال خودم شده بود

  ...بی شک من ثروتمندترین برده دنیا محسوب میشم که صاحب قلب اربابم هستم
  

  دوشیزه-پایان
  95بهار 
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