
 [18:29 31.05.20] , دکتر و ارباب جلد دوم

ااَلعَظم اَن  میواإلکرام اَسئلَُک بِاسمَک اَلعَظ اذَالجاللِ ی ومیاقَ ی ی  احیَرِب  ای اهللای✨

 بایِ  رزقاً حالالً طَ  یتَرُزقَن

 

 [ س18:29 31.05.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 

 [18:32 31.05.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 ... نام خدا وند جان و خرد با

  و ارباب جلد دوم دکتر

  تهایشخص

  اهورا

  زهره

  خان بیحب

  سهراب

  بهداد

 رعنا

  دیجمش

  داود

  آرمان

 ... ارباب روستا اهورا و خانوم دکتر روستا  یبه قصه  گردهیبر م داستان



که سر  یدو شخص به وجود اومد و مشکالت نیا نیکه ب یاز عشق و عالقه ا بعد

دو  ازدواج کردن و و صاحب  نیجلد اول ا انیراهشون قرار گرفت اما در  پا

سر شدن ...  رفتن فراسنه بعد از شش سال  که گذشت بر گشتن دوتا فرزند پ

  .... چرا که ستیقصه ن انیپا نجایاما ا رانیزادگاهشون ا

 .... دارد در جلد دوم ادامه

 

 [18:37 31.05.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 ۱پارت_#

  _زادخوحهیمس#

  دکتروارباب#

 

 : خنده گفتم با

خان اومده بچه  بی، حب زمی؟  اصال حرفشو نزن عز یواسه چ یعذر خواه-

  نهیبیهارو ب

 : و زمزمه کرد دیگرفت سرانگشتامو بوس دستمو

  دوست دارم-

 : زمزمه کردم منم

  دوست دارم-

 : گفتن طنتیورضا با ش ریام

 ؟ یپس ماچ-

 : روشن خندونشون کرد وگفت ینگاه به چشما نهیاز تو آ اهورا



  من شما دوتا برم یآخ فدا-

 : گفت یزد برام لبخند زد  آلمان یچشمک

  تو خانوم یتمام عمرم به فدا-

 : ورضا باخنده گفتن  ریام

  یمامان یفدا یعنی-

 : گفتم یبا لبخند-

  یشما دوتا فضول برم اله یمنم فدا-

  نی، شما نگفت یچ ییبابا - ریام

 : کردم وگفتم یمصنوع یاخم

  آ رسمیموقوف ، حسابتونو م یفضول-

  یلیخ یلیخ میدوستون دار- رضا

 : سمت اونا بود با عشق نگاشون کردم وگفتم روم

  شما یجونم بفدا-

 : لب گفت ریز اهورا

  شکرت ایخد-

 : با لبخند گفتم من

  ممنونم یبابت همه چ ایخدا-

 ؟ یبابت چ- ریام

 : رو کردم وگفتم سمتشون

  تشکر کردن از خدا الزمه خصوصا با داشتن دوتا پسر مث شما-



  بودن ساکت

 : اهورا رو کردم وگفتم سمت

 شمال ؟ یریم یک-

  میکمند رو بفروش ینایزم میکه باشه بتون ینگفت مشتر یزیداوود که چ دونمینم-

 ؟ یخریچرا خودت نم-

خان هم که  بیندارم ، حب یدگیو رس ینه اصال ، حرفشو نزن ، وقت سر کش-

  اال رث کرده میتقس

 : گفتم متعجب

 جدا ؟-

  اومده نیآره ، فکر کنم واسه هم-

 ؟ یچکارشون کن یخوایم-

  سیکنم انگل یگذار هیرو سرما یبخش هی فروشمیم-

 : گفتم یاخم وناراحت با

  اهورا یبر یخوایاه نگو که م-

  فعال که نه-

 : کرد با لبخند وادامه داد نگام

  نیایاما برم شما هم م-

 : مو بر گردوندم وگفتم رو

  امیجا نم جیمن ه-

 : وخشک گفت یجد کامال

  حرف ، حرف منه-



 : کردم وگفتم اخم

 ارباب ؟ یگیزور م یگرفت ، دار تیبازم رگ ارباب-

 : خنده گفت با

  شدم باز ریجو گ-

 : شدم گفتم یجد مثال

 . میایما هم م نیگچشم ارباب چشم ، امر امر شماست ، هرجا ب-

 : به بچه ها زدم وگفتم یچشمک

  که باش یزور بگو ، ارباب یجرات دار-

 : وگفت دیخند اهورا

 میقد یجذبه ، ارباب هم اربابا یآ-

  با خنده گفتم .

  ارباب یتو ارباب دل من-

 : لبخند نگام کرد وگفت با

  همه کسم بشم دارو ندارمه یفدا-

 : ها هماهنگ  گفتن بچه

 .... ارباب  مهربون یآ یآ-

  دیغش غش خند اهورا

 .... خانواده ام را کردمیبا لذت نگاه م منم

 

  ... جلد اول انیپا



 ادتونه؟یروقصهینجایا#

و.  نیکن هیته دیتونیرمان هست م دیخر نکی. ... لستین ی...؟ مشکل ستین ادتونی

  خاصه یلیرمان خ هیرمان  نی... ا دیرمان رو دنبال کن

 . ستین خودیب فیتعر نیا نیو بب نینه ؟؟؟  بخون نیگیم

 

 [07:42 01.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲پارت_#

 ( زهره )

 ... عمارت میدیرس

پله  یرو بست . تا پا یخونه در  ورود داریرو داخل برد ...  سرا نیماش اهورا

 .  میرفت نیها با ماش

 .... شدن ، و با حالت دو سمت  عمارت ادهیبودن که پ اقیها با ذوق و اشت بچه

 ... لبخند به لبم اومد 

در که اهورا دستمو گرفت ...  ی رهینشده بودم دستم به دست گ ادهیهنوز پ  

تو نگاهش بود که لبخندم آروم جمع  ینمه اخم هیبرگشتم نگاهش کردم  با لبخند 

 : که زمزمه کرد شد آب دهنمو قورت دادم و

  ... اگه نداشته باشمت رمیمیم _

به خاطر دکتر آرمان ناراحت شده و هنوز تو دلشه که با  دمیدادم فهم رونیب ینفس

 : گفتم یقیلبخند عم

  نکن اهورا تیخودتو اذ نقدیا _



 : ادامه دادم دیحالت شمرده شمرده با تاک و

  باشه ادتی نوی... ا کنمینمتو فکر  ریغ یمن به کس میما فقط و فقط مال هم _

 : زد و زمزمه کرد لبخند

  دوست دارم _

 : خنده گفتم با

  دونمیم _

 : کرد و گفت یاخم

 من ؟ یجوابت در مقابل دوست دارم ها نهیا _

 : مهمون لباش کردم و گفتم عیبوسه سر هیبرداشتم و  زیزدم و سمتش خ یچشمک

  جواب خوبه نیا  _

 : و گفت دیخند

   یخودم یجوجه پنبه ا _

 : و گفتم دمیزدم دستمو از دستش کش لبخند

  بابات منتظره میبر _

که چنان جا خوردم اهورا با  شهیخان بود که بلند و محکم مث هم بیحب یصدا

 : لبخند گفت

  بفرما _

  ادهیوقت ز یخان :  _ واسه عشق باز بیحب

 : شدم با لبخند سمتش رفتم و گفتم ادهیزود تر پ من

  نیخوش  اومد یلیسالم خان بابا ... خ _



ته نگاهش و اون کنج ابروهاش  یاخم هیچرا حس کردم  دونستمینه ... نم لبخند

 : بود و گفت

  سالم عروس _

 : شد و گفت ادهیهم پ اهورا

 ... سالم پدر حالت خوبه _

 ... کردن یروبوس هیهم  با

خان حلقه کرده بود  بیحب یکه دست دور شانه ها یرا در حالبا هم. اهو همه

 .. میداخل شد

 . نداشتم یچرا حس خوب دونستمینم

ما با  دنیمن آخر از همه ... مادر اهورا با بچه ها سر گرم بود و با د میشد داخل

 کردم یبلند شد به استقبال اومد ... لبخند زنان با هاش روبوس شهیلبخند و شاد هم

... 

 میهم برگشته بود ینداشت ... از وقت زیچ  چیبه ه یبود انصافا ... کار یخوب زن

 . داشت قابل انکار نبود یادیبچه ها ذوق ز دنید یبرا

 .بود ییرایخدمتکار در حال پذ ...

 . ستین شهیچرا احساس کردم مث هم دونمیخان تمام مدت ساکت بود . نم بیحب

 : بود و آرام زمزمه کردم به اهورا رفت  که کنارم نشسته نگاهم

  یمتوجه نشد نویهستا ... تو ا شیطور هیخان  بیحب_

که  یگذاشت و آرومتر طور زیرو  م ییخان داد که فنجون چا بیبه حب نگاهشو

 : من بشنوم گفت

 . آره منم حس کردم _

 



 [08:05 01.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳پارت_#

 : کردم که اهورا بعد چند لحظه سکوت گفت سکوت

 پدر شما حالتون خوبه ...؟ _

 بیکه متعجب نگاه اهورا کردم ، حب دمیخان ند بیاز جانب حب یعکسالعمل چیه

 : خان گفت بیو انگار غرق فکر بود که  مادر  رو به حب نیخان سرش پا

  خان اهورا با شماست _

 : خورد و گفت کهیخان  بیحب

  ... بله بله _

 : گفت عیسر اهورا

  نیستین شهیشده ..؟ مث هم یخان چ بیحب _

شد که مادر  لیتبد نیقیواقعا شکم به  گهیداد ... د رونیب نهیاز س یبود که آه مادر

 : ناراحت گفت یبا لحن

  ومدهیتا حاال خواب به چشم خان ن شبیاز د _

 : دیبه اهورا که نگران پرس نگاهو

 .... اومده شیپ یخان مشکل _

چرا حس  دونمینگرفتم نم کیآرامش رو به فال ن نیاز سر جاش بلند شد ا خان

  در راهه یکردم  طوفان

 : خان آروم زمزمه کرد بیحب که



  از زندان فرار کرده دیجمش _

تکون داد  که  یاهورا و مادر که با   تاسف سر نیبه ابرو دادم نگاهم ب ینیچ

 : اهورا گفت

 ؟؟؟ دیجمش _

 : داد و گفت رونیب یخان  نفسش رو خسته و عصب بیحب

 ... چند روزه که براش گذاشتن آزاد شده  ... اما  قهیخبر دادن با حکم وث روزید _

 : کرد که اهورا گفت سکوت

 فرار کرده ...؟ _

 : متعجب گفتم عیسر من

 از کجا ؟؟؟ قهیکه اموالشون مصادره شده وث دیجمش _

 نیا لیدل یخان ب بیچه خبره حب دونستمیداد اصال نم رونیب نهیساز  یباز آه مادر

 دونستیم ییها زیتو راهه ... اون چ یحتما  اتفاقات وحشتانک شهیهمه نگران نم

  مراقب اوضاع هستن شهیخان هم ی... آدما میخبریکه ما ب

 : رفتن ما بهادر دست راست خان بود که خان گفت بعد

  رعنا....براش گذاشته _

 : حرف رو زد  خشکم زد که اهورا گفت نیا تا

 رعنا ...؟ _

 ومدیتموم شد و آزاد شد اما روستا ن تشیکه محکوم هی_رعنا چند ماه مادر

  ازش خبر نداشت یچکیه

  عمو ی_حت اهورا

 .. خبر نداره گهیخان _م بیحب

 : زد و ادامه داد یخان پوزخند بیحب  



  رو از کجا آورده قهیاون وث دونمینم  _

 : گفت یزیآم حریکردم سرم درد گرفته که مادر با لحن تم احساس

 حتما  باز افتاده تو کار خالف _

  به مادر انداخت یزیخان نگاه تند و ت بیحب

 : نازک کرد و گفت یپشت چشم مادر

  ستین دیاز رعنا بع یچیه _

 : حرف مادر گفت دیهم در تاک اهورا

  روستا که برنگشت ستیکه ازش ن یخان ..... خبر بیحق با مادره حب _

برگرده  یچطور گهیاومد و زندان رفتنش د شیکه پ یآبروب ی_با اون ب مادر

خان حساب  بیسر بلند کنه ... واال مردم از حب تونهیعموت هم که تو روستا نم

 کردیشبونه جمع م لشویبار و بند دیعموت بود با یجا گهید یوگرنه کس برنیم

 . کردیفرار م

سر بلند کردن  یکه عمو بعد رعنا داغون شد ، رو دمیبا مادر بود از کمند شن حق

که   کردنیم لشیخان نبود و چنان خار و ذل بیتو روستا رو نداشت . اگه حب

 . مرگ داشت یهزار بار آروز یروز

رعنا اصال قابل ببخش  یخان دارن مردم ساکتن ... کارها بیکه از حب یترس به

 گهید یو چه بسا آدما دیکه با کورش و جمش یناسالم یها نبود خصوصا رابطه

 .... میبود خبریداشت که ب

 

 [09:11 01.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#



 ۴پارت_#

 : خان بود که آرام و قرار نداشت و گفت بیبه حب نگاهم

 .... جوشهیو سرکه م ریدلم مث س _

 : داد و گفت رونینفسش رو ب اهورا

  افته ینم یاتفاق نیآروم باش  نیکنیم تیخودتونو اذ نقدیشماچرا  ا _

 : خان گفت بیآروم کردن حب یحرف رو برا نیاهورا ا دونستمیم خوب

هست بد از  یا نهیآدم ک دیآرامش قبل از طوفانه جمش  دیرعنا فرار جمش  یآزاد

  ... کورش

 : داد  وگفت رونیو کالفه نفسش رو ب یخان عصب بیحب

 منو نگران کرده دیو  فرار جمش رانینگرانم ، نگران شما ... اومدنتون به ا   _

.... 

 : گفت ادیز یبا نگران مادر

  اومد شیپ یرفت چه اتفاقات ادتونیحق با خان.... انگار  _

 : زدم  و گفتم یمصنوع یکردم آروم باشم لبخند یسع

 رونیاومده ب قهیبا وث دیکه جمش نیشما از کجا مطمئن_

اومده  قهیکه با وث دمیآقا بهنام به بهادر گفته بود البته چند روز زودتر شن شبید_

  ستیفرار کرده کجا رفته معلوم ن گنیاما م رونیب

 : بلند شد  و گفت یعصب اهورا

  مارموز ازش خبر. داره یهرجا هست اون رعنا _

 : تو رفتارش بود نه تو لحنش که گفت یخان نه آرامش بیحب

  ... نگرانم یلیخ _



 : حق با خان بود که ادامه داد دیشا 

  اومد عمارت  شبیعمو د  _

خان با عمو قطع رابطه کرده بود  بیسالهاست حب دونستمیدهنمو قورت دادم م آب

 : که ادامه داد

  میکن دایرعنا رو براش پ گفتیم _

  زدم یپوزخند

 : عجب گفتاهورا مت که

  ....چرا ؟؟؟ _

 : گفت یخان عصب بیحب

  ذارهیزندش نم نهیرعنا رو بب هیعموت گفته  فقط کاف گفتیم  بیمص _

  دمیکش یبلند نیه

 : اهورا گفت که

  نیستی، رعنا خودش مسئول کاراشه شما مقصر ن نیبابا بهتره  شما دخالت نکن _

خانواده بر باد  تیثی_خدا بهمون رحم  کرد  عروس خان نشد  ... وگرنه ح مادر

  رفته بود

  نگاهش رو خودم حس کردم ینیبه اهورا نبود اماسنگ نگاهم

 : اهورا بود و گفت که

 ... زهره هستم ونیرو مد نیو من ا _

 : زدم اما پنهان که خان گفت لبخندب

  من نگران بچه ها هستم _

 : که گفت کردیخان نگران بچه هام بود دلمو قرص م نکهیاز ابرداشتم  سرمو



  است اهورا نهیاون زن پر ک _

  خان ...؟ هیچ نهیک نیا ی شهی_ر اهورا

 ... هیچ انیجر دونستمیدادم خوب م رونیب ینفس 

 : خان گفت که

  باشه یحواسشون به همه چ میبذار ییچند تا دیبا میمراقب بچه ها باش شتریب دیبا _

هرچه بوده  شهیمال چند سال پ هیمورده ... قض یب اینگران نی_اما به نظرم ا من

  تموم شده

 : محکم گفت یجد خان

  زهیریزود زهرشو م ای ری... اون زن د ستین خودیب _

 _مگه مملکت قانون نداره ؟؟؟ اهورا

 

 [12:50 01.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵پارت_#

  اومدن نیبچه ها بود که از پله ها پا دنیخنده و دو یصدا

از رو مبل بلند  نیاومدن پا اقیسمت بچه ها رفت که با ذوق اشت بایهمه تقر نگاه

به جونم افتاد ...  چرا  ینگران هی دیشدم نگاهم که بهشون بود تازه دست دلم لرز

  نگران بچه ها باشه ؟؟؟ دیخان با بیحب

،  ستیمورد ن یب ینگران نیشده وگرنه  ا یزیچ هیافتاده حتما   یاتفاقبه  حتما

 .. میخبریشده که ما ب ییحتما خبرا ادنیخان آدماش ز بیحب

 ... ریبهشون  بود اما فکرم درگ نگاهم



االن  دونمینگرانه ؟   م نقدیخان ا بیشده که حب یتو راهه ؟؟؟ چ یاتفاقا چه

 بیو االن سپرده همه مراقب اوضاع باشن حب  ادهیسکوت کرده ، سکوتش پر فر

 یکل دونمیتو راهه که نگرانه ... م یمهم یهست حتما خبرا یا دهید ایخان مرد دن

 دونهیرو داشته باشن اون م ااهور یکه هوا  کننیدستش و براش کار م ریآدم ز

  تیو مظلوم یداره و سادگ یاهورا بر خالف عنوان و ظاهرش دل پر رحم

  . خان  رو نگران کرده بیاهورا حب

 ... رفتیمادر قربون صدقه اشون م کردنیم یخان باز بیها با ذوق با حب بچه

فرصت با بهادر حرف بزنم ... اون االن از  نیدر اول دیمبل نشسته بودم با رو

 ارمیماجرا در ب نیسر از ا دیاهورا بفهمه با نکهیخبر داره ... بدون ا زیهمه چ

 نقدیبدونم چرا ا دیرو کرده ... با ریخان رو ز بیرعنا حب یو آزاد دیفرار جمش

 . خان وحشتناکه بیحب یرعنا برا یآزاد

  نظر خودم تو خونه ریعمارت ز نیایخان _ اهورا بهتره ب بیحب

 : اهورا کردم و گفتم  نگاه

  تازه مشغول شدم نجایخان من ا شهیم یکارم چ _

  نرو یمدت هی،  ستی_کار واجب ن مادر

  شهیدارم عمل دارم ... اصال نم ضیمر یکل نجایامکان نداره ... من ا نیه ان_

 : رو به اهورا گفت خان

  رهیگیم میارباب خودش تصم _

منگنه قرار داد که  ریارباب جوان رو ز یعنیحکم رو صادر کرد  یعنی دمیگز لب

 : اهورا گفت

  دمیرو تحت کنترل قرار م زیمن همه چ _

 : داد و گفت رونینفسش رو ب یعصب خان

  یزنیبا خودته اگه برات مهمه که رو حرفم حرف نم میارباب تصم _



 ... هیکردم خبر دایپ نیقیو  دونمیکردم م سکوت

هرچه  ینبود . ول یمناسب تیموقع رمیبلند بشم و به بهادر تماس بگ تونستمینم

 یو در تمام  منزنه وگرنه بهادر که ارباب ر یهست خان ازش خواسته که حرف

 .... ذاشتیم انیاومد اونو در جر

عوض کردن  یکه برا نجایا ارهیرفت زنگ بزنم کمند که مامان بابامو ب ادمی اصال

 : بحث گفتم

  ارهیمن برم زنگ بزنم کمند مامان بابا رو برداره ب _

  رفت ادمونی_به کل  اهورا

 : گفتم یتمام مدت رو مبل کنار دستم بود برداشتم و با لبخند فمیشدم ک بلند

 .... گردمیاالن بر م _

  شدمیاخبار رو مطلع م  ختهیبهادر جسته گر  دازیاالن مناسب بود با فرصت

بعد  عی.... و سر ادیبه کمند زنگ زدم و خواستم که مامان و بابا رو بر داره ب اول

  زدم ازمکالمه با کمند  به بهادر  زنگ

 .... که تماس برقرار شد یتماس بودم ....بعد از چند بوق متوال یبرقرار منتظر

.. 

 ( اهورا )

  به جونم افتاده بود ینگران

مورد نبود حتما  یب اشینگران نیبود که من ازش مطلع نبودم خان ا ییخبرها

 ... حد خان رو نگران کرده نیبوده که تا  ا یاتفاقات

 . نگران کننده است  یتابیب نیا یول زنهیکه نم یحرف

 ... فرصت به بهادر زنگ بزنم نیدر اول دیدادن ... با ییآدماش بهش خبرا حتما

 ... ربمیخیکه ما ب دهیشن یبه خان بود اخمش دلواپس کننده است چ نگاهم



نگفت ؟؟؟ خان خواسته منو در  یزیبوده پس چرا  به من چ انیاگه بهادر در جر 

با عقلم  یچینذاره ؟؟؟ االن هم طاقتش نگرفته خودش شخصا اومده ؟؟؟ ه انیجر

چکار  دونهیبا زهره مشورت کنم اون بهتر از من بلده م دیاومد با  یجور در نم

 . رهیکنه و اوضاع رو تحت کنتترل بگ

 

 [16:36 01.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶پارت_#

منم بلند شدم با  رهیبگ عی... حتما رفت حموم دوش سر دیدنش طول کشزهره اوم 

 : لباس عوض کنم  گفتم یبلند شدم که  به بهانه  یگفتن اجازه ا

  دیپدر ... شما راحت باش گردمیبر م_

 یبه در نزده بودم که صدا یسمت پله ها اتاقمون رفتم .... هنوز تقه ا عیسر

حرفاش که به  یم که نا خود آگاه البه الآرو یلیحرف زدن آروم زهره بود خ

  ، اسم بهادر رو دمیشن نویا شدینم دهیوضوح هم شن

نبود  نتونست صبر کنه و به  لیدل یی ومدنشین نیدهنمو قورت دادم پس پا آب

 ... بهادر زنگ زده

 ... در رو باز کردم یآروم به

 : زد و مخاطبش بهادر بود و گفت یبهش بود که لبخند مصنوع نگاهم

 ... باشه بهادر فردا منتظرم _

 : در رو بستم جلو رفتم و که مکالمه اش تموم شد با لبخند گفتم 

  شروع شده شیکارگاه باز یجوجه پنبه ا _



 : داد وگفت رونیب ینفس

 ؟ هینظر تو چ _

 : گفتم یزدم بغلش کردم و با لبخند لبخند

  با بهادر حرف بزنم خواستمیمنم م _

 : خودشو تو بغلم جا داد و گفت شتریب

 ... شهیبا حضور خان نم _

 تو راهه ؟ یندیناخوشا یخبرا_

  برهیاز خان حساب م_

  کار دارم یروستا ... کل رمی... فردا خودم م دونمیم_

 یاز پشت تو بغلم قرار گرفت که خم شدم بوسه ا دیداد و  چرخ رونیرو ب نفسش

 : ش گذاشتم و گفتمگردن ریز

  افته ... هرچه بوده مال گذشته بوده ینم یاتفاق چینباش ... ه یزیتو نگران چ _

 : که با دوتا دستاش دستامو که دور تنش حلقه بود گرفت و گفت یدر حال متفکرانه

 ؟؟؟ خبرهیخان از رعنا ب بیحب یکنیتو فک م _

 .... باشه خبرینه اون خبر داره ... محاله ب_

 .... اووووف_

  ماجرا بشم ریگیپ دیبا_

  شهیدرست م زینباش همه چ یزینگران چ تو

فاصله گرفت، نگاه چشمامون تو  هم  یتو بغلم سرش رو برداشت اندک دیچرخ 

 : کور بود و گفت یسالها که گرده  نیگره خورد مث تموم ا

  ؟؟؟ شهیدرست م زیهمه چ _



 : تکون دادم که گفت سرمو

ما  دونهیم زایچ یلیخراب بشه که درست بشه خان خ یزیچ میبذار دینبا _

  میخبریب

 : دستام دو طرف شونه هاش گرفته بودم و گفتم دوتا

 گفت ؟؟ یچ یبا بهادر حرف زد _

 ادیفردا صبح م_

 باشه ؟؟؟ نجایا دیمگه نبا_

 . داشته یخان رو رسونده رفته ... گفت کار مهم_

 : بهش بود که ادامه داد و گفت نگاهم

  عموت چرا دنبال رعناست _

 ... نذاشت یتیثیکه  رعنا براش ح ینیبیم_

  تو روستا سر بلند کنه تونهینم گفتیبهادر م _

 : زمزمه کرد آرومتر

  نگرانم اهورا یلیواقعا خ_

 : و گفتم شویشونیپ دمیبوس

  هیچ انیجر نیبا بهنام حرف بزن بب _

 : گفت متفکرانه

  به ما نگفت یچیچرا بهنام ه _

 : با لبخند گفتم 

 نخواسته ما رو نگران کنه _

 



 [21:03 01.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷پارت_#

  انهیمفصل با بهنام حرف بزنم اون  صد در صد در جر دیبا_

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 ... هاستخان تن نینگران نباش بربم پا ادیباشه حاال ز _

 ... خستم یلیخ رمیدوش بگ هی... لباسامو عوض کنم  امیتو برو االن م_

 کمند ...؟ یزنگ زد_

  ... آره زنگ زدم_

  بچه ها بود یسرو صدا و شاد یصدا

 : زدم و گفتم لبخند

  رونیخان تا سر گرم بچه هاست برم ب  _

 : گفت متعجب

 کجا ...؟ _

 رفتمیم دیبگم با یچ دونستمینم

 :سکوت کردم که گفت 

 ؟؟؟ یبر یخوایکجا م ینگفت  _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

  داوود  شیپ رمیم _



 : گفت متعجب

  شده یزیداوود ؟؟؟چرا ...چ _

  رمیم دی... به بهونه خر امییشده برم و زود  یچ دونمیخودم هم نم_

 داوود کجاست مگه ؟_

  دونهیداد ... خان نم جیمس دهیاالن رس _

 : نگران بود لحنش و گفت یلیخ

  شمیواقعا دارم نگران م _

  گردمینباش ... ربع ساعته بر م یزینگران چ_

  باشه مراقب خودت باش_

 : و گفتم دمیشدم گونشو بوس خم

 ... زمیچشم عز _

با سرعت اتاق رو ترک کردم خان  با بچه ها مشغول بود خان سرور روستا ....

به  چیبا پسرها. ... سو خندهیالن کودکانه مجرات نداشت نگاهش کنه ا یکه کس

 : دست بودم و گفتم

  ادی، کمند داره م  امیکوچلو و ب دیخر هیخان  برم  _

 : داد و گفت رونیب ینفس مادر

 ... بفرست مویسل _

 : که گفتم گفتیخونه رو م داریسرا

 ... ... خودم برم بهتره سینه بلد ن _

 :و. ادامه دادم یزدم مصنوع یلبخند

 ... امیاالن زود م  _



 : مطمئن گفتم یپر از سوال که با لحن نهیخان بهم احساس کردم سنگ نگاه

  هام یکینزد نیخان هم گردمیبر م _

 ... نگفت که با سرعت رفتم یزیچ

داوود پارک بود شناختم پشت سرش پارک کردم ... در حال  نیماش  ابونیته خ 

در کنار دستمو باز  عیشد اومد سمتم سر ادهیپ نیاز ماش دمیپارک کردن بود که د

 : گفت شدیکه سوار م عیکرد سر

 ...؟ یخوب  _

 : گفتم کردمیبهش بود کمر بند رو باز م نگاهم

  عمارت یومدیچرا ن _

 : به من بود و گفت نگاهش

 ؟ گفتیم یخان چ _

  یانیفک کنم خودت در جر _

 هیداد سکوت کرد نگاه ازم گرفت داد به روبه رو که بعد چندثان رونیرو ب نفسش

 : سکوت گفتم

  چه خبره داوووود نجایا_

 : که گفتم دیکش یپوف

 ؟؟؟ یانیتو در جر _

 ... اومد  کارخونه بیعصر مص_

 : حرف خان افتادم و گفتم ادیبه ابرو دادم  یاخم

 ...؟ یتو از رعنا خبر دار _

 



 [08:27 02.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸پارت_#

 : باز و گفت دیکش یپوف

 ... آره _

 : گفتم متعجب

 ؟؟؟ یآره ... خبر دار _

  براش بپا گذاشتم هیمدت _

  عمو دنبالشه_

 .. و بتونه سر بلند کنه تشیثیحفظ ح ی... عمو برا دونمیم_

 : و ادامه داد داد رونیرو متاثر ب نفسش

 ریرعنا رو بکشه آدم اج خوادیاز دست. رفته اش م یبه دست آوردن آبرو یبرا_

  کنن داشیکرده پ

 رعنا کجاست ...؟_

 ... بود هیکه ترک شبیتا د_

  ... اووووف_

 : به داوود دادم باز و گفتم نگاهم

 سند گذاشته ؟؟؟ دیجمش یبرا یک _

  گرفته لیرعنا وک_

 : به ابرو دادم و گفتم ینیچ



 ؟؟؟ از کجا آخه ؟؟؟ لیو ... وک نیسنگ قهینداشت اون وث یزیاون که چ _

 : به روبه رو و گفت رهیداووودخ

تو سرشه ...؟ اون سند بهنام  یچ کنهیاون زن داره چکار م دونمی... نم دونمینم _

  به نام رعنا بود گفتیم

 , که داوود گفت، گفتم یاز حرف متعجب

بود که مصادره  نیکه به نامش نبود... ماش یزیبعد از زندان رفتنش چ هیعجب  _

 ... یحساب بانک هیشد با 

 : داد و گفت رونییرو  نفسش

 ... خطرناکه ... درصدد انتقامه یلیاون زن خ _

 ؟؟؟ دونهیکه خان هم م یدیشن یداوود ... چ یدیشن یچ _

 : که  ادامه دادم یکرد بدون حرف نگام

 گفته ؟؟؟ یزیعنا چر _

  ارث کنه میتقس خوادیکه خان م یدونیم_

  خب آره بهم گفت_

رو  به  ییسالها نیو انتقام تمام ا گردهی... بر م ادیداده به خان که م غامیرعنا پ_

  رهیگیپدرش ظلم  شده  روم

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 یارث اجداد نیخان هرچه داره مال خودشه ... ا بی...؟ حب ییچه سالها  _

  دوننیشده همه م میدرست تقس

 : داد و گفت رونیرو ب نفسش

عمو و  نیب یا نهی... وگرنه ک میخبریهست که ما ب یابهامات هی دی... شا دونمینم _

  سالها ساکته نیکه تمام ا برهیخان نبود ... عمو از خان حساب م



  داووود یدونیم یتو چ_

  مهی... اما هرچه  هست از قد دونمینم یزیچ_

و باغاشو نگه داره  نای... عمو نتونست زم ستیخان آدم مال مردم خور ن بیحب_

 .... به خان بگه نکهیبدون ا  فروختیهر دفه م دوننی... همه هم م

 : گفت یداد و عصب رونینفسش رو ب داوود

  داده غامیپ سین شیرو حال نایاما رعنا ا _

  رهیگیو حق پدرشو م گردهیبر م _

  ...دیخان خر بیانگور عمو که حب  باغ

 : اومد و گفتم ادمی

 ... آباد شد دنشیبعد خر دیخان خر بیحب ادیعموگفت از پس اداره اش بر نم _

 خانه ...؟ بیمقصر حب نیخب ا_

 بیبشه حواست به حب داشیاهورا ... فقط اومدم بت بگم ممکنه رعنا پ دونمینم_

قرار  هیکار دارم  یروستا کارخونه کل گردمیان و بچه هات باشه ...من بر مخ

  ایسر ب هی ی... وقت کرد میمذاکره دار هی  ادی. دارم فردا طرف مدیجد

 : زد و ادامه داد یلبخند

 ... یقرار داد باور نکردن هی  _

 : زدم و گفتم لبخند

 ... روستا ، کارخونه خودم هم کار دارم امیفردا که م   _

 خوبه یلیخ یخوبه پس  تو جلسه اگه باش_

 

 [09:05 02.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر



  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹پارت_#

  ... تو سرمه ییقرار داد رو ببندم اهورا  واسه کارخونه  فکرا نیاگه ا_

 : زدم و گفتم لبخند

 ... شهیم یاحداث کنم عال  یشیآرا کارخونه لوازم هی _

 : دادم و گفتم رونیمتاثر ب یبا حالت آه ینفس

  لعنت به رعنا ... االن اگه آدم بود تو کارخونه مشغول بود _

 : و گفت دیداوود خند 

  هیمینکبت مغز ش یدختره  _

 : به چپ و راست تکون دادم و متاسفم گفتم سرمو

 ... داره یمتاسفانه ... ذهن منف _

  عمو ... شانس نداشت ... دختر نا اهل از آب در اومد چارهیب_

 : ام انداختم و گفتم یساعت مچ نگاه

 ... برم داوود ،خان تنهاست گهیمن د _

 : زد که ادامه دادم لبخند

 ؟؟ یایب یخواینم  _

  ...  مادرش یکار دارم سارا رو برسونم خونه  ینه کل  _

 : لبخند گفتم با

  دخترتو ببوس _



داشت  دیترد یگفتن حرف یبشه  انگار برا ادهیرو  باز کنه پ نیبرد  در ماش دست

 : که گفت

 ... رعنا گفته  _

 : شد که گفت مونیلحظه سکوت کرد انگار پش هی

  ذارمیرو به دلت م  زیبه خان داده ... داغ همه چ غامیرعنا گفته  ... البته پ _

 : و گفتمکالفه به موهام زدم  یچنگ

  سین دیاز اون زن بع یچیه _

روزها به ظاهر  نیکرده ... ا یقلب یمراقب خان باش اون  چند بار سکته _

   ... آرومه

 : گفتم یو عصب کالفه

 ...؟ هیذات خراب از ک نیرفته آخه ،،، ا یرعنا به ک _

 : داوود با پوزخند گفت 

، اون زن  یبکن یتونیکه فکرشم نم   زایچ یلی،، از خ نهیاز  حسادت عقده ک _

  زهیریآخرش زهرشو م

بهمون  میبذار دیفقط نبا رمیگیتحت کنترل م زی...  همه چ فتهیب یاتفاق میذارینم_

  بشه کینزد

 : و گفتم دمیخند

 نیمنو خان رو به زم یاالن اون هزار جور نقشه تو سرشه ... که چطور _

  بکوبه

 ... رسهیتحت نظره ... ُجم بخوره خبرش م هیترک شهینگران نباش ... درست م_

  است هیترک دونهیخان م_

  فقط دونهیآره ... عمو نم_



  کجاست دیجمش_

  ، از مرز رد شده هیترک دهیرس شبید_

  رعنا بردنش یآدما_

 : گفتم متعجب

دستش از کجا  ریهمه پول وآدم ز نیکار کنه وگرنه ا یکس یبرا  دیرعنا با نیا _

  آورده

 : داد داوود. و گفت رونیرو ب فسشن

  بود ییایبه اسم موم یکیدست  ریکورش خودش  ز  _

 : گفتم متجب

  بودم دهینشن ؟؟ییایموم _

؟؟ اصال  هیک ییایموم  میدونستی، بعد مرگ کورش هم نم میدونستیما هم نم_

  هیایموم سشونی... ر دتشیند یچکیه

  نیدیاالن از کجا فهم _ 

شک کردن ، اما مطمئن نبودن . رعنا تو مکالماتش   ییزایچ هیبه   گفتیبهنام م_

  نام برده ییایدستاش  از موم ریبا ز

 : گفتم متفکرانه

 مگه قبال نبود ؟؟؟ _

زندان  دی... بعد اونم که رعنا وجمش اوردیاسمش ن یچکیتا کورش زنده بود ه_

 میدونستینداشتن نم رونیبا ب یبودن ارتباط

 

 [11:41 02.06.20] , جلد دومو ارباب  دکتر



  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰پارت_#

  لب زمزمه کردم ریهم ز باز

 .. ییایموم_

  وحشتانک هیآدم موخوف یلیخ گنیبر خالف  لقبش م_

 : گفتم متفکرانه

 ؟؟ ییایحاال چرا موم _

 : و گفت دیداوود خند 

  ... رهیمثال نابود ناپذ نکهیواسه ا _

 ... دمیکش یپوف

 : شد و گفت ادهیپ نیاز ماش داوود

    شد رمیمن برم د_

  نمتیبیفردا م_

 ( زهره )

، اهورا که  مارستانیب رفتمیم دیشدم ساعت دوازده با داریصبح زود تر از موعد ب 

  خوردم یصبح زود رفته بود روستا ... صبحانه مختصر

عمارت باهاش  تونستمیمخان و مادر خونه بودن ... پس ن  ادیزنگ زدم بهادر ب ...

 یپس آماده شدم و به بهانه  رفتمیم رونیزودتر از خونه ب دیقرار بذارم با

 یرفتن عمارت رو ترک کردم قبلش به بهادر تماس گرفتم و در جا مارستانیب

 .... میباهم قرار مالقات گذاشت یمشخص



گذشت   یقی...  پارک کردم دقا دمیرس  میکه قرار گذاشت یبه  مکان مشخص 

 ... از بهادر نبود یخبر

برداشتم از  رو داشبورد و شماره. بهادر رو  لمویگذشت که. موبا یطوالن یقیدقا

 ... گرفتم

 : بهادر بود که گفت یبوق ... صدا چند

 ... اونجام گهید ی قهی...  دو دق دمیبله  خانوم دکتر رس _

  منتظرم بهادر_

 ... بود کیشرمنده خانوم دکتر تراف_

  ... دادم و قطع کردم رونیب یسنف

، بهادر پارک  نیجلو ماش ی نهیکوتاه که  نگاهم به پشت سرم بود با آ قهیدق چند

  ... کرد

 : و گفت نیرو دادم پا شهیاومد ش عیکوتاه سر یلیخ یقیدقا

 ... کردم خانوم دکتر رید _

 : سوار شد و گفت عیدر رو  زدم باز شد سر یدکمه  

 حالتون خوبه ؟ _

 ؟؟؟ یدیخوبم بهادر اربابتو د_

  کارخونه من اومدم دیتا رس_

  ؟؟؟ ینرفت یگاودار_

  چرا اتفاقا بودم صبح زود_

 اوضاع آرومه ؟_

 ... آرامش قبل از طوفانه_



  بگو بهادر منتظرم ازشویتا پ ریاز س _

  براتون بذارم یبه بعد راننده شخص نیاز ا خوامیم_

 : و گفتم دمیخند

  بابا چه خبره _

خانوم دکتر  باز گشت شما ... ...  نیکنیکه فکر م ستین  یاوضاع اون طور_

  ... سکوت کرد

 : خورد که گفتم حرفشو

 ؟؟؟ ختیرو بهم ر زیباز گشت ارباب همه چ _

 : کرد که گفتم سکوت

  خوانیاز  ارباب م یاونا چ _

  کهنه است خانوم دکتر یقصه  هی_

 ؟؟؟ یچ_

ارث داره  میبزنن ، خصوصا االن که  قصد تقس نیخان رو به زم  نخوایاونا م_

  خان

 داره ؟؟ یچه ربط یداره ، اموال خان به کس یدرست ... اما چه ربط نایخب ا_

  ستیهست خانوم دکتر که االن گفتنش جاش ن ییها زیچ هی_

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 ارباب ...؟ راثیبه ارث وم گردهیبر م _

 

 [15:28 02.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۱پارت_#

 : نگاهم کرد که ادامه دادم متعجب

 ... سالها نیخان تمام ا بیو  حب رسهیکه از پدرش به ارباب م یبه ارث  _

 : بزنم و ادامه بدم که متعجبتر از قبل گفت یحرف نذاشت

  خانوم دکتر نیدونیشما م _

 ... ها رو نه زیچ یلیخ_

قرون رو دو قرون   هیسالها ارث ارباب رو نگه داشت ... درسته  نیخان تمام ا_

 کرد

 : نگاهم به بهادر بود  که گفت 

نبود  یطور نیخودش برد ... اما ا یخان از ارث ارباب برا  کننیهمه فک م _

 داد شی... خان با چنگ و دندون ثروت رو نگه داشت و اونو به تنها وارث اصل

...   

 ...؟ هیاالن حرف رعنا و برادر خان چ_

ثروت محمود خان فقط متعلق به  ارباب  داستیرعنا  پ یطور که از گفته ها نیا_

که  دیرسیخان م یبه پدر رعنا و خواهر ها یسهم دیبا ی...  از لحاظ قانون سین

 ... کار رو کرد نیخان ا

 : درست متوجه نشدم که گفتم اصال

  شدیانحصار وراثت م دیبادرسته   _

خان بزرگ زنده بودن و ثروت محمود   کننیپدر ارباب و زنش  فوت م یوقت _

خان مخالفت کرد و شرط  بیکه همون موقع حب دیرسیبه خان م یخان بخش

 ... گذاشت



 : گفتم متعجب

 ؟؟؟ یچه شرط _

خان  بینوازد چند روزه بود حب هیارباب که پدر و مادرش رو از دست داد _

و مث پسر خودش  کنهیقبول م یارباب رو به فرزند یشرط گذاشت به شرط

 .... رهیخان قرار بگ بیحب اریبزرگ کنه که تمام اموال در اخت

  اون ارث تا بزرگ بشه نیام شهیکار قانونا شرعا درسته خان م نیاما ا_

خان و هان  عهده دار منسب خان شد ، و پسر محمود  بیبعد از محمود خان ، حب 

  ... گفت تنها وارث اون ثروت شد شهیم

 : گفتم متعجب

 همه ثروت از کجا ؟؟؟ نیمحمود خان مگه پسر بزرگ خان نبود ا _

دو سال تونست  پدر  یبود ط اقتیباهوش با ل یلیمحمود خان  بر خالف سنش خ_

 یبه دست آورد ... که باور کردن یبکنه که سود هنگفت یمعامله ا هیخان  دیجمش

   خان رو خودش به ثمر رسوند دیجمش ینهایود ... زمنب

 : سرمو تکون دادم و گفتم متفکرانه

  داره یمیقد ی نهیک هیتو  شهیخان و ارباب ر دیپس اختالف جمش _

خان به شدت  بیاما حب خواستیخان دختر  خان رو م دیآره ... خصوصا جمش_

  شد شتریاختالفا ب نیمخالفت کرد و ا

 ... دونمیبله م_

  کرده یرعنا رو عصب نی... و ا کنهیارث م میاالن هم خان داره تقس_

 : بودم که بهادر ادامه داد ساکت

که از  یا نهی، و ک رسهیثروت که داره به خود ارباب م نیدرواقع بخش اعظم ا _

زن با  هی ستین یزن معمول هیاومد خانوم دکتر اون زن  شیازدواجش با ارباب پ

 ... تینه شرف و انسان ثتینه آبرو ح ستیبراش مهم ن یچی. که ه.. دهیافکار پل



 ستین تیرعنا دختر عنا گهیخان که وارد معامله و کار شد  د دیزن با جمش اون

در به در دنبالش  تیگفت  عنا بی، مص دهیهم دست ازش کش تی... خود عنا

 ... گردهیم

  داده غامیپ یگفته چ یرعنا. چ ینگفت_

 : و گفت نباریا دیخند بهادر

  کنهیم دیالف بچه داره  ما رو تهد هی _

 : زدم و گفتم یالبته پشت بندش پوزخند دمیخند منم

  باند  در ارتباطه هیالف بچه ...؟. اون زن با  هی _

  بله حق باشماست_

وگرنه رعنا نه  هیک دوننیکه نم دیو گنده تر از جمش دیپشتش گرمه اونم به جمش_

  کنهیباز  داره چکار م سی... معلوم ن قهیپول داشت نه وث

 : یگفت شبید

 است ؟ هیرعنا ترک _

 ... رانهیا گهیگفت سه روز د بیمص یآره ... ول_

 ؟ بهیآدم شما مص_

 

 [16:25 02.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲پارت_#

 ... بهم زهیریلو نره ... لو بره کل برنامه م میهم نگرانش یلیآره ... خ_



 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 ؟؟ کنهیچکار م هیاالن رعنا ترک _

 ... یمواد صنعت هیته شگاهیآزما هیتو  کنهیکار م ییایبه اسم موم یکی یبرا_

  ستیدست بردار ن یاوووف لعنت_

  شهیداره وارد م دیجد تیهو هیبا _

 ؟؟؟ یچ دی... جمش دمیشن_

  رعنا رفته شیشد پ هیتازه وارد ترک_

  ستین یتموم شدن هیقض نیمن ا یاوه خدا_

تمومه اما نشد ... اومدن ارباب ،   زیحتما  همه چ دیبا مرگ جمش میما فک کرد_

 .... رعنا تازه شروع ماجراست یخان ، آزاد بیحب

  نشده ییشناسا هیک ییایموم نیا_

 : وگفت دیخند بهادر

االن  سی،،، تازه پل هیکه تمومه قض شدیم ییاگه  شناسا ییاینه خانوم دکتر موم _

باند  نیا سیهست ، سرکردشون و ر گهید یکیبزرگتر از  کوروش خان  دنیفهم

 .... هیایموم

هم  ادیاومدنمون ز رانی... ا عیوقا نیا دنیخسته بود ذهنم از شن دیکشینم مغزم

 .... باطل الیخ ی... اما زه رانیا میجالب نبود ... گفتم اوضاع آرومه برگرد

 : فکر بودم که بهادر گفت تو

 .... قصه نیشروع ا یعنیاومدن رعنا  _

 ... بابات ارباب و بچه هاشه میواقعا ... من نگران دونمی... نم دونمینم _



تحت کنترله ... گفتن رعنا  زی، اونا گفتن همه چ میبا شوهر خواهرتون حرف زد_

 برسن ییایتوسط رعنا به موم دیچون تحت کنترل گرفتنش با ادیآزاده فعال بره ب

... 

  دیبه اون رس شهیدرسته با رعنا م_

انگار وجود  یاسم چی... ه ستیازش ن یرد نشون و اسم چیه ییایاما موم_

  اسمش هینداره ... انگار رد گم کن یخارج

  دهیخودشو نشون نم سیر...  نهیهم شهیهم_

  کنهیهم که داره اونو اداره م یشده ، کس  یزیبه شدت برنامه ر اتیعمل نیا_

 . ستیازش ن یمدت رد نیداره ... که تا حاال تمام ا یاهیفوقالعاده ذهن س

  به ما نگفت  یزیمدت بهنام چ نیتمام ا_

  کنه دیشما رو تهد یخطر کردیفک نم نکهیا یبرا _

  نیبوده ب یکنه هر اختالف دیما رو تهد یکه خطر نیمطمئ نقدیاالن از کجا ا_

 ... شد یکورش و ارباب بوده اونم منتف

 یدوتا قطب اصل نیا دی.... هم رعنا هم  هم جمش نینه خانوم دکتر  اشتباه نکن_

انتقام گرفتن هم  یازش ساده گذشت ... ممکنه برا دیشما ... نبا یخطر هستن برا

  بزنن ییشده بخوان دست به کارهاکه 

 : دمینگاهم بهش بود که پرس متفکرانه

 بهادر ؟؟؟ _

 : نگاهم کرد که گفتم یآوردم و گفتم اونم سوال یاسمش رو سوال نکهیا از

 ؟؟؟ یبگ یخوایبهادر که نم یدونیم یتو چ _

 : تر کرد و گفت یبه من بود لب نگاهش



هم مطمئن نبود اما هدف اول برنامشون  یلی... البته خ گفتیم ییزهایچ بیمص _

  ... خانِ 

به من بگو ...؟ من  نویو باند قاچاق مواد داره ا ییایبه موم یآخه خان چه ربط _

  نمیبیآدم و خان نم نیا نیب یاصال ربط

 : داد و گفت رونینفسش رو کالفه ب بهادر

و  ییایموم یبود شرط کار کردن رعنا برا دهیفهم بیطور که مص نیا _

  یواد نیبازگشتش به ا

 : زدم و گفتم یپوزخند

  خان و اربابه ینابود یکمک برا _

  ... دیجمش یتو خال خانوم دکتر ... و آزاد یدرست زد_

  رو گذاشته نیسنگ ی قهیاون وث ییایآهان پس موم_

 : پوزخند و متفکرانه گفتم با

 یدوتا مهره  دیبرام ... اما رعنا و جمش بهیرعنا با ارزشه ...؟ عج نقدیا یعنی _

  مخش تاب داره ییایموم نیسوخته هستن ... ا

 : و گفت دیبهادر خند 

دوتا مهره رو از سر راه بر نداشت  نیا یرو چه اساس ییایموم نیا دونمینم _

 ... داره ...که دور از ذهنه یینقشه ها هیحتما اونم 

  دیرس ییایرعنا به موم قیاز طر دیبا_

 . ستین یجوره  قابل شناس چیه ییایفعال محاله موم نیو ا_

 

 [17:57 02.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  _زادخوحهیمس#



  دکتروارباب#

 ۱۳پارت_#

 ( اهورا )

که با همراهاش که دو نفر بودن  یجلسه و مذاکره به کارخونه رفتم ... مرد یبرا

انگار تازه  شونیداوود ... شرکت تجار  یحت چی،،، من که ه میبود دهیتا حاال ند

 ... مطرح نبود یلیبود و خ سیتاس

باال که برامون   یلیبود ... خ ییباال یلیسفارشاتشون و قرار دادشون مبلغ خ  اما

  ... بود بیعج یحت

...  میخودمون داشته باش نیمذاکره ب هیمنو داوود قرار شد  بعد از اتمام جلسه  

 داشت یرو کنه و پول و سودهنگفت ریکارخونه رو ز ندهیآ تتونسیقرار داد م نیا

... 

بود  دایطور که از گفته هاشون پ نیبرامون نا آشنا بود ... ا  ینشان و نام تجار اما

 تیبلند به موفق یبا برداشتن گام ها خوانیخودشون هم تازه شروع کردن و م

 یتجار ی ندهید درسته آقرار دا نیحرف بزنم ... بستن ا لمیبا وک دیبرسن ... با

 ... به آب داد رگدا یب دیاما نبا دهیتحت شعاع قرار م

دو  یط شیرو پرداخت کنن و ما بق دهیسوم  پول به توافق رس کیشد  اول  قرار

 ... سفارش لیمرحله و ودر آخر با تحو

کارخونه و  یبود و اداره  رانیاوضاع که ا نیچکار کنم داوود باز با ا دونستمینم

 ... آورد یسر در م شتریبا خودش بود ب یگاودار

 میموکول شد که تصم یبعد یو  به جلسه  دیو جلسه سه ساعت طول کش مذاکره

 ... میریرو ما بگ یینها

... و من سر در     گفتیکارخونه م ندهیبود مدام از آ یجلسه راض نیداوود از ا 

 . نکرد یهم مخالفت مشورت کنم داوود لیدادم با وک حیگم ترج



وسعت   ردهیسر زدم که حاال به هشتصد گاو ش یعصر روستا بودم . گاو دار تا

 .... کرده بود دایپ

  یبود دنبال مجوز که  مدت یبودم و بهادر مدت اتیتو فکر احداث کارخونه لبن من

 ... دیکشیطول م

  ... به آرزوها و اهدافم برسم دیو با پرواندمیرو در سر م ایرو نیا اما

 و نگران ریمختل کرده و ذهنمو درگ هامویریگ میتصم یکم شبیاز د ینگران اما

... 

 : برداشتم ... داوود بود و گفت لمویبلند شدم ،  موبا زیپشت م از

  کجا ...؟ _

 ... امیاالن م _

که  یهم شور افتاد هم دلتنگ  ... سمت در خروج یزهره لحظه ا یبرا دلم

 ... در حال گرفتن شمارش بودم رفتمیم

کار خونه شدم که  یبایتماس بودم داخل محوطه ز یکوتاه منتظر برقرار یلحظات

  دیچیصداش تو گوشم پ

  زمیجانم عز_

بودم با لبخند  دیرز و سف یسرخ گل ها یکه نگاهم به بوته ها یلبخند در حال با

 : گفتم

 ؟؟؟ زمیعز ی... چطور یسالم جوجه پنبه ا _

 : ذوق گفت با

 ... هام رفت یکل خستگ دمیصدات شن _

  عشقم یخسته نباش_

  ممنونم آقا هرکوله_



 : خشم دادم و گفتم ی هیلحنم به و ته ما یکم

  اصال فتادیسالها از زبونت ن نیزهره نگو ... ا _

 : با خنده گفت _ 

  یجوجه پنبه ا یگیتو چرا بهم م _

 : خنده و حق به جانب گفتم با

 ... منتظرته امشب یشیبده ؟؟؟... اوووف پ یمگه جوجه  پنبه ا  _

 : و گفت دیخند

 حاال کو تا شب ...؟  _

 ؟؟؟ نیدیرس جهیبه نت نیچه خبر چکار کرد_ 

 رز بود و سر انگشت  دستم در لمس لطافت گلبرها و گفتم ینگاهم هنوز به گلها 

: 

مبلغ قرار داد و سفارش  میکنمشورت  لیبا وک دی... با ستین یجلسه که کاف هی _

 ... به آب داد گداریب شهیزهره نم ستیکم ن

 وارد باشه االن دیاون با بندهیباره قرار داد م نیمگه داوود اول لیچرا وک_

نام  یشرکت تجار هیزهره ...  سهیشرکت تازه تاس هیشرکت   نی... اما ا دونمیم_

  ستین ییآشنا

 ... نیطور ... پس عجله نکن نیکه ا_

و نوع قرار داد ها مشورت  لیجلسه هم مفصل با وک هی ادیم لیدرسته فردا وک_

 ... میکن

 

 [18:54 02.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر



  _زادخوحهیمس#

  دکتروارباب#

 ۱۴پارت_#

 

 : دادم به تاج تخت و گفتم هیباالتر و تک دمیرو تخت جا به جا شدم  خودمو کش....

  ... خان هست یبرا شتریمن ب ینگران _

 ... هستن ادیخان ز ینگران نباش آدما_

تو بغلم جا دادم و لبخند زنان نگاهم بهش بود و  دمیگرفتم سمت خودم کش دستشو

 : گفتم

گقتن رعنا و خان ،، انتقام خسته شدم ...  نقدیچند روز ا نی... ا نمیبغلم بب ایب  _

 ... میبه خودمون فکر کن کمی

 : دستم حصار تنش بود که گفت منیگذاشت رو س سرشو

  ... اما اوضاع نگران کننده است دونمیم _

 : رو موهاش گذاشتم و گفتم یا بوسه

امشبو که  هیآرومم کن جون خودم   کمیاوووف ول کن زهره جون خودت ...  _

حرف نزن بذار ذهنم آروم باشه ... رابطه با استرس رو   یچیراجب ه یشمیپ

 ... دوست ندارم اصال

 : ام گرفت و گفت قهیزد ، دست به  لبخند

  میکاش بر نگشته بود _

 : سر دادم و گفتم یقه قه ا دمیخند

 ... میبر گرد یتو خودت کشت _



 : کرد لباشو غنچه کرد و با همون اخم گفت یاخم

رعنا آزاد  دونستمیشده ... من تازه نم یطور نیبو کردم ا مگه من کف دستم _

 ... شده

   ... خم نکنباشه حاال ا_

 : چونه اش  گرفتم سرشو برداشتم لبخنددزدم و گفتم ریدست بردم ز 

 اخم کرده ؟؟؟ یاالن چشه جوجه پنبه ا _

 : گفت متفکرانه

  ادیبا عقل من جور در نم یچی... ه دونمینم _

 : خنده گفتم با

  یچون ناقص العقل _

 : اما با اخم گفت دمیام زد که خند نهیمشت محکم تخت س با

  ... یکرد خودیب _

 و به خودم چسبوندم و گفتم عیرو لباش گذاشتم سر یکه  بوسه ا یلبخند در حال با

: 

 .... هرچه دارم از تو دارم عشقم _

رو تحت نظر گذاشتن ...  زیهمه چ پشونینباش ... بهنام و  اک یزینگران چ_

 . رو تحت نظر قرار  دادن زیهاشون همه چ ینفوذ

 : اخم و  گفتم با

  نگو ... بذار خوش باشم یچیه گهیامشبو گفتم د هیاوووف زهره  _

 : زدم وادامه دادم لبخند

  خب خوادیدلم تو رو م _



 : عشوه داشت که خاص خودش بود گفت یو کم یلحن ناز با

  من که تو بغلتم _

  زهره،، پر از ترس و دلهره ... بذار حالمو ببرم جون  یمدل نیآره اما نه ا_

 : و گفت دیخند

  یادب یچشم و رو ب یب یلیخ _

 : خنده  گفتم با

  شوهرتم ینا سالمت هیادب چ یعه ... ب _

 : گفتم ارمیشرتشو از تنش در ب یکه دست برم ت یو در حال 

  حرفا خورد نکن نیاعصابمو با ا_

شرتشو از  یکردکه لجوجانه ت غیج غیج ارمیشرتشو از تنش در ب یخواستم ت تا

 : تنش در آوردم با اخم گفت

 ... رونیب رهیسرو صدا نکن  صدات م _

 : اخم گفت با

  یعجله دار نقدیچته چرا ا _

... حرصم  گهی... ماهانت تموم شد د گهیتو آب نمک بسه د میهفته خوابوند هی_

  گهینده د

 : خنده گفت با

 ؟؟ یآماده ا یعنیاالن  _

 : که نوک دماغشو محکم گرفتم و آخش در اومد گفتم یذوق و خنده در حال با

 .... چجورم _

 



 [10:01 03.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  _زادخوحهیمس#

  دکتروارباب#

 ۱۵پارت_#

 ( رعنا )

  یبا  نقشه ها رانی... .  برگشتم ا ونیو  کتا بی، منو مص میتو فرودگاه بود   

 . ... شده یسازمانده

هم  ونیو کتا بی... مص  میکه برام آماده کرده بود  ، رفت یانآپارتم  ییایموم

 ... میقرار شد با هم کار کن ونیهمراهم بودند با کتا

 یخودمو برا  دیدستم به عنوان راننده  دست راستم ... .   با ریهم ز بیمص

 . دو روز استراحت یکیشروع کار ها آماده کنم بعد 

رو تحمل کنم بعد از اتمام نقشه ها. انجام کارها  دیجمش یدور یمجبورم مدت فعال

 . ... میازدواج کن میبرگرد

.  شناسهینم یمنطق چیچون احساسات تو کار ه مینذاشت فعال ازدواج کن ییایموم

  . میفعال رو کار متمرکز بش دیپس با

 . نمی، اگه نابود شدن خان رو بب رسمیبه آرامش م ادیز یها یسخت بعد

 ها دادم یبد بخت یلیشدنش تن به خ فیخار و خف دنیشدن خان و د خاطر نابود به

... .  

اگه  ی. به اهدافم برسم ، حتدیبا یبشم  ول ریممکنه باز  دستگ دونمیم نکهیا با

  . جونمو از دست بدم

  ندمو،یاز ، ارباب احمق روستا ،، و اون زنش که آ رمیانتقاممو از خان بگ دیبا

  . رمیکه تو زندان هدر رفت بگ موینسال جو نیآبرومو  و چند

  ...  . کنم ادهیحساب  شده پ دیتو سرمه رو با یشوم یها نقشه



که جز پول  یقرار داشتم ،  دکتر آرمان همون دکتر رانیبه ا دنیآرمان بعد رس با

بشه ، اونم پله  کیبه زن ارباب نزد دیکه با نقشه با ی، دکتر آرمان شناسهینم یچیه

 . پله

رو آرمان کار کردن ، که بتونن به  یلیخ یایموم یدادم اعضا رونیب ینفس

 . هدفشون برسن

بهم گفت ، و  دیبودم جمش دهیاصال اسمشو نشن شیتا چند ماه پ ییایموم نیا اما

شده نه  دهیداره که اصال هم نه د یپنهان تی، هو کردیاون کار م یکورش برا

 ی، واسطه داره  که حت  نی، چند دنیآدماش هم اونو ند ی، حت هیک دونهیم یکس

محبوبه باز  ییایموم شیپ نکهیابا  ونی. کتا ستنین ییواسطه هاش هم قابل شناسا

 . دهیهم اونو ند

از ارباب داره که حاضر شد کمکم کنه ؟؟؟...  . من  یا نهیاون چه ک ییایموم اما

شم از داشته با ییایموم یبرا یخطر نیکوچکتر دونمیسوخته بودم و م یمهره 

شده و  یسازمانده یایموم التیاونقدر تشک دونمی، اما فعال م دارهیسر راه برم م

 . ستیازش ن یو نشان یرد چیکه تا حاال ه هیقو

 نجایرو داشتم ، باهاش قرار داشتم  هم رشیبودم اما تصو دهیدکتر آرمان رو ند ...

 . تو آپارتمان خودم

 یبشم ، نابود کیکنم و بتونم با کمک آرمان به هدفم نزد کیخودمو بهش نزد دیبا

 . ارباب

امشب رفت که با دوستاش  خوش بگذرونه و  ونیده شب بود ... . کتا ساعت

 . داشته باشه یشروع کار انرژ یکنه تا برا یرو سپر یمثال عاد یروزها

 شی، و آرا یحلقه ا نیآست دمیپوش یرنگ یشمیکوتاه  یبود ... لباس نهیبه آ نگاهم

اومدن آرمان آماده بود ،  درخواست  یبرا زیکردم و موهامو باز گذاشتم ، همه چ

  . خوش اشتهاست یلیبود که امشب رو با آرمان بگذرونم ، آخه خ ییایموم

 . اعضا سازمان رابطه با همه نیحفظ روابط ب یبرا ییایموم  یاز قانون ها یکی

 . باشم یبعد مدتها با کس ومدیهم ن بدم



جذاب و صد   کیکه منتظرش بودم ... لبخند زنان ش یاومد ،،  دکتر آرمان  ...

 ... چقد هات و داغه دیفهم شهیم زشیالبته تو نگاه ه

 ... دکتر جذاب نیهم ا  میمارو با هم قرار داد هم من تند آتش ییاینبود موم خودیب

 .... کرد کیتنمو تحر ستمیزد کل س یبدو ورودش چشمک با

دسته گل رو از دستش گرفتم و با داخل شدنش به آپارتمان در  تمیکم عشوه نرخ 

 ... رو بستم

شب خاطره  هیمنو آرمان نبود ، قرار بود  نیمعارفه ب  یشب  معول هی  امشب

 ....... میباشه اکه خوشمون اومد از هم ادامه بد زیانگ

که نشان از به اوج  یدیکرد با نفس نفس زدن شد کمیتو اوج حرفش بد تحر ....

 : بود گفت دنشیرس

  کنهیم میداغ بودن دختر روان _

 : زدم با نفس نفس و گفتم لبخند

 .... هستم تا هروقت که عشقت بکشه _

  رو  یلعنت نیا   نی.....  که دلم خواست ا چنان

منو آروم  تونهینم یخوب منو شناخته که آرمان رو برام فرستاده هرکس ییایموم

 ... کنه

 

 [16:43 03.06.20] , و ارباب جلد دوم کترد

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶پارت_#

 ( اهورا ) 



رفتم. داوود دو روز بود که سخت گرفتار  یگاو دار تیریسمت بخش مد یعصب 

  کارخونه یکیبود   نجایپاش ا هیبود 

 : گفتم یعصب یو با  لحن دمیدر رو بهم کوب تیداخل شدم با عصبان 

  چه خبره دو روز  داوود نبود نجایبهادر ا  _

 : مظلومانه گفت بهادر

خان رو نتونستم تنها بذارم اومدم  بیگرفتار بودم حب نیدونیارباب. خودتون م  _

 قمر در عقربه نجایا دمید

  هللا _ ارباب دکتر امروز استعفا داد رفت نعمت

 : گفت تیانیعص با

 ... یچ یعنی _

  ... یقبل_بدون اطالع  بهادر

  بهش بود که گفتم نمیخشمگ نگاه

  آخه چرا_

 : هللا با تته  پته گفت نعمت

هم نداد ..  یحینگران بود اصال تو ض یلیهم ندادن  خ یحیتوض چیارباب ه _

  ادیارباب ب دیاستعفاشو گذاشت و رفت هرچه گفتم منتظر بش

  ستین نجایمن ا یپا داشت ارباب گفت جا هی مرغش

 : رو به بهادر گفتم تیعصبان با

  بهش نیدیمگه حقو حقوقشو نم ستین نحایمن ا یجا یچ یعنی _

 : گفت یحق به جانب و عصب بهادر

  شترهیجراح قلبم مزدش ب هیارباب از  _



 : گفت یهللا عصب نعمت

اونم کارگرها همه کار ها  کنهیم قینکبت دوتا آمپول تزر کنهیمگه چکار م _

  رهیگیهمه مزد م نیا کننیم

 :  دمیغر یعصب

  خوادیدام پزشک م  هی یگاو دار _

 : تمام گفتم تیعصبان با

  نخواست برگرده هیدردش چ نیریازش خبر بگ _

 : ادامه دادم شتریخشم ب با

  خوب یایدامپزشک  استخدام کن با مزا هیبزن  یآگه کهیبره گم شه مرت _

 ... _ چشم ارباب بهادر

 : استعفا رو برداشتم بخونم گفتم یکه برگه  یکار رفتم و در حال زیم سمت

 اومده ؟ ایگاو مادر بچش دن _

  شما یپا شیبله ارباب پ _

  هللا _جفتشون خوبن نعمت

 : بود و گفت یلحنش عصب یکم بهادر

 ... میبه زور نگهش داشت ادیب ایبمونه ال اقل گوساله دن  خواستینم کهیمرت _

 : انداختم و گفتم زیرو م یرو عصب برگه

  گفتیم ریانگار بش مانشهیهم موعد زا یگاو قهو _

  میدکتر استخدام کن هی دینشده با ری_درسته آقا تا د بهادر

 !  مشغولن کیهللا _ الزمه ارباب ... ارباب کوچ نعمت

  سخت شده نجایبه ا یدگیرس



  من هستم نعمت نگران نباش_

  الزمه یلیخ نجای_ وجود شما ا بهادر

و فروشش تموم بشه بر  تایدوسال ,,, کار زم یکی تاینها مونمینم ادیالبته منم ز_

  گردمیم

 : ملتمس گفت یلحن نعمت

 ... شهیدرست م زیو برکته همه چ ریخ نجایارباب وجود شما ا _

 دونمیکه در انتظارشونم نم یشروع اتفاقات یعنیدلم پوزخند زدم  ، من بازگشتم  تو

 ... هیچ

 : زدم و گفتم یتلخ لبخند

  نعمت ... برو مراقب اوضاع باش یبر یتونیم _

 : که بهادر گفت رفتیم یگفتن چشم داشت سمت در خروج با

  بهم بگو ایب ریاگه از شرکت اومدن  واسه بار زدن ش _

 .... چشم  بهادر خان_

 : هللا رفت در رو بسته که  بهادر آروم زمزمه کرد نعمت

  رانهیرعنا ا _

 : که گفتم خورهیاسمش   بهم م دنشیناز ش حالم

 نده یمنف یخوب بزن بهادر انرژ یحرفا _

 

 [17:45 03.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۷پارت_#

 ( رعنا )

 دینبود با یمعمول امیپ هی ییایموم غامیسرعت آسانسور رو ترک کردم پ با

  ... آپارتمانمو عوض کنم

که داده  یچمدونمو برداشتم و رفتم به آدرس ادیمشکوک به نظر ب نکهیا بدون

  ... بودن

 ... رو کشتن بیمص گفتیم بیطور که شک نیا

 سیآدم خان بود و مامور پل بیخودمو لعنت فرستادم که حد نداشت ... مص نقدیا

 ... کردمیم یبه آدرس مورد نظر خود خور دمی... لعنت به من تمام مدت تا رس

رحم نداشت ...  ییایشد موم یلحظه ته دلم خال کی دمیرو د بیجسد مص ریتصو

... انگار  با مرگ  دارهیبکنه از سر راه بر م التشیبه افراد تشک یشک نیکوچکتر

 ... مرد نی، رحم نداشت ا یعیطب

سوخته بودم اما چرا هنوز منو نگه  یبه دلم افتاده بود من هم مهره  یبد ترس

 داشته بود؟

پله  هیبود ... حتما  براش حکم  یمرد باهوش ییایهزار فکر اومد تو ذهنم ... موم 

اما  شمیزود از. سر راه بر داشته م ای ریمطمئنم د ی... ول دونمیدارم اونم چرا نم

 میاز جونم و زندگ یعنی ییایبعد از زندان پامو گذاشتم تو خط موم نکهیمن هم

 ... رمیبگ دیخان و پسرش با که از یگذشتم اونم به خاطر انتقام

 ... ستیباشم برام مهم ن ییایموم یمتالش یانتقاممو گرفتم و اگه بعد مهره  تا

 ... دمیرس یچطور دمیفکر کردم نفهم نقدیا

  ... راننده اومدم  با

 ... کردیم ونمیداشت د بیمص فکر



و ساز  یقو التی... تشک دونستمیخبر نداشتم کجا بود نم ونیروز بود از کتا دو

 ... نقص بود یب شیمانده

رو داخل قفل در نکرده بودم که در باز  دیدر آوردم و هنوز  کل فمیرو از  ک دیکل

 : گفت عیکه در رو باز کرد و تند و سر یسال انیبه زن م میشد ... نگاه عصب

 ... تو ایب _

 : .. و گفتم تیشدم با خشم و عصبان داخل

 ... تو اریچمدونو ب _

نقش خدمتکار رو خوب بلد بود .. جلو رفتم آپارتمان  نکهیود ... مث اب یا حرفه

 .... بود اما برام مهم نبود یلوکس

تو دماغم برام نا آشنا نبود سرمو  دیچیپ یعطر تند یرو مبل انداختم که بو شالمو

  ... دمیگام هاشو شن یبرداشتم  که صدا

دستمال حوله دستش  رونیبود که اومد ب یبهداشت سیبه لب داشت از سرو لبخند

 ... کردیبود داشت دستشو خشک م

.. چقد   کردیم نیتع ییایقرار مون رو هم موم یعنیبودمش ...  دهیهفته بود ند هی

 ... بود دهی...  پس وقتش رس دنشیشد با د کیتنم تحر ازین یاون لحظه سلولها

 : زد با لبخند گفت یچشمک

 ... یبه به خوش اومد _

 ... بهش بود جذابتر شده بود امروز نگاهم

 : گفتم  دنشیزد و که  با عشوه و لبخند از د یچشمک

 مهمونتم ؟؟؟ _

 : گفت دادیداشت قورتم م زشینگاه ه یلبخند جلوو اومد در حال با

 ...؟ ادیبدت که نم  _



 : رو مبل انداختم که بغلم کرد و گفت شالمو

 ... ارمیدکتر رو فردا م  _

 : و گفتم تیز سر رضازدم ا یلبخند

 ... یفک کردم هنوز موفق نشد یچه زبل ...؟ چه سرعت عمل _

رفت کجام اصال ...  ادمیچنان منو بغل کرد و  تو خودش حل کرد.  دیچسب بهم

 : نگاه خدمتکار برام مهم نبود و با لبخند گفت یحت

 . ستین یدرسته ... ... سخته اما  نشدن  _

شده بود و بد  تر حال  کیبد هم تحر یلیخ کردمیتنشو خوب حس م یبرجستگ

 ی... تنمو به باز یدست نگاه وحش هیخودم اون لحظه بود ... دستاش انگار 

 : گرفته بود و گفت

 ...؟ یخوایم یچ گهید _

 ... خوادیم ییایموم خوامیمن نم نویا_

 ... دونمیم_

 

 [19:07 03.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸پارت_#

 (زهره)

 تیعمل موفق نکهیخسته بودم ... اما هم یلیخ رونیتازه از اتاق عمل اومدم ب ...

 ... بودم یبود خرسند و راض زیآم



تحت عمل مواجه شدم لبخند زدم اشک   ماریبا خانواده ب رونیاتاق که اومدم ب از

 زیآم تیم که عمل موفقتو نگاه تک تکشون بود که با لبخند اعالم کرد یو نگران

 ... بوده

تشکر کردن ....... هنوز چند قدم دور نشده بودم که رو به روم دکتر آرمان  یکل

تفاوت نه که مبادا فک  یلبخندم رو لبام بود که جمع کردم اما  سرد و ب دمیرو د

 ... سو تفاهم بود گذشت هی...  شمیناراحت م دنشیکنه از د

 : زدو گفت یلبخند دمیرس

 ... دکتر دیخسته نباش _

 ... سپاس گزارم_

  بود زیآم  تیموفق _

 : عمل گفتم یآور ادیاز  تیلبخند و رضا با

  ستیکمک  خداوند قابل انکار ن _

 ... یعال اریبس_

 ... مچکرم_

  با خروجتون از اتاق عمل نیخنده رو لباتون بب شهیانشاال هم_

 : رو لباش بود هنوز و ادامه داد  گفت لبخندش

  وقت بذار هیحتما  یفرصت کرد یخسته ا یاالن وقت ندار دونمیم _

 : خسته بودم و گفتم یلیخ واقعا

 ... حتما امیاستراحت کنم م کمی نیاجازه بد _

 ...  کنم تیزیدارم و ماریچندتا ب_

  باشه من در خدمتم_



 : شد و گفت قیعم لبخندش

 ... فعال دکتر _

به در زدم و با  یاستراحت ... رفتم اتاق دکتر آرمان ...  تقه ا یبعد ساعت ...

 : که از آن خودش گفت ییصدا

 ... داخل دیبفرما _

  رو باز کردم داخل شدم در

 : زد و گفت یلبخند دنمید با

  نیدکتر خوش اومد دیشما _

 : بلند شد و گفت زیرو بستم داخل شدم ... جلو که رفتم از پشت م در

  داره ونیجلسه کمس هی ماریب نیا  _

  پرونده در آورد هیکمد  از

 : بود کرد و گفت زیم یروبه رو یبودم که  با لبخند اشاره به صندل ستادهیا هنوز

  لطفا نینیبش _

 : زم و نشستم ...و گفتم یزیر لبخند

  ممنونم _

 : خودش هم نشست و گفت کردیکه باز م یرو در حال پرونده

 ...؟ نیبنداز ینگاه هی نیتونیم _

 : رو گرفتم و گفتم پرونده

  بدم صیتشخ تونمیکه نم ینگاه سرسر هیالبته با  نمیبب دیبا _

 : داد و گفت رونینفسش رو ب 

 ... حق باشماست دونمیم _



داد بعد چند لحظه سکوت سرمو  ینظر یطور نیا شدیانداختم ... نم ینگاه

 : برداشتم نگاهش کردم و گفتم

 ؟؟؟ هیچ ینظر دکتر شمشاد _

  حرف زدم اونم گفتن نظرشون بسته به نظر شماست شبیباهاشون د_

 : گفتم یقیتر و بعد دقا قیدق یبار کم نیبه پرونده کردم ... ا یباز نگاه ...

نظر بدن ...  دیهم با یدکتر محمد نجایبرگزار بشه ... ا ونیحتما   کمس دیبا _

 .... مربوطه و شما شونیببشتر به ا

 ؟؟؟ دیر شد فردا جلسه برگزار بشه شما هستقرا درسته

 ... ستمین نجای... من فردا کال ا دونمینم_

 

 [08:32 04.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹پارت_#

بهش نداشتم طرز نگاهش بد نبود اما ... من حس  یچرا احساس خوب دونمینم

اومده بود من دچار توهم شده  شیکه پ یبه خاطر سو تفاهم دینداشتم شا یجالب

 ... بودم

دکتر  شناختنیبود ... همه هم م یمعروف به خوش نام مارستانیآرمان تو ب دکتر

 . بود هم حسن رفتار هم در کارش موفق بود یخوب

 دهیند یزی... تا حاال که چ دونستمیچراشو نم ینیداشتم، حس بد ب یحس هیمن  اما

  ... بودم

 : کوتاه گفت یلحظات بعد



  میباش یهمکاران خوب دوارمیام _

 : نگاهش کنم گفتم نکهیپرونده رو بستم و  بدون ا 

 ...  وارم دیبله ام _

 : ... بلند شد  فالسک  رو برداشت و برگشت با دوتا فنجون دو دستش و گفت اما

  خانوم دکتر نیموافق ییچا هیبا  _

 : اجبار بود که گفتم بل دیزدم شا یلبخند

 ... قهوه خوردم هی سیوقت ن یلیخ   _

تو فنجون  ختیریبرام م ییکه چا یرو مقابلم گذاشت در حال یفنجون  خال نشست

 : گفت

  گرهیرو  نم یچا یجا یچیه _

 : بود و گفتم یبه بخار متساعد شده از فنجان چا نگاهم

 ... بله درسته _

 : که گفت ختیخودشم ر یبرا ...

  نیکرد لیفراسنه تحص دمیشن _

  میبله ... شش سال اونجا بود_

  نیبا همسرتون اونجا آشنا شد_

 ... نه_

 : دکتر که ظرف شکالت رو مقابلم قرار داد وگفت نیفضوله ا چقد

  نیخوشبخت باش  _

  ... ممنونم_

  ( اهورا )



 کردمیم یداشتم رانندگ بیخبر قتل مص دنیممکن با شند یتر از لحظه  یعصب

نابود شد  زیحس کردم همه چ یرو داد لحظه  بیخبر مرگ مص ی... بهادر  وقت

 ... میکه  بهش اعتماد داشت ی... تنها   کس

 .. نگران کننده بود ادیب شیقراره پ یاتفاق چه

بود که با شرکت قرار  یقرارداد ری، داوود درگ شدیخان متوجه م دینبا نکهیا از

 . بود ببنده

شدم نعمت هللا و بهادر اومدن ... در  ادهیپارک کردم پ ی... عصب یگاو دار دمیرس

 ... باز موند نیماش

شد  یشناس رانیتو ا بیمص ییسرگرد  رضا ینزدم جلو نعمت هللا به گفته  یحرف

  دیرسیهمونجا به قتل م شدیم ییشناسا هی... اگه ترک

داشته  انهیفکه مخ یتلفن همراه قیاز طر بیمص ییسرگرد رضا  یگفته ها طبق

 ... شد ییحرف زده شناسا یو با داوود تلفن

 : گفتم یو عصب یجد یبودم که با  لحن یعصب

  دامپزشک اومد ؟؟ _

  خانوم هیبله امروز صبح ... _

 : گفتم ادیگرفته بودم که با تشر و فر شیدادم خودم آت رونیب نفسمو

 خانوم ...؟ هی _

 : عقب رفت و گفت یهللا با ترس قدم نعمت

  داوود خان استخدام کردن  _

 زدمیمرغ  پرکنده بال بال م نیطور که ع نیرفتم و هم تیریسمت اتاق مد یعصب

 : گفتم یو عصب

 ؟ یاونم گاودار نجاستیخانوم جاش ا هیمگه  _



حرف  یکیخانوم با  نی... قبل ا شدیاستخدام نم یارباب کس می_ مجبور شد بهادر

  قرار داد ریطرف جا زد و زد ز هویزد داوود خان ،، قرار داد هم بست 

 : و گفتم دمیچرخ ادیفر با

 ...؟ یچ یعنی _

 : با ترس گفت نعمت

 ... شنیم مونیپش شنیم یجن رنیم نجایا انیارباب انگار م دونمینم _

 : گفتم یو عصبب ادیفر با

 ؟ ین شیداوود حال نوی...  ا ستین نجایزن جاش ا هی؟؟  هیچرت و پرتا چ نیا _

 

 [09:14 04.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰پارت_#

 دایدام پزشک خوب پ هیدکتر رو فعال موقت استخدام کردن تا  نی_ ارباب  ابهادر

  بشه

 : به موهام زدم و گفتم یچنگ دمیکش یپوف

  ستین نجایزن  ا هی یبه هر حال  جا  _

 : به بهادر ادامه دادم و گفتم رو

   هرچه زودتر خودت دست بکار شو _

  چشم ارباب_

  کنهیم یدگیساعته اومده خوب داره به کارها رس هیهللا _ نعمت



 : کالفه گفتم دمیکش یپوف

  نیقرار داد که نبست  _

ر دکت هیقرار شد سه ماهه البته   همونم باز موقت  داوود خان بهش گفتن اگه _

  هیمنتف نجایبشه قرار داد و موندنش ا دایپ گهید

پله رو باز نکرده بودم که در  نیتا خواستم  دو سه تا پله رو باال برم. هنوز اول 

جوان شدم لبخند به لب داشت در  یباز شد و رخ به رخ خانوم تیریساختمون مد

باال رفته رو  یخودم  رو عقب دادم و پله  عیاول جا خوردم ،  سر یوهله 

 : گفت عیبرگشتم که بهادر سر

  ارباب خانوم دکتر   _

 : دختر جوون بود دادم که با لبخندگفت هیاز بهادر باز به دکتر ،  نگاهمو

 ... هستم یعی... سم ریسالم وقت بخ _

 : به ابرو دادم و گفتم ینیچ

 ... خوشوقتم  _

 : نگاه نعمت هللا کردم و گفتم برگشتم

  یبر یتونیم _

و   تیریپله ها رو خواستم باال برم  با دست اشاره کردم سمت داخل ساختمون مد 

 : گفتم

  دیبفرما _

 ... داخل  ، خودم هم داخل شدم  ، بهادر هم پشت سر منم اومد برگشت

بودم بهم که سمت مبل رفتم نشستم بدون تعارف به  ختهی، ر یلیبودم خ یعصب

 : مگفت کردیخانوم دکتر  که  نگاهم م

 ؟ نیتمام قرار داد رو مطالعه کرد _



 : بود بدون تعارف  من رو مبل مقابل من نشست و گفت ستادهیبا فاصله ا 

  ... بله _

به  یکردم کم یرو پا انداختم و  لحنم آرامش نداشت دست خودم نبود اما سع پا

 : خودم مسلط باشم و گفتم

  ستیو زنانه ن فیکار ظر نیا _

 ... به عرضوتون برسونم ارباب دی... من بابله حق با شماست _

 : باال انداختم که ادامه داد  ییگفت ارباب تک ابرو تا

  من کارمو دوست دارم _

   همراهتونه تونیسوابق کار_

 : و گفت ومدیبهش بود لبخند زد که تو نگاهم جالب ن نگاهم

  دادم لیبله همه رو تحو _

 : بهادر گفت که

  موقته شونیآخه استخدام ا ستین یبه بررس یاجیداوود خان گفت احت _

 : گفتم یعصب

  ؟؟؟ ستین یاجیاحت یچ یعنی _

 : جوان با لبخند و مطمئن گفت دکتر

  نداره یرادیا نیکن یبررس نیتونیم _

 ؟ نیکردیقبال کجا کار م_

  ترک کنم مویمجبور شدم کار قبل م،یشهرستان ... نقل مکان کرد_

،،  شهیم یوجود سوابق شما بر رس نیخدامتون با اموقت هست است نکهیبا ا_

  میکار  خودمون ارزش قائل ی، برا میکنیکه استخدام م یافراد یبرا



  دارم شویدارم ، توانا نانیمن به خودم اطم_

 : زدم از نگاهش دور نموند و گفتم یپوزخند

  کار مردونه و سخته نیخانوم دکتر به عمله ... ا ستیبه حرف ن _

 ... بدون دردسر رمینداشتم ، خودم م شوینتونستم توانا نیامتحان کن یمدت _

 ... دادم رونیب نفسمو

 

 [09:49 04.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱پارت_#

 : تکون دادم و گفتم سرمو

و  نعمت هللا نیو از فردا کارتون رو شروع کن دیببر فیتشر نیتونیخب م اریبس _

 ... کننیکاظم کمکتون م

 : زد و گفت یلبخند

  ثابت کنم مویکه بتونم توانا دوارمیام  _

 .... دوارمیام_

    ... بهش بود که بلند شد نگاهم

 نجایموندنتون ا   ایو عدم حضور  شهیم یبررس کنمیم دیسوابقتون باز هم تاک_

 ... شهیاطالع داده م یبه طور موقت یحت

  نتظرمخب ارباب م  اریبس_

 ... برسونن شما رو دیندار لهیاگه وس _



 نیکنیامروز ندارم ،،، لطف م_

 : به بهادر گفتم رو

 ... کننیبرسونه ... تا هرکجا که خانوم امر م دیبگو جاو _

 ... _چشم ارباب بهادر

 ... دادم دکتر زود تر از بهادر رفت ... بهادر پشت سرش رونیب ینفس

 ... منتظر شدم تا بهادر برگشت یکالفه و عصب یقیدقا

  دمیکش یپوف  دنشید با

  بردن فی_تشر بهادر

 : صدام آروم تر بود و گفتم نباریا

  بهم تماس گرفت ییسر گرد رضا  _

  قانونه یپزشک بی... مص انمیبله در جر_

  قتل مشخص نشده ینحونه _

 : گفت یبا لحن متاثر بهادر

  شهیبشه معلوم م شیآزما  ینه ..بررس _

 : شد و باز و گفتم یلحنم عصب یو کم دمیکش یپوف

  خوردیبه درد م یلیخ بی... مص گهیداره د دهیچه فا _

  شد ییزود شناسا_

  کرد یسهل انگار_

اواخر  نی،ا یگفته بود روز آخر بیطور که مص نیاونا تحت نظر داشتنش ا_

  ستیاصال کاراشون معلوم ن

 پس بهش شک کرده بودن ؟ _



  درسته _

 .. بفهمه دیخان نبا _

 ... ارباب شهیمگه م_

 : گفتم یعصب

اطالع داده  دیبه خانوادش نبا یفاش بشه حت دینبا بیفعال  قتل مص شهیآره م _

  بشه

 : ادامه دادم  یبه بهادر بود و عصب نگاهم

 ... بهم زهیریگفت خان بفهمه م ییدکتر رضا _

  ... حق با شماست ارباب_

...  شهیم شتری... مشکالت ب انمیما در جر دوننی... اونا االن م ستیبحث خان ن _

  ستیاهدافشون فعال مشخص ن

 یچیه  گفتیم بیهم نکرده مص یکار چیرعنا جاشو عوض کرده...  فعال که ه_

قرار  یمرد هیقراره چکار کنن ... فقط گفت رعنا  با  دونستی... نم سیمعلوم ن

 ییبود ... نتونست شناسا دهیقبال ند گفتیم بی...  مص دنیرو د گهیداشته هم د

  رعنا باشه یمیقد یکنه ممکنه از دوستا

 ... داشته باشن گهید ینفوذ هی دیبا رهیگیپ ییسرگرد رضا _

 ... بابت خانوم دکتر و خان هست مونیما نگران_

  زدیحرف م میبا خود خان مستق بیبهادر ...  مص دونمیم_

 ... نه خدا رو شکر_

 : دادم و گفتم رونیب ینفس



...  هیچ ییسرگرد رضا  میتصم نمیتا بب نینزن یکار چیخوبه فعال دست به ه _

محموله  هیگفت  یینزدن ... فقط  سر گرد رضا یکار چیاونا هنوز دست به ه

  بذار انجام بشه و محموله وارد بشه اتیعمل نیا دیبا شهیوارد م هیدارن از ترک

 : متعجب گفت بهادر

 چرا ...؟ _

تحت  زی...همه چ کنیبهشون نزد یلیکنن که اونا متوجه بشن خ یکار دینبا_

 نزنن یفعال دست به کار دیکن پس با ییرو شناسا ییایکه موم خوانیکنترله م

 

 [11:30 04.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲پارت_#

 ( رعنا )

 : تو گف ونیمبل نشست کتا رو

  داره اون روستا یعجب ارباب  _

 : زدم و گفتم یپوزخند

   ارباب ؟؟؟ _

 : لبخند گفت با

  تو تختم ارمشیب دیاوووف آره همون ارباب ... با _

 : سر دادم و گفتم یقه قه ا نباریا دمیخند

  کنمیاسممو عوض م ونیکتا یاگه تونست _



 : زد و گفت یچشمک 

  ملوس یکت گنیبه من م _

 : اما با حرص و گفتم دمیخند

  یرفت  لهیتو اون طو یرفت ینرفته که واسه چ ادتی  _

 : و گفت دیخند

 ...؟ شهیم یکوچلو ناخنک بزنم به ارباب چ هینرفته ... اما  ادمینه  _

 : دادم و گفتم رونی. بنفسمو

  ... نوش جونت شهینم یزیچ _

 : قه قه ادامه دادم با

 ... شهیم یچه حال نهیارباب وفادار ..  زنت بب ییییآ  _

 آرمان چکار کرد ؟_

  میایمنتظر دستور موم  _

  د؟یمحموله رس _

 داده شد لیآره تحو_

 : چند لحظه سکوت گفت بعد

 ؟ یدیرو د یایتو موم ._

 : کردم ... کنجکاو بود نگاهش و گفتم نگاهش

 ...؟ یتو چ _

  مرد ایاصال زنه  دونمینه ... نم_

هم  بیگنده تر از شک یلیتازه خ دمی... اما ند ستین یدر مرد بودنش که شک_

  دنیند



 : و گفت دیخند

 ... ییایموم نیمرموزه ا یلیخ _

  دادم رونیب نفسمو

که نه تا حاال  هیدوست داشتم  بدونم ک یلیمرموزه ...  خ یلیتو فکر ... آره خ رفتم

 ... بعد کورش هم لو نرفت ینشده  حت ییهمه سال شناسا نیا  دتشید یکس

 ...؟ ییایداشت اما موم یخان خصومت شخص بیبرام سواله کورش با حب هنوز

 : گفت ونیدادم که کتا رونیب ینفس

  کارمو شروع کنم دیبا گهیاون مواد رو  آمپولها رو برام آماده کن چند روز د _

  کارت با دقت انجام بده ... عجله هم نکن_

  روع کنش یفعال با تعدادکم_

  دوزش باالست_

... فرمولشو دادم  بسازن آماده که شد  ستینه ... خودم ساختم ... دوزش باالن_

  ذارنیم ارتیدر اخت

 : بهش بود نگاهم

  ... دهیدکتر آرمان گزارش کامل م  یکارت درست انجام بد _

 ؟ هیدکتر آرمان ک نیا_

  یبدون ستین یاجیاحت_

 : به مبل داد و گفت هیتک

 ... به اربابش وفاداره یلیبهادر خ اروی نیا   یگاودار رمیفردا م _

 : دادم و گفتم رونیحالت انزجار نفسمو ب به

  رسهینوبت منم م یک خورهیحالم از تک تکشون بهم م _



  ستین ریروزها د نیا_

 : زدم و گفتم یلبخند

  نمیبیقشنگمو دارم م یآره منم روزها _

 ؟؟؟ هیترک یردیگیبرم_

 : رو پا انداختم و گفتم پا

  نگرفتم یمیتصم چینه ه _

 ؟؟؟ یمونیکه نم رانیا_

 یلیبودمش و همبسترش شده بودم خ دهید یدکتر آرمان از وقت نیتو فکر ا رفتم

 ... کرده بودم ریذهنمو درگ

 : ادامه داد ونیکتا که

  منتظرته دیجمش _

 ... کردم سکوت

 

 [17:24 04.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۳پارت_#

 داره آرمان ؟؟؟  یمهمون گهی_چند روز د ونیکتا  

اونو  دی، با  ارهیاون دکتر احمق رو ب  نکهیا یفقط برا یصور یمهمون هیآره  _

  سمت خودش بکشه

 : داد و گفت رونینفسش رو ب 



  کنهیمن یکار چیفعال ه یعنی   _

 دیآرمان اول  اعتماد دکتر رو  جلب کنه ... نبا دیدستور بده ... با یاینه تا موم_

  شک کنه یزیدکتر به چ

 ؟ یریتو که نم_

  شناسهینه احمق جون  دکتر منو م_

  برم تونمیمنم نم گفتیم بیشک_

  سرت رو کارت متمرکز  شو ریخ یکنیکار م یتو دامپزشک یتو دار_

 : کرد و گفت یاخم

  تهوع آوره  لهیاون طو _

 ... به بعدش فکر کن به برادرت به معالجش_

 : که ادامه دادم رونیکرد نفسشو داد ب سکوت

  ونیخانوادت تو راه هستن کتا _

 : انداخت و گفت سرشو

  افتادم یبه چه ذلت نیبب _

 : به مبل دادم و گفتم هیتک

... به خانوادت فک کن به  یباش یقو دختر دیتو با هیزندگ ونیکتا سیذلت ن _

و مادرت که  کنهینم یدست فروش گهیبه  پدرت که د شهیبرادرت که خوب م

  شورهیمردمو نم یرخت چرکا

 : زد و گفت یپوزخند

 ... یسگ دون نیبه ا یزندگ نیلعنت به ا _

 : زدم و گفتم یتلخ لبخند



  یکرد دای.. . پرستار رو پ شهیروزا تموم م نیا _

  کنه دشیتا نیرام شیباهاش حرف زدم قرار شد بره پ روزید_

  هینقطه ضعفش چ_

  خواهر معلول داره هی_

 : زدم که ادامه داد یلبخند 

  خورده فروش هیبرادرش   ساق _

  ... خوبه_

 دختره کارشو بلده ؟؟؟_

  دهیم بشویگفت ترت نیرام_

 : م تنگ کردم و گفتمارباب افتادم ،،، چش  یدوتا توله ها  ادیزدم و  یپوزخند

 ... یمرگتو کن یبفرستم برات ارباب روز شب آرزو یپرستار هی _

 : آروم زمزمه کرد ونیکتا

  گناهنیاما اون دوتا بچه ب _

 : زدم و گفتم یپوزخند

  ... زیاونم داغ عز نهیداغ بب دیاما خان نه ... خان با گناهنیاونا ب _

 : و گفت دیکش یپوف

  دوننینم یچیاونا دوتا بچن که ه هیرحم یب نیاما ا _

حمله کردم با  ونیشدم چنان از رو مبل بلند شدم و سمت کتا یدفه چنان عصب هی

دندونام در  یکه چنگ زدم به موهاش با  خشم از ال یخشم و تمام قدرتم در حال

  تمام تیو با عصبان نیرو زم دمیموهاش اونو کش دنیکه از رو مبل با کش یحال



چنان   کردمیم یحرصمو خال شتریب دمیکشیم شتریمن رحم نداشتم ب زدیم غیج اون

کردم و در  یو اون لحظه خالبلوندش افتادم و  تمام نفرتم یبه جون موها انهیوحش

 : نرم مبل و گفتم یلبه  دمیکه  سرشو کوب یحال

 ... آشغال ... خفه شو سرت تو کار خودت باشه یخفه شو دختره  _

 هیو با گر ستادمیچشماش پراشک بود باال سرش ا کردیم غیج غیافتاد ج هیگر به

 : گفت

  نگفتم یزیمن که چ _

 : گفتم رفتمیکه سمت اتاق م یدر حال تیعصبان با

  وجود نداره ی... تو کار ما  رحم نمیرو بب ختتیر خوامینم رونیبرو گم شو ب _

لب  ریبهم و ز دمیهق هقش بود که داخل اتاق شدم و در رو کوب یصدا فقط

 : دندونام گفتم یاز ال یعصب

 .  خان زنمیداغ تک تکشونو به دلت م _

 

 [17:45 04.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۴پارت_#

 ( زهره )

خانواده  تیبود ... مدرکشم که مدر یدختره بود ... معمول ینگاهم به سر تا پا  

  . بچه ها دنبال پرستار بودم یبرا خورهیم... خوب بود به درد 



 یسواد درست و حساب ایبود  ادیاومدن سنشون ز ییکه دادم روزنامه چندتا یآگاه 

هاش بود گفته بود  یکرده بود هم محل دیخانوم خدمتکار خونه تا ریمن نوینداشتن ا

 . ندارن یخوب یکه وضع مال

 : کرد که گفتم دیهم تا اهورا

 ؟ یار دارچقد سابقه ک   _

 : سرشو برداره گفت نکهیا بدون

  کردمیشرکت خدمات منزل کار م هیتو  شیتا دو ماه پ _

 : برداشت و گفت سرشو

  درست خانوم دنیپول نم _

 : بهش بود که ادامه داد نگاهم

  مرد مسن تنها بود هیهم پرستار بودم ، منزل  یچند ماه هی _

 : دادم که ادامه داد رونیب نفسمو

  نتونستم خانوم بمونم  کارش سخت بود معذب بودم _

 : ته حرفشو خوندم و گفتم تا

 ؟؟؟ یتونیتا نه شب  ، م یایشش صبح م نجایا _

 : ذوق گفت با

 ... بله خانوم _

 فتوی... تمام برنامه ها و وظا یایاما صبح خودت م رسونهیشب راننده تو رو م_

 یخوب یایحقوق و مزا  مایش یباش یدختر زرنگ دهیم حیخانوم برات توض ریمن

  یکنیم افتیدر

 : ذوق گفت با



 ... یاله نیبب تونیاز جون ریبده خانوم ... خ رتونیخدا خ _

بهادر  یاز فردا کارتو شروع کن فردا که اومد  ستنیبچه ها امروز خونه ن_

 ... زنهیحرف م زهایچ هیمشاور ارباب باهات راجب بق

  نیشینم مونیخانوم پش نی... باور کن امیچشم خانوم چشم ... فردا م_

  یایاز پسشون بر ب دوارمی... ام طوننیش یلیمن خ ی... بچه ها دوارمیام_

 : گفت ادیذوق ز با

  قصر در نرفته دایتا حاال از دست ش یچکیه _

 :گفتم متعجب

 ؟؟؟ دایش _

 : جمع و جور کرد و گفت عیمنو من افتاد و اما سر به

  رهیم ادمونی مونیخانوم  ... اسم واقع میعادت کرد دایش زنهیننم صدا م _

 : دادم ... و گفتم رونیب ینفس

  کنمیصدات م دایباشه همون ش _

 : گفت دونستمینم شویهمه دست پاچگ نیا لیکه دل یمضطرب در حال عیسر

  بده رتونیخدا خ نیصدام کن ماینه خانوم جون همون ش _

، ارباب هم هواتو داره خصوصا  یو مراقب پسرا باش یکارتو خوب انجام بد _

  خان

 : نگاهم بهش بود که گفت 

 خان منظورتونه ؟؟؟ بیحب _

 عیحرف رو زد فنجون قهوه تو دستم بود دستم ثابت بود که خودش سر نیا تا

 : گفت



  دمیخانوم ما که ند زهیکردن .. چ فشویتعر یلیخانوم خ ریمن نیا زهیچ _

 ستادهیگذاشتم تمام مدت ا زیادم لب تر کردم فنجون قهوه رو مدهنمو قورت د آب

 : بود ...  نگاهم بهش بود که ادامه داد

نوه هاشو دوست داره ...  از   یلیخان خ بیخانوم بهم گفته بودن که حب ریمن نیا _

  تر زیچشماشون عز

 : پرحرفه که گفتم یلیدختر  خ نیا

 ... یبهتره رو کارت تمرکز کن یپر حرف یبه جا _

دست از پا خطا نکنم و شش دونگ حواسم به پسراتون  دمیچشم خانوم قول م_

دارم ... انشاال  اجیاومدم ... خانوم من به پولش هم احت نیهم یباشه ... منم برا

 ... بتونم که درست کارمو انجام بدن

 ... یبر یتونیم_

 

 [18:43 04.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۵پارت_#

 ( اهورا ) 

سمتم   دنمیرفتم ... بهادر هراسون با د نیعمارت خان رو پا یسرعت پله ها با

 : و که گفتم زدیاومد  و نفس نفس م

 شده ...؟ یچ _

 : و گفت زدینفس نفس م هنوز

 ؟؟؟ یگاو دار میبر _



 : تمام گفتم تیبا عصبان 

 ؟ گفتیم یشده بهادر ... ؟ نعمت هللا چ یچ _

پشت   خود بهادر  پشت رل نشست و  میبا سرعت سوار شد میرفت نیماش سمت

 : گفت

  دونمیارباب ...  نم دونمینم   _

 : گفتم ادیفر با

  دونمی. رو نمیچ یچ _

 : با مشت  زدم به داشبورد و گفتم و

  حرکت کن _

دست پاچه بود که با سرعت روشن کرد و  دونمیاز ترس بود از دلهره نم بهادر

  ... از جا کنده شد نیگاز داد ماش

 : گفتم یعصب که

 رو پلمپ کنن مگه کشکه ؟؟؟ یرو اومدن گاو دار یچ یچ  _

 : بودم که. بهادر گفت یعصب یلیخ 

 شیآزما یکلکه پلمپ کن  بازرس اومد بعد  ومدنیداوود دنبال کاراست ...  ن _

   مواد داره رایگفت ش

 : تمام گفتم تیعصبان با

 ؟ یچه مواد _

 : زدم ادیبود خودش و  مضطرب و  که با عصبانبت تمام فر یکرد عصب نگام

 ؟؟؟ یده حرف بزن چه مواد _

 : لب زد و گفت دیترد با



 ... مخدر _

 : گفتم یو عصب  ادیز یناباور  با

 مخدر ...؟ _

 ... ... جوابش مثبته رینمونه ش شیبله ارباب...   بعد آزما_

 : گفتم ادیفر با

  بهادر یگیم یاالن دار _

 : داد و گفت رونیرو با حالت ترس ب نفسش

  ارباب میاشتباه شده داوود خان گفت بهتون نگ دیشا میگفت میبگ مینخواست _

 : گفتم یو عصب ادیفر با

 ... داوود غلط کرد _

 یبه خوردن گاوا دادن ... فعال کل گهیمواد از کجا اومده ... داوود م دونمیمن نم_

  رشوه داد مامور بازرس که گزارش  نکنه

 : بودم دست خودم نبود که بهادر ادامه داد یعصب

  ندارن یمشکل گهیکرد م نهیدکتر امروز گاوا رو معا  _

 : گفتم  یو عصب ادیفر با

  ادیآخه زنگ بزن زهره ب شهیحال یچ یچ یمامان شیتیاون دکتر ت_.

 : ادامه دادم ادیکه با فر شدمیم ونهیآروم نبودم داشتم د اصال

  ادیزنگ بزن  زهره ب _

  ستنیارباب خانوم دکتر امروز عمل دارن ن دیآروم باش_

که از رو دست انداز به  ادیبودم سرعت بهادر ز یبه موهام زدم عصب یچنگ

 : گفتم ادیکه با فر نیود سرم بخوره تو سقف ماشب کیسرعت رد شد که کالفه نزد



  ... بهادر عتریسر _

دنبال  ادیباز ب سین دیبع   انیباز م گهیرشوه داد اما دو روز د یداوود نذاشته کل_

 : که اومده بود گفت ارویپول و رشوه 

  نیبکن یچاره ا هیزودتر  _.

افتادم جسد  شیچند سال پ ادیبا کف دست باز به داشبورد زدم  باز  تیعصبان با

 : گاو ها و گفتم یمرده 

 ... رو نابود کنن یگاو دار خوانیپاپوشه پاپوشه بهادر م نیب بخدا ا _

 : گفتم ادیبا فر و

 .... ذارمینابود کن نم خوانیم _

 

 [08:47 06.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۶پارت_#

دوم  رفتم  نیو کالفه ... سمت ال ی... عصب یگاودار دمیرس یچطور دمینفهم

نداشتم کنترل کردنم  یبودم که حال خوب یعصب نقدیکفشامو عوض نکردم ا یحت

دوتا از کار گرها  رفتم ... کارگرها  یکیسخته که با بهادر و نعمت هللا  دونستمیم

 ... ردناز ترس بودن که از جلو چشمم فرار ک  دنمیبا د

  کرده نهیدکتر گاو ها رو معا ستیمعلوم ن یزی_ ارباب چ بهادر

 : و گفتم تیگاو رو نگاه کردم با عصبان نیبه گاو ها بود .. اول مینگاه عصب 

  دکتر احمق نیا شهیحال یچ _

  ... کردم نهیرو معا گاو



با نعمت و بهادر دهن گاو رو باز کردم ، مهار کردن گاو سخت بود ،  یسخت به

 . کردم نهیچشماشو معا

 : کردم و با خشم گفتم یطور بررس نیگاو رو هم چند

 ... ادیدکتر ب نیگفتم بگو ا ادی...  با فر ستنیگاوا نرمال ن نیا _

 : گفتم رفتمیم یکه سمت در خروج یدر حال و

  ... رهیبگ شیاز خونشون آزاما دیبا _

 ستادمیا  دمیبودم که همون لحظه دکتر رو جلوم د یو عصب رفتمیتند راه م تند

 : خشم گفتم با

  گاوا مشکل دارن نیخانوم دکتر ، ا_

 : خون سرد گفت یلیخ

متوجه شدم گاو ها به  یحق با شماست ، من ازشون نمونه گرفتم و بعد بررس _

  مواد آلوده شدن

 : گفتم تیعصبان با

  امکان نداره نیا یچ یعنی_

 : بود و گفت بهادر

  میجدا کن ضایسالم رو از مر یاگاوه دینشده با ریارباب تا د _

 : رفتم و گفتم رتیسمت ساختمون مد تیعصبان با

  ستین یاتفاق  عاد نیمگه مسول نداره ؟؟؟ ا نجایا _

  کردنیم یچه غلط نجایا نمیهمه رو جمع کن بب بهادر

  رو چک کن یتیامن ینایادامه دادم کل دورب تیبا عصبان و

  رو زی_  داوود خان دستور دادن که چک کنن همه چ بهادر



 : بودم و گفتم ادیفر با

از چشم  نیدید یمعلوم بشه و گرنه  هرچ زیهمه چ دیبا گهیتا دو ساعت د _

  خودتونه

با سرعت داخل شدم که بهادر و نعمت داخل شدن پشت سرم  نعمت هللا بود و  و

 : گفت

 ... ارباب انگار گاوها رو با مواد  آلوده کردن _

در آوردم و شماره زهره رو گرفتم همون لحظه  نمیشلوار ج بیاز ج لمویموبا

 : تمام گفتم تیتماس بودم که با عصبان یدکتر بود که داخل شد منتظر  برقرار

 ضیسالم و مر یگاوها دیبا نیریسر کارتون و از گاوها نمونه بگ دیببر فیتشر _

  بشن کیاز هم تفک

  بود رهیبودم که با نگاه متعجبش بهم خ یعصب چنان

 : زهره بود که با خنده گفت یصدا

  زمیچته عز _

 : هنوز که گفتم کردیبه دکتر بود که هاج و واج نگام م نگاهم

  کن ... برو کمکش یینعمت دکتر رو راهنما _

 : با اخم رفت ... نعمت هللا با گفتن یبدون حرف دکتر

 چشم ارباب _

زهره بود که باز با خنده  یبودم که دست خودم نبود صدا یعصب نقدیرفت ، ا 

 : گفت

 رخ داده ؟؟؟ یندیارباب جانسارم ... اتفاق ناخوشا _

 : باز شد و گفتم یصداش اخم  ابروم کم دنیکه نه محال بود اما با شن یمحو لبخند

 ؟؟؟ یگاو دار یایب یتونیم _



 : تو صداشو حس کردم که گفت یلبخند و شاد باز

 ؟؟؟ زمیچته عز _

به موهام زدم و آرومتر از قبل  یو چنگ دمیدور خودم چرخ یو عصب کالفه

  زمزمه کردم

 .... زهره میبد بخت شد_

 

 [09:15 06.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۷پارت_#

 : گفت یبا ناباور آروم

 ... زمیخدا نکنه عز _

 : مستاصل و درمونده گفتم 

  رو تخته کردن  یدر گاو دار _

 : و تعجب تو صداش حس کردم که گفت یهم ناباور باز

 شده ؟؟؟ یچ یچ یعنی _

 : دادم و  ملتمسانه گفتم رونیب ینفس

 ؟؟ یایب یتونیم _

 : و تند گفت عیسر

  رسوندم گهیدو ساعت د یکیخودمو تا  زمیباشه عز _

  زمیممنونم عز_



  ، فقط لطفا حرص نخور منو ناراحت نکن ستیتشکر الزم ن_

 : زدم بل اجبار و گفتم یلبخند

 ... منتظرم زمیباشه عز _

 : کردم بهادر گفت قطع

  ارباب ستین یراحت نیبه ا هیقض نیا _

 : و گفتم دمیکش یپوف

  کار رو کرده نیا یکیخب معلومه  _

 : زدم و گفتم یپوزخند

 ... دارن یه نشدن ساقخودشون که آلود _

 : تمام گفت یبه حالت درموندگ بهادر

  معلوم بشه زیهمه چ دیبا _

که  شدمیاومد بدتر م یم ادمی یبودم وقت یدستم بود هنوز به شدت عصب یگوش

 ... داوود رو گرفتم یشماره 

 : بود که جواب داد که با خشم گفتم یچند بوق متوال بعد

  یخودتو برسون گاو دار _

  را آروم باشاهو_

 : گفتم ادیادامه بده و با فر نذاشتم

  تهیبره ... حال میتخته کن دیرو با یرو آروم باشم در گاو دار یچ یچ _

  گهیساعت د هیباشه بابا داد نزن ،... جلسه دارم _

 : گفتم ادیتر کرد که با فر یمنو عصب شیالیخیب نیا

 ... نکردم کسانیرو با خاک  زیداوود تا همه چ یرسونیخودتو م _



 . بزنه قطع کردم یمنتظر بشم حرف نکهیبدون ا و

 : و گفتم تیبود رفتم با عصبان تورهایو مان ستمیاتاق که س سمت

 ... بهادر ایب _

 ... دنبالم اومد یبدون حرف بهادر

 یقسمت بود و در صورت لزوم م نیاز کارمندا بود که مسئول  ا یکیشدم  داخل

و   توریبلند شد از پشت مان دنمیاومد و االن به درخواست داوود اومده بود با د

 : نگاهش به منو با منو من گفت

  سالم آقا ._

 : کردم و گفتم یبه صندل اشاره

  نیبش _

 : نشست که گفتم دیبا ترد 

 شد ؟؟؟ دتیعا یخب چ _

 : جلوش داد و گفت تورینگاهشو از من گرفت و به مان 

  دمیند یمشکوک زیکردم چ یرو فعال بر رس شیج روز پتا پن _

 لمیبود ، ف توریو نگاهم به مان  ستادمیمقابل کارمند ا  توریهم رفتم پشت مان خودم

نگاه  قهیچند دق  یعاد یلی... کارگرها مشغول کار بودن خ نهایاز ال یکیبود از 

  نبود یمشکوک زیکردم چ

 : گفتم تیعصبان با

 ی؟؟؟ اونو بررس  یو موقع استراحت کارگرها چ نهایموقع خلوت بودن ال _

  ومدهیمشکوک ن یکس یکرد

 .... ادیبه نظر م یعاد ومدهین ینه ارباب کس_

 شب ؟؟؟_



  ... که اصال آقا شب

 : گفتم یو عصب دمیکش یپوف

 ... طرف کارش رو بلده گهیمعلومه د _

 : که بهادر نگاهش به صفحه بود و گفت ینبود عصب توریبه مان نگاهم

  ؟ کنهیدکتر چکار م نجایا _

 : جواب خودشو متفکرانه داد و گفت خودش

  با نعمت هللا و مراد کمکش کردن کنهیم قیواکسنشونو تزر _

  چکار کنم دونستمیبودم که نم یدرمونده و عصب نقدیبه موهام زدم ا یچنگ

 . شهینممشکل حل  ادیتا زهره ن کردمیم احساس

 

 [10:07 06.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۸پارت_#

 دادیبودم و داد و ب یکردم همش عصب یسپر یاون زمان  رو چطور دمینفهم

  ... و مدرک و  مقصر  و متهم بودم لیو دنبال دل کردمیم

 . نشد جز اعصاب خراب. و داغون رمیهم دستگ یچیه که

. اما  دمشیشد د ادهیپ نیاز ماش یبود که زودتر از زهره اومد گاو دار داوود

 . رفتم تیریسمت ساختمون  مد   یبرگشتم  عصب

 ادیبودم ز یکه االن در واقع  متعلق به داوود بود  . عصب ینشستم ، اتاق زیم پشت

که داخل کشو بود افتادم با    یبرگ گاریس  ینگاهم به جعبه  دمیکه کشو رو کش

برداشتم و   یکیاهل دود نبودم اون لحظه خشم و حرص بر من غالب شد و  نکهیا



حرف زدن بهادر و داوود بود  پک  یفندک رو برداشتم و روشن کردم   صدا

 . زدم و  کام گرفتم گاریبه س یقیعم

  ندر اتاق بود  که باز  شد   ، داوود و پشت سرش بهادر داخل شد 

 : دادم و گفتم رونیرو به خشم ب گاریس دود

 شد ؟؟؟ داتیچه عجب پ _

   وسط اتاق گذاشت و  رو مبل نشست زیرو رو م فشیاومد ک جلو

 رونیبا رف زدنم ب گاریکه دود س ینیتر در ح یو عصب قیکام گرفتم عم باز

 : رفت گفتم

 رو سپردم به تو ؟؟؟ نجایا _

 : گفتم ادیبا فر نباریبهش بود که اداد نگاهم هنوز  رونینفسش رو ب 

 ؟ یکنیادارش م یدار ینجوریا _

  _ ارباب لطفا آرومتر بهادر

 : شدم و گفتم لندی زیاز پشت م ادیفر با

  ؟؟؟ یرو ول کرد نجایو ا یلعنت یبه اون کارخونه  یدیچسب _

 : گفت  یعصب کمیسرد که نه اما   خون

  فتادهیاتفاقا ن نیتا حاال از ا _

 : نگاهم بهش بود. و گفتم ادیفر با

 ... حاال که افتاده _

 میمشکل رو حل کن شهیکه نم تیو عصبان دادیاهورا آروم باش با داد و ب_

 : انگشتام دستمو تکون دادم و گفتم یالبه ال گاریبا س یعصب

 ؟ میکه حاال دنبال راه حل باش ادیب شیمشکل پ یذاریچرا م _



 یراه حل منطق دیبا دادیدادو ب ی، االن هم به جا میشتمشکالت ندا نیتا حاال از ا_

  میکن دایپ

 : بودم و گفتم ادیفر با

داره اداره  یرو ک نجایا یستی؟ ن ادین شیاصال که مشکل پ یینجایمگه تو ا _

 کننیکار م نجایاز تو ا شتری... کارگرها ب کنهیم

 : گفت یشد و عصب بلند

مقصر منم  یگیاومده ... م شیپ یمشکل هیحاال   گردوندمیرو م نجایتا حاال من ا _

 ؟

 : گفتم ادیفر با

  رو جات بذارم یکیبگو تا  یاداره کن یتونینم  _

دفه باز شد و زهره هراسون  داخل شد نگاه همه  هیدر   یموند وقت مهین حرفش

 : با تشر گفت یعصب یوقت دیسمتش چرخ

  چه خبرتونه _

  انگشتم زدم یال گاریبه س یپک یعصب 

 : بسته شد جلو اومد که داوود گفت در

  آلوده به مواده نجایا یها ریش  گنیخودم تا االن  اداره بودم ... م دونمیواقعا نم _

اومد  ینگفته بودم که  زهره ناباور که جلو م یزیخودم هنوز به زهره چ من

 : گفت

 ؟؟؟ یچ یعنی _

 : و گفتم  ادیفر با

  ستنگاوا آلوده  ه یعنی _

  داد رونینفسش رو ب 



که  یگاریرو مبل نشست جلو اومد سمت من نگاهش شماتت بار بود س داوود

سرزنشم کرد  یلبم جدا کرد و با نگاه کل ینمونده بود رو از گوشه  شیزیچ گهید

 : سکوت کردم و که با اخم گفت

 ؟؟؟ نیکنیم دادیداد و ب دیدنبال راه حل باش  نکهیعوض ا _

 : خاموش کرد و ادامه داد یگاریس ریزرو تو  گاریس

  بشه یبررس زیهمه چ دیبا _

  اومده  تا االن دنبال کارا بودم نجای_حکم پلمپ ا داوود

 : زدم ادیتر فر یعصب

_ 

 

 [11:16 06.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۹پارت_#

 ؟؟؟ خورهیم ینکبتت چه گوه لیاون وک پس

 : گفت خانهیزهره  توب 

  اهورا چته تو _

 : گفتم یعصب

  چه مرگمه ینیبیچمه من ؟؟؟   نم_

  میکنی_آروم باش درستش م زهره

 : گفتم تیبا عصبان 



  یگاو دار ینابود یعنی نجایمگه کشکشه آروم باش پلمپ شدن ا  _

 : رو به داوود گفتم ادیبا فر و

  تهیحال نویا _

 : گفت یابنبار عصب زهره

 ستیداووده،  داوود ب  ریآروم باش مگه تقص  شهیشدن که نم  یاهورا  با عصب _

  افتاد یاتفاق م نیباشه باز ا نجایو چهار ساعته ا

 : دادم  با خشم که زهره ادامه داد رونیب نفسمو

  کار روکرده نیا یکیداره  یاتفاقا بان نیا  _

 : گفتم یعصب

  گاوا رو آلوده کردن گهید نید هم _

.   شدیافتاد، م یم دیکه با یاز صبح تا شب باز اتفاق یباش نجای_ تو هم ا زهره

  داره یلیبوده و چه دل یک  نمیبب دی_با

 : زدم داوود آروم زمزمه کرد یپوزخند

  رعنا _

 : که امروز بر من گذشت گفتم یتر از هر لحظات کالفه

 لعنت بهش  _

  میکن یرو بررس زیهمه چ دی_با بهادر

 : و گفتم دمیدور خودم چرخ 

 ... میآلوده رو از سالم ها جدا کن یگاوها  دیبا _

 ... گاوا تحت درمان باشن یمدت هیداوود _   

 : حرفش رفتم و گفتم ونیم



  بوده یکار ک نمیبب دیبا زیاول از هر چ _

  شهیهست مانع م یهرک  میهم انجام بد یدرسته هر اقدام_

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

  کنهیرعنا کار م یکه برا یهست کس ینفوذ هی نجایا _

  سخت شد یلی... کار خ هیک میاز کجا بفهم_

   رمیهمه رو تحت نظر بگ دی_با بهادر

  کننیم اطیمسلمه  احت دهیچیخبر همه جا پ نی_االن ا من

 : رو مبل نشست و گفت زهره

  هی. ... دکتر نظرش چ نمیگاو ها رو بب، من  هیبه چ یچ میکن یبذار اول بررس _

 . کرده  دیی_آلوده بودن گاوها رو تا داوود

 : رو به بهادر گفت  زهره

  مورد اعتمادن نجایا یتمام کارگرها _

 : به داوود کرد و گفت ینگاه بهادر

  بگم خانوم یچ _

  ممکنه  وسوسه بشه گهید زادهیگفت  آدم شهی_ نم داوود

  کرده باشه ریرو اج یکس دی_ ممکنه با وعده وع زهره

 : گفتم یعصب

  کنمیو نابودش م ستیخودم ن _

 : که زهره ادامه داد گمیم یاصال چ دونستمیبودم نم یعصب یلیخ

  داخل نشده یا بهیغر _



  رو نداره نجایحق ورود به ا یا بهیغر چی_ه داوود

  بودهدکتر  یکه اومد گاو دار یا بهی_ تنها غر بهادر

 _ تازه استخدام شده ؟؟ زهره

  ... شهیم ی_ده روز بهادر

  نیکرد ی_سوابقشو بررس زهره

 ... اون دونمیم دی_بع داوود

 : حرفش رفتم و گفتم ونیم

  ... به خودم هم اعتماد ندارم گهید _

  کن دادی_ تو خودت فقط  حرص بخور داد و ب زهره

 . ادیاز دستم بر نم یدادم کار رونیبا خشم ب نفسمو

 

 [15:58 06.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۰پارت_#

 : به زهره بود و گفت نگاهم

  ... بشه کیاز هم تفک دیسالم و آلوده  با یگاوها عتریهرچه سر _

 : دادم که داوود گفت رونیب نفسمو

  شهخارج ب یاز گاو دار دینبا یریش چیفعال ه _

 : با پوزخند گفتم 



  ... نه بفرما بفرست _

 : گفت خانهیتوب زهره

 دادیداد و ب ی... فقط بلد هیچ انیجر مینی... بذار بب یریتند م یاهورا ... دار _

  یکن

با من برخورد کنه البته  یطور نیا هیبودم انتظار نداشتم زهره جلو بق  یعصب

سمت در  یبودم که عصب یحساس و عصب یادینگفت من ز یخاص زیچ دیشا

 : رفتم و گفتم یخروج

  نیدلتون خواست بکن یبه من چه اصال هر کار _

 : پشت سرم اومد و گفت عیسر زهره

 . میچکار کن میریگیم میباهام تصم  یشیچته چرا ناراحت م _

 : گفتم یعصب

  ادیاز دستم بر نم یکنم ... کار ادینه  من بلدم فقط داد و ب  _

 ... و کالفه یمهلت بدم  خارج شدم عصب نکهیبدون ا و

  دادیرو نشون نم یچیرفتم ... نگاهم به گاوها بود حالتشون ه نهایاز ال یکی سمت

  ... یمعمول یلیخ

دادم  تا خواستم   رونیب یعصب یکردن بودن ... نفس زیمشغول تم کارگرها

 ... بود که بلند شد  لمیزنگ موبا یصدا رونیبرگردم برم ب

زهره است نخواستم جواب بدم ... حوصله نداشتم ... قطع شد ...  دیکردم شا فک

 امیبار هشدار پ نیبود ا لمیزنگ موبا یاز اون بخش و که باز صدا رونیرفتم ب

 .. در آوردم بمیاز ج لمویدادم و موبا رونیب یبود نفس

جکاو از تماس زهره که  نبود کن یکردم ، نگاهم به صحفه بود دنبال نشون باز

رو باز کردم و تنها دو  امیکه پ هیک دونستمینگاهم به صفحه بود شماره ناشناس نم

  رمیبگ شیبود که آت یکلمه کاف



 : لب زمزمه کردم ریز

  ... شروع شد  _

در بزنم با خشم  نکهیدستم که بدون ا لمیرفتم و موبا تیریسمت قسمت  مد یعصب

رو مبل پرت کردم و  لیو موبا دمیغر دمیکه در رو کوب یدر حال دنمیداخل شد با د

 : گفتم

 ... هیهمش باز نایا _

 : متعجب گفت زهره

 شده ...؟ یچ _

بود نگاه  امیزنگ  هشدار پ  یرو برداشت که همون لحظه باز صدا لیموبا داوود

  باز کن دمیغر یمتعجب داوود به من بود که عصب

 : باز کرد که زهره گفت دیبا ترد داوود

 نگ زده ؟؟بهت ز یکس _

 : که نگاه هممون بهش بود. وگفت یزمزمه کرد در حال  دیآروم با ترد داوود

  یرو باخت یارباب تو باز  _

  کننیم دی_دارن تهد بهادر

 : رو از دستش گرفت و گفت یسمت داوود رفت گوش زهره

  هیاز طرف ک _

 : باز صدامو گذاشتم رو سرم و گفتم یو عصب ادیفر با

 ...  دونمینم _ 

 : بود وگفت لینگاهش به موبا زهره

  آروم باش حاال _



 : دادم که  داوود گفت رونیب ینفس

  ادی،زنگ بزنم بگم ب  میمشورت کن ییبا سرگرد رضا دیبا _

 : بود و گفت لیبه زهره بود که نگاهش به موبا نگاهم

 اطیبا احت میکن یهر کار دیبا شناسنیرو م ییاونا سر گرد رضا ادیب دینه نبا _

  باشه

 : داوود نگاه از من گرفت به زهره داد و گفت 

  ؟ هینظرت چ _

  _خاموشه که شماره زهره

 : که زهره گفت دمیکش یپوف

 ... ریرو محدود کن کارگرها رو تحت نظر بگ نیفعال رفت و آمد به ال  _

 

 [16:22 06.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۱پارت_#

 : کرد سمت بهادر و گفت رو

  رو بفرست بره هیمورد اعتمادت رو جدا کن بق یآدما _

 : بهادر نگاه من کرد و گفت 

  ارباب شهینم  _

 : گفتم یعصب

  انجام بده گهیهرچه خانوم دکتر م _



 شیتفت نجایبه ا ی_تعداد کمتر باشه  کنترل راحتره ،،، قبل  ورود هرکس زهره

 ... بشه

  ... _حق با زهره است دداوو

 : نگاهش به من بود و گفت زهره

  میزنیخونه با سرگرد  حرف م میریم _

باشه  یممکنه. کار هرکس رمیرو درست تحت نظر قرار بگ نجایا دی_ با بهادر

  مواد رو پنهون کرده باشه نحایا یباز تکرار کنه و در ثان نکهیاول ا

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

رو تحت نظر  یگاو دار یبفرسته چند روز یسرگرد دوتا سگ شکار گمیم _

  رمیقرار بگ

  میکن یرو پاک ساز یگاو دار دی_با داوود

  میوقت رو از دست بد دیو نبا برهیکار زمان م نی_ا زهره

 : مبل نشستم که زهره ادامه داد رو

  تحت کنترل باشه زیهمه چ دیبا شهیسخت م طیشرا   _

  داد صیاعتماد کرد ...؟   سخته افراد رو از هم تشخ شهیم ی_به ک بهادر

  کن یسوابق همه رو بررس_

 ...  _تمام کارگرها باسابقه هستن بهادر

 نیرینگ دهیگفت  ممکنه وسوسه شدن طعم و حرص پول رو ناد شهی_ نم زهره

  زننیرو م زیهمه چ دیآدما به خاطر پول  ق یبعض

 : تمام گفتم تیعصبان با

  با جون آدما ی...  باز هیته  نامرد نیا  _

 : کردم و با خشم ادامه دادم رونیبا دست اشاره  مثال به ب و



  تهیدارن  به دور از انسان یچه گناه ونایح نیبابا ا _

 : زد. زهره و گفتم یپوزخند

زاد  یجون آدم ستیبراشون مهم ن یچیهستن. ه یلیخ یگیخودت م دیتو از د _

  ونایحچه برسه به  گذرنیم

 : دادم و گفتم هیمبل تک یبه پشت سرمو

نابود  ویکنن و بخوان زندگ دمیتهد یطور نیا دیمرتکب شدم که با یچه گناه _

  کنن

  هم برگشته دی_رعنا برگشته باتهد داوود

 : سرمو بردارم گفتم نکهیا بدون

 ؟؟؟ هی،گناه ما چ دهیرعنا تاوان گناهان خودشو م _

  داره شیاز چند سال پ نهی_ اون ک داوود

 : سمت داوود دادم و نگاهش کردم با پوزخند گفتم سرمو

  رهیگیاز ما م شویآبرو ی... داره  تاوان ب ستیزن نرمال  ن هیاون زن  _

 هینکرد آزاد شد برگشتن شما هم براش  یسالها که زندان بود کار نی_ا داوود

   فرصت بود

کرد  و حاال برگشته ...   یزیبرنامه ررو  زیهمه چ هی_ با  رفتنش ترک بهادر

  رهیاومده که تا انتقام بگ

 ... تموم بشه دیبا هیقض نی_ا زهره

 : پوزخند گفتم با

  من شروع کرده یتازه شروع شده ... اول از گاودار _

 ... اهورا میذاری_نم زهره

 : به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرمو



 ... ختم بشه نجایکاش فقط به ا _

 : هامو ماساژ دادم  ادامه دادم قهیدست شق با

  رو از دست بدم یحاضرم گاو دار _

 : نگاهم به زهره دادم و ادامه دادم و

 ... نرسه یبیآس یاما به کس _

 . شهیدرست م زی_نگران نباش اهورا  ... همه چ داوود

 . سین دیبع یا نهیاز اون زن ک یچی. داوود هدوارمی... ام دوارمیام_

 

 [20:41 06.06.20] , و ارباب جلد دوم ردکت

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۲پارت_#

  ( رعنا )  

کرده بودم  هیکار ته نیا یرو که برا کیساده کوچ لیزدم و موبا یپوزخند 

 گذاشتم ،   زیخاموش کردم و  رو م

 : کردم  زمزمه

 ؟ ادینا کوتاه مرع یسادگ نیبه ا ی... فک  کرد  میارباب احمق بچرخ تا بچرخ  _

  :پا انداختم و و زمزمه کردم یپوزخند زدم پا رو باز

  نهیک ی شهیخان ... رگ و ر بیاز خون توام حب یمن رعنام  رعنا همت آباد _

 ... تو  رو دارم خان یتوز



انداختم    یبلند شد  ، خم شدم نگاه لمیزنگ موبا یدادم که صدا رونیب نفسمو

که تماس  یرو برداشتم و با عشوه در حال لیزدم و موبا یشماره آرمان بود لبخند

 : رو وصل کردم گفتم

  جانم _

 ... دیچیبم مردونه اش تو گوشم  پ یصدا

  ... سالم_

 : عشوه پرلحن صدام بود و گفتم باز

 دکتر جااان ؟   شهیروزا زود به زود دلت تنگ رعنا  م نیا استیچطور _

 : و گفت دیخند

 ؟؟؟ ادیتو که بدت نم _

 : پا انداختم و گفتم یرو پا

  مث تو بگذرم دکتر یاز جگر شهیاوووف مگه م _

 : با خنده گفت دیخند باز

 ؟ نمتیشب  بب _

  نیواسه هم یزد زنگ

 : گفت عیاومد که سر ادشی یزیچ هوی انگار

 ...  ایرفت ... آب دسته بذار ب ادمیاه  _ 

 : به ابرو دادم و گفتم ینیچ

 کجا .؟؟؟ _

  منتظرم ایبدو ب یمهمون_ 

 : وگفتم دمیفهم منظورشو



 ؟؟؟ زبانیم _

  زود خودتو برسون ارتتیرعد ... راننده م_

 : تاب کردنش گفتم یاغوا کردنش و ب یتو صدام. برا ختمیعشوه ر باز

 ...؟ گهید یتو هم هست _

  خوامتیم یاساس امیهستم رعنا ... شب  م_ 

از  کردمیاحساس م کردمیم یکار هی دیه بود بادکتر هات و داغ بد دلمو برد نیا

  سر تره که یلیخ یلیخ دیجمش

 : سر دادم پر عشوه و گفتم یقه. ا قه

 ... منتظرتم _

  اون دختره رو بفرست بره_

  ؟؟ ولش کن  سرش تو کار خودشه یگیم ونیکتا_

 : گفت یجد

  تنها باشم ... البته کارت دارم نباشه بهتره خوامیم _

 گفته ؟ یزیرعد چ_

  ایآماده شو ب یشیرعنا متوجه م یایم_

 . .... باشه اومدم_

رو گرفتم بعد چند بوق   ونیکتا یقطع کردن و حرف زدن با آرمان شماره  بعد

  دمیصداشو شن

 ... الو_

 : و گفتم اوردمیخودم ن یزدم اما به رو یکه پوزخند یگاو ها بود و شلوغ یصدا

  ونیامشب  مهمون دارم کتا _



 شه خوش بگذرهبا_

 ؟ یچکار کرد_ 

  گمیبهت م امیفردا م_

  درسته زیچ یهم_

  یعال_

 : تمام گفتم تیرضا با

  ... دختر خوب ... خودتو ثابت کن نیآفر _

 ... چشم_

 

 [09:40 07.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۳پارت_#

 هیرفتم  مقابل  دیساعت بود که طول کش میبا سرعت آماده شدم و رفتم ... ن 

  ... شدم ادهیپ یساختمون بلند

انداختم  یبلند شد نگاه لمیموبا  امیزنگ پ یرو پارک کرد که صدا نیماش راننده

 ... سوم واحد هفت ی... طبقه 

که واحد هفت بود  ییشدم در روبه رو ادهیآسانسور رفتم ...  تا از آسانسور پ با

  بود لباس فرم تنش بود خدمتکار  بود انگار یباز شد مرد  جوان

 ... داخل شدم و در رو بسته یبدون حرف که



...  شکم گندش جلوتر از خودش اومد  دمیداخل شدم ... رعد رو مقابلم د تا

 .. زدم یاستقبال اومد  لبخند

بود رو گرفته  زیرش آودست به کش مخصوص که به شلوا هیدستش بود و  پشیپ

 : اومد گفت یکه جلو م یبود  با لبخند در حال

  ... رعنا یبه به رعنا _

سرو گردن ازش قدم بلندتر بود  هیگردش بود  کلیو نگاهم به ه دمیزدم رس لبخند

 :  لبخند گفتم

 ... رعده هیتو شب یآخه کجا _

 : با خنده گفت دیخند

 ... باشه هست دیکه با ییجا _

 : ند گفتملبخ با

  خطرناکه پس _

 یو مانتومو  که جلو باز بود. در آوردم دست خدمتکار دادم و  که پک فیو ک شال

 : زد با خنده گفت پشیبه پ

  یدیتو که افتخار نم _

 : مبل نشستم ... اصال دوست نداشتم باهاش وقت بگذرونم که گفتم رو

  رعد یبه من ندار یاجیدو رو برت شلوغه احت _

 : مبل مقابلم نشست و گفت رو

  اون موقع کورش بود جرات نداشتم _

 : زد و گفت  یچشمک

 ... یحاال چ _



 : اخم  و گفتم یکردم کم ینوچ

 بود؟ نیآب دستمه بندازم واسه هم یگفت _

بفرست امشب  ونی... کارت دارم ... عجله نکن ... اون دختره کتا زمینه عز_

  ادیب

 : خنده گفتم با

 ؟؟؟ سین یت کسدو رو بر _

  خوامیم دیجد سیک هینه ... زده شدم _

در  ییبایبه اطراف بود پا رو پا انداختم و نگاهم  اطراف بود که خدمتکار ز نگاهم

 : دور و گفتم یبود  با فاصله  یریحال گردگ

 ... اون خدمتکارت خوشگله _

 : زد و گفت پشیبه پ یقیبرگرده نگاه کنه باز پک عم نکهیا بدون

...  خوامیترگل ورگلو م هی...  خوامشیتولشو پس انداخته نم یوقت ن یلیخ _

 دخترونشو

 : با خنده گفتم دمیخند

 ... چه خوش اشتها _

 : که گفتم دیخند

 پسرت اومد ؟؟؟ _

  یفرستادش دب ییایآره اما موم_

 ؟ دهیجد تیمامور _

  ... دونمینم یزیچ_

 : نچندان بلند گفت ییصدا با



  اون شکالتا رو  اریقمر ب _

 : خدمتکار بود که گفتم یصدا

 ... چشم آقا _

 : دادم که گفت رونیب ینفس

  رو هم یختیبا آرمان ر _

 : زدم که گفت یلبخند

  یمادر مرده چ دیپس اون جمش _

 : با عشوه و گفتم دمیخند

  خسته شدم _

 : بود لحنش گفت یجد

  مطمئن باش دنیبهش راپورتت رو م _

 : گفتم ادیز یتفاوت یب با

 سیبرام مهم ن _

 

 [10:30 07.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۴پارت_#

  کنهیم دایپ خیبهش خبر بدن رعنا کارت ب_

 : آرمان افتادم و گفتم ادی



  ومدیکه ن ادیقرار شد ب _

 ... ادیب تونهیداشت خبر داد نم یاورژانس ماریب_

  اوووف_

رو  ستالیکر کیظرف شکالت نسبتا کوچ هیکه همون لحظه خدمتکار اومد  دیخند

 . گذاشت زیرنگ  که باز رو م یپوشه نه چندان بزرگ آب  هیگذاشت و  زیم

 .. یداشت ترکه ا ینگاهم بهش بود انصافا جذاب بود  اندام جذاب 

ته پر چندش آور بود الب یکه تو نگاهم لحظه ا یبهش بود که رعد با لبخند نگاهم

 : که تمام نگاهش به خدمتکار بود و آروم زمزمه کرد یو هوس و در حال ازیاز ن

 ... ایعمل کوچلو الزم دار هی _

تو  یادیز ازیزد پر از عشوه و با ن یاز رعد نداشت لبخند یهم دست کم خدمتکار

 : لحنش بود و گفت

  آقا دیشما امر بفرما _

زدم  یخمارش داد پوزخند یبه چشما یتاب رعد به  خدمتکار بود که زینگاه ه تمام

 : که رعد گفت

 ... بده به من  پوشه رو _

کم خم شد و تا پوشه رو  یلیبا رعد داشت خ یاندک فاصله ا بایکه تقر خدمتکار

  برداره

 ی قهیکه رعد دست برد تو  مهیشد  تا ن دایبه وضوح پ  دشیبلور سف ی نهیس

پر از هوس داد و همزمان  یآخ دیشد و  لب گز ریخدمتکار که خدمتکار غافلگ

 : که رعد گفت ستادیپرونده رو داد دست رعد داد ، راست ا

 ... فعال برو ... آماده شو _

 : ادا و و عشوه رفت که بعد رفتن خدمتکار گفتم یبا کل خدمتکار



 دلتو که زده بود ؟ _

 ... کنم دایجذاب پ سیک هیندارم ... تا  یچاره ا_

 : و گفت رونیب دیکش یرو باز کرد و برگه ا پرونده

 دارن ؟؟ رادیفرموال ا نیا  _

تمام نگاه و  یحرف چیکه سمتم گرفت رو از دستش گرفتم ... بدون  ه یا برگه

بودم هنوز که رعد   یحواسم رو دادم به برگه ها ...  در حال خوندن و بررس

 : گفت

 خب ...؟ _

  ستیفرمول من ن نیا_

 ... دونمیم_

 ؟؟؟ هیکار ک_

 ؟ هینظرت چ_

 : و گفتم زیرو انداختم رو م برگه

 ؟؟؟ یچکار کن یخوایم _

  یچیه _

 : گفتم متعجب

 !...؟ یچیه _

 ؟ هیبگو نظرت چ_

 ؟ دونهیم ییایموم_

 : باال انداخت که با خنده گفتم ییابرو

  که ینداشت یدو دره باز _



  واسه خودم کار کنم خوامیم _

 : سر دادم و با خنده گفتم یقه قه ا نباریا دمیخند

...اول از همه پسرت رو جلو چشمات  کنهیبهت رحم نم ییایبد بخت موم _

  بد بخت کشهیم

 : که ادامه دادم دیکش یپوف

 ؟؟؟ یکرد شیآزما نویا _

 : از شکالت ها رو برداشتم در حال باز کردن گفتم یخم شدم دانه ا و

 ...نیکه ا دمیبهت قول مکنم  شیبخوام آزما نکهیبدون ا  _

و  با  یمواد بود رو باز کردم به آروم کیکوچ یشکالت رو باز کردم بسته  و

 : فاصله بو کردم و ادامه دادم

 ... کنهیکور م _

 : گفت متعجب

 ... واقعا _

 

 [11:27 07.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۵پارت_#

 : انداختم و گفتم زیرو باز بستم رو م شکالت

 ... بله _

 : که گفت دیکش یپوف



 ...؟ هیچ رادشیا _

  یچیه _

 : اخم گفت با

 ...؟ یچیه _

 ... نقصه یب کنمیکه من کار م ییفرموال_

 : و گفت دیخند

  ینقص یب شهیتو که هم _

 : زدم  و گفت لبخند

 سمت خودت ؟ یآرمان رو آورد _

  هنوز موفق نشدم _

 ؟؟؟ یشد ریجا چالش کن رعد از جونت س نیهم_

 : داد و گفت هیمبل تک به

  خسته شدم _

رو  چارهیخودتو باز نشست کن بهتره که جون خودت و پسرتو و اون آرمان ب_

  یبخطر بنداز

 : خنده گفت با

  یگولیاون آرمان ژ ایاالن دلت واسه من سوخته  یعنی _

 : گفتم و با خنده دمیخند

 لقمه رو قد _

 : نشانه رفت و گفتم یفر ض یا رهیبا انگشت اشاره ام  سمت شکمش حالت دا  و

  اون شکمت بردار رعد _



 : با خنده گفت _

  یستیقد من ن  _

 : زدم و گفتم یچشمک

 ... ترکهینه رعد م _

 : مستانه گفت یو با قه قه ا دیخند

  ... کوچلو کوچلو خورمینمه نمه م _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 آپارتمان خودته ؟؟؟ نیا _

  آره خوشت اومد ... ؟؟ مال خودت_

 شبه ؟؟؟ هی نهیهز_

  حاال دو شب _

که به زور  یدادم  ... بلند شدم سمتش رفتم با عشوه در حال رونیباز ب ینفس

 : گفتم دادمیخودمو رو پاهاش و شکم گندش جا م

 ساعت ؟ هیواسه  _

 گفت یازیه وجد اومد از بغل کردنم  که با لحن پر از خمار و نکرد وچنان ب بغلم

: 

 ... گهینکن د یانصاف یب _

 : خنده گفتم با

 شکالته بهونه بود ؟؟؟ نیکلک ا _

 : خنده هاش گفت ونیم  دیخند

  نجایا کشوندمیآخه تو رو م یچطور _



 : که ادامه داد دمیخند

 ؟؟؟ کنهیم تیراض _

  مقول داد تونمیامشب رو نم_

 : کردم و با اخم گفت یاخم

  به اون آرمان احمق _

 : عشوه و ناز تو صدام گفتم یمن بودم که اخم کردم و با اخم  و کل نباریا

 بود ؟ یعه رعد ...  تو که پسر خوب _

دستش پشت کمرم  هیداده بود به مبل منم که رو پاهاش  هیدادم تک رونیرو ب نفسش

 : و گفت دیکش  اطیبا احت یکم نیبود بدون بند پا یقیتابمو  که قا  ی قهیهم    یکی

 سند بزنم ...؟  _

  یرو حرفت که هست_

 : زد و گفت یچشمک_

 ... االن که _

 

 [12:09 07.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۶پارت_#

 : دگفتیکش نیکه کامل تابمو پا یدر حال و

 ؟ یتونیم  _



افتادن که از ذوق چنان  به  رونیبودم ب دهیپوش یپورینازک گ نیهام با سوت نهیس

  مهیچنان رو مبل منو خوابوند و روم خ یوحش ی کهیوجد اومد و مهلت نداد مرت

خمارش  زیه یکه نگاهم به چشما یاسمش افتادن و با عشوه در حال ادیزد و که 

 : بود گفتم

  ... رعدتو نشونم بده _

که تا حاال  یادیکه مهلت نداد و و با هوس ز کهیخود شد مرت یاز خود ب چنان

 یپاره کرد  با خمار نمویسوت انهیهام افتاد و وحش نهیبودم به جون س دهیازش ند

 : لب زد ادیز

  چشمممم خوشگله _

شدم  که با  کیخودم هم  به خاطر کاراش تحر یسر دادم از مست یقه ا قه

حاال  انهیهامو وحشا نهیو س کردیکه مدام لب تر م یحاللب زد در  یادیز یخمار

  زدیدوتاشون تو مشتش بود  چنگ م

 هالکتم دختر_

 ( اهورا )

و  گذروندمیوقتمو م شتریچهار رو روز ب نیکه حاال ا یشب بود  از گاو دار 

 . خسته بودم یلیبر گردم  خونه خ خواستمیم میدنبال راه چاره بود

  ... بودم هنوز بهادر که با داوود کار داشت زودتر رفتنشده  نیسوار ماش تازه

 فیبا. ک رونیاومد ب نهایاز ال یکیاز  دمیکه دکتر رو د شدمیم نیسوار ماش داشتم

  دستش یپزشک

 : تو دستمو جا به جا کردم و زمزمه کردم چیسو

  تا االن رفته باشه دیبا کنهیچکار م نجایا نیا _

 سوار شدن منصرف شدم ...؟ از



 نمشیبهش بود چشم تنگ کرده بودم که بهتر بب کیتار مهین یتو   فضا نگاهم

 .کرد عتریرو سر شیگام ها دنمیاومد سمتش رفتم با د یخسته بنظر م

 : با لبخند گفت دنمیکه با د ستادمیاش ا یدر چندقدم...

   سالم _

 : اخم گفتم یندادم و با کم جواب

  یرفته باش دیتو االن نبا _

 : داد و گفت رونیخسته برو  نفسش

  کردمیتمومش م دیکار دارم ... با یلینتونستم خ _

 : تمام گفتم تیاخم و جد با

 ... ایفردا ب  _

 : سر جاش ، جابه جا شد و گفت یقدم

ببرمشون  دیهستن با ضیگرفتم از بهادر خان ... مادرم مر یفردا رو مرخص _

  دکتر

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 نی، االن هم زودتر آماده بش نینمون نجایوقت ا ریببعد تا د نیاز ا نیکن یسع _

  نیبر

 : که برم ادامه دادم نیسمت ماش گشتمیکه بر م یدر حال و

  ستین نجایشغل مناسب شما اونم ا نیا گمیهنوزم  م _

 : که گفت دمیپشت سرم شن صداشو

  نیشما منو برسون شهیم ستیهمراهم ن نیارباب ماش _

 : برگشتم و گفتم ستادمیکه دور شده بودم ا یقدم چند



  ستیهمراهتون ن _

 : به لب داشت و گفت لبخند

  خرابه شهیاون ابو قراضه هم _

 : چکار کنم که ادامه داد دونستمیدادم. بهادر که رفته ، نم رونیب ینفس

  شدمیوقته وگرنه مزاحمتون نم رید  _

 : وقت بود که گفتم ریداشت د حق

  منتظرتونم عیسر _

 ینچندان طوالن یقیبا سرعت برگشتم و سوار شدم ... منتظر شدم که بعد دقا و

 ... اومد

که سر راه بود گفت و با  یرد و بدل نشد ... تو آدرس نمونیب یخود تهران حرف تا

 ... شد ادهیتشکر پ

 

 [17:14 07.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۷_پارت#

برام باز  داریبودم در رو سرا یجور هیاومدم خونه عمارت  خودم ...  اصال  

بود دست و پاچه نگران اصال  داریکرد ،. هنوز داخل نشده بودم که نگاهم به سرا

 : و با لبخند زمزمه کردم نیرو دادم پا شهیبود که ش دایحرکاتش پ

 ؟ ی... دست پاچه ا یسالم مشت _

  پا و اون پا کرد که باز گفتم نیدست پاچه تر اداد  رونیرو ب نفسش



 ؟؟؟ یمشت یناخوش احوال_

 : عقب رفت و گفت یقدم

  مارستاننیارباب خانوم دکتر ب _

 : بشه که گفتم داشیکم کم پ دیاالن با ادیتر م ریداره د ونیاومد  گفت کمس ادمی

  خودم ببرمت در مونگاه یاگه حالت خوب ن ادیداره م یآره مشت _

 : دست پاچه منو من کنان بود وگفت باز

  سیخانوم زنگ زدن پل ریمن زهیخانوم .. چ ریمن میزنگ بزن میارباب ما نتونست _

 : گفتم متعجب

 شده ؟؟؟ یزیواسه چ سیپل _

از در  دمیرو د ریمن یشدم وقت ادهیپ نیمنو من باز تته پته که هراسون از ماش باز

 : اومد گفت یمن مکه سمت  یدر حال رونیعمارت اومد ب

  میشد چارهیارباب ... ب میشد چارهیب _

طور  نیاومد هم یکه دست پاچه نگران سمتم. م ریشدم سمت من ادهیکه پ هراسون

 : دمیادپرسیز یاومد که با نگران یبا  ناله و فغان جلو م

 شده ؟؟؟ یچ ریشده من یچ _

 : گفت ادیز یبه پشت دستش رو پا بند نبود که با درموندگ زدیکف دست  مدام م با

  ارباب بد  بخت میبد بخت شد _

پسرم بود که با  ریکرد که همون لحظه ام میکفر یحرفاش و رفتارش بد جور نیا

در  یادیو ترس ز هیاز در  عمارت و با حالت دو سمتم اومد با گر هیحالت گر

و ترس  هیو با گر دیبود که به پاهم چسب دهیاومد ... چنان  ترس دیدو یکه م یحال

 : گفت دهیبر دهیلرز  و بر

 ... بابا ... بابا رضا گم شده _



بود بهم چنان کمرمو سفت گرفته بود از  دهیگفت  بد جور چسب یچ دمینفهم اصال

  از خودم جدا کنم تونستمیکه  اصال نم کردیو هق هق م هیشدت ترس و گر

گذاشته  یعجز و درموندگ یو مدام ناله و بنا کردیم هیخانوم گر ریور من نیا از

 هیگر ونیکه م یدگرگون شدم لحظه ا ریام یحرفا دنیور خودم از شن نیبود از ا

 : هاش گفت

 داشیهرچه دنبالش گشت پ مایگم شد ش میبابا ... رضا  ... رضا تو پارک  بود _

  نشد

 دیلرزیترس به خودش م رو که از شدت  ریام یبا چه حال یچطور دمینفهم اصال

 : گفتم یو عصب ادیبودم که با فر یعصب یلیرو برداشتم و بغل کردم خ

  بچه ... رضا کو نیا گهیم یچ _

حالش انگار  کردیهق هق م شتریسرشو رو شونه ام گذاشت و به شدت ب ریام

  اصال خوب نبود

 : گفت هیبا گر ریمن که

  ... شما پرستار اومد خونه یپا شیپ _

 : گفتم ادیفر با

  بوده ... اونم با بچه ها رونیوقت شب ب نیتا ا _

 : گفت ادیبا ترس و لرز ز ریمن

  دادیعمارت جواب نم ارهیکه بگم ودختر بچه ها رو ب زدمیهرچه زنگ م _

 : گفت هیافتاد و با گر هیبه گر باز

 ... اومدن سین شتریب قهیچند دق _

 : و گفت هیبا گر 

  رضا تو پارک گم شده_



 : من و گفتم ادیهق هقش بند اومد از فر ریزدم که ام ادیفر چنان

 ...؟ یچ یعنیمگه بچه گربه گم کرده .. _

 نیرو شونه هام گرفته بودم و هم ریکه ام یسرعت پله ها رو باال رفتم در حال با

 : گفتم ادیکه  و با فر کردیم هیطور گر

 ریمن یچرا بهم زنگ نزد _

 

 [17:23 07.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۸پارت_#

 : گفت ادیبا ترس منو من ز ریمن

  ارباب ... زنگ زدم نیخاموش بود _

 داخل شدم _

 : گفتم ادیفر با

  پرستار نیکو ا _.

 : باز با ترس و لرز گفت ریمن

  ... نذاشتم بره _

   از خودم جدا کنم تونستمیکه نمبود بهم  دهیچنان چسب  ریام

سالن بود و تو خودش از  ینگاهم به پرستار بود که گوشه  رفتمیتند راه م تند

  بلند شد یغذا خور زیاز پشت م دنمیترس جمع شده بود و با د

 : گفتم شدمیداشتم منفجر م تیکه از شدت عصبان یدر حال تیو با عصبان ستادمیا



 ه ؟؟؟گم شد یچ یعنیپسرم کو ؟   _

 زی. از کنار مرفتیلرزون عقب عقب  م یکه با پاها یترس و منو من در حال با

 : با منو من گفت ادیبا ترس و لرز ز یبزرگ غذا خور

  دونمیآقا ... نم دونمینم  _

  رو از خودم جدا کنم ریکردم ام یکه سع یدر حال یو عصب ادیفر با

اش  هیاصال گر کردیهمچنان هق هق م ریرو ازم گرفت ام ریاومد  ام عیسر ریمن

 : گفتم ادیاومد که با فر یبند نم

 ؟ ینشد جواب ... بچه رو چکارش کرد دونمینم _

 : گفت هیافتاد و با گر هیدفه به گر هی

مردونه ... نذاشتن  ییدارم ... منم ... منم بردمش دستشو یآقا گفت دست شو _

  ...  رمیمن داخل بشم که گفت خودم م

 یها هیور گر نیبود و از ا ریور هق هق ام نیغضبناکم بهش بود از ا نگاه

 : گفتم ادیبرام نذاشته بود که با فر یپرستار اعصاب

 بعدش ...؟ شیبرد ._

 : گفت هیبا ترس و منو من و گر 

 ؟ یتونیگفتم م _

...  ومدیمنتظر شدم اما ن یکل رونیگذاشتم بره همون ب تونهیم دونستمیآره م گفت

 ... ومدین رونیبه نگهبان گفتم بره نگاه کنه چرا ب

 ریهنوز تو بغل من کردیکه از ترس هق هق م ریو ترس لرز اشاره به ام هیگر با

 :گفت

 ... رو فرستادم نبود ریام کنمیمنو نذاشتن برم تو نگاهبان گفت نگاه م _

 : هق هق گفت با



نبود ...  میاما نبود هرچه گشت میاز در دوم خارج شده  با سرعت رفت دیگفتم شا _

  رو کردم نبود که نبود ریکل پارک رو ز

 : گفتم ادیکه بافر کردیم هیطور گر نیهم

  احمق یبچمو کجا ول کرد _

 : گفت هیدست خودم نبود  با گر شدمیم ونهید داشتم

  نکردم داشیدنبالش گشتم پ یکل دونمی... نم دونمینم _

و  کردمیدر آوردم و روشن کردم داشتم سکته م بمیرو از ج یگوش تیعصبان با

 : گفتم ادیبا خشم ز رفتمیم یکه سمت در خروج یدر حال عیسر

  احمق باش تا برگردم یدختره  نیمراقب ا سیاداره پل رمیم ریمن_

 یسیبود پشت سرم  با زبان انگل ریزجه ها و هق هق ام یصدا

  ترسمیبابا ... بابا نرو نرو من م_

دستشو سمت من دراز کرده بود و  کردیهق هق م هیاز شدت گر ریام برگشتم

  که نرم کردیالتماس م ادیو ترس ز هیطوره با گر نیهم

 یاز پسش بر نم ریکه خودم نا آروم بود و من یدر حال یعصب یگشتم با گام ها بر

 : براش نذاشته بود گفتم یتوان ریوزن ام ینیاومد و سنگ

  یاالن برم دنبال داداش امیم _

 : جدا بشه و گفت ریاز من کردیم یسع هیگر با

  ترسمیم یینرو بابا _

 : کز کرده بود کردم با انزجار و خشم گفتم زیبه پرستار که پشت م ینگاه

  ینشه مرگتو آرزو کن شیدعا کن  طور _

 ونیافتاد و م یشتریگفتم که پرستار از شدت ترس به هق هق ب ادیبا خشم فر چنان

 : هاش گفت هیگر



 ... آقا میریتقص یما ب _

 

 [18:27 07.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۹پارت_#

 : گفتم ادیفر با

  مرگت رو داشته باش ینشه پرستار هر لحظه آرزو دایپسرم پ _

 : قصد آروم شدن نداشت که با خشم گفتم ریام

  فعال خان متوجه نشه هیقض نیا ریمن _

 : منو من و بغض ترس و دلهره گفت با

  چشم ارباب چشم _

 : ادامه دادم یادیز تیخشم جد دیتاک با

  ... به گوش خان نرسه ریمن _

  کرد دیحرفمو تاک ریام یها هیسر و کالفه از گر دیتاک با

  رو نداشت ریتوان آروم کردن ام چارهیب زن

 : گفتم تیاز خدمتکار ها تو آشپز خونه بود نگران و دست پاچه که با عصبان یکی

  کمک کن بچه روآروم کن  ایب _

نا  ریدر بغل کردن ام یو سع کنهیم یبا ترس اومد که گفتم االن قالب ته چنان

 . داشت انیآروم و گر



ز در هاش جدا شدم هنوز ا هیام کرد بود گر وانهیکه د یریخراب از ام یحال با

زهره رو شناختم قدم هام رو  نیماش ینرفته بودم که  صدا رونیعمارت ب یورود

 ... یپله ها اومد لبخند به لب دلشت و من عصب یتند کردم و ... تا پا

عمارت رو برداشته بود و  ریام یها هیگر ینرفته بودم صدا نیپله ها پا از

که اخم   دنمیبا د نیپا دمیداغون کرد که در رو باز کرد رس شتریاعصابمو ب

بود که  ریام یها هیگر یشد صدا ادهیپ دیبودم با ترد یداشتم و عصب یوحشتناک

 : منو من گفت دیزل زده بود بهم و با ترد یبا ناباور دیشن

  شده یچ_

 : خشم سمت در  کنار دستش رفتم و گفتم با

 ... میسوار شو بر _

 : بود و باز لب زد ستادهیطور ا نیهم

  چشه کنهیم هیگر رهیام _

 : زدم و گفتم ادیدست خودم نبود فر نباریا

  سوار شو گفتم _

برداشتم بستم با  زیبا ترس سوار شد و در رو نبسته بود که خودم خم شدم  خ چنان

 :و گفتم دمیخشم در واقع کوب

  ... یبرو کالنتر  _

 : رو روشن کرد اما با ترس و دلهره گفت نیسرعت ماش با

 ...؟ یواسه چ یکالنتر _

 : ادامه داد یشتریب یبا ترس و نگران نباریاز  جا کنده شد که ا نیماش

  شده یاهورا چ _

 : تو لحنم گفتم ادیز تیو عصبان یدادم و با کالفگ رونیب ینفس



  رضا گم شده _

که با حرف من چنان پا رو ترمز گذاشت  رومیب  میاز در عمارت نزده بود هنوز

ترمز  ونیزد م غیکه ج یدر حال یمن شوکه زده شدم از کارش و اون با ناباور

 : و منو من گفت یگرفتنش با ناباور

 ؟یگفت یچ _

افتاد  هیرسما به گر گهیبغضش شکسته بود د نیشدم و سمت ماش ادهیبا سرعت پ 

 : گفت دهیبر هدیبر  هیرو باز کردم با گر نیکه در ماش

 ؟ یگیم یاهورا  چ _

 : گرفتم و گفتم دستشو

  میبکن میتونیچکار م نمینشده بب ریزهره زود باش ... تا د _

 ...  شد ادهیپ  کردیم هیطور داشت گر نیهم

  بود نشست ادیز یو دلواپس هیقسمت کنار دست راننده بود با گر اون

 : رو روشن کردم و گفتم نیپشت رل نشستم و ماش عیسر خودم

  خونه گفتن دمیاالن رس _

 : گفت هیگر با

   ؟ یکجا آخه ؟؟؟ از ک یچ یعنی _

 : بودم حال بستن کمر بند رو نداشتم و گفتم یدادم عصب رونیب ینفس

  پرستار  برده بود پارک که رضا گم شده _

 : گفت هیهق هق افتاد و با گر به

  هیبتیچه مص گهید نی... ا ایخدا _

 : بدم و گفتم شیداشتم دلدار یداشتم، و سع یدل نا آروم خودم



  شهیم داینکن زهره پ هیگر ._

 : نا باور و با هق هق گفت هیگر با

 خدا پسرم ... خدااااا به دادم برس ییییوا  _

 

 [10:13 08.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۰پارت_#

... ... بعد گزارش گم شدن بچه و دادن  یکالنتر میدیرس یچطور دمینفهم

 ییقبلش که به سر گرد رضا میبود یرضا ... هنوز تو کالنتر ریاطالعات و تصو

 ... رسونهیتماس گرفتم  گفت خودشو م

  ی... آروم و قرار نداشت ... منم کالفه و عصب کردیم هیکه تمام مدت گر زهره

 .میبود یتو کالنتر یساعت

اطراف خبر گم شدن رضا  یها یبا استعالم و گزارش به کالنتر یکالنتر سیر 

 ... کرد یریگیرو پ

 . نداشتم یدرست یبود که اومد ... کالفه سر درگم بودم حال ییگرد رضا سر

دادم که سرگرد آروم  رونیب یبا کالفگ ینفس ییدست دادن با سر گرد رضا  بعد

 : زمزمه کرد

  نگران نباش _

 : گفت هیبا گر زهزه

  ... سرگرد شهیمگه م _



نشسته بود به من داد و آروم زمزمه  ینگاهش رو از زهره که رو صندل سرگرد

 : کرد و گفت

  باشه دیتهد هیممکنه  هیقض نیا  گهیجناب سرهنگ م   _

حرف زهره  نیحرف رو زد نگاه نگرانم از سر گرد به زهره دادم که با ا نیا تا

  به هق هق افتاد

 : دیزمزمه کردم با ترد آروم

 ؟ یچ یعنی _

  باشه هیفرض هیممکنه فقط   دینگران نباش_

  که آروم زمزمه کرد دمیکش یپوف

 فرستمیبرات م یسیدو سه روز  با مجوز از جناب سرهنگ دوتا سگ پل_ 

 ... آلوده شدن گاوها معلوم بشه هیتحت کنترل باشه و  قض زیهمه چ دیبا یگاودار

 : گفتم یکالفگ با

  سیگاوها برام مهم ن هیاالن قض _

 : ادامه دادم یبا خشم و عصب یکم

 .... سرگرد ستیپسرم ن _

تمام تو لحنش بود ما  یبا شاد یکالنتر سیداد همون لحظه ر رونیرو ب نفسش

 : گفت زدیحرف م یقبلش با ک دمیاصال متوجه نش

  شد دایبچه پ نکهیجناب سرگرد مث ا _

منو سرگرد و  دمیچرخ یکالنتر سیسمت ر جانیحرف رو زود چنان با ه نیا تا

 : گفتم عیزهره از سر جاش بلند شد و هق هقش  بند اومد و من سر

  نینیشد ؟ کجا ...؟خودشه مطم دایپ _

  ارنشیشد دارن م دای_ بله االن گزارش دادن  پ یکالنتر سیر 



 خودشه ؟؟؟ دی_ مطمئن سرگرد

  از بچه دادن خودشه یو نشون بله ... طبق گزارش_

 : نگاهش رو به من داد و گفت یکالنتر سیر و

 یبهداشت سیشده تو  سرو دایپ نیکه گزارش گم شدنش رو داد یتو همون پارک _

  کرده داشینگهبان پارک پ

 ... دادم رونیراحت ب الیبا خ ینفس

  کردیو خدا رو شکر م دیخند دهیبر دهیاشکاش بر ونیم زهره

  خودشه شهیمعلوم م ارنشی_انشاال ب سرگرد

  ...شد یباز ته دلم خال یکم

 ... رسنی_ االن م یکالنتر سیر

 ... یشاد یکیچشمش اشک بود و  هیرو پا بند نبود  زهره

 . راحت نبود المیخ دمشیدیتا نم یعصب یکالفه و کم منم

 ... دونهیخدا م دمیکش یچه عذاب قهیچند دق اون

...  کردیم هی... گر دیسمتش دو هیزهره با گر دمشیصله دآوردنش از همون فا تا

 ... بغلش کرد  با هق هق غرق بوسه اش کرد

  سال انیمرد م زدمیکرده بود حرف م داشیکه پ یداشتم با نگهبان پارک 

  بود جانیبچه رو آورده بود پر از ه نکهیا از

و ناله  هیگر یطبق روال هر شب که صدا کردمیرو چک م زی_داشتم همه چ آقا

 دمیرو شن یبچه ا ی

 

 [10:56 08.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر



  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۱پارت_#

 : و ادامه  داد با ذوق یاز خوشحال زدینفس م نفس

بچه گم  هیگفت  یزنه عصر هیاومد که  ادمی هویشدم اما  یاالتیاول فک کردم خ _

  و کردیاز ترس هق هق م ییکردم تو دستشو دایشده که بچه رو پ

 : به بچه کرد و با ذوق گفت اشاره

  و سالم آوردم خدمتتون حیصح _

پولم  فیدادم نگاهم به زهره بود رضا رو بغل کرد که دست بردم ک رونیب ینفس

که امتناع کرد از گرفتنش اما خودم گذاشتم تو  انسالیتراول دادم به مرد م نیو چند

 . و ازش تشکر کردم بشیج

 ... گشاده رفت ییو رو یبا خوشحال مرد

دادم که  نانیو بهش اطم دمیبغلش کردم بوس کردیم هیسمتم اومد و  هنوز گر رضا

  ما جاش امنه شیپ ستین یزیچ

 : گفت هیگر با

  ییبابا دمیترس یلیخ _

 : و گفتم دمیهم بوس باز

  ذارمینم گهید دونمیم رمیعز دونمیم _

  دشیبود باز بوسطور که رضا بغلم  نیهم زهره

خواست  یبود رضا رو از بغلم گرفت رو صندل ستادهیتمام مدت ا ییرضا سرگرد

 : گذاشت که زهره ملتمس گفت هیگر یبنشونه که رضا باز بنا

  سرگرد لطفا _



 یکه رضا رو بغل کرد و خودش رو صندل یتمام در حال ییبا خوش رو سرگرد

 : نشست و گفت

  ییمامان و بابا شیپ نیخب عمو جون بب _

 ینم یدادم که حالش خوبه اتفاق نانیبهش اطم ینگاهم کردبا لبخند هیرضا با گر 

 : افته که سر گرد کفت

  شده یچ یبگ  یتونیخب رضا جان م _

 : زد و گفت یهق کوتاه رضا

  ادینذاشتن اون ب ییمنو برد دستشو مایداشتم ... ش ییدست شو _

 : نگام کرو که رضا گفت زهره

  ییمن بلدم برم خودم دست شو _

 : رضا زد و گفت یشونیبه پ یخم شد بوسه ا زهره

 یپسر گل مامان ،یزرنگ یلیتو. خ زمیآره عز _

  کردیم تیاحساس امن یعنیزد رضا  یلبخند با

 : رنگ نگاهش غم شد با بغض گفت هویکرد  نگاهم

 .. کردم مامان یمن کار بد _

 : گفت ییسرگرد رضا به من داد که دیزهره با ترد نگاه

  عمو جون یبگ یفقط به مامان یخوایم _

 : دوتا دستاشو سمت زهره دراز کرد و گفت رضا

 بغلم کن مامان _

 : گفت کردیکه بغلش م یبغلش کرد و ... در حال عیسر زهره

 مگه نه ...؟ یگیم یفقط به مامان _



 : گفت چسبوندیبه زهره م شتریکه خودشو ب یبا بغض در حال رضا

  ترسمیم _

رفت نگاهم بهشون بود داشتن پچ پچ  یبه جونم افتاد که زهره به گوشه ا ینگران

 ... زدیرضا با بغض حرف م شدمیدرست متوجه نم کردنیم

 : با زمزمه گفتم ییدادم و آروم به سرگرد رضا رونیب ینفس

 ... نکنه _

 : دستشو جلو من گرفت وگفت عیسر

  ... دهیترس یلیخ فتادهیبراش ن یاتفاق چینه ه _

 : و گفتم دمیکش یپوف

 خدا کنه _

 دمیهمون فاصله نشوند و اومدکه با نگاه ازش پرس یرضا رو رو صندل زهره

 : آروم زمزمه کرد

  خوابش برده ییتو دست شو گهیم _

 : هم متعجب بود منم با تعجب نگاه سرگرد کردم که ادامه داد زهره

...  دهیترس  یلیو خ هیتو دست شو دهیشدم د  دارینگفت ... گفت ب یزیچ نیهم _

  کرده داشیو داد کرده نگهبان پ غیج

 : کالفه گفت سرگرد

 انفاق بوده هیفقط  نیا _

  ییدفه تو دست شو هی_آخه چرا خوابش برده اونم  زهره

 : گفتم نانهیخوشب من

 خوابش برده ی. از خستگگهیبچه است د _



 

 [12:10 08.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۲پارت_#

 : آروم گفت ییرضا سرگرد

  میدیپرستار رو تحت نظر قرار م _

 : و آروم زمزمه کردم دمیکش یپوف

  کنم یهالج تونمیرو نم  یچیه _

  نیتفاوت نشون بد یحواستون باشه و خودتو ب دی_فعال که با ییرضا سرگرد

 : کرد و آروم زمزمه کرد نگاهم

  ستیفعال معلوم ن یچیه _

 : به موهام زدم. که زهره گفت یچنگ

  غلط یدرسته چ یچ دونمیمن نم _

 یکار چی... ه میندار یمدرک ادله پسند چیهنوز ه میبکن میتونی_عجله نم سرگرد

 . میبکن میتونینم

 : با عجز گفت زهره

  قراره چکار کنن ستیوم نکه معل یآخه ... اون از گاو دار یتا ک _

  شده رمونیهم دستگ ییها زیچ هی رهیگیتحت کنترل قرار م زیچ همه

 : دمیتو صدام پرس یبا ذوق مخف متعجب

 واقعا ...؟ _



  دیشما نگران نباش یبله جناب همت_

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

  قراره بشه یچ دونمینگران نباشم؟ واقعا نم یچطور _

  سشیشده است که ر ی، سازمان ده ستین یباند معمول هیباند  نی_ا سرگرد

  ستین ینیب شیکه اصال قابل پ یاهیهوش س

 . دیمطمئن باش میانداز یزود به دام م ای  ریهرم رو د نیرأس ا ما

 .... بود یزهره کردم اونم  کالفه و عصب نگاه

 : گفت که

 ... میبرنگشته بود رانیکاش به ا  _

 فشیظر یکه دستمو دور شانه ها یمو کم کردم در حالسمتش رفتم و فاصل یقدم

 : گفتم کردمیحلقه م

  زمینگران نباش عز _

  درتالشند یما شبانه روز یروهای_ ن سرگرد

 : تمام گفتم یدادم منم با درموندگ رونیب ینفس

  شهیانشاال درست م _

 زیما انشاال که همه چ یروهاین یشما و تالش شبانه روز ی_با همکار سرگرد

  شهیتموم م

 : اشکاشو پاک کرد گفت   زهره

  هیبا ما چ ییایارتباط موم دونمیمن نم_

 یشخص ییخصومت ها دیبا یاما رعنا همت آباد دونمیرو نم ییای_ موم سرگرد

  ... باشه

 : زهره کردم و گفتم نگاه



  کنهیاون به انتقام گذشته فکر م دیانیمال گذشته است خب شما خودتون در جر _

  داد رونیب ینفس دسرگر

 : اومد گفت یرضا بود سمت ما که م یصدا که

  ادیبرم خونه ... گشنمه ... خوابم م خوامیمامان م _

 : دوتامون من خم شدم بغلش که کردم گفتم میرفت سمتش

  میریم ییباشه بابا _

 : قربون صدقه اش رفت و گفت زهره

  دلش برات تنگ شده یداداش میریدلم م زیباشه عز _

 : جا داد و و گفت شتریزد خودشو تو آغوشم ب یلبخند

  دوست دارم مامان _

 : خنده گفتم با

 مامان ...؟ یگیمن  بغلت کردم م _

پسرم  یسالمت یقربون صدقه اش رفت و خدا رو اون لحظه شکر گفتم برا زهره

 . . خدا رحم کرد

  میخونه شد یراه

اتفاقا اصال  نیغلط ا یدرسته چ یچ دونستمیبود . نم ریتمام مدت ذهنم درگ اما

 . کردمینم یتلق یگم شدن رضا رو عاد ینبود برام حت ندیخوشا

   چکار کنم ؟ دونستمینم

  دادم رونیب ی... نفس رمیبگ یینها میتصم کی دیبا

دور بودم اما در  زانمیاز عز دیدر فرانسه شا یبه برگشت گرفتم ، زندگ میو تصم 

 ... آرامش بودن خانواده ام



 . میبرگرد دیفکر به جانم افتاد ...   با نیا ی وسوسه

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 . میگردیبر م _

 

 [20:47 08.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۳پارت_#

 : متعجب گفت زهره

 کجا ؟؟؟ _

 : گفتم یو جد محکم

 ... فرانسه _

 ؟؟؟ میبرگرد_ 

  ..کنم یزهره با دلهره و اضطراب زندگ ونمی... من نم تونمیآره زهره من نم_

 ... آخه هیچ یناگهان میتصم نیاهورا ا_

 : گفتم کالفه

 زجر آوره شیثان هیثان یزندگ نجایزهره ... ا گهید مونمیمن نم _

  ( زهره )

دچار  مونیحق با اهورا بود زندگ دیجوابشو بدم ...  شا یچ دونستمینم واقعا

  ناخواسته شده بود یتحول

  ترس دلهره و اضطراب دچار



به وجود اومده اهورا رو نگران و  یتنش ها نیقبل ، ا یسالها انیاز جر بعد

و  تیتو غربت آرامش امن یزندگ نکهیبا ا دادمیمضطرب کرده بود . بهش حق م

 شتریپدر و مادرم  رو ب زانمیدر کنار عز یداشت اما زندگ یشتریرفاه  ب دیشا

 . داشتم دوست

اهورا ناراحته  کنمینگرانش کنم و مخالفت کنم ، االن که فکرش رو م تونستمینم

  ... در عذابه

 : گفت ادیاهورا با تعجب ز دمیتو فکر بودم که نفهم نقدیا

  ؟ با توام یشنویزهره م_

 : خودم اومدم با حالت شوک و متعجب گفتم به

 ؟ یگفت یچ _

 : و پر از سرزنش گفت خانهیتوب

  ستیزهره تو حواست به حرفام ن _

 : سمتش دادم و خجالت زده و نادم گفتم سرمو

  حواست نبود دیببخش _

 ؟؟؟ یکنیفکر م یبه چ_

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

  کردمیبه رفتن فکر م  _

 : به من داد و گفت ینگاه مین

 ؟ یموافق _

دامن  شیها ینه بگم و ناراحتش کنم و به دلنگران تونستمیهم سکوت کردم نه م باز

  بکنم زانمیبله بگم و دل از عز تونستمیبزنم و نه م



بود به خواب رفته بود که  دهیعقب دراز کش ینگاه رضا کردم همون صندل نهیآ از

 : دادم و گفتم رونینفسمو ب

  دهیقشنگم خواب زیعز _

  زهره ستیجواب من ن نیا_

 : ه کردمکردم و زمزم نگاهش

  بهم چند روز فرصت بده اهورا _

 : توقف کرد و آروم زمزمه کرد  میبود الیو مقابل

  من نگران شمام بهم حق بده _

  دونمی... م زمیعز دونمیم_

  کم تحملم یشناسی، تو که منو م سیزهره دست خودم ن_

 : زدم  و گفتم لبخند

  ...  بهم فرصت بده زمیعز دونمیم _

  بود  نگاه ملتمس و نگرانش  رو  به من داده بود دهیسمتم چرخ کامل

 : حرفم اومد وگفت ونیم

  بشه ریفردا هم د ترسمیم  _

 : بود و گفتم شیدلدار یبرا

 ...که نم یجان بی،،، آس یشینگران م نقدینگران نباش ...  چرا ا _

 : بود لحنش و گفت یادامه بدم باز عصب نذاشت

  بفهم نویباشم زهره اون آدما رحم ندارن زهره ا نیمث تو خوش ب تونمیمن نم _

 ... نکن یخودتو عصب نقدیا زمیباشه عز_

 آرامش ندارم زهره امروز رضا گم شد_



 : و گفتم دمیمن بودم تو حرفش پر نباریا 

 .. اتفاق بود رضا هی نیا _

 : گفت یعصب

 باشم بهم حق بده تومینم نیمن خوش ب _

 

 [08:17 09.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۴پارت_#

بود و من نگاهم به رو به رو از  رهینگاه اون به من خ یکردم  ... لحظات سکوت

 . نگاه کردن بهش واهمه داشتم

 ... خواستمیفرصت م یریگ میتصم یهزار التماس توش بود و من برا نگاهش

شدم و سمت رضا که عقب  ادهیپ عیسر ارمیتاب ب  شینگاه پر تمنا  ریز نتونستم

 .... خواب بود رفتم

 : گفت عیهنوز در رو باز نکرده بودم که سر 

 .... ارمشیبرو تو خودم م _

  شد  نگاهمون بهم بود که آروم زمزمه کردم ادهیپ اونم

  بهم فرصت بده_

 یصدا هویرو باز کرد خم شد که رضا رو برداره که  نیکرد و در ماش سکوت

 : در آورد ...  و گفت بشیاهورا  بود که از ج لیموبا امیپ زنگ هشدار

 ... نکنه داووده _



با خشم و  هویروشن کرد و نگاهم بهش بود که  لشویبهش بود که  موبا نگاهم

 : تمام گفت تیعصبان

  یکنیباور نم ستمین نیخوش ب گمیبفرما بهت م ایب _

 : رفتم و گفتم سمتش

  شده یچ _

که  هیچقد عصب دیفهم شهیهم م اطیجون ح مهین یکیون تارتو ا یلیبود خ یعصب

  رو خوندم امیرو سمتم گرفت پ لیموبا

 شد ؟؟؟ دایارباب ... پسرت پ_

حق  فتهیبه جون من ب یبهم و نگران زهیبود که اهورا رو بر یچند کلمه کاف نیهم

  ... با اهورا بود

 : تمام گفت تیدادم که با عصبان رونیب ینفس

  میریم نجایاز ا _

  کنن یریگیشماره رو بده سرگرد پ نیآروم باش ... ا_

 ... اونم کوتاه خاموش شهینم امیپ گهیدادم زهره ... م _

 : بود که گفت یعصب

  شماره هیهر دفه با  _

 : و گفتم دمیکش یپوف

  میخان رو چکار کن بیحب  _

 : به موهاش  چنگ زد و گفت یدست کالفه

  نگرانم زهره _

  داره اجیاون بهت احت میتنها بذار میتونیهان رو نم بیما حبا دونمیم_



 : کرد که ادامه دادم سکوت

  میتنهاش بذار شهینم _

 : برداره و گفت نیکرد خم شد رضا رو از ماش سکوت

  میبش ریهمه درگ فتهین یخدا کنه اتفاق _

 . دوارمیام_

 

 ( اهورا )

بودم . عصر بود هنوز  یگاو دار یگذشت  سخت مشغول کارها  یدو سه روز 

 ... زنگ خورد لمیشلوغ بود  .  موبا یلیروزها سرم خ نیبودم ا یگاو دار

 . بود که جواب دادم زهره

  زمیسالم عز_

 : داد و گفت یشاد که بهم انرژ لحنش

  یسالم عشقم خسته نباش _

  زمیممنونم عز_

 ؟ یایم ریامشب د_

 چطور ؟؟؟_

 اهورا ؟؟_

  جان_

 : خنده گفتم با

  کار دارم یکه کل یبگو خانم یخوایم یچ _

  دعوتم یمهمون هیامشب _



 ... امیب تونمینه اصال حرفشم نزن من نم _

 : التماس گفت با

  اهورا لطفا _

زنگ بزن   یعمارت خان هستن تو هم برو مهمون نجایبچه ها ا تونمیباور کن نم_

 یکار دارم گاو دار یزهره امشب کل رسمینم نجایا امیدنبالت ... خودم هم م امیم

 . گرفتارم یدونیدرمان بشن زهره خودتم م دیبمونم گاو ها با دیبا

 

 [08:42 09.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۵پارت_#

 

 باشه ... خودم برم ...؟_

  ...... دنبالت امیگفتم که خودم م_

 : زدم و ادامه دادم لبخند

  مراقب خودت باش _

  ممنونم ... فعال _

 : دکتر بود پشت سرم که گفت یکردم ... تا قطع کردم صدا قطع

  شده یبخش پاک ساز نیقربان ا _

 : نگاهش کردم و گفتم برگشتم

 ... هیعال _



 : زد و گفت یلبخند

 ... میکار دار یلیخ _

 ؟ ستین یرادیشما رو برسونه ا گمیبه بهادر م میمونیوقت م ریتا د _

 .... نه آقا _

 ... شب کی ی... حوالمیوقت بود که قصد رفتن کرد ری... د میمشغول شد و

 : که بهادر گفت مینشده بود نیهنوز سوار ماش 

 ؟ ستین  گهید یارباب امر _

 : گفتم رفتمیم نمیخسته بودم و سمت ماش یلیخ 

  وقته ریبهادر خانوم دکتر رو برسون تهران د _

 : نرفته بودم که منو من کرد و گفت شتریقدم ب دو

 ... ضهیمر الیارباب ع _

 : حرفش رو کامل نکرده بود که برگشتم و گفتم هنوز

 ناخوشه ؟ التیع _

  ... بله ارباب دو روزه_

 تهران ؟ یچرا نبرد_

 ... روزیبردم د_

 : دادم و نگاهم به خانوم دکتر بود و گفت رونیب ینفس

  برم دیوقته آقا ... من با رید _

 : رفتم و گفتم نیماش سمت

  رسونمیخودم م نیایب _



 : دنبال زهره ساعت دو  که گفتم رفتمیم دیاومد با ادمی

  تهران رمیمنم م _

نگذشته بود  که   یا قهی...   هنوز چند  دق میتشکر کرد رفت ...حرکت کرد بهادر

  در آورد وهیآب م یدوتا بطر  فشیاز ک دمی...  د

 : سمتم گرفت و گفت یکی

  خنکه _

 : از دستش و  چقد خنک بود و گفتم گرفتم

  ممنونم _

  چسبهیم یخستگ نیبعد ا_

  ... کردم سکوت

  ( زهره )

 سیاز همکاران بودن به مناسبت تولد ر یلی... دکتر آرمان و خ یرفتم مهمون 

 ... شلوغ نبود ادیبود ز یبود ... جمع دوستانه ا مارستانیب

قبول کردم ...  اهورا که  مارستانیب سیاول قبول کنم اما به اصرار ر تمخواسینم

 . دوست نداشتم نکهیمجبور شدم تنها برم ... با ا ومدیکار رو بهونه کرد و ن

معذب بودم خصوصا نبود اهورا  یجمع کم نیآرمان هم بود ... از بودن تو ا دکتر

 . و معذب بودن رو داشتم ییاحساس تنها

 . که اصال دوسش نداشتم یکه بود گذشت مهمون یهر سخت به

 ...  ادیهول و هوش دو بود  منتظر اهورا بودم ب ساعت

به دست و   شماره اهورا رو گرفتم ... چند بار  لیموبا ستادمیا یخلوت ی گوشه

  ... نداد یبوق خورد  اما جواب

  ... زدمیطور داشتم با خودم غر م نیپاسخ موند ... هم یدوباره گرفتم اما باز ب 



  ؟؟ اه یدیپس چرا جواب نم ییاوووف کجا_

که صاحبشو  یعطر ی حهیتند را یرو از. کنار گوشم برداشتم که با بو یگوش

 یبل اجبار زدم که آرمان بود با لبخند در حال یسرمو برداشتم لبخند تلخ شناختمیم

 : بود گفت ستادهیام ا یکه حاال در دو قدم

  اومده شیپ یمشکل _

 : زدم و گفتم یمصنوع یلبخند باز

  ستین یزینه چ _

 دنبالتون ؟ انیب دیمنتظر_

 دنیچرا جواب نم دونمیبله اما نم_

 

 [10:53 09.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۶پارت_#

  خوابن دیشا_

سمتم گرفت و  ویکیه که  دستش بود ک یجام مشروب سرخ رنگ  کیدوتا پ و

 : گفت

  نگران نباش انیم _

  ندارم لیممنونم م_

 : لبخند گفت با

 ؟ نیکنیدستمو رد م _



 : که ناراحت نشه  گفتم یلبخند  طور با

  لب نزدم یاز اول مهمون نیاگه دقت کرد _

 : و گفت دیخند

  نیدوست ندار  _

  ندارم یدنینوع نوش نیبه ا ینه ... من عالقه ا_

  باال انداخت ییابرو تک

که کنارمون بود گذاشت و  یکوچک زیم یجلو رفت لبه  یاز جام ها رو قدم یکی

 : گفت

  شماست فیح _

 : گفتم متعجب

 من .؟؟؟ چرا ؟ فیح _

  الزمه نیا نیکن حی، تفر دیلذت ببر تونی، جون تونیاز زندگ_

 : زدم و گفتم یلبخند

  خودمو دارم حاتیمن تفر _

 : و گفت دینوش یا جرعه

  شهینم نیکه ا یحیاما هر تفر _

 .اعتقاد شماست نیا_

 ... دیشا دونمینم _

  نداد یاهورا رو باز گرفتم ، باز جواب یدستم بود ، که باز شماره  لیموبا

 ؟ دنیجواب نم_

 . خودم اومده بودم نیکاش با ماش_



 رفتن ؟ یبرا دیعجله دار_

  دارم یبرم فردا عمل مهم دیوقته دکتر با رید _

 . رمیبگ نیبراتون ماش_

  وقت شب نیخودم بلدم دکتر ، همسرم دوست ندارن اونم تنها ا نویا_

 : زد و گفت یلبختد

  یرتیچه مرد با غ _

 : زدم که گفت یلبخند

  برسونم شما رو دیدونیاگه م _

  شمینه اصال مزاحمتون نم_

  بد قول نبود نقدیانثارش کردم تو دلم اهورا که  یباز شمارشو گرفتم . لعنت و

 : چکار کنم که ... آرمان گفت دونستمینم

 . برم خوامیشما رو منم م رسونمیخانوم دکتر م کنمیمن واقعا تعارف نم _

 : که گفت دیزدم با ترد یلبخند

  رمیمنم دارم م نیتعارف نکن _

  اومده شیکار پ یتو گاو دار دیشا رمیگیباز هم تماس م_

 : به ابرو داد و گفت ینیچ

 ؟ یگاو دار _

  . به زبونم اومد هوایچقد ب  یکامال مصنوع یلبخند

 : گفت یطونیبا لبخند  ش که

 ؟ هیهمسرتون شغلشون چ _



 : زدم محکم و  با اقتدار و گفتم یلبختد

  بزرگ داره یلیخ یگاو دار هیکار خونه دار و    _

 : و با خنده گفت دیختد

  دارن هیآهان پس سرما_

 : زدم فقط که گفت یلبخند

  باشن یزیچ یهمسرتون مهندس کردمی، همش تصور م کردمیاصال فکرشو نم _

 : لبخند گفتم با

  هستن یچرا اتفاقا مهندس کشاورز _

  ... طور نیکه ا _

همسرم خارج کشور   کننیبرادرشون اداره م شویکارخونه  ها و و گاو دار_

 کردن یگذار هیسرما

 

 [16:08 09.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۷پارت_#

 

 : گفت متعجب

 واقعا ؟ _

  و کانادا سیبله .. فرانسه انگل_

 : خنده گفت با



  اردرهیلیواووو پس  همسرتون ت _

 : و گفتم دمیخند زیحرفش واقعا ر نیا به

 ... نیکنیطور که فکر م نینه ا _

 : فتبا خنده گ دیخند

  ؟ دیفرمایم یشکسته نفس _

 : خورد و گفت کشویآخر پ یاکتفا کردم که جرعه  یلبخند به

 شما رو برسونم ... ؟ نیخوایم رمیمن دارم م گمیهنوزم م  _

 : کرد و گفت لمینگاهش کردم که اشاره به موبا متفکرانه

  نیریبگ یتماس هیباز  نانیبار آخر محض اطم یبرا _

 : دادم و گفتم لیازش گرفتم و به موبا نگاهم

  بد قول نبود نقدیاهورا تا حاال ا   _

  اومده شیپ یممکنه مشکل ادیب شیپ_

 . نشده بود خودم هم نگران شدم یطور نیحاال ا تا

 .... نکردم افتیدر یبار آخر گرفتم ... باز جواب یبرا شمارشو

ساعت  مین نینبودم که هم یبرم هرچند ته دلم اصال راض ایقسمت بود با آر انگار

 . نداشتم یرو همراهش بشم اما چاره ا

 ( رعنا )

مرد  نیزدم ، نگاهم به تن برهنه اش بود ، ا یتخت نشستم ... پوزخند یلبه   

 . شوهر احمق پولدار هیشوهرم باشه ،  یقرار بود روز

که  ییجا ارمشیتو نستم ب ونیکتارو تخت بود ، با کمک   هوشیبهش بود ب نگاهم

 . با کمک دوتا از پسرا آوردمش تو تخت خوامیم



 ... دگانمیبرهنه مقابل د ی برهنه

لوند و  یلیدختر خ هیبود  ستادهیآماده کرده بود ، مقابلم ا ونیکه کتا یاون خانم 

جذاب بود چشماش  یلیبود خ یسکس یبود اندامش حساب ستادهیبرهنه  مقابلم ا بایز

از کنارش  یبه موهاش داد  پر عشوه بود محال بود کس یمعرکه بود تاب شیآب

 . ساده بگذره

 : گفتم ونیدادم  رو به کتا رونیب ینفس

 نمیبب ونیکتا نیمستش کن یخوش بگذره ... حساب یبه ارباب حساب خوامیم _

 ...؟ یکارتو بلد

 : داد و گفت رونیرو ب نفسش

 ... من شهیرعنا نم _

 : گفتم تیبزنم و با عصبان یحرف نذاشتم

  خفه شو _

 : گفت یاخم و عصب با

  چته دوست دارم من _

 : گفتم دمیاهورا محکم کش یکه با خشم مالفه رو تن برهنه  یشدم و در حال بلند

 ... نه _

 : امشب باهاش وقت بگذرونه و گفتم ونیکتا خواستمیگرفته بود نم زورم

 ... نکبت یکار دار یدار تو تو اون گاو  _

 : نازک کرد و گفت یچشم پشت

  ... پسرا رنیبگ لمیف نکهیقبل ا  _

 : باال انداختم و با پوزخند گفتم ییابرو



  ربع ساعت  مال خودت یمال خودت کن یباشه اگه تونست _

 : به ساعت کردم و گفت ینگاه

که از  یتخت نشستم آمپول ی، و باز لبه   ادیبه هوش ب نکهیوقته ... قبل ا رید _

 : کردم و گفتم قیقبل آماده کردم  رو تو بازوش تزر

 ... کنهیبرات م یبخوا یدوزش باالست ... هرکار نیا _

 : نگاهش بهم کرد و گفت ونیکتا

 توهم زاست ...؟ _

 ... یچیه مونهینم ادشیهم  یچیه ادهیز شیکنندگ کیتحر_

 : گفتم بود که با پوزخند ونیکتا یرو لبا لبخند

 کرده ؟ ریتو گلوت گ  _

 : با عشوه گفت ونیسر داد کتا یپر عشوه ا ی خنده

  ربع ساعت کمه رعنا _

 : شدم و گفتم بلند

  آماده است گهید قهیبسته ...  ده دق _

 : بود گفت ستادهیکه تمام مدت ا یدختر دیخز یرو تخت به آروم ونیکتا

 من برم  ؟ _

 

 [16:52 09.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#



 ۴۸پارت_#

 : و محکم گفت یجد ونیکتا

 ... فعال رونیبرو ب _

 : گفت یبا لوند هوشیرو ارباب ب دیخز ونیزدم کتا یپوخند باز

 .... رعنا کنمیجبران م _

ارباب  دنیسمشغول بو ونیرفت و کتا رونیاخم داشت اما از اتاق ب یکم دختره

 : بود و گفت هوشیب

 ؟؟؟ شهیواقعا درست م نیا _

 : خنده گفتم با

  یجمش کن یتونیکه نم شهیچنان هات م _

 : وگفت دیخند

  خوادیدلم خشن م _

 ... رنیو عکس بگ لمیبا دختره ازش ف انیکارت تموم شد بگو پسرا ب_

 ... باشه_ 

اهورا  یزندگ ینابود یآماده بود . برا زی... ... همه چ رونیرفتم ب یحرف بدون

 . ... ارباب احمق

 ( اهورا )

داشتم  ی. احساس بد کردیسرم درد م یلیشدم ... خ داریب یسر درد وحشتناک با

 ... جهیحالت تهوع سر گ هیشب یزیچ

چنان از  هویسابقه بود . تا چشمم باز کردم  یسر درد ب نیچشمامو باز کردم ... ا 

 . دم که خودم شوکه شدمش داریسر جام ب



  ... به اطرافم. انداختم ینگاه

 : زمزمه کردم یبا ناباور 

 من کجام ...؟ _

 برهنه ؟؟؟ دیانداختم با ترد سرمو

 ...؟ نجایمن ... ا_

 ؟ کردمیچکار م نجایاومد ... من ا ینم ادمی یچیآوردم ه یذهنم فشار به

 بود ،،،  دختر هیبه در رفت که  نمیدر باز شد  نگاه خشمگ که

تمام  یست قرمز تنش بود با لوند هیبرهنه بود فقط  بایتنش نبود تقر یلباس  که

 : جلو اومد و گفت

  ارباب یشد داریب _

 : و گفتم دمیچیمالفه رو دور تنم پ  نیپا امیب نکهیخشم از تخت قبل ا با

  کجاست نجایا _

 : تخت نشست و گفت یجلو اومد لبه  دختره

  ارباب ستیتون یمگه خونه  دونمینم _

 : دمیچکار  کنم و با خشم غر دونستمینگاهم به اطراف بود نم تیعصبان با

 ...؟ کنمیچکار م نجایمن ا _

 : تموم گفت یپا انداخت و با خون سرد یپا رو دختره

  بهت خوش گذشت ارباب یلیکه خ شبید _

 : تمام گفتم تیچه خبره که با عصبان نجایا دونستمینم واقعا

 چه خبره ؟ نجایا _

 : تموم گفت یلوند با



 چه خبره ؟ یگیم یعشق و حالتو کرد _

 هیکه با  یودر حال ادیدفه سمتش حمله کردم با   خشم ز هیبودم که  یعصب نقدیا

دست چنگ زدم به گلوش و از شدت ترس خودش رو تخت انداخت و من روش 

 تیخم شده بودم و دستم تو گلوش و چنان محکم فشرده بودم  با خشم و عصبان

 : دندونام گفتم یتمام  از ال

  نجایمنو آورده ا یک _

 ... دستم به گلوش ادیکلمه حرف بزنه از فشار ز هینتونست  اصال

تر  وانهیاون به سرفه افتاد من د  کنمیدارم چکار م دونستمیبودم  نم یعصب یلیخ

 : زدم ادیاز قبل فر

 ...؟ نجایمنو آورده ا یک _

از  ینجات دادن خودش با التماس با چشما یشد به تقال افتاد برا شتریسرفه اش ب 

 . نداشتم از شدت خشم اون لحظه یاما من رحم  کردیحدقه در اومده اش نگام م

 

 [18:15 09.06.20] , و ارباب جلد دوم کترد

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۹پارت_#

 : گفتم ادیفر با

  تو رو آورده یک کنمیچکار م نجایمن ا _

 یرگ ها ی...  با دستاش دستمو از قدرت فشار و خشم حت شدیداشت بد م حالش

بار تو  نیاومد آخر ادمیلحظه  کیدستم از خشم متورم شده بود رو گرفته بود ... 

 ... بودم نیماش



 نمیدنبال زهره ... دکتره تو ماش رفتمیشب بود داشتم م کیحول و هوش  ساعت

 .. اومد بعد اون ینم ادمی یچیبرسونم اما ه خواستمیبود ... من اونو م

 ... نیدرد گرفت و توقف کردم ... هم نیبد جور تو ماش سرم

  نامعلوم یید و من جاکه چشمامو باز کردم ...صبح بو االن

 ریجنده بود که داشت  ز ی تهیعفر نیبه خودم اومدم که نگاه ناباورم به ا یوقت

ولش کردم و سمت در  ادیافتاده بود که با خشم فر ی... به کبود شدیدستم خفه م

 : گفتم ادیرفتم ... با فر

  دکتر ... دکتر _

شتم از شدت خشم منفجر برنگشتم نگاه کنم دا دمیشنیسرفه هاشو م یصدا دختره

  شدمیم

  بود نمیحضور دکتر تو ماش ادمهیکه  یزیچ نی... آخر کردمیچکار م نجایا من

 : گفتم رونیب زدمیکه از در م یدر حال ادیبا فر که

  دکتر ... دکتر _

نبود که  چکسیبود با خشم  نگاه کردم ه یکینبود آپارتمان کوچ چکسیه انگار

  بودم دهیچیتنه ام پ نیکه هنوز دور پا یسمت اتاق بر گشتم با مالفه ا یعصب

 : گفتم یرو تخت بود که با پوزخند و عصب یبه دختر برهنه  نگاه

  کنمیم اهیروزگارتونو س _

  : تخت جدا شد و با پوزخند و اشک گفت از

آرومم کن آوومم کن از دهنت   کهیمرت یبود یکه خوب. هات و شهوت شبید _

   افتاد ینم

  غشیج یبلوندش زدم که  صدا یبه موها یچنگ نباریخشم  سمتش حمله کردم ا با

  گوشمو کر کرد محل ندادم



که  یدر حال یو عصب ادیطور که دستم تو موهاش و چنگ زده بودم با فر نیهم 

 : گفتم نیاز رو تخت و هلش دادم زم دمیکش

کار اون رعنا و دکتر  دونمینم یخفه شو هرزه تا خفت نکردم ... فکر کرد  _

 ... احمقه

 : شدن موهاش، گفت دهیکه آه از نهادش بلند شد از کش یدر حال هیبا گر 

 ؟؟؟ هیچه خر گهیرعنا د _

  بت بدم یحال هیببرمت  یگفت یمست بود دمتید  ابونیتو خ شبید

 : زدم و گفتم یپوزخند

 ... خفه شو آشغال _

 : گفت هیگر با

حال  دمتیاومدم  که د ی... ساعت دو بود  ... منم تازه از سر کار م ابونیتو خ _

بت  یحال هی ارمتیب یفتیب سایپل ریگ نکهیگفتم قبل ا یبود نیتو ماش یندار یخوب

  یداغ بود یلیبدم خ

 : ادامه داد هیبهش بود که با گر نمیبرپاشت نگاه خشمگ سرشو

بم بده منم از خدا  یحال هی... تنهام  یزنم رفته مهمون یرفت ... گفت ادتی _

  خواسته

 : ادامه داد و گفت  تیعصبان یکم با

  یدیبهم م یپول خوب یگفت _

 : حرفها که ادامه داد نینداشت از گفتن ا ییایشرم و ح چیبود اصال  ه نیپا سرش

  هینداره طرفم ک یفرق دمیپولدار حال م یبه مردا نهیمن کارم ا   _

 : ام کرد با خشم ادامه دادبرداشت نگ سرشو

 ... یپولمو بد دیبا رونیب یدر  بذار نیپاتو از ا نکهیقبل ا _



 : و گفتم دمیکش انهیسمتش حمله کردم باز موهاشو وحش چنان

 آشغال ؟؟؟ نجایمنو آورده ا یک _

 ... نبود به دادش برسه یاما کس خواستیکمک م ادیداد و ب غیج با

 

 [09:51 11.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۰پارت_#

 کردمیم یچه غلط نجایبودم دست خودم نبود حالم داغون بود من ا یعصب نقدیا

 . گفتیم یدختره چ نیگذروندم ا نجایرو ا یآپارتمان نحس من چه شب نیا

 : دمیغر موهاش هلش دادم و باز دنیبار آخر با کش یخشم  برا با

 در آوردم ؟ نجای. سر از ایچطور  _

 : .گفت یو عصب هیگر با

  یروان رونیبرو گم شو ب _

با خشم دنبال لباس  مویخشم سمت لباسام که رو مبل بودن رفتم برداشتم رکاب با

در آوردم و برهنه  نجایسر از ا یاومد چطور ینم ادمی یچیبودم اصال ه رمیز

  شدم

من از  کردیم هیو گر گفتیبهم م راهیطور بد ب نیبودم دختره هم یعصب یلیخ

 ... شدت خشم در حال انفجار

به سرگرد  تونستمیکنم نه م یکار تونستمینه م کردمیبند نبود چکار م ییبه جا دستم

 . اطالع بدم

 . بند نبود ییدستم حا زدیدختره م نیکه ا ییحرفها با



  که لب به مشروب نزدم من

 ... مست بودم فتگیم دختره

که  یاومد بطر ادمیکه  یزیچ نیآخر دمیپوش یعصب شرتمویدادم  ت رونیب ینفس

  ... دکتر دستم داد

 ... ...نگاه ساعت کردم نه صبح بود لمیموبا یبود حت چمیسو بمیبردم ج دست

تو دستم زنگ خورد رو صامت بود...  لمیدادم همون لحظه موبا رونیب نفسمو

   ردیگیم ییخود نما یخندون زهره رو گوش  ریتصو شدیصفحه خاموش روشن م

 : و گفتم دمیسمت دختره چرخ یعصب

  یفراموش نکن یتا عمر دار ارمیسرت م یی... بال ذارمیفک نکن راحتت م _

 : زد گفت یهمون طور که پوزخند هیگر با

  رونی... بروگم شو ب یبکن یتونینم یغلط چیبرو بابا ... ه _

  پولمو در آوردم فیعقب  شلوارم و ک بیبردم ج دست

 .نبود یچیپر تراول بود االن ه ادمهیپولمو باز کردم  فیخشم نگاه کردم  ک با

دفه باز سمتش حمله کردم  هی ،یدرنگ  نیپوالمو برداشته بود  بدون کوچکتر کل

 : گفتم یو عصب ادیو باز چنگ زدم به موهاشو با فر

 ... اریرد کن ب  یبرداشت یهرچ  _

  . کردیو انکار م زدیم غیبه تقال و دست و پا افتاد مدام ج دختره

 یچیبودم که ه یعصب نقدینداشتم ا ییچکار کنم اصال راه به جا دونستمینم واقعا

 ... نبود میحال

،،   دمیتا چرخبود که به کمرم برخورد کرد  یلقد  محکم یدفه با ضربه  هی که

 ... نیو خشمگ یبود عصب ستادهیسه تا مرد پشت سرم ا



ول کردم تا به خودم اومدم  یبود که نگاهم بهشون و دختره رو به آروم دیبا ترد و

سه تا قل  نیمورد اصابت مشت لگد ا یچطور دمیو آب دهنمو قورت دادم ... نفهم

 ریم تنها بودم هم  غافلگچماغ قرار گرفتم نتونستم از خودم درست دفاع کنم  ه

 ... بود ادیشدم و تعدادشون ز

 ییافتادم نا نی... رو زم شدمیم هوشیب گهیدستشون د ریاز شدت ضربات ز داشتم

  ... کردیلبم کز کز م یبرام نمونده بود گوشه 

 یمشت که حس کردم انگشتر دستش گوشه  یبه خاطر ضربه  میشونیپ ی گوشه

  پاره کرد مویشونیپ

 . شدن خون رو حس کردم یجار یداغ

  اصال نبود یتخت ... حال خوب یام  به لبه  هیافتادم و تک نیزم رو

 یچشم ورم کرده ام نگاه یچشممو باز کردم به زور تونستم از گوشه  ی گوشه

  بندازم

بود ... با  ستادهیبودن ا ستادهیاون سه نفر که کنارش ا نیبلند شده بود ماب دختره

 : حرص گفت

  آشغال رو ی هیمرتک رونیب نشیبنداز نیبرب _

 کردمیبخورم حس م یتکون هیتونستم   ی... به سخت زدیتو گوشم زنگ م صداش

 . ضربات مشت و لگدشون خورد شدن ریکل استخونام ز

 : لب زدم و گفتم یبه سخت یو به آروم دادیدهنوو قورت دادم مزه خون م آب

 نیقِصر در بر ذارمینم _

 

 [10:30 11.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#



 ۵۱پارت_#

 ... دیکه دادم بر یبود چنان تو پهلوم نشست که نطقمو با آخ بلند یلگد

 ... دمیچیپیبند اومد از درد به خودم م نفسم

بغلمو گرفتن  ریشد با پشت دست دماغمو پاک کردم که  ز یاز دماغم جار خون

  ... ندم کردن منو دنبال خودشون کشون کشون بردن... و بل

 ... کننیدارن چکار م دونستمینداشتم نم یحال درست اصال

نشست پشت فرمون و  چشامو به زحمت بستم  شونیکیپرتم کردن و ...  نیماش تو

 . نداشتم یتوان گهیو درد بدن د جهیاز سرگ

 : و گفت دمیبود که شن شونیکی یصدا

 ... نشده ببر تا شر درست _

سمتم رو  شهیبود که با پرت کردنش از ش لیروشن شد و ضرب موبا نیماش و

 . حرکت کرد نیو ماش نهیبا اخ دادم به س ینفس نمیس

بود که توقف کرد ...   شتریب ایکمتر  قهیدق ستیب دی... شا دونستمینم رفتیم کجا

 ... عیسر یبدون حرف

 ... بودم ینسبتا خلوت ابونیباز کردم تو خ چشمامو

جا به جا شدم ... سر  یبه زور رو صندل دمیرو شن نی...  بسته شدن در ماش که

 . کردیدرد م رحمانهیداشتم دماغم لبم و تمام تنم از شدت ضربات ب یدرد وحشتناک

رو به دست آوردم ... .  تمیجابه جا  شدم ... موقع  یگذشت ... به سخت یقیدقا

 بدم من کجام ؟؟ صیتشخ رو تمیو موقع ابونیخ تونستمینم

 ... تو پهلوم بود یدرد بد کردمیم یاحسا زدیدماغم خون م یطور از گوشه  نیهم

ام که مورد اصابت مشت و لگد قرار گرفته بود  دهید بیزور با دست آس به

 . برداشتم لمویموبا



االن زهره  دونستمینبودم ... م لیو  قادر به باز کردن موبا دیلرزیبه دشت م دستم

 ... تا حاال شبینگرانمه ... نتنها زهره همه ... از د

بشم اصال  ادهیرو باز کردم تا خواستم پ نیدادم و به زحمت در ماش نهیبه س ینفس

نذاشتم احساس سر  رونیب نینتونستم خودمو کنترل کردم و هنوز پامو از ماش

 یموند صدا ادمیه ک یزی... و تنها چنیداشتم و سقوط و برخوردم رو زم جهیگ

 : تمام تو گوشم موند یبود که با نگران یزن

 ...؟ نیشنویآقا ...آقا حالتون خوبه ...؟ آقا صدامو م _

  ( زهره )

اون وقت شب برم عمارت خان ... خارج شهر بود  گهی... نشد د الیو دمیرس

جا  نیازش بخوام ... هم شدینم گهیراه ... با دکتر آرمان بود که اومدم د یساعت

 ... بهم لطف کرد یلیمنو رسوند  خ نکهیهم

اگه ساعت  یبکنم داخل بشه هم تنها بودم و هم دوست نداشتم حت شدیکه نم تعارف

 ... بود و اهورا خونه باشه که اصال دوست نداشت یمناسب

نزنم  یدادم که حرف حی. ترج شدیصد در صدناراحت م شدیاهورا متوجه م اگه

 . تشکر کردم و رفت

 نیکه صد درصد ا ریهم خواب بود ...من داریسرا یشدم  خونه آروم بود حت لداخ

 .... ساعت شب خوابه

  ... داخل شدم یآروم با

نکردم  افتیدر  یباز شماره اهورا رو گرفتم ، باز جواب ارمیلباسمو در ب نکهیا قبل

وقت شب.  نیکه به عمارت زنگ بزنم ا تونستمینم شدمیواقعا داشتم  نگرانش م

  . شنیبدون شک نگران م

  ... دادم امیعوض کردم ... سر در گم بودم چکار کنم ... ؟ پ لباس

کردم  یاهورا تو عمارته سع نکهیا الیبه خ دمیخسته بودم رو تخت دراز کش نقدیا 

 . بخوابم الیفکر و خ نیبا ا



زنگ زدم باز اهورا باز جواب  زیشدم قبل از هر چ داریب شهیزودتر از هم صبح

  نداد

  کردمیداشتم دق م گهید

  ... بگم اصال یچ دونستمیزدم عمارت ...  نم زنگ

 : که گفتم دیچیگل اندام تو گوشم پ یصدا

  الو گل اندام ارباب خونه است _

 سالم خانم جان حالتون خوبه ؟_

 : دماغ نداشتم که گفتم دلو

 ت  بهش بگو که منتظرمخوبم گل اندام اربابت خونه اس _

 

 [10:59 15.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۲پارت_#

  فک کنم خوابن خانوم ... اهل عمارت هنوز خوابن_

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 اومد گل اندام ؟ یچه ساعت شبیاربابت د _

 : کرد و گفت یمن منو

  دمیارام خواببعد ک شبیخانم من د دونمینم _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

  شد بهش بگو بهم زنگ بزنه گل اندام داریب _



  چشم خانوم چشم_

 ... مارستانیکردم ... بعد دوش گرفتن آماده شدم که برم ب قطع

بودم چرا اهورا زنگ نزد برام  ریبودم... درگ دهیراه بودم ... هنوز نرس نیب

 ؟؟؟ یچ یعنیگل اندام  بهش گفته باشه   دیبود با بیعج

بود که باز شماره اهورا رو  یبرداشتم ... ساعت نه خورده ا لمویموبا کالفه

  گرفتم

شماره داوود  ادیز یبه جونم افتاد که همون لحظه با دلواپس یجواب نداد نگران باز

 .... گرفتم

  ... شدم و بعد چند بوق جواب داد منتظر

 : دادم که صداش تو گوشم بود و گفت رونیب یبا درموندگ ینفس

  یسالم زهره چطور _

  یسالم خوبم ...خودت خوب _

  ممنونم_

 ؟ یداوود  عمارت_

 نه من کارخونه هستم چطور ؟_

  دهیاهورا جواب نم زنمیزنگ م_

  سرش شلوغه هیحتما گاو دار_

 : گفتم ادیدلهره ز با

  داوود نگرانم دهیجواب نم شبیاز د _

  بود یوقت گاودار ریتا د شبید_

  نشده که جواب نده نگرانم_



 : متعجب گفت اونم

  شهیمگه م _

  یطور نیحاال که شده ... داوود  آخه نشده ا_

  االن عمارت زنمیبذار زنگ م_

  بگو زنگ بزنه یکرد داشیتو راهم منتظرم پ مارستانمیب رمیمن دارم م_

  باشه نگران نباش هرجا هست حتما سرش شلوغه_

 : زمزمه کردم یدینا ام با

 ... خدا کنه _

 پوشمویشدم ... اما با دلشوره ... تو اتاق بودم داشتم ر مارستانیب یراه ...

  بلند شد لمیزنگ موبا یکه صدا دمیپوشیم

داشتم بر زیاز رو م لمویو با عجله موبا دمیپوش دمویروپوش سف نیعجله آست با

دادم و تماس رو صل کردم هنوز اون  رونیب یزدم و نفس یاهورا بود لبخند

 : گفتم عیمثال خودمو لوس کردم سر یدلخور و کم ینزده بود که با لحن یحرف

  کنمیدق م یگینم  ییتو کجا _

 : لحظه ماتم برد و گفت کیکه واقعا  دیچیتو گوشم پ یزن یصدا

  خانوم مزاحم شدم دیببخش _

خشکم زد اهورا نبود ... اما  هیچند ثان یلحظه برا کیشد  یچ دونستمینم اواقع

 : شماره خودش بود که زن گفت

  رمیگیتماس م مارستانیمن پرستار هستم از ب _

 : تته تپه گفتم با

 ؟ مارستانیپرستار ؟ب _



  دارن یآقا  با شما نسبت نیبله ...  خانوم ... ا_

 : حبس شد با منو من گفتم نهیتو س نفسم

 ؟ هیچ انیجر ._

مردم لطف کردن  ابونیآقا تو خ نیافتاده بود ... ا شونیشماره شما رو گوش_

 دیتونی.. خانوم م میاطالع داد سیآوردن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن ما با پل

  دیاریب فیتشر

 : شوکه شدم که با منو من گفتم  گفتیم یچ دمیشنینم اصال

  مارستانی؟؟  ... کدوم ب شده یچ _

  لطفا و دیاریب فی... تشر مارستانیب_

 ... دیلرزیبود دستام م لیکرد و نگاهم به موبا قطع

 

 [16:33 15.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۳پارت_#

 روگونه هام حس کردم شیتو چشمام حس کردم که داغ یاشک رو موقع زشیر

  ختمیریطور داشتم اشک م نیسرعت لباسمو عوض کردم هم با

  زدیپرستار تو سرم ضرب م حرف

  ضرب و شتم قرار گرفتن مورد

 ... برداشتم فمویک دمیکه با سرعت مانتومو پوش یو بغض در حال هیگر با



و که خودم هم  دمیبراش هرچه شن هیبودم شماره داوود گرفتم و با گر نیماش تو

  کردم هیگر نقدیافتاده بود براش گفتم دق کردم ا یو چه اتفاق هیچ دونستمینم

 .... مارستانیرفتم ب یبا چه حال دمینفهم

 .... ام رو به زور کنترل کردم هی... گر رشیرفتم  قسمت پذ دمیرس تا

 : سرش شلوغ بود که با بغض گفتم یمتصد

 ... سالم خانوم _

 : نگاه کنه گفت نکهیا بدون

  دیبفرما _

 رو آوردن ییآقا هیکه   نیتماس گرفت شیساعت پ مین دیببخش_

 : گفت عیبرداشت و سر سرشو

 ؟ نیباهاش دار یبله بله ... شما نسبت _

  یاهورا همت آباد یبله من همسرش هستم ... آقا_

 ...تو بخش هستن شونیبله ا_

 : گفت عیسر و

 ؟ نیمدارک رو کامل کن نیا شهیم  _

 : دادم و گفتم نهیبا بغض به س ینفس

 حالشون خوبه ؟ _

  ... بودن هوشیآوردن ب_

  .دونهیداشتم خدا م یدهنمو قورت دادم چه حال آب

 : جلوم و گفت شخونیها رو گذاشت رو پ برگه

  االن حالشون بهتره ... تو بخش _



هم از  راه  سیکه  همون لحظه پل کردمیکامل م یچطور دمیها رو نفهم برگه

 ... دیرس

  بکنه یکار نیهمچ تونستیم یفکرم به رعنا بود ک تمام

  سرگرد زدمیزنگ م دیبا

که اهورا  یخبر نداشتم که با هم سمت  بخش یچیمن از ه دنیپرس یچ دمینفهم 

 ... میبود رفت یبستر

  افتادم هینتونستم خودمو کنترل کنم  به گر دنشید با

  چشما کبود یشده پا یچیو دست باند پ سر

که  ختیبود ،،،  چنان اشکم ر دایبدنش هو یجا یو جا یاره کبودلب پ ی گوشه

  همراهم هستن سیرفت پل ادمی

 ... جابه جا شد زبونم بند اومده بود یبه سخت اهورا

وقت  ریکرد  شب د یاطالع یکرد و تمام مدت اهورا اظهار ب چشیسوال پ سیپل

  ... مورد حمله  قرار گرفته و پولشو بردن ابونیو گفت تو خ

  هم نداشت تیشکا قصد

 : گفت هیبا گر متعجب

 ... سه نفر بودن دمینفهم یکیبودن تو تار یک دونمیآخه نم _

 : جوان گفت سیپل

 ؟ یازشون ندار ینشون چیه _

 : به اهورا بود که گفت نگاهم

  بودمکجا  دونمیبه هوش اومدم  نم باینه ... صبح که تقر _

  نکرد اظهارات اهورا رو ثبت کرد و رفتن یجوان اصرار سیپل

  سیرفتن  دو مرد پل با



 : گفتم هیگر با

 شده ؟ یآخه چ _

 : و گفت شدیم شیر شیو دلم ر شدمیکالفه م دنشیجا به جا شد  با د یسخت به

 .... افتاد یچه اتفاق دمیدنبالت اصال نفهم امیاومدم که ب شبیزهره د دونمینم _

 

 [16:56 15.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۴پارت_#

 : گفتم هیبغض و گر با

 آخه کجا ؟ یچ یعنی _

وقت بود کمک خواست تا  ریجون جلوم گرفت د هی ادمهی نوی.... ا ِابونیتو خ _

  ... و ییهویشد سه نفر شدن  یچ دمیتوقف کردم نفهم

  یکه چشمامو باز کردم صبح بود ول بعدش

 : لبش پاره بود و گفت یتکون داد گوشه  سرشو

  کردن یخال فمویک _

 : گفتم هیگر با

  سرت یفدا _

 : گفتم هیشدو و با گر یچیباند پ یشونیپ دمیشدم بوس خم

  مردم و زنده شدم _

 : نگفت که گفتم یچیکرد ه سکوت



 ؟ یبذار ونیش در مباها یبه سرگرد اطالع بد ستیبهتر ن _

 ... یکیتو تار ین ادمیبودن اصال چهرشون  یک دونمینه من چه م_

 : و دست پاچه گفتم هیگر با

 ... رعنا برات دیخب شا _

چش بود  دونمیبود اصال نم یلحنش خشونت داشت عصب یادامه بدم و کم نذاشت

 : و گفت

  بودن یابونیدزد خ دیواقعا ... شا هیکار ک دونمینه ... ول کن زهره ما چه م _

تو  زیچ یدست نزدن کل نینه به ماش لتیپولتو بردن نه موبا یگیآخه فقط م_

  ساعتت هم دست نزدن یداشبورده  و حت

 : دادو گفت رونیب یرو عصب نفسش

  بود همون بسشون بود فمیپول نقد تو ک یاندازه کاف _

 : گفتم هیدهنو. قورت دادم و با گر آب

  بآخه  اگه دزدن خ _

 : گفت یحرف بزنم و عصب نذاشت

  بسه راجبش حرف نزن گهیبود زهره ... د یادیپول ز _

  باز شد یلحظه در با تقه ا همون

بود نگران داخل شد. اشکمو پاک کردم  داوود نگران داخل شد و پشت  داووود

 ... سرش بهادر

 .... اومدن جلو

 : دیداوود نگران پرس 

  شده ؟؟ یچ _



نگاه من کرد و  ستادیهم نگران بود و جلو اومد داوود کنار تخت اهورا ا  بهادر

 : گفت

 ؟ یدونیبودن نم ایاهورا ک_

 : بود و گفت بیحالتش برام عج نیا اهورا

 ... چنتا دزد _

  سین ادتیازشون  یچی_ه داوود

  شدم ریبود غافلگ کی... تار ین ادمی_نه   اهورا

  سو قصد بوده دی_شا بهادر

 ... بوده آخه  دیتهد هیهرچه بود _ من

  اطالع بدم ییبه رضا دی_باداوود

 : گفت عیبزنم اهورا سر یخواستم حرف تا

 یدادم از ک حیاومد توض سیبودن  پل یک دونمیداوود  من چه م یبگ یچ یچ_

  کنم تیشکا

 : من کرد و گفت نگاه

  کنم تیشکا یبودن از ک یک دونمینم یوقت _

 کننیبشن اعتراف م دایروز پ  هیممکن بود   یکردیم تی_ ال اقل  شکا داوود

  گهید

معلوم  میمسائل بگذر نیساده از ا   دی_ارباب حق با داوود خان هست نبا بهادر

  نیافتاد یم ییچه آدما ریگ ستین

 : گفتم هیگر با

  کردنیناقصت م یافتاد چ یبرات م یزبونم الل اتفاق _

 : اد سکوت کرده بود که گفتمد رونیب ینفس اهورا



  نکنه رمیآر بگ یاز سرت ام آ دیبا _

 : دفه هق هق کردم و گفتم هی

  کنمیبخدا دارم سکته م _

 : که گرفت و گفت دمیلرزیتخت بود داشتم م یلبه  دستم

 ... نگران نباش زمیعز سین میزیچ _

 . هق هق کردم یفشرد و من به آروم دستمو

 

 [18:00 15.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۵پارت_#

 ( اهورا )

تونستم به  یاومده بود ، نم شیکه پ یانیبودم و کالفه ... به خاطر جر یعصب

 . نداشتم ییسرگرد اطالع بدم رو

 دونستمی؟ خودم نم زدمیحرف م یداشتم بزنم به سرگرد ؟؟ از چ یحرف چه

 ... دونستمیزن چقد صحت داشت نم یز اون خونه در آوردم و حرفاسر ا یچطور

  با اون دکتر نکبت روشن کنم فمویتکل دیبا نجایرفتن از ا رونیبه محض ب اما

  انهیهست اون دکتر در جر هرچه

  به رعنا داره یدیربط شد عیوقا نیچرا حس کردم ا دونمیفکر بودم نم تو

 ... کنهیکار رو م نیآروم آروم داره ا دونمیاما م زهیریزهرشو داره م اونو



خصوصا  شدیاومد حالم بد تر م  یم ادمیزن که  یحرفا کردیبه شدت درد م سرم

 . ختیریبدتر اعصابمو بهم م نیبرهنه اونجا بودم  ،ا

  تو فکر بودم حالم داغون نقدیا

 : داوود بود و گفت که

 اهورا حالت خوبه ؟؟ _

 دونستمیکه م ینیبا چ یو به آروم کردیپهلوم درد مجا به جا شدم  یبه سخت یکم

 : بد تو ابرومه و اخم کردم گفتم

 ... خوبم _

داشته  یتماس هیحتما  مینگفت یزی_ارباب خان نگرانتون بودن ما بهش  چ بهادر

  نیباش

 : داوود کردم و گفتم نگاه

  یبه خان نگ یزیداوود چ _

 : نگران بود بغض داشت هنوز و گفت یلیخ زهره

  داشتم یچه حال یدونیبخدا نم_

  مشکوکم هیقض نی_من هنوز به ا داوود

  نشد یزی_خدا رو شکر که  چ زهره

  بوده باشن یابونیفقط دزد. خ دیگیطور که م نیکه واقعا ا دوارمی_ ام بهادر

  میبش ریگیپ شدی_ کاش م داوود

رو  یچ  نهینتونسته چهرشونو بب ستین ادمی یچیه گهیداره م ی_وقت زهره

  میکن یریگیپ

 دهیکه ناد شهیثبت بشه نم دیبا تیشکا نیا زنمیمن با سرگرد حرف م ی_ول داوود

  مشکوکم هیقض نیگرفت ... من به ا



 : گفتم یعصب

  گهید یکیمن نبودم  دیروزمره بود شا یاتفاق عاد هیاه ول کن داوود  _

 : که گفتم شدیزهره کردم دلم داغون م نگاه

  فتهیب یهر کس یاتفاق برا نیوقت خارج شهر ممکنه  ا رید _

  که آوردن شما رو تهران بهیعج نجاشی_اما باز ا بهادر

 : گفتم یدادم و عصب رونیب ینفس

  ... واقعا حوصله ندارم نیتمومش کن _

 : با بغض  گفت زهره

  گذشت رینکن خدا رو شکر. که بخ یخودتو عصب زمیباشه عز_

 : ود گفتکه داو دمیکش یپوف

  جلسه مهم دارم هیبرم زهره امروز  دیمن با _

 : و گفتم دمیکش یپوف

  تموم نشد دیشرکت جد نیقرار دادت با ا _

  شهیانشاال امروز تموم م_

 : قشنگش گفت یاز چشما دنیچکیم یاشکاش که گه گاه ونیزد م یلبخند زهره

  یدست درد نکنه لطف کرد _

  نیبود خبرم بد یزن داداش کار فمهی_وظ داوود

  ادیامروز  مامور بهداشت م یبرم گاو دار دی_منم با بهادر

 : به من بود و ادامه داد نگاهش

 میاز صحت و سالمت گاوا مطمئن بش  میریبگ شیآزما دیبا _



 

 [22:36 15.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۶پارت_#

خوب بود ...  آماده شدم برم گاو  بایودم و حالم تقرچند روز که مرخص شده ب بعد

 .... یدار

طور که بهادر  نیا کردمیم یدگیرس دیآماده شدم  ، خودم با شهیزودتر هم صبح

از گاو ها آلوده شدن و هنوز نتونسته بودن مسبب  ییشب قبل خبر آورد باز چند تا

  کنن دایاتفاق رو پ نیا

  شدی... نه فکرم متمرکز م شدمیم ونهیتو خونه د داشتم

 . داشتمیراحت الیخ نه

زن هرزه گذرونده باشم برام شده بود کابوس  هیرو تو خونه  یمن شب نکهیاز ا 

  دمیبار شب کابوس د نیچند یحت

...زهره به حساب  دمیپریخشک از خواب  م یوحشت و عرق وحشتناک و دهن با

... اصالخواب  گذرهیم ین چتو دل  م دونستیو اون نم گذاشتیم میها ینگران

 ... مدت کابوس نینداشتم شده بود ا یراحت

عمل  نیدست به چن یکردم اونم  روحم خبر نداشت من ک انتیبه زنم خ من

 ... زدم یستیناشا

زن رو باور نداشتم  یکرده باشم ، حرفها یکار نیاصال باور نداشتم که همچ من

 . دادیو تا صبح بودنم عذابم م ام تو  اون خونه یهوشیام ب ی،،، اما برهنگ

 . خبرمیرو گذروندم و خودم ب یچه شب وحشتناک من



اون  کردمیچرا احساس م دونمیفرصت حساب اون دکتر رو برسم نم نیدر اول دیبا

 . دکتر مقصره

 . جز رعنا ستین یسر کس ریاتفاقات ز نیتمام ا کردمیفکر م اصال

شدم زهره  نیتفاوت باشم  ... سوار ماش یب تونستمیم نکهیراحت بودم نه ا نه

گاو  یروشن کردم که راه نیشد و من هم ماش مارستانیب یراه شهیزودتر از هم

  ... بشم یدار

عزمم را جزم کردم   با دکتر برخورد کنم و عذرش رو بخوام ...  حالم ازش  تمام

 . نداشتم یبه حضورش تو گاو دار یندیحس خوشا خوردیبهم م

در  بمیبود ... از ج لمیموبا امیهشدار پ یندم رو نبسته بودم که صداکمر ب هنور

 ... آوردم

رو روشن کردم تا  لیدادم و موبا رونیب یبود نفس امشیهشدار پ یصدا دوباره

  روشن کردم

  به ابرو دادم ناشناس بود ینیکردم چ افتیدر امیوات ساب بود که پ رو

  شناختمیرو اصال نم شماره

 داشتم از طرف رعناست نیقیدادم با خشم و  رونیب ینفس

  دهنو قورت دادم صفحه رو باز کردم آب

  ... .بود ... عکس لمیف نیچند

  اومد امیبه دلم نشست اون لحظه که  پ یترس

 «به به ... خوش گذشت ؟ »

  و عکسها لود بشن لمیو زدم رو ف دیلرزیم دستم

  شدمیام حبس بود انگار داشتم خفه م نهیتو س ینفس

  بودم ریها و تصاو لمیباز شدن ف منتظر



  به دلم افتاد یبیعج ینگران هیمرگ بار بود برام  یقیدقا

  مطمئنم ستین یجالب زیچ یها حاو امیپ نیا

 ... ها باز شدن عکس ها لمیو پر از دلهره که ف یلیبودم خ یعصب

 ... انگار قلبم از کار افتاد یعکسها لحظه ا دنید با

 ... ؟ برهنه ؟؟ همون تخت... همون خونه من

 ... نیدونه نگاه کردم ... من ؟؟. ا دونه

برام قابل باور نبود ...   شدمیم ونهیها قلبم از کار افتاد انگار داشتم د لمیف دنید با

  دیرسیبنظر م ی. واقعزیهمه چ

  منو دارن یقصد نابود کردن زندگ نایدختر بود ... نفسم بند اومد ا همون

 : برام نمونده بود زمزمه کردم یو نفس دنیلرزیکه دستام م یلب در حال ریز

  ستمیمن ن نی... ا کنمیباور نم _

 ... گول بزنم تونستمینم خودمو

 

 [08:26 16.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۷پارت_#

مرد من  نیکلمه در حال انفجار بودم . ا یداشت ، و من به معنا ییچه معنا انفجار

 ... ستیخاطرم ن یچیسرم آوردن که ه ییبودم ؟ چه بال

  چه به خوردم دادن سین معلوم



ها رو پاک کردم ... شماره رو مسدود کردم و  لمیحالم داغون بود که تند تند ف نقدیا

 . شدم یگاو دار یراه یداغون و عصب یبا حال

  . مرگ  داشتم یلحظه آرزو کی یعنیداغون بود حالم  نقدیا

و پاک  بیمن و زن نج یاهایقشنگم . اون دختر رو زیبا زنم چه کردم عز من

 . کردم انتیناخواسته خ یکه به زنم حت کنمیقصه هامه . من هرگز باور نم

 شدم ؟؟؟ خودیاز خود ب نقدیوحشتناکه من ا لمیتو ف رفتارم

که از ته وجودم بود  یادیو با فر دمیچیجاده رو پ چیبا سرعت پ دمیکش یپوف 

 ... رو فرمون دمیکوب

 ... لعنت به من_

ام بردم ،  قهیو تنم داغ شده ...دست به  کنهیکردم سرم به شدت درد م احساس

 . عرق بود و نفسم تنگ سیگردنم خ

 نی...  ا شدمیتر م ونهید گذشتیها که از خاطرم م لمی، ف دمیکش قیعم ینفس

 من جا نداره ... من چکار کردم آخه ؟ مزخرفات تو  باور

 ... یگاو دار دمیرس تا

 شده ینداشت چ یاطالع یکس  بتمیروز غ چند

گفتم تصادف  دیچشمم رو به بهبود  بود و به گوش خان که رس یپا یها یکبود 

 . نیکردم هم

دوان دوان خودشو  دمینشده بودم که بهادر  د ادهیهنوز پ  نیداخل شدم  با ماش 

 . از کار گرها یکیو با نعمت هللا  رسوند

 دنشونید نیاونا و ا دنیوسط محوطه توقف کردم خودم هم نگران بودم با د همون

 . نگران تر شدم

 . بودم خبریشده و من  ب یخبر حتما

  کمر بندمو باز کردم نیرو دادم پا هیشیش تا



نبود حال  یخوش ی، خبرا کردینفس نفس زدنشون  بند دلم رو پاره م یصدا

 . روزشون

 : که گفتم  زدیبهادر نفس نفس م 

 شده ؟؟؟ یچ _

  سین ندی_ ارباب خوشا بهادر

 : شدم و گفتم ادهیپ یو عصب دمیکش یپوف

  من ابیچند روز در غ نیشده بهادر ا یچ  _

  هللا _ خدا رو شکر ارباب  خطر از سرتون گذشت نعمت

 : حرفها بود که گفتم نیندادم حالم داغون تر از ا محل

  بهادر بگو _

 : که بهادر گفت رفتنیسرم راه م پشت

  شده یچ سیمعلوم ن _

تحت  کنترل بوده اما باز گاو ها آلوده  زیچند روزه  همه چ نیهللا _ما ا نعمت

  شدن

 : گفتم ادیبا فر دمیدفه با خشم چرخ هی ستادمیا

  نیکنیم یچه غلط نجای؟  ا یچ یعنی _

 : چنان عقب رفتن از ترس که با خشم ادامه دادم ادمیمن و فر ستادنیا با

  ؟؟؟ دیمگه شما لو لو سر خرمن _

 : ادامه دادم ادیبه سه تاشون بود که باز با فر نگاهم

 چه  خبر بهادر ؟ نجایا  _

 ... داخل شده نه یا بهیتحت کنترل بود نه غر زی_ارباب همه چ بهادر



 : بود و گفتم تیعصبان با

هست داره کار خودشوبا  یکی نجایا شهیجا داره کنترل م نیه هست همهرچ _

  دهیراحت انجام م التیخ

که تازه تحت درمان و کنترل قرار گرفته  رفتمیگاو ها م  نیتر سمت ال یعصب

 ... بودن

روانمو بد تر.  گهیها  که د لمیف انیگذاشته بود که جر ریروم تاث انیجر نیا نقدیا

 ... بود بهم ختهیر

 نیتر از ا یعصب کردنیسالم م دنمیداخل شدم ... همه مشغول کارشون بود با د 

 . حرفا بودم

 . در آوردم و شماره سرگرد رو گرفتم بمیاز ج لمویموبا

 

 [09:21 16.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۸پارت_#

 نمیتماس بودم اما نگاه خشمگ یبر قرارنگاهم به اطراف بود و منتظر  یعصب

 .کنجکاو همه جا بود

 نقطه بود و مشغول نینگاهم به دکتر رفت که دور تر نیب نیهم

  دونستمینم کردیچکار م 

 : بشاش و خوشحال   و گفت دیچی. سر گرد تو گوشم پیتنگ کردم که صدا چشم

  یبه به جناب همت _

 : بود دست خودم نبود و گفتم یعصب لحنم



  سالم سرگرد _

  سالم از بنده_

 : خنده ادامه داد با

 طلبکار ؟ هیچ _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

  ایبهم  داد یقول هیسر گرد چند روزه  _

 : و گفت دیخند

  نگو نه یطلبکار گمیم _

 : تو لحنم دست خودم نبود واقعا در حد انفجار بودم که گفتم تیعصبان باز

  بهم باز آلوده کردن ختهیر یگاو دار دیحم _

 : گفت متعجب

  نشدم ریگیپ گهید الیخ نیتحت کنترله منم به هم زیهمه چ یمگه نگفت _

 : دادم و گفتم رونیتر ب یعصب نفسب

  تازونهیداره م نجایا ینفوذ هیهرچه هست  _

  فرستمیم گهیساعت د هیاهورا تا باشه _

 : و گفتم دمیکش یپوف

  ممنونتم _

 ؟ امیالزمه منم ب_

  دونمینم_



نگران  نایتو کارشون خبره هستن جز بهتر فرستمیاهورا دوتا از بچه ها م نیبب_

 . نباش کارشونو خوب بلدن

باز نگاهم به دکتر رفت که از همون  دمیدادم ...  دور خودم چرخ نهیبه س ینفس

رو توش حس  یچرا حس کردم مرموزه  سادگ دونمینم دمیفاصله لبخندش رو د

 :  نکردم که و گفتم

  ممنونم دیباشه حم _

  رسونمیاهورا هرچه شد خبرم بده  الزم شد خودمو م_

  کنمیممنونم جبران م دیباشه حم_

 : و گفت دیخند

 واقعا ؟_

  دیجون بخواه حم_

داره با خانوم دکتر حرف  یبه بستر اجیخانواده هست پدر خانواده   احت هیاهورا _

  بضاعت هستن یبه عمل داره  ب اجیبزن ... قلبش احت

 : ابروم باز نشد چون هنوز نگاهم به دکتر بود که مشغول بود و گفتم ی گره

  و عملش با من مارستانیخرج ب  زنمیبا زهره حرف م دیباشه حم _

 : ذوق خاص و متانت خودش گفت با

  دمت گرم ارباب _

  دیمنتظرم حم_

  اونجان گهیدو ساعت د یکی_

 . منتظرم_

بهادر و  نعمت هللا  کجا رفتن اصال  که سمت خانوم دکتر  دمیقطع کردم .. نفهم ...

 ... رفتم



  مشغول بود دیمنو د ستادمی... ا دمیمحکم ... رس یبا گام ها یعصب

  به گاو بود قیکه در حال تزربهش بود  نگاهم

 : لبخند گفت با

  سالم قربان _

 : به ابرو  گفتم یبا اخم که

 ؟ یکنیم  قیتزر یچ _

 : لحنم خشن بود که برگشت نگام کرد و گفت نقدیا

 بشن نهیواکس دیبا _

 

 [09:53 16.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۹پارت_#

 : گفتم یعصب

  مگه االن وقتشه _

 : که گفت کردیم قیاز گاو ها تزر یکیتو گردن  داشت

  الزمه طیشرا نیتو ا _

  نبود یتر کردم نگاه به پشت سرم کردم کس یبهش بود که لب نگاهم

که چنگ زدم  یدر حال یو عصب یحرف چیدفه سمتش حمله کردم  بدون ه هی که

کار  نیو تا من ا نیحفاظ ال یکه چسبوندمش به نرده ها یتو گلوش با خشم در حال

  زد یخفه ا غیرو کردم ج



 . چنان تعجب کرد حد نداشت و

دستمو گرفته بود از فشار دستم کم کنه و با  رحمانهیزده بودم به گلوش ب چنگ

 : گفت دهیبر دهیو بر یناباور

 ؟؟؟ یکنیچکار م _

 : دمیدندونام غر یزدم و با خشم از ال یپوزخند

 تو رو فرستاده ؟؟؟ یک _

 : با نفس نفس گفت شدیدستم خفه م ریدهنش رو قورت داد داشت ز آب

 ؟ یزنیحرف م یاز چ _

نرده به  یها لهیشد و خم شدم بود از کمر از م شتریفشار دستم ب تیعصبان با

بهم  یدندونا یاز ال ادیبودم اون لحظه حد نداشت که با نفرت ز وانهیعقب چنان د

 : ه ام گفتمفشرد

 ؟؟؟ یاون شب منو کجا برد زنمیحرف م یاز چ دونمیخوب م _

 ... زدیم یدیسرفه افتاد چشماش از شدت فشار دستم به سف به

  حرکاتش که ولش کنم کردیبا دستاش دستمو گرفته بود و التماس م 

که فشار دستمو کم کردم و همون  یاون لحظه چاره نداشت که  در حال گمیونید

 میبه ستون بزرگ نرده که ن یگرفته بودم از نردها جدا کردم و عصب وقشیطور 

 زد غیکه چنان ج دمیفاصله بود کوب یمتر

جدا کردم و فشارش  نیکه اونو از زم یدر حال ادیمحل ندادم و با حرص ز اما

 : دمیکه گرفته  بودم غر قهیداده بودم به ستون و با همون 

  هرزه یکنیکار م یبگو واسه ک _

 یکه با خشم و عصب کردیدوتا دستش دستمو گرفته بود هنوز تک تک سرفه م با

 : گفت



  یزنیحرف م یاز چ دونمیمن نم یولم کن روان _

  پا بود که دنیدو  یدادم  که همون لحظه صدا رونینفسمو ب ادیخشم ز با

  نگاه کنم برنگشتم

  دمیدندونام غر یاز ال یعصب اما

 نجایهرزه ها ا یجا یکنیگم م یتو از گاو دارگور یکنیم هیتصف یریعصر م _

  ستین

  افتاد اما محل ندادم هیسقوط کرد  به گر نیمحکم ولش کردم و به زم 

 : بهادر پشت سرم بود که هراسون متعجب  گفت یصدا

  شده یارباب  ... ارباب چ _

 : گفتم رفتمیم رونیکه سمت ب یخشم در حال با

کنه  کارش که تموم شد ردش کن  هیخانوم تسو نیبا ا ادیبه داوود بگو عصر ب _

  بره

 : با بغض گفت  دکتر

  قربان نیزنیحرف م یاز چ دونمیمن نم _

 یبا خشم از ال رفتمیهم بود م یادیز یکه فاصله  یندادم سمت در خروج محل

 : دندونام زمزمه کردم

 ... یدونیآشغال خوب. هم م یهرزه  _

 ... رفتم تیریاعصاب خراب و داغون سمت  ساختمون مد با

  گذشت که بهادر اومد یساعت ربع

کارم   یبرا یلیدل چیبزنه اما کنجکاو بود و من هم ه یحرف خوادینم دونستمیم

  بهش بدم تونستمینم

  باشم با خشم گفتم یمنتظر حرف نکهیا بدون



با  استخدامش  دی. از اول هم نبا ستین نجایزن با عشوه و ناز ادا ا هی یجا_

 . کردمیموافت م

  خراب کنه مویدختره اومده کل زندگ نیا

 : وار با حرص ادامه دادم زمزمه

 نهیهم تشمین _

 

 [17:23 16.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۰پارت_#

 : آخرمو که بهار گفت یزمزمه کردم جمله  آروم

  ارباب نیودفرم یچ _

 : گفتم یباال انداختم و عصب ییابرو

  ... کنه بره هیباهاش تسو ادیزنگ بزن داوود ب  _

 ... کارگرها یپا به پا هیاما دکتر خوب و فعال_

 : تمام گفتم تیادامه بده و با عصبان نذاشتم

  ... هرچه زودتر بهتر امروز نشه فردا _

 : از رو مبل بلند شدم و گفتم تیعصبان با

  ... باشه نجایزن ا نیخوش ندارم ا _

 : بهادر بودم و با خشم ادامه دادم یرو روبه

  نمشیاصال دوست ندارم بب _



 ... چشم ارباب امر،  امر شماست_

  شهیبهادر سرم داره منفجر م اریقهوه برام ب هی_

منتظر بود  ایسکوت گو هیبود که بعد چند ثان ستادهیرو مبل نشستم هنوز ا دوباره

 : که گفتم

 ... بهادر شنومیم _

 : پا و اون پا کرد  که گفتم  نیکرد ... ا یمن منو

خانوم دکتر چشم ازش بر ندار من  نیبگو بهادر ... حرفتو بزن برو سر وقت ا _

 ... بهش مشکوکم

  گردهیارباب  تراب دنبال کار م _

 : به ابرو دادم و متفکرانه گفتم ینیچ

 تراب ؟؟؟ _

 ؟؟؟ ادتونهی هیپدر سم_

 : پا انداختم و گفتم یدادم پا رو رونیب ینفس

تو  ادین نجایا یدیو آدم جد بهیغر چینشه ه نجایفعال وارد ا یکس گمیبهادر من م _

 ... تراب فالن بسان یگیم

 : گفت یگفتم که بهادر بدون حرف یو جد یعصب نقدیا

 ... چشم ارباب حق باشماست _

  ... کردمیشک م زیداشتم به همه چ گهیخودم نبود د دست

  کردم که بهادر رفت تو فکر سکوت

 ؟؟؟ تراب

 : زمزمه کردم 



   گوسفند داشت که یگله _

 : گذاشت که  گفتم زیبا فنجون قهوه که اومد مقابلم رو م یقیبعد دقا بهادر

  گردهیگله گوسفند داشت چطور دنبال کار م هیتراب که _

   لشو آب برد اوضاعش خرابهکه زد کل گ لیزمستون س_

 : شدم فنجون قهوه رو برداشتم و گفتم خم

  بده دست زنش یپول هی فتهیب ابیبش نگو ... تا آبا از آس یزیفعال چ _

 : برداشتم و گفتم سرمو

بش  التیبهش بر بخوره  بده دست زنو بچش ... بگو ع  دیدست خودش نده شا _

  بده

 ... چشم آقا_

  چشم از دکتر برندار برو ... برو بهادر_

ها بود که ذهنمو داغون  لمیتنها بودم ... تمام فکر و ذکرم اون ف  یطوالن یقیدقا

  کرده بودن

 بذارم ؟؟ ونیبا سرگرد در م یچکار کنم چطور دونستمینم

 . روانم ختنی، بهم ر میزندگ ختنیبهم ر یپاپوش برا هی دهیتهد هی دونستمیم نکهیا با

مشکل رو    نیخودم ا دیگفتن نداشتم ... با یبرا ییبکنم من رو تونستمیچکار م اما

 . حل کنم

  کنم یکار هی دیبا

  به مبل دادم هیتک

 : دادم و زمزمه کردم رونیب ینفس متفکرانه

مشکل رو درست کنم  نیا دیبا رعنا حرف بزنم ... هر طور شده با دیخودم با _

  اوضاع خراب بشه نکهیقبل ا



 . با رعنا رو در رو حرف بزنم دیبا ...

  ... دست برداره خوادیم یچ هیحرف حسابش چ نمیبب و

 دگانیکه از ذهنم مقابل د یزیبستم اما تنها چ یو چشمامو لحظه ا دمیکش یپوف

 نیا داشتیها و اون زن بود... دست از سرم بر نم لمیاون ف گذشتیبسته ام م

 . کابوس وحشتناک

 

 [12:23 17.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۱پارت_#

بودن مشغول  یکه تو گاو دار یا ژهیو یبه همراه مامورا سیپل یسگها ....

 یبررس

 ... شروع کردن دیکمتر شا قهیده دق بودن

  دونستم یاز دلهره بودم چرا شو نم پر

  ... کردنینگاه م یینمایس لمیکارگرها به صف بودن انگار داشتن ف تمام

 ... حس کرد شهیترس رو م اینگاه بعض تو

لحظه حس کردم  انگار  کیو در حال کاوش بودن که  دنیکشیچنان بو م سگها

  وحشتانک بود زیصورت گرفته و همه چ یقتل نجایا

 : بود که آروم زمزمه کردم سیبه مامور پل نگاهم

 نکن ؟؟؟ دایپ یزیامکانش هست چ _

 :  زد و آروم زمزمه کرد یندلبخ

 ... حس کردن یزیسگها چ _



 : کرد با نگاه گفت اشاره

  نمونده یزیچقد تشنه اند چ نیبب _

بود که سر سختانه در حال جست و  سیپل یدادم تمام نگاهم به سگها رونیب ینفس

  جو کاوش بودن اصال قابل کنترل نبودن

 ... بودم رتیکه واقعا در ح دنیکشیرو دنبال خودشون م یمرب چنان

  رفتم نیال تو

مواد رو سگاها خوب  یگاو ها  از ترس به صدا در اومده بودن بو چارهیب

 .... داده بودن صیتشخ

 ... پارس کردن افتادن به

 : گفت سیکه پل رتیبهشون بود با ح نگاهم

 . شمیاز عکس العمل سگها متوجه م کهینزد یلیمواد خ یبو  _

خاص دکتر  فیشد و چنان سمت ک ادیدفه سرعت سگها ز هیلحظه بود که  همون

 ... حمله کردن

 : سرگرد با خنده گفت 

 ... منشاء  نمیا _

  چهارتا شد چشمام

کنترل کنه سگها رو منم سمتشون  تونستیسمت سگها مامور نم دیدو سرگرد

کنترل  بود اصال قابل بیسگها چنان هار شدن اون لحظه که واقعا عج ودمید

 ... نبودن

  پاره کردن کهیدکتر رو ت فیک

 : و گفت دمیبود که صداشو شن بهادر

  کنمیباور نم _



 یکی یچطور دمیداخل شد ... تا داخل شد نفهم نیدکتر بود که دوان دوان. از ال 

 : گفت ادیسرگرد بود که با فر یاز سگها سمتش حمله کرد صدا

  سروان کنترلش کن _

  بود رید گهید اما

  که افتاده بود روش یدکتر بود و پارس سگ غیج یصدا

  همه همه بود. و تعجب من یصدا

تونست با کارگرها سگ رو که  یمامور به سخت دیسمت سگ و دکتر دو سرگرد

پاره  کهیدکتر رو ت دیدکتر رو مورد حمله قرار داده بود و روپوش سف انهیوحش

   بود با سرنگ بشیتو ج یکرد و  پاکت خاص

 ... زدیم غیبود هنوز از شدت ترس ج ستادهیسرش ا باال

  سگ رو کنترل کرد سرگرد

با ترس و  رفتیطور رو کمر افتاده بود عقب عقب م نیو هم زدیم غیج دکتر

 ... وحشت زده

دستبند زد به دکتر و با خشم بلندش کرد دکتر همچنان از  عیخم شد و سر سرگرد

  زدیشدت ترس شوک زده و ناباور نفس نفس م

  کار گرها به وحشت افتاده بودن تمام

از عوامل  یکیبرام ثابت شد دکتر عامل رعناست  گهیبه موهام زدم حاال د یچنگ

  رعنا

 : دادم که سرگرد با پوزخند رو به دکتر گفت رونیب ینفس

 ؟ نیدار یحیدکتر چه توض  _

 ارهیکرد بازوشو از چنگ سرگرد در ب یکه سع یدر حال یبا خشم عصب دکتر

 : گفت

  گناهمیاه ولم کن .... من ب _



 : هلش داد و گفت سرگرد

  ... جلو حرف نزن فتیب  _

 : زد و با پوزخند گفت یکش دار یچنان خنده  بعد

 ... شهیمعلوم م یتو آگاه گنیم نویهمه هم _

 

 [12:32 17.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۳پارت_#

 : به اکراه جلو رفت که سر گرد گفت دکتر

  ... اداره دیاریب فیتشر نیتونیم یجناب همت _

 : ... بهادر آروم زمزمه کرد دمیکش یپوف

  امیباهاتون ب _

 قابل کنترل حرکت کردم و گفتم ریکه هنوز هار و غ ییسر سرگرد و سگها پشت

: 

 ... هست  اجیبهت احت شتریبمون  ب نجاینه ا _

  کرد یو سرگرد رو عصب گفتیم یبه دکتر بود که معلوم نبود چ نگاهم

 : نگاه بهادر کردم و گفتم برگشتم

  ... چکار کنه نمیبب ادیزنگ بزن داوود ب _

 : رو همراهم اومده بود گفتمو  به بهادر که اون چند قدم  ستادمیا هوی برگشتم



مطمئن سراغ  یبه داوود بگو به زهره خبر بده ... بهش بگو از دوستاش کس _

  دارن اجیکنه ... چند تا از گاو ها به معالجه احت نهیگاو ها رو معا ادینداره ب

نگران  گهید هیحاال که معلوم شد کار ک دینباش یزیچشم ارباب ... نگران چ_

  دینباش

 : به موهام زدم و گفتم یچنگ یعصبو  کالفه

دست به  زهیرعنا زهرشو بر نکهیا یاعتماد کرد برا یبه کس گهید شهیواقعا نم _

  میمراقب اوضاع باش دیبا زنهیکار ها م یلیخ

 : سرگرد بود که گفت یصدا

  دیارینم فیجناب تشر _

 : نسبتا بلند گفتم ییباصدا

  بله بله اومدم _

 : آثار جرم بود که گفت یجمع آور یاز مامورها در حال یکی

  .. نیرو زود انجام بد تتونیشکا دیبشه و شمابا یبررس زیهمه چ دیبا _

 : زدم و گفتم ینگاهم به دکتر بود پوزخند....

  کارتون تمومه _

  زد و روشو ازم گرف یپوزخند دکتر

 : عکس رعنا رو سمت دکتر هل داد و گفت ییرضا سرگرد

 ؟ یشناسیم نویا _

  از کجا بشناسم نوینه منو ا_

 : زدم و گفتم یپوزخند

 یگیدروغ م _



 : خشم و محکم و حق به جانب گفت با

  دروغ بگم دیبا یواسه چ_

  شهیخودت مدرک م هیعل یبزن نجایا یخانوم دکتر هر حرف نیسرگرد _ بب 

 : به جانب گفت حق

  گناهمیهم نزدم ، من ب یحرف چیمن ه _

 : با حرص که سرگرد گفت نباریا دمیخند

 ؟ یمنکر بش یتونیکه نم نویکردن ،  ا ریارتکاب جرم دستگ نیتو در ح   _

  دکتر خانم

 : انداخت و مثال دست پاچه و منو من گفت سرشو

  هیمصرف شخص یسرگرد برا  یچه ارتکاب جرم _

 : که سرگرد گفت دمیکش یپوف

  شهیازتون گرفته م ادیتست اعت _

 : داد سرگرد و ادامه داد شیبه صندل هیتک

 ؟ یکه مصرف شخص_

 : گفت یبا کمال پر رو دکتر

 ... یآره مصرف شخص _

 : خنده گفتم با

  در جوار گاوها ...؟ _

 : پر رو پرو زل زد. بهم گفت باز

  به من نداره یتو ربط یخرک یگاوها ادیاعت_



 : تمام گفتم تیعصبان با

 گاوها آلوده شدن یگاو دار یکه پاتو گذاشت یروز قایدق _

 

 [09:33 18.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۴پارت_#

 : زدم و ادامه دادم یپوزخند

؟ از کجا معلوم تو  یببر نیکه گاوها رو از ب یتو رو رعنا فرستاده ...  اومد _

  یکرده منو نابود کن ریتو رو رعنا اج یاصال دام پزشک

 : شد از سرجاش بلند شد و  با خشم گفت یدفه عصب هی

 ...  نکردم یکار چیمن ه _

 : بود که گفت تیبا عصبان سرگرد

 یخودته ... بهتره هرچه زودتر اعتراف کن هیعل زیسرجات دکتر همه چ نیبش _

  که به نفعته

 : با خشم رو به سرگرد گفت دکتر

  نکردم یاعتراف کنم من کار یبه چ _

 : گفت پوزخند زد و سرگرد

  شهیمعلوم م زیهمه چ یخانوم دکتر قالب کشهینم یطول _

 : فتبلند  ییباصدا و

  ... خانوم ببر نیا ایب ی... سروان احمد یسروان احمد _



احترام زد که سرگرد ادامه  رو به دکتر  یباز شد و خانوم سروان داخل شد ادا در

 : داد

معلوم  زیهمه چ ییو بازجو قاتیبعد تحق  میندار یببرش باز داشت ... عجله ا _

  خانوم دکتر شهیم

 : با خشم بود و گفت دکتر

  نیمنو باز داشت کن نینکردم شما حق ندار یکار چیمن ه _

  دکتر رو برد یاحمد سروان

  کرد دادیتقال کرد و داد ب دکتر

  نکرد یاصال توجه سرگرد

 : داد و گفت یبه صندل هیرفتن دکتر سرگرد تک بعد

 شهیمعلوم م زیزود همه چ ای ریباش دنگران ن _

 : دادم و گفتم رونیب نهیاز س ینفس

  اعتماد کنم تونمیم یبه ک گهید _

 : و گفت دیخند

 ی طهیرو وارد ح یدیشخص جد ای بهیفعال غر دیبود  نبا بهیفعال غر نیا _

  یجناب همت نیکن تونیکار

 : آلوده افتادم و گفتم یگاو ها ادی

  معالجه کنم دیدارم ... گاو ها رو با اجیدام پزشک احت هیبه  _

 ... نیاستفاده کن اتتونیفعال از تجرب_

 ؟؟؟ کنهیاعتراف م یعنی_

 : کرد و متفکرانه گفت نگاهم



  ... کنه یزیاعتراف به چ یزود نیبه ا دونمیم دیبع _

 : دستش کرد و متفکرانه گفت ریز یکاغذها نگاه

خانوادش ... احتماال به خاطر پول  شی... محل زندگ نمیبب  نشویشیسوء پ دیبا _

 زده  یکار نیدست به همچ

 : برداشت نگام کرد و ادامه داد سرشو

 نداره ... داره ؟ یاون که باهاتون خصومت شخص _

  ی.... چه خصومت شناسمیدختر رو نم نیمن اصال ا_

از  یو رعنا رد نیشروع بشه ... ممکنه توسط هم ییو باز جو قاتیدتحقیبا _

  بشه دایپ ییایموم

  کنهیکار م ییایموم یاز کجا معلوم رعنا برا_

  میندار یمطمئنم ... اما مدرک_

 : و گفت دیکش یپوف

ازش  یرد و نشون چیممکنه ... واقعا در عجبم ه ریغ ییایبه موم دنیانگار  رس _

 .... چیه میندار

 ؟؟؟ یبشه چ ریاگه رعنا دستگ_

 : و گفت دیخند

  نزد یحرف چیه یها و اعترافات قبل یاهورا رعنا تازه آزاد شده ... تو بازجو _

  دونستیم ینکرد ول یاعتراف دیاز کجا معلوم  شا_

 : و گفت دیخند بازم

  بود دهیکورش هم ند یحت شناختیرو نم ییاینه اون واقعا موم _

 : باال انداختم و گفتم ییابرو



  مرموزه نقدیکه ا هیک ییایموم نیآخه ا_

چهلتا واسطه هست ... و واقعا  یس شتریب دیشا شونیاصل سیسرکرده و ر_

 چیهمه سال ه نیقدرتمند و باهوشه که تا حاال بعد ا نقدی... ا دیرس یی. به جاشهینم

 . ازش نبوده ینشون

 

 [10:40 18.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۵پارت_#

همچنان سفت و سخت سکوت کرده  کردینم یاعتراف چیچند روز گذشت دکتر ه 

 . زدینم یاما حرف گرفتیمرتب قرار م ییتحت باز جو نکهیبود با ا

 : مبل نشستم کالفه سر در گم که زهره اشاره به فنجون قهوه کرد و گفت یرو 

 ..؟ یخوریاهورا قهوه ات سرد شد چرا نم _

از مبل گرفتم و خم شدم  فنجون قهوه  رو برداشتم . و  مویدادم تک رونیب ینفس 

 : همزمان گفتم

 ؟ کنهیدختر احمق اعتراف نم نیچرا ا دونمینم _

 : کردم قهوه ام رو که زهره گفت مزه

  شده باشه دیممکنه تهد  _

 : همچنان تو دستم بود و گفتم فنجون

 ؟ دیتهد _

  ایجون خودش در خطره  ایمئنم ، اون دخترمط ستین دیاز اون آدما بع یچیآره ه_

  زنهینم یخانوادش که حرف



 : و گفتم دمیاز قهوه ام نوش یمقدار باز

  شدیتموم م هیقض نیو ا زدیکاش حرف م _

 ... کنهیرو روشن م هیقض نیاز ابهامات  ا یلیاعتراف اون دکتر خ_

 ... با رعنا سنگامو وا بکنم تونستمیکاش م_

 :قهوه ام رو خوردم و  که با لبخند گفت یو منم ته مونده  دیخند زهره

که خان  زنهیم شیاهورا ... رعنا االن خودشو به آب و آت یا ونهیرعنا ؟؟؟ د _

  بزنه نیرو زم

 : گذاشتم و گفتم زیرو م یخال فنجون

  فهممیبا خان داره نم یاون مشکلش منم چه ارتباط _

 : گفتم یسکوت کرد نگاهم بهش بود و سوال زهره

 هووووم ؟؟؟ _

 : باال انداخت و گفت ییابرو

   .... دونمینم _

 امیهشدار پ یبود ... تا صدا امیهشدار پ یساکت شدم که همون لحظه صدا منم

 . اومد بند دلم پاره شد

 باشه تونهیجز رعنا نم یرو باز نکردم کس لیموبا نکهیبا ا یباور شدم حت نیا بر

... 

  ... ودسخت ب یلیخ میکردن خون سرد حفظ

شلوارم در آوردم نگاه زهره به من بود  و من  بیرو از ج لیزدم و موبا یلبخند

  دیلحظات عمرم بود شا نیسخت تر یعنیو  لینگاه  و پر از دلهره ام به موبا



 انینبود و من با  به وجود اومدن جر ریها و تصاو لمیاز اون ف یبود خبر مدتها

رفته بود اما به محض باز کردن برنامه وات ساب که  ادمیدکتر به کل  یریدستگ

 ... اومد امیپ

تونستم  یبود به سخت دهیکردم ... بند بند دلم به آتش کش افتیها بود که  در لمیف

  خودمو حفظ کنم

 : دیلحظه کوتاه گذشت که زهره پرس چند

 دوستاتن ؟؟ ._

 : زدم و گفتم یزور لبخند به

ِ  فرانک ._  ... 

  زدم یکردم و لبخند سکوت

 افتیدر یمتن امیبود که  پ دیشماره جد هیها رو باز نکرده پاک کردم ... از  لمیف

  کردم و نوشته بود

  ( براش رمیبم ییی... وا زمیعز نهیها رو زنت نب لمیف نیا )

 . رو فرستاد به سرعت براش نوشتمامیپ نیا تا

 ( یبکن یتونینم یغلط چیه )

 ... خورد اما نیس امیپ

خودمو کنترل کردم بروز ندم  یبودم اما به سخت یدادم.... و عصب رونیب ینفس

 تمویخشم و عصبان

  بعد مسدود کردن شماره خاموش کردم  یگوش 

 ... نابوده میزندگ نهیرو بب نایلحظه رفتم تو فکر اگه زهره ا کی

راه حل  هی دیم ... باچکار کن دونستمیبه جانم افتاد که نم یدلهره و دلواپس چنان

 . داره مویزندگ یزن قصد نابود نیکنم ا دایپ یدرست و منتطق



 

 [13:12 18.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۶پارت_#

 : گفت دیسکوتمو که د زهره

  زمیعز سیاهورا تو انگار حالت خوب ن میسهراب دعوت یامشب  مهمون _

  حرف رو زد نیکه ا دیظاهرم صورتم و نگاهم دتو  یچ دونمینم

   ... زدم بل اجبار یلبخند

که مدام مغزمو به آشوب  ییها لمیف نیمدت به خاطر اون شب. فاجعه و ا نیا واقعا

و  امیآروم به نظر ب کردمیم یسع یلیبودم خ یبودن سر در گم و عصب دهیکش

 : گفتم

  کنهیم تمیداره اذ ریاخ نیفقط فقط اتفاقات ا زمینه عز _

  شهیدرست م زینگران نباش ... همه چ_

 : در گم کالفه گفتم سر

 ... چقد خستم دونمیآخه ...؟ واقعا نم یچطور _

 : زد  و گفت یلبخند

  قربون اربابم اتویخستگ _

 : کردم و ملتمسانه گفتم یاخم

  کنمیبهم نگو ارباب خواهش م گهیبانو تو د _

  عمارت یخان سراغتو گرفت دو روزه نرفت _



  گرفتارم یگاوا حساب یمداوا یبرا ینیبیم رسمیسرم شلوغه زهره نم_

 : داد و گفت رونیب ینفس

  یدکتر رو چکار کرد _

ام رو به مبل دادم  هیبه موهام بردم و تک یکالفه تر از هر زمان دست دمیکش یپوف

 : و گفتم

 .... دکتر برام فرستاده هینکنم خودش  یفعال کار گهی... سرگرد م یچیه  _

 ... گذرهیم نمیا شهیپس نگران نباش درست م_

 ... زدم تلخ و خسته یبهش بود لبخند نگاهم

 : دادم و زمزمه کردم رونیب  ینا محسوس که نفس یلیخ دیگز لب

 .... کنهیآرومم نم یچیروزا ه نیا_

 : شد از رو مبل و گفت بلند

 من ؟ یحت _

نگاهم بهش بود که برگشت  رفتینگفت ... سمت پله ها که م یزیزدم چ بخندل

 ... زد و باز راهشو  ادامه داد یلبخند

به مبل بود سرمو عقب  مویدادم ... تک رونیب ادیز یو درموندگ یبا خستگ ینفس

خاموش کردم کامل و سمت اتاق  لموی... که موبا دادیها عذابم م لمیف ادیدادم ... و 

انداختم .. ساعت دو بعد  واریبه  ساعت شماته دار رو د یخوابمون رفتم نگاه

 ... ظهر بود و من

 نویمحتاج بود و زهره ا یآرامش نسب هینه ... جسمم نه ... تمام روحم به  تنم

 . درک کرد

  ... و  سمت اتاق رفتم امیکردم آروم بنظر ب یبودم اما سع کالفه

 .  در رو باز کردم داخل شدم  یدر بزنم به آروم نکهیا بدون



  ... تنش بود کوتاه یدیبهش بود در رو بستم لباس خواب سف نگاهم

موهاشو همون لحظه باز کرد  پسیبلند شد و کل شیآرا زیزدم از پشت م یلبخند

 :گفت کردیرو م ریناز خودش که دلمو ز یجلو رفتم که با لبخند  و عشوه 

 .... آرومت کنم تونمیاقعا نمو _

 یدادم و با لبخند رونیب یاز تنم در آوردم و نفس شرتمویکه رفتم همزمان ت جلو

 : داشت گفتم یرو  معن شیکه واسه خودم فقط تلخ

  یتو آرامش مطلق _

بهم  دیرو از دستم گرفت رو  مبل انداخت  ... تو بغلم خودشو جا داد چسب شرتیت

 ... و دست دور گردنم گذاشت

 کردمیحلقه م فشیطور که منم دستامو دور تن ظر نیبرداشته بود و هم سرش

 : گفت

  یدار اجیآرامش احت نی... اما به ا  یخسته ا یلیخ دونمیم _

 : گردنشو با ولع و زمزمه کردم ریز دمیخم کردم بوس سر

  ار مال تو باشم  فقط توجدا کن بذ یساعت منو از همه چ هیساعت ...  هی _

 : که تو صداش حس کردم گفت یلبخند با

  ساله ، تا عمر دارم نی، چند شهیمن مال توام اهورا هم  _

 کنهیاون درک نم ادیو ولع ز یبا خستگ یتند تند تشنه تر از  هر زمان دمیبوس باز

 ... زنمیحرف م یاز چ دونهی... اون نم گمیم یچ

 : زمزمه کردم و  گفتم اجیبه شدت پر از احت یازیباز با لحن پر از ن که

 ... فقط من شهیمال من باش هم _

 

 [18:13 18.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر



  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۷پارت_#

 

 : جدا شد ... نگاهمون تو هم گره خورده بود که گفت ازم

  ... اهورا یدلتنگ یلیخ _

تو  یکمرش و  پاهاش  بلندش کردم به راحت  ریدفه بغلش کردم دست بردم ز هی

 : بغلم و سمت تخت رفتم و گفتم

  ساعته روحمو به آرامش برسون هی نیا _

 : زدم و نگاهم بهش بود که با لبخند گفت مهیتخت که گذاشتمش روش خ رو

  تو ازم جون بخواه  _

و تمام  رونیب دمیخوابشو از تنش کش دفه لباس هیبدم  یاجازه ا نیکوچتر بدون

 : نگاه محتاجم بهش بود و گفتم

 عاشقتم بخداااا _

 ( زهره )

گفت که بچه  هیسهراب فقط ... خاص بزرگترها بود همون اول مرض یمهمون ....

 ... ها نباشن

نبود اما چون همه زن و  زهایچ نیهم از سرو مشروب و رقص و ا یخبر نکهیباا

  رو گرفتن میتصم نیاشون... اشوهر بودن و دوست

 .... بود ییبجا میاتفاقا تصم و

 ی، آرامش ستین شهیاصال مث هم کنمیچرا احساس م دونمیشدم ... اهورا نم آماده

 . کنمیتو نگاهش حس نم



نبوده .  یطور نیرو حس کردم ، که تا حاال ا یادیز یتابیوقت رابطمون ب یحت

  نگرانه و من هم یلیاون خ

 ... نگرانشم

 هیکه کنارش  دمیبلند پوش یماکس هینشسته بودم منتظر اهورا ...  نیتو ماش ....

 . چاک بلند داشت

 .... رفتم و شگاهیموهامو سشوار کردم و آرا و

 یمنظم ... لبخند کیدادم ... نگاهم به اهورا رفت  که اومد آراسته ش رونیب ینفس

 ... رمیبگ دهیادن تونستمیبودن و تلخ بودنشو نم یزد اما مصنوع

 : گفت بستیکه کمر بندش رو م یفرمون نشست در حال پشت

   عمارت میذاشتیبچه ها رو کاش م _

 : زدم و گفتم یلبخند

با راننده  یشهر باز برنی... امشب م گهیپرستار هست د ینگران یواسه چ _

  رهیحوصلشون هم سر نم

 : گفت بستیرو که م کمربندش

 ... من نگرانم ، دلشوره دارم _

  راننده حواسش به بچه ها هست  زمینگران نباش عز_

  بهش مشکوکم گهیچرا د دونمیپرستاره نم نیا_

  یاوووف اهورا تو به همه مشکوک_

  نبود یگم شدن رضا اون دفه اتفاق_

 .. ستیپرستار هم ن رینبود اما تقص یآره اتفاق_

  میکاش عوض کرده بود_



 ... بد به دلت راه نده یخودیداره ،،، اهورا ب اجیاحت دایه به پول شدک یدید_

 : روشن کردم و گفت نیماش

  میجور هیمن واقعا  _

  یتابی... ب یهست یجور  هیچند روزه  کال  نیتو ا_

 : کرد و گفت حرکت

 ... بهم حق بده _

مشکوک  زیو به همه چ یکن تیخودتو اذ نقدیا دی... حق باتوعه اما نبا دونمیم_

 ... یباش

 : بهم داد ینگاه مین رونیداد ب نهیکش دار از س ینفس

  تونمی... نم رونیب امیاز فکرش ب تونمینم _

 ... اهورا لطفا آرامشتو حفظ کن_

  ... من نگران شمام_

  نکن ... منو هم نگران نکن تی... خودتو اذ زمیعز دونمیم_

 .... تونمینگو زهره نم _

 : التماس گفتم با

  ... اما لطفا آرامشتو حفظ کن ... لطفا دمیبهت حق م _

 . ... سهراب یخونه  دمینگفت تا رس یزیکرد چ سکوت

 

 [19:05 18.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۶۸پارت_#

جا نبود  نی... ماش میدیخاطر بود ...   رس نیبه ا یسهراب بود  و مهمون تولد

 اریبس اطیبرگزار شده بود ... تو ح اطیهم که تو ح ی، خود مهمون نگیپارک میبذار

 ... عمارت سهراب یبزرگ و با صفا

 : که زمزمه کردم می...  هنوز داخل نشده بود میشد ادهیپ رونیهمون ب 

  میبهتر براش گرفته بود زیچ هیکاش  _

بود رو از دستم گرفت و  هیگردنبد واسه مرض هیعطر و  شهیش هیکادو که  اهورا

 : گفت

 خوبه چشه ...؟ نیهم _

 : اخم گفتم یپشت در و با کم میبود ستادهیا

  عطره کمه آخه نیا _

 : و گفت دیخند نباریا

  ادهیمارکه ... از سر سهرابم ز هیکمه چ _

 : اخم و دلخور گفتم با

  عه اهورا _

 : جلو گفت دیکش یبه آروم شالمو

  گل کرده میحس با جناق _

 : و گفتم دمیخند

 .... یکرد خودیتو ب _



 ییقدم ها یمشاممو پر کرد و صدا یعطر یازش گرفتم که همون لحظه بو رومو

 ... بلند

ما بود   یدر چند قدم بایتر کردم ... که نگاهم به مرد که کادو به دست بود تقر یلب

  ... ، رفت

  ... آره درسته شناختمیبه ذهنم آوردم ... م یفشار

 ... گذرهیسال م نیچند

 : گفت شناختمیتمام که درش م ییلبخند به داشت و با خوش رو دیرس بهمون

  یبه به خانوم دکتر چه سعادت _

  تهیزده عقب رفتم . ... هنوز هم جذاب  با شخص یقدم

 : اهورا و گفت یبرد برا شیدست پ که

  چندسال گذشته _

 : برد و که بهداد گفت شیست پبه اهورا رفت ... د نگاهم

  ... بهداد هستم _

 : و رو به اهورا گفتم یکامال مصنو ع یلبخند

 ؟؟؟ ادینم ادتیسهراب ... اهورا  یمهندس ، بهداد  پسر عمو _

 : کرد و با لبخند و متعجب گفت یدست داد و ابراز خرسند اهورا

  ارمیبجا نم _

 : زد بهداد و گفت یلبخند

 ... مینیرو بب گهیهم د می... سعادت نداشت نیحق دار _

  بهداد از اهورا دست جدا کرد 

 : من دست دراز کرد و ادامه داد سمت



  مینیرو بب گهی،،، هم د میسعادت نداشت گهیخانوم دکتر  که ازدواج کردن د _

دست دادن ، هنوز دستشو نگه داشته بود که  یدو دل بودم اون لحظه برا یلیخ

 : ادامه داد

  بشه داریبازم سهراب ال اقل باعث د _

زدم ... من دوست نداشتم دست  خیلحظه حس کردم  کیاجبار دست دادم ...  بل

 ... هیغرب یبدم با مرد

 : زدم و گفتم یلبخند

 ... خوشبختم _

 : کوتاه دستمو فشرد و گفت یلحظات

  دارتونیخوشحالم از د _

 : خودمو جدا کردم و گفتم نباریا دستمو

  نونم مچکرممم _

حس کردم که  دمیدستش ند یو حلقه  کردینم شیهمراه یتنها بود کس نکهیاز ا 

  هنوز مجرده

 ... چرا ...؟ اون که اما

 : دادم که بهداد اشاره کرد سمت در و گفت رونیب ینفس

 .... خانوم دکتر دیبفرما _

ام مدت ساکت که بل اجبار رو لبام نشوندم نگاه اهورا کردم که تم یبا لبخند ینفس

 : بود و گفت

 ... ...  من همراه مهندس هستم زمیبرو عز _

 . جلوتر داخل شدم و اهورا و بهداد پشت سرم من



 

 [17:26 21.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۹پارت_#

گذشت ... هنگام  صرف شام  یاز زمان اومدنمون تو مهمون  شتریب  یساعت دو

که  یدر حال یزنگ خورد و با لبخند لشی...  اهورا همون لحظه  موبا بایبود تقر

 : دستش گفت لشیموبا

  امیاالن م گهیم یچ نمیزهره  مادام  اِدموند  تماس گرفته ... بب _

   زدم  و گفتم راحت باش یلبخند

 یباغ که صدا ینقطه  نیدورتر بایکه خلوت تر بود و تقر یدورتر یگوشه  به

  شدینم دهیشن یقیموس

فوق العاده خوش مشرب و  یماست فرانسه ... و زن ی هیمادام ادموند همسا 

دوست داره ... چون خودش فرزند پسر نداره  یلی...  اهورا رو خ هیدوست داشت

 ... کنهیاز کارها کمکش م یلیاهورا تو خ

   ... به صرف شام  دعوت کردتمام مهمونا رو  ییبا خوش رو سهراب

ظرف  دمیکه از کنار خدمتکار رد بشم ... نگاهم بهش بود همون لحظه د برگشتم

از مهونا  یکیبزرگ سوپ دستش بود ... تا من خواستم از کنارش رد بشم ... 

بزرگ  زیخدمتکار و م نی... که خواست از ب شناختمیبود از دوستان  سهراب نم

 ... و رد شد خدمتکاربود که تنه زد به  یرد بشه به طور ناگهان یغذا خور

رخ  هیاز ثان یاون تنه زد و من  کنار خدمتکار خواستم رد بشم همش در کسر تا

 ... تعادلش رو نتونست حفظ کنه و چارهیداد و خدمتکار ب



از سوپ داغ بود که رو  یمیتو دستش واژگون شد و ن  بایسوپ بزرگ تقر ظرف

 ... تخیمن ر

از سوزش داغ  اریاخت یب غمیج یصدا ختیپهلوم ر نیسوپ کنار رون و پا تا

 ... سوپ بلند شد

 ... دست خودم نبود شدمیم نیباال پا داشتم

لباسمو گرفته بودم و سوزش  یدادم گوشه  نهیبا آه به س ی... نفس شدمیولز م جلز

به زور خودمو کنترل  دمیپریم نیباال پا بایرون و پام به نفس نفس افتادم و تقر

 ... سمت من بود یلیکردم نگاها خ

 ... _ اوووف... اوووف خدا سوختم ... سوختم من

 ... کردمیم غیج غیداشتم ج دمینفهم

پام جلز  یدستمو گرفت من داشتم از سوزش و داغ یک دمیدرد داشتم نفهم نقدیا

 ... شدمیولز م

 بودن رد کرد ستادهیکه ا یچند نفر نیو از ب دیطور منو دنبال خودش کش نیهم

...  

 ... حتما سرش شلوغه متوجه نشده هیمرض

 همراهش ؟؟؟ رفتمینقطه بود م نیدورتر

 . اشکم در اومد که نگاه کردم بای... تقر مردمیاز شدت سوزش م داشتم

 : نشوند و گفت یبود ... دستم تو دستش که منو رو صندل بهداد

 ؟؟؟سوخته  یلیآروم باش ... خ _

  ... سوزش رون پام یآور ادیدادم  با  رونیرو قلبم  .....  اه از نهادم ب دستم

 : گفتم دیدرد شد با

 ... خدا مردم ییوا _



  جلو پام زانو زد یک دمینفهم

شد و لک سوپ  فینگران و تب دارم از درد به لباس تنم رفت که حاال کث نگاه

  اک بلند لباسم بودکه چ ختیر ییجا قایبود دق دایروش به وضوح پ

چطور شد اصال تو حال خودم نبودم ... که همزمان  دمیبه لباسم رفت نفهم نگاهم

 : که گفت

 ... نمیاوووف بب ._

 ... لباسمو داد کنار ...   تا به خودم اومدم لباسمو داده بود کنار یدفه لبه  هی

 ... بهم دست داد یندیرون پام معلوم شد و چقد اون لحظه احساس ناخوشا کل

 : حرفش اومدم که گفت ونیم یبا دست پاچگ عیسر

  اوووف قرمز هم شده _

لباسمو  که با سر انگشتش گرفته بود  یکه لبه  یتمام در حال یبا دست پاچگ _

 : گفتم یجدا کردم با دست پاچگ

 ... ستین یزیچ _

 

 [18:10 21.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوهحیمس#

 ۷۰پارت_#

 ... خودشونو رسوندن مهیکه سراس هیلحظه بود که سهراب بود و راض همون

  بلند شد با متانت خاص خودش که دیپاشونو که بهداد شن یصدا

 : گفت ادیز یبا دست پاچگ سهراب



 ...؟ زمیشده زهره عز یچ _

  کردمیاز شدت سوزش دق م  داشتم

 عیسر هیدادم که راض نهیبه س یود ... نفسواقعا  هنوز به شدت آزار دهنده ب 

 : گفت

  خدمتکار گفت _

 ... ختهیسوپ ر_

 : رو به سهراب گفت بهداد

 سوخته ؟ _

 : دستمو گرفت بلند شدم و گفت سهراب

 ؟ یدید بیآس یلیخ _

 ادیز یاز شدت درد و با کالفگ گهیآب دهنمو قورت دادم نفسم بند اومده بود د 

 : گفتم

  مردم یییوا _

 : دستمو گرفت و گفت هیراض

  چت شد نمیبب ایب_

 .. رفتم هیراض همراه

 : سهراب بود و پشت سرم گفت یصدا

 ... ارهیاالن خدمتکار پماد م _

 : اخم گفتم با

 ... لباسم داغون شد _

 : به لباس رفت و گفتم نگاهم



مهمونا که نگاه  نیو از ب میسمت ساختمون رفت هیچه لک شده همراه راض نیبب _

  کنجکاوشون بهم بود رد شدم

 ... دمیو اهورا رو هم ند سوختیپام به شدت م هنوز

 ... حرکت بهداد که افتادم و نگاهش به پام ادیلحظه  کی اما

 ... لب خودمو لعنت کردم ریز دمیکش یپوف

 ...؟ دیلحظه بهداد کجا بود آخه ؟؟؟ چرا اون با اون

 ... اون لحظات دچار عذاب وجدان شدم یآور ادی از

دادم  تو ساختمون باشم و  حیبار ترج نیا دمیلباس داد پوش هی هیشدم مرض داخل

  ... نرم رونیب

 برام پماد زد ... هرچند دردش کم نشد هیراض

  گذشت که اهورا نگران خودشو رسوند یقیدقا

که  یر عذاب وجدانزدم نه به خاطر دردم به خا یلبخند کامال مصنوع هی دمشید

 ... شد رمیدامنگ

 یکه کنارم م یآروم سرمو انداختم که آروم در حال دمیلب گز  ستادیروبه روم ا 

 : نشست گفت

 ... قربونت برم چت شد یاله _

 : روبرومن گذاشت و گفت زیدو بشقاب غذا رو م هیراض

  اهورا زنت شام نخورده _

 : د گفتبا لبخن هیکه راض هیزدم رو به راض یلبخند

  خورمینم ادیتا شوهرم ن گهیم _

 : دستشو دور شونه هام حلقه کرد و گفت اهورا

  گهیراست م _



 : گفت رفتیکه م یباخنده در حال هیراض

 ... خدا بده شانس ییوا _

  با خنده و متلک رفت هیراض

 : اش بهم گفت رهیطور که دستش دور شونه هام بود و نگاه خ نیهم اهورا

  یسوخت یلیخ _

  به اطرافم انداختم ینگاه

 : نبود و زمزمه کردم یچکیه

  نه ادیز _

  دست از دور شونه هام جدا کرد و لباسمو داد باال یآروم به

 : و گفت دیکش یدفه پوف هی

  زمیدکتر عز میبر ادیز ادیاگه دردت م _

 ییهوی ادیب یاز جو معذب شدم نکنه کس یهنوز نگاهش به پام بود کم 

 : و گفتم نیآوردم پا لباسمو

 ... نگران نباش _

 

 [19:46 21.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۱پارت_#

  ( رعنا )



  خورهیحساب کنه ... اون خان زورگو حالم ازش بهم م هیتسو دیبا

 ... گذاشتم زیرو م لمویزدم و موبا یپوزخند

 یایموم ادیاگه موقور ب دونستمیبه دلم افتاد اما م یترس  ونیکتا  یریدستگ بعد

  ... ذارهیبرادرشو زنده نم

به لبم اومد ... هنوز تو فکر بودم تو فکر  انهیموز یبه مبل دادم و لبخند هیتک

 ... انتقام

کردن  یعمل یبودن و برا یاون ارباب احمق و دکتر مارموز تو مهمون امشب

 یتصادف ساختگ هیش رو پرستار آورد ... با از قل ها یکیو   کینقشه هام نزد

... 

 ... مارستانهیمثال ب االن

 : زدم و گفتم یپوزخند و

و  یبرگرد یبه کامت باشه وقت یخوش بگذره ارباب ... خوش بگذره مهمون _

 ... من یکامت تلخ تر از روزها

سرخ  یکه بطر یو با لبخند در حال رونیبه آرمان بود از اتاق اومد ب نگاهم

 : شراب دستش بود گفت

  نشده ... دستش شکست فقط شیپرستاره طور  _

 : و گفتم دمیخند

  ... بابت دستش گرفته فقط یکل _

 : و گفت زیرو گذاشت رو م یبطر اومد

 ... یداد لیبچه رو تحو _

 : روبه روم نشست و گفت 

  ... رعد دادم لیتحو _



  کجاست یکیاون _

 ... همن هیلبخند _چقد شب با

 زدم یپوزخند

 : گفتم یادیو نفرت ز نهیارباب با ک یدوقلوها یآور ادی از

  برن گم بشن _

 : با خنده  و گفت 

  گهید یچته ؟؟ ...  خودت خواست_

 که نشد ؟؟ شیطور _

  پرستاره چارهینه بابا ... ب_

 : به ابرو دادم و متفکرانه گفتم ینیچ

  اون حرفش اربابه  چکار بچه ها داره ییایواقعا برام سواله موم _

 : رو باز کرد و گفت یشد در بطر خم

با ارباب   ییایقبل کشته شدن کورش موم یحت  گفتی... اما رعد م دونمینم _

  مشکل داشت

  کورش رو نقش بر آب کرد ینقشه ها یلیارباب خ_

 : و گفت یمقدار ختیر کیپ تو

  به اهدافش برسه خوادیبچه ها م نیبا ا ییایهرچه  هست موم _

 : و گفتم انهیزدم  موز یلبخند

 ... کهیارباب نزد یورشکستگ_

 : رو سمتم گرفت و گفت کیپ

  کارش رو خوب بلده یمراد  _



  رو از دستش گرفتم کیپ

که سمتم  کشیبه پ یبه آروم کمویزد که پ یرو برداشت چشمک کشیهم پ خودش

 : گرفته بود زدم و گفتم

  خودمون یبه سالمت _

 : و گفت دیخند

 چه خبر ؟؟ دیاز اون جمش  _

 : مزه کردم و با پوزخند گفتم مزه

  سیمهم ن گهیبرام د _

 : به مبل داد و گفت هیتک

  ادیب خوادیم دمیشن _

تلخ و تند و برنده ته  یحرف رو زد چنان اون جرعه  نیتا ا دونستمینم نویا من

 : گلومو زد که به سرفه افتادم و گفتم

 گفته ؟ یک _

  اخبار موثقه_

 : کردم ته گلومو صاف کردم به زحمت و گفتم یسرفه ا تک

  ذارهیزندش نم ییایبرگرده موم تونهیاون نم _

 : و گفت دیخند

 ؟ یدیترس _

 

 [20:05 21.06.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۷۲پارت_#

 : جمع و جور کردم و گفتم خودمو

  نه ... اما حتما بهش خبر دادن_

 : و گفت دیخند

  ... آره _

 : به ابرو دادم و گفتم ینیچ

  سیبرام مهم ن _

  یدوسش ندار گهید_

 : زدم و گفتم یپوزخند

  نه _

 : به مبل داد و خون سرد گفت هیتک

  رو منم حساب نکن _

 : کردم و گفتم یاخم

  هیمنظورت چ _

 : گفت یکمال خون. سرد با

  دنیمرگ رو به جون  خر یعنی طهیح نیمو که گذاشتم تو اپا _

 : زدم و گفتم یپوزخند

  منم مث تو  _

 : زدم و ادامه دادم یلبخند



 ... نداره از زنده بودنم لذت نبرم لیاما دل _

 : بلند شدم و سمتش رفتم رو مبل کنارش نشستم و گفتم و

  سرکوفت کنم ازمویکه حقمه محروم کنم  و  ن یخودمو از لذت _

 : و با خنده گفت دیرو نوش کشیآخر ته پ یو جرعه  دیخند

 ... خوشم اومد _

 : گفتم ذاشتمیم زیرو م کمویکه پ یمستانه و در حال دمیخند

  اصال ... تا جونم دمینم یمن  به خودم سخت _

 : و گفت  زد  یچشمک

  استفاده رو از خودت ببر تیپس نها _

 : بهش بود و گفتم نگاهم

  منو نداره اقتیهم ل یاما هرکس _

 : به مبل داد و گفت هیتک

 آپارتماته ؟ هیارزش تو قد  _

 : تر کردم و گفتم یلب

 چته ؟؟؟ _

 : زد و گفت یپوزخند کرد  نگام

 یکار رو  بکن نیا کردمیفک نم _

 ؟؟ یگذشتیم یتو بود _

 : باال انداخت و با پوزخند گفت ییابرو

  ندارم یبه کس یتعهد یوقتنه  _



...   میذاریم هیتو کار ما تعهد فقط کاره از جونمون ما یدونیخودت هم خوب م_

 ...  و تعهد به عشق مزخرفه یوفادار  نیا

 : و گفت دیکش یپوف

  ... قایدق _

بود  نیهم تمیکه برگردم ن  نی... تا قبل ا میبا هم ازدواج کن خوادیم دیجمش_

 یشرط آزاد ییاینذاشت ...  موم ییایو  کال دست بکشم اما موم میازدواج کن

  گذاشت که باهش بمونم و کار رو ول نکنم نیرو  ا دیجمش

 : دادم رونیی ینفس

  اما مجبور شدم قبول کردم دونهینم دیجمش  _

 : بهش بود که ادامه دادم نگاهم

  به خاطر انتقام خودم  _

 ؟؟؟ هیات از ارباب چ نهیک _

  از خان ستیاز ارباب ن_

 : زدم و ادامه دادم یپوزخند

شش سال به خاطر اون آشغاال حبس  نی،،، ا ستین ریتقص یهرچند ارباب هم ب _

  هیاصل لیبودم ... اما خان دل

 : زد  گفت یبلند شد و چشمک 

  امیبرو اتاق خواب االن م _

 : بهش بود که ادامه داد نگاهم

  چطوره ؟؟؟بچه  نمیتلفن بزنم بب هی _

  دیرس ییایدست موم  یگفت _



  از رعد بپرسم دیبا رمیخبر بگ تونمیباشه تا حاال که نم دهیاگه رس _

 : تکون دادم و گفتم سرمو

 .... یبه زود  شهیتموم م زیهمه چ  _

 

 [17:08 20.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 دکتر_وارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۳پارت_#

 (اهورا)

خونه واقعا خسته بودم ، از  زهره  میبر یاز مهمون گهید میبود که خواست روقتید

 ... میخواستم که بر

  ... بود لمیموبا امیهشدار پ یبودم  که صدا یدر حال خدا حافظ 

اومد خود به خود بند بند دلم پاره  یم امیهشدار پ یصدا یقلبم به تپش افتاد وقت 

 ... شدیم

 یکس نکهیبدون ا عیکه سر کردیم یداشت خدا حافظدادم زهره  نهیبه س ینفس 

 . رو باز کردم امهایمتوجه بشه تند تن پ

پاک کردم  یبود با چه سرعت و دست پاچگ یلعنت یها و عکس هال لمیباز اون ف 

 ... دونهیخدا م

 یو دلهره به تپش م یو سرکه از نگران ری. دلم مث س دیلرزیم یدست دلم حساب  

 . افتاد

 . میو عزم رفتن کرد میکرد یخدا حافظ 

 . میبود المونیبود که تو راه برگشت به و ینچندان طوالن یقیدقا 



 ... و خواب بود ظاهرا یصندل یداده بود به پشت هیزهره سرشو تک 

 . بود لمیزنگ موبا یکه صدا 

 باشه ؟؟؟ تونهیم یوقت شب ک نیا 

 . برداشتم عیبه ابرو دادم و سر ینیچ

  بچه ها بود  یراننده  یافتاد که شماره  یانگار  زلزله و ترس به جانم م 

. 

جواب  عیتپش قلب گرفته بودم مگه دست خودم بود که سر یواقعا از شدت نگران 

 . دادم

 : راننده بود که با منو من گفت یصدا 

 ... ارباب _

 : با اخم و متفکرانه گفتم عیسر 

  یهاد هیچ _

 : گفتم یحرف زدن که عصب یداشت برا دیانگار ترد کردیم سکوت کرد منو من 

  شده د حرف بزن یچ یهاد _

 یهاد یخواب آلود بود که صدا یبودم که زهره سرشو برداشت کم یمن عصب 

 : باز با منو من گفت

 ... میمارستانیارباب ... ما ب _

 : زد و گفتم یخفه ا غیزدم که زهره ج ادیحرف رو زد چنان فر نیتا ا 

 شده ؟ یچ _

 : تو صداش بود که با تته پته گفت ادیبا ترس ز 

 ... بود ادیبود سرعتش ز نیماش هی...    سیارباب زنگ زدم پل _



 : زدم ادیپر دردم دادم و با خشم فر ی نهیبه س ینفس 

 شده ؟؟ شونیبچه ها طور _

 : زهره با ترس و لرز گفت 

  شده ارباب یچ _

 ؟ مارستانیزدم کدوم ب ادیکه همزمان فر دمیچید پبو ادیز سرعتم

 ..  ....  پرستار دستشون شکسته و  مارستانیب_

 : گفتم ادیبا فر 

 بچه ها خوبن ...؟ _

 : گفتم ادیمنو من کرد که  با فر باز

  ده حرف بزن _

  گفت یچ دونمینا مفهموم نم هیو با گر هیگر ریزد ز نباریا که

 : گفتم ادیتو سرم با فر ادیباز فر که

  ذارمیزندتون نم _

 : با بغض و التماس گفت زهره

  زمیآروم باش عز _

 :: گفتم یدستم بود که با خشم و عصب لیکردم موبا قطع

 ... مارستانیب _

  باشه حاال آروم باش_ 

 ... منو آروم کنه خواستیاما م میدیم شویو گر اشک

 : زدم رو فرمون و گفتم ادیفر با



  خوانیاز جونم م یاونا  چ هیساختگ  نمیبخدا ا _

 : گفت هیگر با

  آروم باش ... تو رو خدا _

  هق هق کرد و

 . تو کارم نبود اصال یکه آرامش ادیسرعتم ز نقدیا 

 

 [17:34 20.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۴پارت_#

 

هرچند روش   یپارک کردم ... زهره با لباس مجلس عی... سر مارستانیب دمیرس

 .... نبود یمانتو بود اما واقعا حال درست

 ... اصال اوضاع مناسب نبود 

 ... میدیدویاز شدت ترس و دلهره م بایتقر 

 . ورود نداد ینگهبان اجازه  

 با دمی... که از همون فاصله راننده رو د کردمیم دادیبود که داد و ب یعصب نقدیا 

 ... یکرد لحظه ا ستیدو نفر بودن قلبم ا سیمامور پل

 : گفت هیزهره باز بغضش شکست و با گر 

 شده اهورا ...؟ یچ_

  اجازه ورود داد سینگهبان با اشاره پل 



و راننده  سیبه پل دمیکه رس یزمان میستادیکه ا میجلو رفت میداخل شد هراسون

 ... یهاد

 : دمیپرس ادیز یرس و نگرانبا ت عیکه سر هیچ انیجر دونستمینم 

 بچه ها .. بچه ها حالشون خوبه ؟؟؟ _

 : گفت سیسرشو انداخت که پل یهاد 

پزشکا  نهیاز بچه ها خوبه ...  بعد از معا یکی... دینگران نباش یهمت آباد یآقا _

 بهش سرم دادن دنیاالن خوابن البته ترس

  دهنمو قورت دادم آب

 ... یلیانداخته بود رنگش زرد بود خ سرشو

 : گفت هینگاه منتظرم به  جناب سروان بود که زهره با گر که

  بچه هام ...؟  کدومش حالش بده _

 : سرشو برداشت و منو من کرد که جناب سروان گفت یهاد

  پرستار بچه هاتون  دستشون شکسته _

 : گفتم یعصب

 ... رضا حالش بده یهاد _

 : فم اومد با تته پته گفتحر ونیم یهاد 

رو رد  ابونیشد ... سه تاشون داشتن عرض خ یچ دونمیارباب بخدا من نم _

 ... با سرعت نیکه ماش کردنیم

 ... زدم ادیتا فر 

 : آرامش دعوتم کرد و گفت و التماس به هیزهره بود دستمو گرفت با گر 

  اهورا آروم باش تو رو خدا _



 : تنگاهم بهش بود که گف سروان

  شنیتصادف  مفقود م یاز بچها در صحنه  یکیطبق اظهارات رانندتون ...  _

کنم که نگاه  یواقعا نتونستم حرفش رو هالج یعنیگفت  یمتوجه نشدم چ اصال

 : گفت هیپرسش گرم به زهره رفت که زهره با گر

 ؟؟؟ ستین یچ یعنیسرش اومده  ییچه بال یچ یعنی _

 : تو لحنش بود گفت یترس بد هیبا منو من و  یهاد

 ... ستنیآقا ن ریام دمیو تصادف د یمن شوکه شدم تا به خودم اومدم تو شلوغ _

حمله کردم  یدفه سمت هاد هیبودم که نتوستم خودمو کنترل کنم و  یعصب نقدیا

  دیلرزیدستم م ریاز ترس ز چارهیگرفتم ب قشوی

  ... واریگرفته بودم چسبوندم به د قشوی

 : دندونام گفتم یبا خشم از ال  

  یکنیکار م یواسه ک ی؟؟؟ عوض یچکارش کرد _

  دیلرزیم دیدستم از ترس مث ب ریز

دستم  ریاز ز یدر  نجات دادن هاد یبود با التماس و جناب سروان سع زهره

  بودن

  شده بودم ونهید 

 : دمیدندونام غر یخشم از ال با

 ذارمیمواز سرش کم بشه زندتون نم هی  _

بود مداخله کردن جناب سروان هم در تقال بودن و من در حال  مارستانیب حراست

 . انفجار

 : که جناب سروان گفت گرفتمیم شیدستم نجاتش دادند ... داشتم آت ریز از

 ... دیبا کس دار ی؟؟؟ اختالف دیمضنون  یشما به کس _



 : گفتم یبه موهام بردم که عصب ی... کالفه دست دمیدور خودم چرخ 

 . ادیب دیزنگ  بزن حم زهره_.

 [17:52 20.07.20] , دکتر و ارباب جلد دوم

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۵پارت_#

 ( ییایموم )

 : زدم و زمزمه کردم یپوزخند ستادمیزدم ...  باال سر بچه ا یلبخند

 ... کننیاالن ارباب و زنش دارن جلز ولز م _

 : پسر کالفه شده بود گفت نیخدمتکار وفادارم  که از دست ا 

وردش که راکت آ یکرد... از لحظه ا هیکرد دوساعت تموم گر یتابیب یلیآقا خ _

  کنم قیتا االن که مجبور شدم خواب آور تزر

 ... فیبردم و نرم و لط شیطال یبه موها یدست 

 : آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

 ... حواست بهش باشه _

  چشم آقا_ 

 : از پسر ارباب گرفتم به خدمتکار وفادارم دادم و گفتم نگاهمو

 ... رهیبه راکت  اطالع بده  اوضاع رو تحت کنترل بگ _

 ... چشم قربان _

 : از تخت پسر ارباب فاصله گرفتم و گفتم یقدم 

  ومدهیبه راکت بگو اون دکتر احمق که موقور ن یراست  _



 : زد و گفت یلبخند

  بزنه جون  برادرش  در خطره یحرف دونهیبچه ها م دنیزبونش رو بر _

 : کردم و گفتم نگاهش

  بدن بشویترت سوخته است به راکت بگو  یمهر ه  هیاون  _

  اتفاقا راکت منتظر دستور شما بود_

  رعنا و اون آرمان هم تحت نظر باشن_

 : رفتم که پشت سرم اومد و گفت یدر خروج سمت

  گردهیداره بر م دیآقا ،جمش _

 : زدم و گفتم یپوزخند

  اتفاقا برگرده بهتر _

 : اتاق که خارج شدم پشت سرم در رو بست و گفت از

  شهیبره بد م ییرعنا و دکتر بو یکله خره قربان از رابطه  دیاما جمش _

 : و گفتم دمیخند

حساب کنه با خان  هی... اون تسو شهیکارمون با رعنا داره تموم م ادیبذار ب _

  .. برگشته دمیجمش

 : که ادامه دادم رفتیسرم راه م پشت

 هیکارش   دیوقته پودر شده تو دستگاه سازمان من  به دست جمش یلیرعنا خ _

  سره  است

  نیشما فکر همه جاشو کرد_

  کننیرو خالص م گهیخودشون همد  کنمیآلوده نم یمن دستمو به خون کس_

 : داد و گفت رونیرو ب نفسش



  خطرناکه یبچه کم نیدرسته ... ... اما وجود ا_

 : تکون دادم و متفکرانه گفتم سرمو

 ... رسونهیم اهامیبچه منو به رو نیوجود ا _

 ... آقا جسارت نباشه ... شما دیبخشب_

 : گفتم یو جد محکم

  ... سوان  یدونینم یچیتو ه _

 : داد و گفت رونیرو ب نفسش

  حق با شماست _

  رسمیدارم به انتها م  گهیمن د_

 : و نگران گفت متعجب

  با همون اقتدار دیهست ییایقربان شما هنوز همون موم دینفرما _

 : زدم تلخ و گفتم لبخند

 یدغدغه به زندگ یکنار ...  و ب ذارمیرو م التیبه هدف آخرم برسم تشک _

  دیروزمره ام خواهم رس

 : و گفت دمیرو تو لحنش د یشاد

 ... قربان ... خوشحالم شما رو نیگرفت متونویپس بل اخره تصم _

 : نذاشتم ادامه بده و گفتم 

  ... رسونهیپسر منو به اهدافم م نیا _

 : ادممطمئن ادامه د و

 . منتظر موندم نقدیا نیهم یچند سال برا نیو ا  _

 : کرد که ادامه دادم سکوت



  خستم سوان یلیخ _

 ... وان آب گرم آماده است_

 

 [22:04 20.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۶پارت_#

 ( زهره )

کردم از تخت  یکردم از حال رفتم ... سرم دستم بود که به زور سع هیگرنقدیا 

  ... نیپا امیب

 ... اومدنم شد نیداوود که دستمو گرفت مانع پا 

 : گفتم یو عصب هیبا گر 

  ... ولم کن _

 : در آروم کردنم داشت یسع

  سیزهره جان دختر خوب ... حالت خوب ن زمیعز _

 : داغون گفتم یو حال هیبغض و گر با

  خوامیم رموی... ام خوامیپسرمو م _

  رهیگیپ سیمن ... پل زینگران نباش عز _

 شونیزار و پر یطور با حال نینداشت هم دهیبه زور منو خوابوند که اصال فا 

  ناله سر دادم

  خدا پسرم ... االن کجاست ...؟ یییوا_



 : نگاهم بهش بود و گفتم هیبا گر 

  شنکیپسرمو م کشنیم _

 ... تو رو خدا آروم باش_ 

 هینداشت که با حالت گر یهمون لحظه اهورا داخل شد اونم اصال حال. روز خوب 

 : گفتم یو عصب

 ... اهورا پسرم ... پسرم کو _

  ییرو بردن بازجو یهاد_ 

 : اومد گفت  ینگاهش رو از من گرفت اهورا در رو بست جلو که م داوود

 ... پرستارت هم مشکوکه نیا _

 : گفت یاهورا عصب 

  دونمینم یچی... ه دونمینم _

 : زمزمه کرد داوود

  خان خبر دار شده _

 : و گفت دیکالفه دور خودش چرخ یاهورا عصب 

 ... انیدارن م _

 : گفتم هیهق هق کردم که با گر 

 ...؟ یچ فتهیبراش ب یاگه اتفاق ._

  که آروم زمزمه ستیآروم ن دونستمیم شهیته دلش آت دونستمیم ستادیکنارم ا اهورا

 : کرد

  ندارم بخدا یتو رو خدا آروم باش ... منم حال خوش_

 : گفتم هیبغض کرده بودم با گر چنان



  ... خوانیم یاونا چ _

 : تکون دادم و گفتم یگرفتم عصب دستشو

  خوانیاز جونمون م یازت ...؟  چ خوانیم یهاااان ... چ _

  شهیدرست م زیهمه چ رهیگیپ سیکن ... پلن هیگر نقدی_تو رو خدا ا داوود

 : گفتم یو عصب هیگر با

 ؟ یچ فتهیبراش ب یاگه اتفاق _

 : دادن من بود گفت یدلدار یبرا داوود

  ... نترس زهره جاااان ، به بچه که کار ندارن _

 : گفتم یتر دیشد  هیگر با

  اونا رحم ندارن ... ندارن داووود _

 : و گفت دیدستش رو مشت کرد تو  هوا کوب یعصب اهورا

  کنمیم کسانیهمه رو با خاک  ._

 : هام گفتم هیگر ونیم 

  نیآخا  اونا ک ی...؟ ک یک _

 : بود و گفت یلحنش عصب یداوود کم 

  خوادیم یچ نمیببب دیبا رعنا حرف بزنم ... با دیبا _

 : هام و گفتم هیگر ونیزدم م یپوزخند

 ... نیک ستیمعلوم ن نایرعنا ...؟ مگه فقط رعناست ...؟ ا _

اما المصب  رسنیم یی_سرگرد گفت اگه دکتر حرف بزنه به سرنخ ها اهورا

 . زبونش قفل کرده

 . کنهیکار م یواسه ک  یاون راننده هم معلوم ن یحرف بزنه ... حت دیداوود _با 



 

 [14:28 21.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۷پارت_#

 

 : که دلم براش کباب شد و گفت دیچرخیکالفه بود چنان دور خودش م یلیخ اهورا

 ...؟ ستین یقابل اعتماده ک یغلط ک یدرسته چ یواقعا چ دونمینم _

 : گفتم هیبا گر 

  کن یکار هیاهورا  _

 ... شهیم یچ نمی_ آروم باش زهره بب داوود

 : گفت عیداوود  سر نید شدم از تخت اومدم پابه زور بلن 

  بدونم من یبر یخوایکجا م _

 : گفتم هیرفتم برش داشتم و با گر زونیسرم آو ی سهیسراغ ک 

  نمیرضا رو بب  _

 : و گفت ستادیرو به روم ا اهورا

 ... بودم خواب بود حالشم خوبه ششیاالن پ نینگران نباش هم _

 : گفتم هیبا گر 

  .. . به زور خواب آور خوابوندن دهیبچم ترسخدا  یوا _



افتادم و به هق هق افتادم خودمو تو آغوش اهورا رها کردم حجم تنم  ریام ادی هوی

گوشم با  ریو ز دیشد اهورا بود که با حصار امن دستاش منو به آغوش کش یخال

 : و پر از آرامشش نجوا کرد یدلدار یبایلحن ز

 ... زمیآروم باش عز _

 : با هق هق گفتم 

 .... خدااا به دادم برس یییداره ... وا یچه حال ریاالن ام _

 : داد و گفت رونیرخم ب مینفس گرمش  کنار  ن 

  نگران نباش کننیم قیتحق کننیم ییبازجو _

  شهی_  نگران نباش ... درست م داوود

 : گفتم شتریب هیگر با

 ... پووول خوانیم ی؟؟؟. چ خوانیاز جونمون م یچ _

 : بود و گفت یبا لحن پر از تاثر 

  کاش با پول حل بشه _

هق کردم که اهورا  شتریام کرده بود ... ب وانهید ریام ادی کردمیواقعا داشتم دق م 

 . تنم رو بلند کرد نیدفه حجم سنگ هیپام  و کمرم  ریدست برد ز

  ندارم یتوان دیفهم 

نگرانش بود  یمن به چشما سیدوباره گذاشت و نگاه خ مارستانیرو تخت ب منو

 : که  گفت

  زبونم الل یحاال  از دست رفت نیتو که از هم یتحمل کن یخوایم یطور نیا_ 

 : هق هق افتادم و گفتم به

  مادرم اهورا بهم حق بده هیمن  _

  زمیعز دونمیم_



 : فشرد و گفت یادیز یگرفت و محکم با حس دلدار دستمو

  شهیاما صبور باش ... درست م دمیحق م بهت  _

 : گفت رفتیم یبود که سمت در خروج داوود

  نزده یراننده حرف نیا نمیبرم بب _

 : کردم نگاهم به اهورا بود که گفت سکوت

  دهیباشه سرگرد خبر م یهر خبر _

 : به هق هق افتادم تمام وجودم دلشوره بود که گفتم 

  میبد یداوودجواب خان رو چ _

 : در بود برگشت نگام کرد و گفت یآستانه  رد

  ... خان بدونه دیاتفاقا با _

 : نگاهش رو به اهورا داد و گفت 

  کشهیم شیرو به آت ایخان بفهمه کل دن _

 ... ... با تمام وجودم شتریهق کردم و ب هق

 یسکوت کرد ... و رفت بدون حرف هیداوود چند ثان 

 

 [14:42 21.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۸پارت_#

  ( اهورا )



 . بود یو آشفتگ  یخان اومدم و  ...  و چه دلهره ا دنیقبل رس  میخونه بود 

 .... کردیو غش ضعف م کردیم هیزهره که اصال حالش خوب نبود مدام گر  

  ... به جانم افتاده بود یدلهره و اضطراب وحشتناک 

 ... المونیانگار محشر کربال بود و 

 ... میمنتظر ورود خان بود 

 ... آرامش نداشت چارهیداوود هم بود ... اونم ب 

نشستم آرامش  یسره بودم مگه لحظه ا هیاومده بودم خونه رو پام  یاز وقت 

  نداشتم

بود و  قراریره بد تر بداشتم . زه یبا خان ترس وحشتناک ییارویاز رو قتایحق

 . کردیرو م ریام یتابیب

 ... داشت نه داوود یریمن تاث ینه دلدار 

آوردنش رو داشت   ی فهیخان بود و ظ یبهادر که  راننده  یهمون به گفته  

  مونده بود الیبه ورودشون به و یقیدقا

  ... بود لمیموبا امیهشدار پ یلحظه صدا همون

بود  یرو از طرف ک امیدست خودم نبود که  باز کردم پ گهیبند بند دلم پاره شد د 

 ... دونمینم

  به عکس ارسال شده نگاه کردم ی... با ناباور دیلرزیرو باز کردم دستام م امیتا پ 

  بودم ستادهیا

رو  یکه حد نداشت کنترل دیلرزیداوود و زهره به من بود ... دستام چنان م نگاه

  خودم نداشتم

  اول اومد سمتمبلند شد  داوود

 : لرزون ناباور گفتم ییرو سمتش گرفتم  و با صدا یگوش یبا ناباور که



 ... رهیام نی... ا ریام _

 دیبرق گرفته ها ازجاش پر نیحرف رو زدم ... زهره ع نیتا من ا 

  که رو تخت بزرگ خواب بود به لرزه افتاده بود ریام دنیوجودم از د تمام

 ... بود چقد معصومانه خواب بود دایبود از تختش پ یمجلل اتاق

  از دستم گرفت ... کل وجودم به لرزه افتاده بود مویداووود گوش 

  کردیهق هق م  زهره

 : گفت دهیبر دهیهق هق و بر با

 ... نمیبده بب _

به هق هق افتاد زانوهاش تحمل  ریام دنیرو از داووود گرفت و با د یگوش

  وزنشو نداشت

  میبه سرگرد خبر بد دی_با داوود

... صدام بغض داشت داشتم بلندش  کردمیزهره رفتم خودم داشتم سکته م سمت

 : گفت هیبا گر کردمیم

  خدا به دادم برس  ییوا _

 : کردم بلندش کنم گفتم یکه سع یبغض در حال با

  حالش خوبه نگران نباش_

و  دیلرزیکردم خودم کل وجودم م تیبلند شد سمت مبل هدا بایکرده بودم تقر بغلش

 : گفت

 : و بود و گفت یگوش یداوود در حال  وارس ارنیسرش ن ییبال _

  ستین نجایشماره مال ا _

  نبود رانیکدوم مال ا چیه کردنیم دیشماره ها که مدام منو تهد نیکردم آره ا دقت



  .. دهنوو قورت دادم آب

 ... کردیناله م ونیبا هق هق رو مبل نشسته بود و ش زهره

 : داوود شماره رو گرفت و گفت 

  خاموشه نکهیمث ا _

 : دمیغر یلب عصب ریرو از دست داوود گرفتم و ز یگوش یعصب

  ... ایلعنت _

 دمی_به سرگرد االن خبر م داوود

 : گفت هیبه زهره رفت با گر نگاهم

 ... بچمو   کجا بردن ..؟ کجا بردن خدا  _

 : گفت هیسرت و آه که  باز با گردادم با ح رونینفسمو ب 

 خارجش نکرده باشن دستمون بهش نرسه ؟؟ رانیاز ا _

  سرعت ببرنش ...؟ نیداوود _کجا به ا 

 : گفت هیگر با

  ادیبر م یبگ یآشغاال هرچ نیاز ا دونمیآه م _

 : سرگرد بود و گفت یدر حال گرفتن شماره  داوود

 ... ستیهم ن یسادگ نینه به ا _

 

 [14:42 21.07.20] , رباب جلد دومو ا دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#



 ۷۹پارت_#

  تماس بود یمنتظر برقرار داوود

 ... داد رونیبهش بود که داوود نفسش رو ب نگاهم

وقت مزاحم شدم  نیشکر ... بله ... شرمنده ا یجان ...... ممنونم ... ا دیالو حم_ 

فرستادن ... آره آره ... شمارش  ریعکس از ام هی... بله ... آره االن  دونمی... م

 ... خارج کشوره

 : که داوود ادامه داد ختیریاشک م یمدت نگاهم بهش بود زهره به آروم تمام

گرفتم خاموش بود ظاهرا ...  یواقعا ول دونمی.... نم کنمیبله االن برات ارسال م _

  بشه ...؟ یابی... باشه ... ممکنه رد 

آرامش  چیبه موهام زدم .. تپش قلب گرفته بودم ...ه یصل چنگمستا دمیکش یپوف

 : دمیپرس عیکرد که سر ینداشتم ... داوود خدا حافظ

  شهیم یابیرد    _

 : رو دستش جابه جا کرد و گفت لی... آب دهنمو قورت دادم موبا دیکش یپوف

  شهیگفت کشورش که صد در صد معلوم م دیممکنه ... حم _

که تو  یخدمتکار بود و قلب من  یموهام زد که همون لحظه صدابه  یهم چنگ باز

  دنبال راه فرار بود نهیس

  آردن فیارباب جناب خان تشر_

  از سر جاش بلند شد هیزهره با گر 

 : استقبال رفت که آروم گفتم یبرا یداوود سمت در ورود و

 ... به داد برس ایخدا_

 : دست برم دور کمرش و آروم گفتم ستادیزهره کنارم ا 

 ... فقط آروم باش _



 . کردنیام م وانهیاشکاش د زشیو که ر ختیبست اشک ر چشم

 . میو استقبال رفت یهم سمت در ورود با

  آورده بود بهادر نینگاهم بهشون بود تا دم پله ماش ... 

 ... شد و پشت سرش خانوم جان ادهیپ خان

  عقب رفتم یاراده قدم یبود که ب یداشت و عصبنگاهم بهش بود چنان اخم   

پله ها رو  عیداوود سر ادیپله ها رو خواست باال ب دیکوبیم نیعصا بر زم چنان

  رفت نیپا

  با خان حالو احوال کرد و

،    یکیاز سنگ صدا در اومد از خان نه ... داووود بر گشت نگاهم کرد تو تار 

غض بود صداش داوود دستشو گرفت کمک دادم مادر بود که با ب نهیبه س ینفس

خبر  نیا دنیشن دونستمینداشت اما م یباال از پله ها هرچند خودش مشکل ادیکنه ب

 ... حالشو دگرگون کرده بود

 : گفت دمیبود صداش که شن هیمادر با گر  

 بود سرمون اومد ...؟ یبتیچه مص نیا _

  در آروم کردنش داشت یسع داوود

دادم  حی... خان پله ها رو با ال اومد من ترج نگیرو برد پارک نیماش بهادر

 ... ستادیبا خشم اقتدار جلوم ا یسکوت کنم وقت

  ... سالم داد هیزهره آروم با گر 

 . سکوتش نینگاه خان به من بود که هزار سوال داشت ا تمام

 : لب زد یآروم و عصب خان

  دزدنی...که بچتو م یکنیم یچه غلط نجایتو ا _

  نزدم یبگه ...  حرف یور یباشه فحش بده در یداشت ... حق داشت عصب حق



 :تر ادامه داد یباز عصب که

 یدونیحواست به بچه هات باشه ... تو نم دیو پدر ... نبا یارباب یناسالمت ._

 اوضاع خرابه ؟؟؟

پشت سر گذروندم  یمن هزار گرفتار دونستیباز هم حق داشت ... اما خان نم 

بود ... از اون شب نکبتبار با اون دختره  خبریب یاز اوضاع گاودار یاون حت

 . بود خبریب

  کشمیم یو چ ادیبه سرم داره م یچ دونستینم اون

 : فربادش بود و گفت یصدا که

 ارباب  ؟ یساکت _

 : گفت خانهیباال که خانوم جان توب دنیخانوم جان بود با داوود رس 

 ؟؟؟ ینمک به زخمش بزن ای یدردش بش یدوا یخان اومد _

  سوختیدلش م گهیبود د مادر

 . کردیبود و هق هق م ستادهیپشت سرم ا زهره

 

 [14:43 21.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۰پارت_#

 : بودم که گفت دهیند یطور نیتا به حال ا یلیبود خ  یخان عصب  

  ... جونم به جون اون بچه ها بندهخودم زخمم خانوم  جان... اما  _

  دونهیبه من داد خدا م یبود اما لحنش چه دلدار یجان عصب خانوم



... تو هم اون بچه ها رو دوست  یتو هم دلهره دار یخان تو هم نگران دونمیم_

  ... یدار

 : به من کرد و ادامه داد اشاره

برا بچش بد بخواد  یمادر مرد باباشونه ... اون زن هم مادر ... کدوم پدر و نیا _

 ...؟

 : آب دهنمو قورت دادم که خانوم جان با بغض ادامه داد 

 یکه االن دار فتهیجون بچش جگر گوشش بخطر ب خوادی. میکدوم پدر و مادر _

  یکنیسرزنشش م

 : دیدست خودش نبود که باز غر تشیعصبان دیخان شا 

  دلم خونه خانوم جان _

 : بغضش پوزخند زد و گفت ونیجان م خانوم

چه  نایدلت خونه ؟؟؟ ا یو از چ ی... اما بدون واسه چ دونمیآره دلت خونه م _

  دارن یریتقص

 : گفت هیکرد با گر هیگر دیدفه بغضش ترک هی

 ... خان یدونی... م هیک یباعث و بان یدونیخودت خوب م _

  ... ارباب برگشته آرامش نداره یاز وقت 

 : و گفت نشیت سزد تخ هیبا گر 

به  ی... راض یدیترسیقلبت آروم نبود خان ... م نیارباب برگشت اما ا _

  یکردیم ینیب شیروزا رو پ نی... انگار ا یبرگشتنشون نبود

نگاهم کرد و چشم تنگ کرد. که خانم جان با  یسکوت کرد که داوود سوال خان

 : ادامه داد هیگر



... و االن هم  زهیرعنا زهرشو بر ی... نگران بود ینگران بود شهیآره تو هم _

  ... اربابت رو سرزنش نکن ختیخان ... ر ختیر

 : گفت یعصب خان

  دلم آشوبه خانوم جان _

 : و محکم گفت  یقدم برداشت و عصب  الیجان سمت داخل و خانوم

  ... برادرت رو بخواه باهاش حرف بزن ... اون االن از رعنا خبر داره _

  ... میپشت سرشون داخال شد همه

  خان داخل شد نکهیا بعد

  تو دستم بود و دلم هزار آشوب شونیپر  یزهره  دست

 : خانوم جون رو مبل نشست ... و گفت 

  بردادرت از رعنا خبر داره _

 : داوود کنار خانوم جان نشست و گفت 

  گردهینداره مادر من .. نداره ... در به در دنبالش م _

  ... زد ین پوزخندجا خانوم

من نشست که  خانوم جان  یرو مبل تک نفره نشست و زهره هم به اشاره  خان

 : گفت

 ... باشه خبریاز بچش ب یکس شهیمگه م_

  کنهیکجاست و چکار م سیداوود _ رعنا معلوم ن 

 : داد و گفت رونیب ینفس خان

  نجایا ادیب تیداوود  فردا بگو عنا _

 : داوود کردم که خان ادامه داد نگاه



  حساب کنم هیتسو دیحرف آخرمو بزنم ... من با رعنا با دیبا _

 : متفکرانه گفتم من

  اون مشکلش منم یحساب هیچه تسو _

 : خانوم جان باز پوزخند زد و گفت 

  ... ارباب مهیقد نهیک نیا _

 : متفکرانه گفتم باز

  گهیگرفته د نهیو ک یبه زمان نامزد گردهیبرم _

 : سرشو انداخت خانوم جان پوزخند زد  که خان آروم زمزمه کرد خان

  داره میقد ی نهی... اون دختر ناخلف ک یمیارباب قد هیمیقد  _

 : و گفتم یرفتم قدم جلو

 که آتش زده به دامن من ...؟ یا نهی...؟ چه ک یا نهیچه ک _

 : داد و گفت رونیب ینفس خان

  منو بچزونه خوادیم کردن تو تیبا اذ _

 : دهنمو قورت دادم نگاهم به مادر دادم و گفتم آب

 چراااا ؟ _

 

 [15:56 21.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۱پارت_#



 : جان با پوزخند گفت خانوم

  .... یشتر ی نهیداره ک نهیرعنا ک _

 : مادر کردم و گفتم نگاه

  هیقدم یگیاما م _

 : بود که با خشم گفت خان

  کنهیحرفها  درد امشبو دوانم نیبس کن خانوم جان ... بس کن گفتن ا   _

 ی نهیاز ک زدیاون از گذشته. حرف م دونستیاون م ستادمیمادر ا یروبه رو 

  ... یمیقد

 ... هست به گذشته ها مرتبطه هرچه

 : که آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

  من بچه هام گره خورده یکه به زندگ یر ... چماد دیدونیم یشما چ _

 : به خان کرد که داود بلند شد و گفت ینگاه مادر

  بذار بره استراحت کنه دهیمادر خستشه از راه رس _

 : لحنم وگفتم دیبود شا یبه ابرو دادم و متفکر و عصب ینیچ

 ؟؟ یدونیتو هم م _

 : که آدم جرات حرف زدن نداشت و گفت زدیحرف م تیخان بلند شد چنان با جد 

  کهنه رو تموم کنم یقصه  نیا  دی... با ادیخبر بده عموت ب _

 : ادامه داد رفتیباال و پله ها که م یو سمت طبقه  

  امشب آرامش بر من حرومه ._

 ... چهار صبح بود کینگاه ساعت کردم نزد 

 : که پشت سرش گفتم 



 ؟ دونمیکه من نم یدونیم یخان چ _

  مادر هم بلند شد 

 : برگشتم نگاهش کردم که گفت ستادیکه مادر کنارم ا دمیاز خان نشن یحرف

  برمال بشه  زیهمه چ دی...آره انگار با شهیم  _

 : خانوم جان رو گرفتم و گفتم دست

 جون بچه هامو تحت شعاع قرار داده ؟ ندهیآ مویخانوم جان که زندگ ی... چ یچ _

 ادیبودم اون لحظه با تقال بود ز یاست ببوسه نذاشتم عصببغض کرد دستمو خو 

 : من بغض کردم که گفت ختیاون اشک ر دمیکه من دستاشو بوس

مرده اشک  نیتابه ... االن سکوتشو نب یخان هم دلش نا آرومه ... خان هم ب _

 ... نمیبیما نم  کنهیهاش و م هیگر یغرور داره ول زهیرینم

  ؟بغض کردم مگه. دست منه  

 : گفتم که

 مادر ؟؟؟ یگیکه به من نم یدونیم یچ _

  کنهیرو بر مال م زینگران نباش زمان همه چ _

 : بند اومده بود و آروم گفت بایاش تقر هیبود گر ستادهیزهره کنارم ا 

  گهیحتما خود خان بهت م یبدون یزیاگه قرار بود چ زمیاهورا عز_

 : گفتم یو عصب خشک

  بهم ختهیر میکل زندگ دینیبیبدونم ... نم دیچرا من نبا _

 گهی_خان صالح بدونه م مادر

 : و پر از اصرار گفتم یلحن ملتمس با

  دیراحتم کن دی... شما بگ یمادر چ یچ _



 : دست مادر رو گرفت و گفت داوود

 ... استراحت کنه دیاهورا مادر با _

 : و گفتم یدادم عصب رونیب ینفس 

  دیگیرو به من نم قتیو حق دیریچرا مدام طفره م _

 : همراه داوود رفت و گفت مادر

 ... به وقتش ارباب به وقتش _

 ... بهش بود نگاهم

بود که نگاهش کردم نگاهش پر از غم بود که دست بردم  ستادهیزهره کنارم ا 

 : دور کمرش به خودم چسبوندم و زمزمه کردم

 ... شهیدرست م زیهمه چ _

 

 [18:34 21.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۲پارت_#

تا خواستم داخل بشم سرباز جلومو  یشدم ... داخل آگاه ادهیپ نیسرعت از ماش با

  گرفته بود

 ... بودم دست خودم نبود مگه  آروم بودم یعصب

 بهم حتیجور منو رکه سر گرد بهم داد بد یخبر 

 ... بود دهیتو زندان به قتل رس دام پزشک دکتر



 کرده یوانمو شده خود کش یجور یول دهیبه قتل رس گفتیم دیطور حم نیالبته ا 

... 

 ... میبود که داشت یتنها سر نخ 

  کارمون گره خورده بود یطور نیبود و ا ومدهیهنوز به حرف ن 

 : رو به سرباز گفتم یبودم که عصب یعصب نقدیا

  امیبهم گفتن ب جناب سرگرد خودشون _

 : گفت یکالفه و عصب سرباز

 . ارنیب فیتا تشر دینیبنش دیبفرما ستنیآقا ... جناب سرگردن ن ستنین _

 ... ، سر در گم و کالفه دمیدور خودم چرخ 

هم نبود  ریاز ام یخبر چی...؟ دو روز بود ه فتهیب  یاتفاق یقراره چ دونستمینم 

  بود یشماره معلوم شد از رومان یریگیکه فرستادن و با پ یلمیجز اون ف

 ... هم ازش نبود یرد چیه

نبود همون اول  که شماره  سر گرد رو  ادمیکالفه بودم  نقدیگذشت  ا یقیدقا 

  در آوردم و شمارشو بمیاز ج مویکه با حرص گوش رمیبگ

 : گرفتم 

 : نفس نفس زدن  سرگرد بود که گفت یتماس بودم که صدا یبرقرار منتظر

  جانم ارباب جانم _

 : گفتم یعصب

  نگو ارباب ... نگو کالفم نکن دیحم _

 : خنده هنوز نفس نفس گفت با

 ؟؟؟ یاداره ا ._



 ... دمیتازه رس_

 ... منم اومدم_ 

 شده ؟؟؟ دکتر رو کشتن ؟؟؟ یچ_ 

  گمیاومدم اهورا ... بهت م_ 

  ... کرد قطع

   بود داوود بود لمیزنگ موبا یمنتطر شدم ... که صدا دیکوتاه شا یقیدقا

نگران و پر از دلهره اش تو گوشم  یجواب دادم ... تا جواب دادم صدا عیسر

 : و گفت دیچیپ

 ؟ ییاهورا کجا _

 . کردیم ستیقلب من ا یاصال هر زنگ تلفن شدیبند بند دلم پاره م 

 : ترس زمزمه کردم و گفتم با

 شده ؟؟؟ یچ _

 : گفتم ینش بود که  عصبنفس نفس زد یبود ... صدا ساکت

  ..؟ یشده  داوود ؟ جون به لبم کرد یچ _

 ... میشد چارهیاهورا ب_ 

 : کردم  که با منو من ادامه داد سکوت

  نشستم اهیاهورا بد بخت شدم ... به خاک س__

  ... دونمینم زدیحرف م یاز چ ینفسم گرفت لحظه ا 

 : گفتم تیبا. عصبان که

 شده آخه ...؟ یچ _



به داوود که  دنشیلحظه سرگرد لود داخل  شد و پشت سرش سرباز که با د همون

 : گفتیم یچ دونمینم

  زنمیداوود بهت زنگ م _

  خودتو برسون کارخونه_

  بود راجب کارخونه بود پس هرچه

  از کنار گوشم نیرو آوردم پا یزد ... که گوش یلبخند تلخ دنمیبا د سرگرد

 ... سر گرد دست دادم با

 : گفت شدیکه داخل م یسرگرد در حال 

 ... اهورا ستین یخوب یخبرا _

 

 [20:52 21.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۳پارت_#

 

 : پشت سرش داخل شدم و گفتم 

 .. شنومیبد فقط م یروزا خبرا نیا  _

 رفتیتند تند راه  م 

 : که گفت رفتیاتاقش خودش م سمت

  تر رو کشتندک _

  دهیاز کجا معلوم . به قتل رس_



 ... دهیشواهد نشون م_

 : متفکرانه گفتم 

  .. آخه تو زندان _

 : پشت در اتاقش بود در رو باز کرد که تعارف کرد داخل بشم با دست و گفت 

  ادهیز یعوامل و نفوذ _

 : گفتم کردمیم تشیکه سمت داخل هدا یدست پشت کمرش گذاشتم و در حال 

  ...برام بهیعج_

  شد من هم پشت سرش داخل

 : کرد و گفت زونیرفت آو یرو از تنش در آورد سمت جا لباس کتش

  میداشت نوی...  انتظار ا ستین بیعج   _

 ؟ دیگفتم انتظار داشت متعجب

 یکرده بوده ... اما متوجه شدن و راه یاقدام به خودکش شیبله چند روز پ_

  ... شد که  مارستانیب

 : بهش بود که گفت نگاهم

 ... مطمئنم تحت فشار بوده _

 : نشستم و گفتم یصندل رو

  ... خستم سرگرد خسته کشمینم _

 : نشست و گفت زشیپشت م اونم

باهاش در  رهیکه احتمال م ییقرار گرفتن و تمام کسا ییخانوادش تحت بازجو _.

  ارتباط بودن

 : سکوت کردم که ادامه داد  



  دمیرس یبه ک یدونیم_

 : تو دلم جرفه زد که گفتم یدیام نور

 ؟؟؟ یک _

 : لبخند گفت با

 ... پرستار بچه ها _

 : گفتم یو با ناباور دمیحرف رو زد از سر جام پر نیا تا

 ...؟ یچ _

 : وتکون داد و گفتسرش 

  درسته _

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

  حتما  راننده هم _

 : داد و گفت رونیرو ب نفسش

   نداره انایجر نیبه ا ینه ... رانندت دخل _

 : کرد و گفت یبه صندل اشاره

  نیبش _

 : که گفتم کنمیکردم دارم تب م احساس

 ؟ نیکرد ریپرستار  رو دستگ _

 : داد  نگاهم بهش بود که باز تکرار کردم شیبه صندل هیتک

  شده باشه ریتا حاال دستگ دیبا یگیم یکه تو دار یاوضاع نیبا ا  _

  بود مارستانیکه تو ب شیدو ساعت پ تا



 : گفتم یدادم و با ناباور رونینفسمو ب 

  ... نگو که _

 : گفتم دهیبر دهیبه فرار رفت که با منو من بر فکرم

  زنمیدرست حدس م _

  فرار کرده_

 : به موهام بردم و گفتم یدست کالفه

 ... یاریپشت بد ب یاریبد ب _

  بره ییجا تونهینم شهیم رینگران نباش بچه ها ردشو زدن ...  دستگ_

 : دادم و زمزمه کردم رونیو حالت آه ب یبا کالفگ نفسمو

 اااایآه خدا _

 

 [10:34 22.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۴پارت_#

 : گفت یسرمو برداشتم نگاهش کردم وقت 

  میکن ریدستگ میخواینم البته خودمون _

 : زدم لب

 چرااا .؟ _

 : و گفت تمندیزد رضا یلبخند 



 ... رسونهیما رو به کجا م نمیبب میخوایم _

 : ادامه داد یدادم وقت نهیبه س قیعم ینفس 

  باشه یاون پرستار ممکنه   سر نخ خوب  _

اون دختر رو تونستن بکشن اونم تو زندان  ، پس اون پرستار احمق  یوقت_

 براشون مث آب خوردنه

 ییاما به هر حال ممکنه ما رو به آدمها ستیدرش ن یدرسته ... حرفت شک_ 

  برسونه

 ... بود لمیزنگ موبا یخسته ... که صدا یکالفه چشم بستم خسته  

 : و گفتم یدر آوردم با لبخند تلخ بمیاز ج 

 .. خوامیمعذرت م _

  نداره یکه مشکل یگاو دار _ 

 : لبخند زدم بهادر بود و گفتم 

  ظاهرا رهیم شیخوب پ زیهمه چ _

 : جواب دادم یبا عذر خواه که

 الو _

خوب نبود که  یصداش حامل خبر ها زدیزنگ م یامروز چه خبر بود هرک 

 : گفت

  الو ارباب _

 : که آروم زمزمه کردم رمیدلهره بگ شدیباعث م  ینگران نیصدا ا نیا

 شده ...؟ یچ _

 ... ارباب خان_ 



 : کالفه شدم که  با عجله گفتم نقدیا 

 ...؟ یخان چ_

  تهران ادیخان داره م_ 

 : سر جام بلند شدم و گفتم از

 ؟ یچ یبرا _

  آدرس رعنا رو   عموتون داد رفتن سراغ رعنا _ 

 : از سر جام بلند شدم و گفتم یعصب دمیکش یپوف

 آدرس رعنا .؟؟؟ _

 : برداشت و لب زد زیتا من گفتم آدرس رعنا سرگرد متعحب سمتم خ 

  رعنا _

 : به حرف زدن با بهادر بود که گفت حواسم

 االن حرکت کردن؟ نیبله ارباب ... هم _

 اومد ؟ یبا ک _

  دیجاو _

 : گفتم یعصب  

  ریبرام آدرس. بگ دیاز جاود _

  گرفتم ارباب _

  باشه ... برام بفرست یباشه بهادر حواست به همه چ_ 

 چشم ارباب_ 

 : که کردم سر گرد گفت قطع



 رعنا ؟ _

  دادم نهیبه س ینفس یعصب 

 : بلند که شدم گفتم 

 ... سراغش رهیکرده داره م دایآدرس رو پ _

 : گرد هم بلند شد و گفت سر

  خود رعنا تحت نظره کنهیدوا نم یدرد یآدرس خال هی _

 : سمت کتش رفت و برداشت و ادامه داد 

  میندار یمدرک چیفعال ه _

 : که ادامه داد دمیکش یپوف 

  دیجد یرابطه ها یسر هیفقط  _

 : بهش بود که گفتم نگاهم

 ؟ دیجد یرابطه ها _

 ... درسته و  تحت نظره_

  نیآدما ک نیا_

 ... فعال مجهوله تشونیهو_

 : متعجب گفتم 

 امکان نداره _

 

 [11:18 22.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۸۵پارت_#

 ( رعنا )

 : زدم و گفتم یپوزخند 

 خان ...؟ _

 : سرشو انداخت و مضطرب گفت  

  هستن یهم عصب یلیخ   دهی... خبر رس انیبله خانوم دارن م_

 : و گفتم دمیخند نباریا

  ... ادیوبه اتفاقا داره مخ_

 : گفتم یحالت تمسخر با

 ادیخودش  یکه جناب خان داره با پا یدلم براش تنگ شده ... چه سعادت  یلیخ _

  رعنا دنیبه د

 : با دست اشاره کردم و گفتم  

  یبر یتونیم _

  نگفت یزیپسر جوون رفت چ 

تو  ختمیشراب سرخ ر یمقدار زیرو م یمبل نشستم ...   و خم شدم از بطر رو

 : لب گفتم ریز  یدادم به مبل پا رو پا انداختم و با پوزخند مویو تک کمویپ

  رعنا دنید ادیب خوادیبه به جناب خان افتخار دادن  م ._

  ... دادم نهیبه س ینفس 

بود دو روزه  و ازش  ییایموم شیاحمق ارباب افتادم ... پ یاون پسر کوچلو ادی

 ... بودم خبریب



 یخبر چیخبر گرفت تا خودش نخواد ه ییایاز موم شدیم یچطور دونستمینم 

 . میریازش بگ میتونستینم

  . .. ادیمرموز بود ز 

بود  دیجمش ریاحمقش ... درگ یخان و نه اون نوه  ریبود اما نه درگ ریفکرم درگ 

 . ادیداره م دمیطور که شن نیا

  دیجد یچهره  هیو  دیجد تیهو هیبشه با  رانیفرصت بود  وارد ا دنبال

  از افراد  رعد بهم خبر داد یکیسزار    نویزدم ا یپوزخند 

  شهیم رانیوارد ا گهیدو روز د دیبود و بهم هشدار داد که. جمش انیدر جر رعد

 : دادم نهیبه س ینفس 

  رو برام  بفرسته دشیجد یاز  چهره  یریاز سزار خواستم تصو 

  هنوز موفق نشده بود که

 : لب زمزمه کردم ری... و باز ز دمینوش یبرداشتم مقدار کویپ 

 ... بودم خان دارتیمشتاق د _

حرف تو  یلی. خ کردمیروبه رو شدن با خان آماده م یانگار داشتم خودمو برا 

  نه به جان من یعقده ها تو دلم. تومور شده بود ول نی... ا یلیدلم بود خ

 . شده و انداختم به جان خان یسرطان یغده  هی بلکه

 : زدم و گفتم یپوزخند 

  ... که اومده سراغ من خورهیداره مث خوره جونتو م  _

  ( اهورا )

  سمت  آدرس رعنا میبعد منو سر گرد حرکت کرد یساعت

 ابونیخ یو آشفته بودم .  گوشه  قراریکه بهادر. فرستاد ... ب یبه آدرس میدیرس    

  رد نظر توقف کردممو یالیدور تر از و



   بشم ادهیپ نیتا خواستم از ماش 

 : دستمو گرفت و گفت سرگرد

 کجا ؟؟؟ _

 : بهش بود و کالفه گفتم مینگاه عصب 

 ... خان تنهاست _

  ارباب ... خود دار باش دونمیم_

 : خودمو نگه دارم و گفتم کردمیم یسع یلیشدم اما خ یباز عصب 

  فتهیب یچه اتفاق ستیتفاوت باشم ... ؟ معلوم ن یب یچطور _

سر خان  ییکه بخواد بال ستیاحمق ن نقدی... رعنا ا شهینم یچینگران نباش ه_

 . ارهیب

 ... اما_

 : که داد گفت یخاطر نانیهم گذاشت و با اطم یدستمو گرفته بود چشم رو 

 ... تحت نظره الینگران نباش و _

 

 [17:07 22.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۶پارت_#

 ( رعنا )

 ی... پوزخند شناختمیقدم هاشو از هراز فرسنگ م یپا انداختم ... صدا یپا رو  

 ... به لبام نشوندم



  ... نگاهم بهش بود  

  بودمش ... ؟؟ از شب عقد ...؟ دهیچند سال بود ند 

  شکسته شده؟؟ چقد  درسته

 ... خان مستبد و زورگوه بینه هنوز همون حب ای 

 ... اومد پشت سر خدمتکارم یم داشت

مظلومم که تمام عمر به  خاطرم  خفت  یرو از بابا گرفته بود بابا نجایآدرس ا 

 . خورد

 : داد و گفت نهیبه س یمن ... نگاهم به سرتا پاش رفت  نفس یدر چند قدم ستادیا  

 ؟ هی... دردت چتیف  عنادختر ناخل _

 : زدم و گفتم یپوزخند

 شدمیفرما م فیخان خودم تشر نیگفتیخان ... م نیبه به قدم رنجه فرمود  _

  حضورتون

 : پهنش کور بود که ادامه دادم یچنان گروه ابروها 

 ... بودم خان دارتیمشتاق د _

 : زد و گفت ادیفر دیغر دیشا

  ابرو یب یبگو چه مرگته دختره  _

 : طور رو  مبل نشسته بودم  و گفتم نیهم 

 ...؟ یدونینم _

  پسرم خودش تو رو نخواست_

 : زدم و گفتم پوزخند

  پسرت ؟؟؟ _



 : نگاهم کرد و گفت یعصب

  آره پسرم _

 : زدم که ادامه داد یپوزخند

  ... که اونم  خدا بهش رحم کرد_

گرفت  شیبهم اشاره کرد که دلم آت  رانهیبا انگشت شصت  با حرکت چنان   حق 

 : که گفت

  هرزه رو تو دامنمون نذاشت  هیخدا دوسش داشت که   _

 : و گفتم اورمیخودم ن یگرفتم اما به رو شیآت 

  خان ... برات کسر شأن ِ نباشه یهرزه چکار دار هیاالن تو خونه  ._

 : زد و گفت ادیچنان فر دیغر

  ینو ه ام کجا ست چکارش کرد  _

 :  لبخند هیو  یتعجب ساختگ هیکردم خون سرد باشم و   یسع

  یریگیننه باباش ... چرا سراغشو از من م شینوه ات ؟ نوات پ  _

 : زد ادیفر

 ؟ یخوایاز جونم م یچ _

 : ...  قه قه سر دادم باخنده گفتم شدیم یعصب نکهیاز ا بردمیلذت م دمیخند 

  سراغ من ؟؟ یچرا اومد _

 : گفتتر شد و  یعصب

زدن من کمر  نیزم یتو برا  ستیبهت ن  یاعتبار چیناخلف ه یتو نکهیا یبرا _

  یبست

 : جلو رفتم یاز سر جام بلند شدم و. قدم دمیخند



 ؟؟؟ یکنیم یفکر نیچرا همچ_

 : گفت یو عصب ادیبا فر 

 ... ینمک به حرم نکهیا یبرا_.

 : درونم شعله ور شده بود وگفتم نکهیباز با ا دمیخند 

 ... خان یگفتینم یدونستیجمله رو م نیا یاگه معن  _

 : گفت ادیخشم ز تیبا عصبان  

 ... ناخلف رو پس انداخت  خدا گواهه فقط یداشت تو یبرادرم چه گناه _

 : زدم نذاشم اوامه بده  و گفتم یپوزخند

  تو خونمه ایتوام خان ... خون همت آباد ی شهیاز رگ و ر _

 : و با انگشت اشاره به شانه اش زدم و گفتم ستادمیاش ا یقدم کیدر  

 .... زنمیمن با تو مو نم _

که تا ته وجودمو سوزوند و  با  یلیشدم به ضرب س ریحرف رو زدم غافلگ نیا تا

 : ادیفر

 ... خفه شو هرزه ... دهنتو آب بکش _

 . سوختیم یلیدستم کنار صورتم تمام وجودم از ضرب س 

 

 [21:55 22.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۷پارت_#



 یلیس یضر یعقب رفتم ...   نگاهم بهش پر نفرت بود که   دستم هنوز جا یقدم

 : بود و  گفتم

 .. برات داره خان ینیتاوان سنگ یلیس نیا  _

 : زد و گفت یپوزخند 

 ... ریبگ یریجونمو بگ یخوایم _

 : دندونام گفتم یزدم و از ال یپوزخند 

اون  ینداره برام ... قد پهن گاوها یارزش چیخان ... جون تو ه  یکور خوند _

  ارباب  احمقت هم ارزش نداره

 : زد و گفت یپوزخند 

  یریگیم شیآت یهمون ارباب که از بودنش دار _

 : دستمو از رو صورتم برداشتم  و گفتم 

  ... یعذاب وجدان بسوزعمر تو  هیخان  کنمیم یکار  _

 : ادامه دادم شتریحرص ب با

جلو چشمات اربابت رو کفن و دفن  یوقت ینیمرگتو بب یهزار بار آرزو یروز _

  یکرد

 : دیغر ادیفر با

  مو از سر خانوادم کم بشه هیهرزه ...  ذارمیزندت نم  _

 : با قه قه و حرص و گفتم دمیخند

 دیاما با یهمه سال حق بابامو خورد نی. خان ... ایبکن یتونینم یغلط چیه _

  یتاوان بد زانتیقرون قرونشو با قطره قطره خوان عز

 : تمام گفت تیبا عصبان 



  یکنیم دمیتهد  یدار _

 نیتمام ا یوقت  ینیخودت بب ی... منتظر باش خان با چشما  کنمینم دینه خان تهد_

 یکردیم ینیب شیروزا رو پ نیا  دیبا یکرد ایدن فیسالها با سهم پدر من ک

  ستیمال تو نبوده و ن شیچیاون ثروت ه_

 : تمام  گفتم تیزدم و با عصبان یپوخند

  نزن ... شرعا و قانون بابام سهم داشت تیخودتو به خر _

 : زد و گفت یپوزخند

واسه  من دم از شرع نزن هرزه ... حاال که اسم پول و ثروته واسه من جا   _

 ؟ یکشینماز آب م

 : گفتم تیزدم و با عصبان یپوزخند

که  ی... اون ثروت یکنیخان ... تو که حالل و حرام م شهیتو که اداعات م _

  من بود یتو حلق خودت و بچه هات و اون ارباب احمق نصفش مال بابا یختیر

  شعر نگو دختر ... اون ثروت هرچه بود مال  اهوراست _

 : و گفتم دمیخند 

...  ثروت  یدونی... خودت هم خوب م قتهیحق نی...؟ حرفام ع گمیمن شعر م _

 ؟؟؟ یمنم سهم داشت ... اما چکار کرد یاهورا تنها وارثش اون نبود بابا

 : بهم انداخت و که با پوزخند ادامه دادم یساکت شدم که  نگاه غضب آلود 

  خان چکار کرد ؟؟؟ بیاما حب _

 : حواله ام کرد که ادامه دادم  نگاهش ریابروش محکمتر شد چنان ت ی گره

 ... که شرعا از آن بابام بود ی... سهم دیسهم بابامو باال کش _



دلت خواست  یهر کار  یتونیسهم. بابام سهم بابام نم نیدختر جون ... با ا نیبب_ 

قرون قرون. اون  ی... اهورا وارث بحق اون ثروت بود چون برادرم برا یبکن

  ... خون دل خورد دیثروت جنگ

 : به من اشاره کرد و گفت زیآم ریبا دست تحق 

 دیلنگیکارش م یجا هیتو حلق تو امثال تو ... برادرم  زمیمفت. مفت بر نکهینه ا_.

 ... که دخترش نا خلف از آب در اومد شینون حروم اومد تو زندگ ییجا هی... 

 : تمام گفتم تیبا عصبان 

بچه  یساله وقت نیچند ی. من عقده  تو دلم ... عقده .. یخان اشتباه کرد رینخ _

 ارشونیدر اخت زیهمه چ کردنیلب تر م یتو تو ناز و نعمت بزرگ شدن وقت یها

  ... بود اما ما نه

 : تر ادامه دادم یعصب 

  خان بیبزرگ شدن ما و بزرگ شدن بچه هات حب نیفرق بود ب یهزار _

 : زد و گفت یپوزخند

  عرضه بود یبابات ب _

 : زدم داد

 ینبود تو حقشو خورد _

 

 [10:41 23.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۸پارت_#

 : زد ادیفر یعصب  



  ... داشت من نداشتم یبابات اونقدر _

 : گفت ینگاهش کردم که  باز عصب فقط

بابات هرچه داشت اون کورش حروم زاده از چنگش در آورد ... بابات موند و  _

  اون باغ فقط

 : زدم و گفتم یپوزخند

  یکار خودتو تبرئه کن نیبا ا یخوایم یگیچرت م _

 : بود لحنش و گفت  نیخشمگ باز

از خود بابات بپرس ... کورش هرچه بابات داشت باهاش معامله کرد و همه   ._

  منطفه بودن ینایزم نیبابات آباد تر یناینا داد ... زمرو به ف

 : نگاهم بهش بود که ادامه داد فقط

 هیبابات  شیسال پ یکار رو نکن ... اما گوش نداد س نیمنعش کردم گفتم ا _

  جوون کله خر که به طمع شراکت با کورش دارو ندارشو به باد داد

 : دیدهنمو قورت دادم که باز حق به جانم غر آب

  ... اهوراست یاون ملک اون باغ و اون پمپ آب صدقه سر _

 : بودم که ادامه داد یتر کردم  عصب یلب

  نشست که بهش اون ملک و باغ رو دادم اهیبابات به خاک س _

 : باز با دست به من اشاره کرد و گفت 

  یجلو زن و بچش شرمنده نشه ... اما تو دختر ناخلف آبرو براش نذاشت _

 : زدم و گفتم یدپوزخن

   ... یگیدروغ م _

 : زد ادیفر



  ... از مادرت بپرس ... من سهم باباتو دادم  قتهیحق نیع _

 : گفتم ادیزدم و  با فر یپوزخند

  ینداد  یدادیم دیکه با یزی...  چ ینداد _

اون ثروت زحمت  یمن امانت دار اون ثروت بودم بعد مرگ پدر اهورا من برا_

  خون دل خوردم با چنگ دندون ازش محافظت کردم که برسه به اهلش دمیکش

 : که گفتم یلیبودم خ یعصب 

 ینقدیا یکرد ریهفت پشت س ینه ... تو با اون ثروت خودت  و بچه هات  برا _

 . که تا هفت پشت  دارن بخورن یبهشون داد

 ؟ هیاالن دردت چ _

 : داد زدم 

  یاز حاال و حرام نبرد ییکه بو ی... تو یییدردم تو _

 : دیغر نیپورخند و خشمگ با

 ... یعالم یحرف از حالل نزن دختر ... تو شهره  _

 : ادامه داد ادیکه با فر زدیم شیمنو آت داشت

 ... رونیمن بکش ب یبچه  یپاتو از زندگ _

 : و گفتم نباریا دمیخند

خوردن خان رو  نیزم خوامیبچت ندارم ... من فقط م یبه زندگ یکار چیمن ه _

  نمیبب

 : زد ادیفر

 ... حروم زاده ._

 : خنده هام گفتم ونیبا قه قه. م دمیخند 



  ... حروم زاده گهیبه به ... خان به دختر برادرش م _

 : دیتمام غر تیعصبان با

تو  مونهیزغال م یفقط برا یاهی، و مطمئن باش روس ییابرو یب یفاحشه  هیتو _

  یرسینم فتیکدوم از اهداف کث چیبه ه

 : اما گفتم خوردمیداشتم حرص م نکهیبا ا دمیخند بازم

  برمیاما قبلش تو رو و اون ارباب رو با خودم به  جهنم م شمیمن نابود م _

 : زد ادیفر 

 ... یمگه از رو نعش من رد بش _

  ... ینه  خان اشتباه کرد_

 : ادامه دادم یا انهیلبخند موز با

 ... یخودت اربابت رو کفن کن یبا دستا ذارمیم _

 یباز اون دو قدم رو کم کرد و باز با ضربه  یک دمیبود که نفهم یعصب چنان

 : بودم و گفتم یچنان عصب نبارینثار صورتم کرد که من ا یلیس یوحشتناک

 من یاز خونه  رونیگورتو گم کن برو ب _

 

 [10:41 23.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیسم#

 ۸۹پارت_#

 : با خشم نفرت نگاهم کرد و گفت 



وگرنه خونتو خودم  یرو بر گردون ریکه ام  دمیساعت بهت فرصت م ۲۴ _

  زمیریم

 : زدم که ادامه داد یپوزخند

 ... تیخونت حالله دختر ناخلف عنا ._

 : گفتم تیبابام طعنه زد که با عصبان به

 ... من ی... بروووو از خونه  رونیبرو ب _

 : انگشت اشارشو سمت من تکون داد و با خشم گفت 

پام لهت  ریموش ز نیع کنمیم داتیپ  یو چهار ساعت هرجا بر ستیفقط ب _

 ... هرزه کنمیم

 : دندونامو رو هم فشردم و گفتم تیچشم بستم از شدت خشم و عصبان 

  ... سفارش تابوت بده خاننن _

 : بود که گفت نهیبست اما باز کرد و نگاهش چنان پر از ک چشم

  کنمیپاتو کوتاه م ایو بدون خودم با دست خودم از دن یننگ ی هیتو ما _

 ... یریگیم شیآت یدار_

 : گفت ادیبا فر 

  نوه ام کو _

 : منم داد زدم یعصب

  ...؟ تهی... حال یریپ ستیمن ن شیپ _

 ... بهت مهلت دادم_

 : دراشاره کردم و گفتمدست به  با

  برو ... برو گورتو گم کن خان _



 : سمت در  رفت و گفت یعصب

 ... نشه دایبدا به حالت اگه نوه ام پ  _

  رونیرفت ب 

  و با خشم نشستم رو مبل یعصب

 : دندونام زمزمه کردم یکه با خشم از ال کردیدرد م نقدیا شیلیس یجا

 یاز نابود دمیابود  ، و من هله هله سر مخان ... ن کنهیمرگ اربابت نابودت م _

 . تو

  ( اهورا )

  .. رعنا فاصله بود یالیمتر با و نیحدود چند میبود منتظر شد یربع ساعت دیشا

تماس داوود ذهنمو مشغول کرده بود   ریبه در بود و البته تمام ذهنم درگ نگاهمون

 ... دونمیافتاده بود نم یچه اتفاق

  و حال داغون زهره  آشفته ام کرده بود ریطرف نبود ام نیاز ا 

  رونیب ذاشتینه پاشو از خونه م رفتیم مارستانیروز بود نه ب دو

اشک ... تو فکر بودم سرگرد هم در سکوت نشسته بود  یکیچشمش خون بود  هی

 ... اومده اصال جالب نبود کشته شدن دکتر دامپزشک ، فرار پرستار شیاتفاقات پ

  ... با رعنا خان داریو االن د 

 : که سردگرد گفت رونیدادم ب نهیاز س یاراده آه یب

  اما تحمل کن دونمیسخته م _

 : کردم و گفتم نگاهش

 ... نه ادیسر بچم ب ییتحمل کنم اما بال تونمیرو م زیهمه چ _

 ... یحق دار_ 



 رونیاومد ب الیخان از و دمیلحظه بود که د نیهم تو

 : و دست پاچه گفتم عیسر که

 ... سرگرد اومد _

خسته از اون فاصله  معلومه بود حال  یینگاهمون بهش بود که خان اومد قدم ها 

  نداره یخوب

خان باز کرد که  یشد در برا ادهیپ نیبود از ماش دیدادم  راننده جاو نهیبه س ینفس

 : گفتم

 رد و بدل شده ؟؟؟ نشونیب ییچه حرفا _

 

 [11:41 23.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۰پارت_#

  دفه دستش رو قلبش بود و هیخان تعادلش رو از دست داد  دمیلحظه د همون

  تهیخودش  اون  عفر نیرد و بدل شد ب یچ دونمی... نم دیچیپیبه خود م 

  دیدفه  دو هیکه  دیجاو و

  دیو رنگ از رخسارش پر  نیداد به ماش هیتک

 : و گفت رونیب دیپر نیاز ماش عیک شدم که سرگرد سردچار شو یا لحظه

 ... اهورا خان _

نفس  دمیسمت خان دو عیبود که گرفته بود خان رو ... با حالت دو و سر دیجاو 

  زدمینفس م



  فتهین نیبود که گرفته بودش زم دیو کمک خواستن  جاو ادیفر یصدا

که کمک کرد خان  یخودمو رسوندم سرگرد هراسون در حال یبا چه حال دمینفهم

 : رو گرفته بود و رنگ به رو نداشت که گفت

 .. حمله بهش دست داد _

  زبونم قفل کرده بود 

  کنمیچکار دارم م دونستمینم

که دنده  یعقب خودش پشت فرمون نشست در حال یگذاشتش صندل عیسر سرگرد

 : عقب رفت گفت

  باال ایب _

ما شوکه شد بود  یکه از حضور ناگهان دیبه جاو دهیبر دهیو بر یدست پاچگ با

 : کردم و گفتم نیاشاره به ماش

  دنبالمون ایب _

 ... مارستانیسوار شدم و سرگرد به سرعت حرکت کرد ... و سمت ب عیسر 

وار  وانهیساعت دور خودم د مینداشتم خودم ... ن یاورژانس بردنش حال خوب  

 ... کردمی، داشتم دق م دمیچرخیم

  ... وی یس یبوده و بردنش بخش س  یقلب یخبر دادن حمله  که

 یور  داوود چند بار زنگ زد  و اونم حال درست  نیاصال خوب نبود از ا حالم

خبر سکته کردن خان رو دادم داوود بغض کرد معلوم نبود چقد تحت  ینداشت وقت

  فشار بوده

  ... بود خودشو رسوند بهادر

  بود مارستانی...  دو ساعت تموم ب شدیسرم از درد داشت منفجر م 

  ... موند و رفت یهم ساعت سرگرد



 ... بهادر اومد ازش خواستم به خانوم جان نگه 

 : بودم که با منو من گفت ستادهیمقابل بهادر ا 

  کنهیخوب عجله م یآدم واسه گفتن خبرا _

 : گفتمزدم و  یدست به موهام بردم و چنگ کالفه

 ؟؟؟ یکه واسه گفتنش واهمه دار یدار یبهادر چه خبر _

 : آب دهنشو قورت داد و گفت 

  کارخونه دیبهتره خودتون بر _

  دمیخودم چرخ دور

 . دمیبودن و شوهر کمند ...  تو راهرو د سویلحظه کمند و  گ همون

 : متعجبم بهشون بود که گفتم نگاه

 بهشون خبر داده ؟؟؟ یک _

 : داد و گفت رونیگشت نگاه کرد ته راهرو بدن و نفسش رو ببهادر بر 

 ... حتما داوود خان _

  منم جلو رفتم دمیکش یپوف 

 ... ختنیریمث ابر بهار اشک م سویو گ کمند

  . ، حالم متاثر و درمانده بود  با شوهر کمند دست دادم دمیرس 

 یتاب ی... و ب دنیهزار تا سوال پرس یتاب یو ب هیبا گر دادنیکمند امون نم سویگ

 . هاشون دردناک بود هیو گر

 

 [12:58 23.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۹۱پارت_#

 : تکون دادم و گفتم یسر

  رو سرتون نیو گذاشت مارستانیآرومتر بابا ب _

 : گفت هیانداخت و با گر ینگاه شهیسمت در رفت از پشت ش  کمند

 ؟ ییهویخدا ... چش  شد   یییوا _

  دم و دستگاه بود یکل ریطور نگاهش بود به خان که ز نیهم

اتاق نشست و با  یروبه رو  یمکتهاین ینداشت  رو صندل یهم دست کم سویگ

 : گفت یتاب یو ب هیگر

  نبود شیزیبابام که چ _

 : و گفتم دمیکش یپوف 

  نگه یزیبه خانوم جان چ یکس _

 : بر گشت نگام کرد و گفت کمند

 ؟؟ شهیمگه م _

  گفت شتریب هیگر با

  ؟؟ میازش پنهون کن میبهش نگ شهیمگه م_

 : گفتم یعصب

  چند روز نیری؟؟؟ زبون به دهن بگ نیسکته بد رزنمیاون پ یخوایم _

 : حق به جانب گفت کمند

 ؟؟؟ میچند روز  بهش نگ میبهش بگ یچ _

 : گفتم یو عصب یجد



  به خانوم جان بگه رفته مسافرت گمیهادر مبه ب _

 : گفت هیبا گر سویتکون داد و گ سرشو

 ... خدا یییوا _

 یزیچ ینداره ما به کس ریشدن ام دهیخبر از  دزد یکس چیچه بسا ه سویکمند و گ 

 ... مینگفت

خان رو  هی... اما قض رهیمشکالت خونه ام قرار بگ انیدر جر یکس خواستمینم

 ... چکار کنم خصوصا از خانوم جان دونستمینم

 ... زنگ خورد میبودم که باز گوش ساکت

 ... تر کردم ینگاه کردم زهره بود لب 

  ... به زهره گفه بودم ... خودشو رسونده بود 

 : دادم جواب

 :با بغض گفت _

  زمیسالم عز   _

 ؟ یدیسالم تازه رس_

  زنمیبا دکترش حرف م  خوامیم_

 ... کدوم قسمت ؟  ییکجا  امین ماال زمیباشه عز   _

 ... که زهره بود یدخترا رو تنها گذاشتم و رفتم سمت قسمت 

خان واقعا حال همه رو بدتر کرده  یقلب یاتفاق و حمله  ریو واگ ریهاگ نیتو ا 

 . بود

بهادر  یتنهاش بذارم ول خواستمینم نکهیبا ا مارستانیساعت زهره  موند ب میبعد ن 

کردم قفل دهنشو باز نکرد معلوم  چشیکارخونه هرچه  سوال پ میخواست با هم بر

 ... بود که از گفتنش واهمه داشت یچه خبر ستین



 . کارخونه دمیرس 

 . شدم ادهیزودتر پ 

 . در تکاپو بودن همه

 : گفت ادیکه با فر دمیشدم داوود رو د اطیتا. داخل ح 

  یسادیتن لش گفتم کارتونها رو جا به جا کن ...  وا _

 : کارگر مظلومانه گفت  

   خرابه قربان ییجابه جا نیماش _

 : زد ادیدادم و که باز فر رونیب ینفس

  چه مرگشه نیمهندس بگو چک کنه بب نیکو ا _

چنان اخم داشت که سرشو انداخت  لب تر کفتم  دیکه متوجه شد چرخ دمیرس بهش

 : و گفتم

 چه خبر شده ؟؟؟ _

 : رفت و گفت تیریسمت قسمت مد 

 خان خوبه ...؟ _

  ... ویس یتو س هیخان همون طور_ 

 : سرش رفتم و که گفتم پشت

 ؟ هیحال خرابت چ نیا لیدل_

 : نگفت که ادامه دادم یچیه 

 . امیب یخان حالش بد بشه  گفت نکهیقبل از ا _

 

 [17:10 23.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر



  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۲پارت_#

 

من بلند شد با تکان سر سالم داد بهادر پشت سرم  دنیبا د یاتاقش شد منش داخل

 : که در رو بست و گفتم

 خب ؟ _

مبل خودشو رها کرد ...  پاهاشو باز کرد آرنج دستاشو رو  پاهاش گذاشت دو  رو

  ... طرف سرشو گرفت

  اصال حالش خوب نبود 

 : اشاره به بهادر کردم و گفتم 

  بهادر ارنیبگو قهوه ب _

  داد و که منم رو مبل نشستم رونینفسش رو ب 

 : که گفتم رونیاز اتاق رفت ب بهادر

 خب ؟؟؟ _

 : به مبل داد و گفت هیبرداست  دستاشو آزاد کرد تک سرشو

  اهورا میشد چارهیب _

 : نگاهم بهش بود که گفتم تمام

خبر بد   نقدی...   پسر خوب از صبح تا حاال ا یریطفره م  نقدیچرا ا گهید بگو د _

 خبرت بدتر از حال بد خان باشه نیفک نکنم ا گهید دمیشن

 .. بود پر از دلهره نیزد بهم نگاهش غمگ زل



 : داد و گفت نهیبه س ینفس باز

 ... میکه بست یقرار داد _

آروم کارش داد و  زیچرا فکرم بد رفت که نگاهشو به م دونمیسکوت کرد نم باز

 : زمزمه کرد

  و کاله بردار بود ییشرکت کذا هیاون شرکت  _

بودم داشتم دونه دونه. کلماتشو تو ذهنم  ییگفت هنوز تو شوک کذا یچ دمینفهم 

 : که گفت کردمیم یهالج

  ستیازشون ن یرفتم شرکت اثر رمیگیکاله بردار بودن  هرچه تماس م  _

 : پر درد و ماالمال از دردم دادم و  با منو من گفتم ی نهیبه س ینفس 

 ؟؟؟ یکنیکه نم یداوود   شوخ _

 : برگشت نگام کرد و گفت 

هست که قشنگ کارخونه رو  نقدیا یکنیداده بودن باور نم یادیسفارشات ز _

 ... کنهیورشکست  م

 : که گفت دمیکش قیعم یآب دهنمو قورت دادم به زور نفس 

سفارشات که  هیته یبرا میدیخر هیو پس انداز کارخونه رو مواد اول هیکل سرما _

  دادن

  . دمیکش یقیسر جام بلند شدم انگار  تنم داغ کرده بود نفس عم از

 : به موهام زدم و گفتم یچنگ

 ؟؟؟  ی...؟ پرس جو کرد یشد ریگیپ _

 ... ستیازشون ن یرد و نشون چیه نیدو روزه  سر در گمم آب شدن رفتن تو زم_

 : دستم چنگ زده بود به موهام که گفتم هنوز



 ... ازشون باشه یرد هی دیبا شهی.. نم شهینم _

 : گفتم یساکت شد که عصب 

  اتفاق افتاد نیا یآخه چطور _

  بود یعاد زیهمه چ  دمیند یمشکوک زیمن چند بار رفتم شرکت اصال چ_

 : گفتم  یادیز یبه حالت مستاصل و درماندگ   

 ... کنمیباور نم ایخدا _

 ... که به در زد داخل شد یبهادر بود با تقه ا 

 : نگاهمو ازش گرفتم و گفتم 

  ستین یعاد ریامر اصال غ نی... ا میبذار ونیبا سرگرد در م دیبا _

به ظاهر  زیثبت نشده ... همه چ یشرکت نیکردم ...  اصال همچ تیامروز شکا_ 

  بوده یساختگ

 : وسط گذاشت که گفتم زیقهوه رو م یفنجون ها ینیبهادر س 

 آخه ؟؟؟ هیچ انیجر  _

 نیا میتمام سفارشات هم آماده است ... اگه نتون بایدادن تقر یادیسفارش ز  _ 

 ... هیحتم یورشکستگ میسفارشا رو رد کن

 : عصبانبت گفتم با

. متیق ریتمام سفارشات رو ز میبکن میتونیچکار م نیچند نفر رو استخدام کن  بب _

 دستمون تو شهرستانا ریز یبه شعبه ها و شرکتا یرد کن

 

 [18:10 23.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۹۳پارت_#

 : پوزخند گفت با

 ؟؟؟ هیمگه الک _

 : نگاش کردم که ادامه داد یعصب

همشون بر باد فنا  شهیمصرفشون تموم م خیتار میسفارشا رو رد نکن نیاگه ا _

  رفتن

  مصرف داره خیسال تار هیحد اقل تا _

 : کرد باز پوزخند زد و گفت نگاهم

 دی... با برهیبرسه زمان  م یبا واسطه هم دست. به دست بشه ، دست مشتر _

  مصرف داشته باشه خیتار

 : نگاهم به بهادر رفت که گفتم دمیخودم چرخ دور

  هیاربهادر برو به بگو  جلسه اضطر _

  گفت و رفت که یبهادر چشم 

 : کالفه گفتم 

رو  یتمام کسر دمیخودم م بیمن از ج شهیهرچه خسارت اون سفارشات م _

  کنمیجبران م

 : داد و گفت رونیرو ب نفسش

 ... اهورا آخه _

 : نذاشتم ادامه بده وگفتم 



و خانه  رهیاماکن خ رهیموسه ها و   خ نیب یکنیم عیتمام سفارشات رو  توض _

 ... رهیخ یسالمندان و   و تمام نهاد ها

 : ادامه دادم یعصب

 یاشتباه نیکنن  کوچکتر عیکن چند. نفر رو  مامور کن توض عیهمه رو توض_

ده روز  ی... ط نمیبیبشه من از چشم تو ن یپاکت اون اختالص هیتو  نکهیا ایبشه 

  یکرده باش عیتوز دیهمه رو با ندهیآ

 : د و گفتسر جاش بلند ش از

  پوله اریلیاهورا حرف چند م _

 : دمیدندونام غر یبودم از ال یعصب یلیخ

 یییکاله بردارا شناسا نیا دیباش ... با ریگیرو پ تتی... اما شکا ستیمهم ن _

  بشن

 : تر یآب دهنمو قورت دادم و ادامه دادم عصب 

  باشه امکان نداره یرد هی دیبا _

 : ادامه دادم یسکوت کرد که دست به کمر و عصب 

   ی... چهره نگار یزنیبا سرگرد حرف م یریامروز م نیهم _

 : دستمو تو هوا تکون دادم و کالفه ادامه دادم 

  بشه دایپ  دیبشن اون شرکت کاله بردار با ییشناسا دیبا _

  افته ...؟ یم یاتفاق نیهمچ کردمیواقعا اصال فکرشو نم دونمینم_ 

دست  زیآرامش نداشت انگار همه چ  رمیچرا احساسم آرام نبود ذهن درگ دونمینم

 ... بزنه نیبه دست هم. داده بود تا منو به زم

ناراحتم نکرد. ، پول برام اصال  ریربوده شدن ام یاتفاق به اندازه  نیاما ا 

 ... نداره یارزش



 : رفتم و گفتم یسمت در خروج یعصب

که بهت گفتم رو بگو در اسرع  ییکارها یجلسه بذار و به چند نفر که مطمئن هی _

  وقت انجام بده

  ... نگاه نکردم دمیشدنش رو مبل رو شن رها

 . دمیهم ازش نشن یجواب

نکرد . حال  تمیاندازه ربوده شدن پسرم اذ یخبر بد چیبود ه ریدرگ یلیذهنم خ 

 تونستمیاتفاقات رو نم نیه ام بود ... ابر علت و افکار آشفت دیخراب خان هم. مز

 . هزم کنم

شدم تا خواستم حرکت کنم بهادر  نیبودن درنگ رفتم .. سوار ماش نیسمت ماش 

 : دوان داون خودشو بهم رسوند و گفت دمیرو د

 ارباب ؟؟؟ یبریم فیتشر _

 : رو چرخوندم و  گفتم چیدادم سو رونیب ینفس 

  دارن مراقب اوضاع باش  جایاونجا بهت احت یبرو گاو دار _

  چشم ارباب_

  بذار انیشد منو در جر یهر خبر_

 .... ارباب دینذار خبریما رو از حال خان ب_

 

 [11:05 24.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۴پارت_#



 ( رعنا )

 دیبود بافرمون  یسر هیداشتم  یبا دکتر آرمان قرار داشتم امروز کار مهم 

 ... کردمیروشون کار م

که با  یداریو کالفه بودم از  بعد د ریدکتر زود تر از موعد اومد ... منم درگ 

 . خان داشتم آرامش نداشتم

کورش از چنگش  شویزد که واقعا ذهنمو آشفته کرد ... بابام  دارا ییخان حرفها 

 در آورده ؟؟؟

  وقت نگفت ؟؟؟ چیپس چرا ه 

 نکرد ؟؟ یکه با کورش بودم اشاره ا یزمان چرا

» دلم بود که گفتم  یکردم و تو زیبهم نگفته بود ... چشم ت یزیهم چ دیجمش یحت 

... کورش که به درک فاصل رفت  رمیگیانتقام بابامو از همتون م رمیگیانتقام م

 «... اما خان ... ؟

 نگرفت ؟؟؟بابامو  یچرا همون موقع جلو کردمیموضوع فکر م نیداشتم به ا 

 و باغ داده که بابام رو از فالکت نجات بده ؟؟ نیزم 

 کرده ؟؟؟ رشیکارش تحق نیبا ا ای 

که تو دلم بود  ییانتقام تمام عقده ها رمیانتقام بگ دیآب دهمنمو قورت دادم  . من با 

 بود و ...؟ یو مسببش خان و امثال خان و اون کورش لعنت

 .زمیریخودم خونشو م یبرگرده خودم با دستا دیجمش 

 . بردیشده بودم  جنون انتقام داشت  ذره ذره وجدمو به غارت م ونهید 

  دیوجودم به آرامش نخواهم رس یتا به  انتقام و هدفم نرسم لحظه ا 

 ... آرمان رو کنار گردنم حس کردم ینفس ها یگرم 

 ... خان یآوردن حرفها ادیوجودم گر گرفت از وحشت به  یبه آن 



... من جنون انتقام  ستمینعره سر دادم من هرزه ن نیو خشمگ ادیدلم با فر یتو 

  ... راه من خان بود نیدارم ... مسبب ا

 : گوشم زمزمه کرد تو

 ؟؟ هیچ _

 : سمتش و گفتم یبرگشتم به آروم 

  یکنیکمکم م _

تنم  ی... خودشو بهم چسبوند و داغ دیفاصله رو کم کرد منو به آغوش کش یقدم

 : چند برابر شد که گفت ازیاز ن ایص بود از حر

 ؟ یکنیفکر م یبه چ _

تو بغلش  شتریحساب کردن رو کمکش  خودمو ب  یرام کردنش ، برا یمنم برا 

 : بهش گفتم شتریجا دادم و چسبوندم  خودمو ب

 نه ؟؟؟ ای یکنیبگو کمکم م _

 : با لبخند گفت 

 ...؟ گذرهیتو اون سرت م یچ _

 : و گفتمدادم  رونیب ینفس 

 ... انتقام _

 : گفت یزیر یبا خنده  

 شده ؟ ادیکه حس انتقام گرفتنت ز یکنیفکر م ی... به چ دونمیکه م نویا _

 ... یبهم خبر بد یتونیبرگرده م دیاگه جمش_ 

 . ادیداره م گفتیطور که رعد م نیا دیجمش_ 

 : و گفت دیخند بعد



 همه منتظر ورودشن ؟؟ رعد هم منتظره ، چه خبره ؟؟؟ هیچ _

 : زدم و گفتم یپوزخند 

  نمشیبب خوامیم یندارم من قبل از هر کس یمن کار به کس _

 : دیتنگ کرد و متفکرانه پرس چشم

  خودشو ای یخوایجونشو م  _

 : و گفتم دمیخند

 ... اما خودم خوامیجونشو که م _

 : نذاشت حرف بزنم و گفت 

 ... داشته باشه ی... فک نکنم با ورودش مشکلییایموم _

 

 [10:29 25.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۵پارت_#

 : زدم و گفتم یپوزخند 

 . سوخته است یمهره  هیباز  ی... ول ادیم دیجد یچهره  هیداره با  _

  داشتیاونو از سر راه برم ییای... اگه سوخته بود موم یکنینه اشتباه م_ 

 : به صورتش بود که ادامه داد نگاهم

داره که تا حاال  یحتما براش منفعت دهیرو بدون  فکر انجام نم یکار ییایموم _

  ... نگهش داشته



 : گفتم متفکرانه

 ؟ یکنیفکر م یتو چ _

هم منو تو   شناسنیرو م ییایکه  موم یی... کسا شناسهیرو نم ییایموم یشکیه_ 

نگهش داشته ... اگه  با  نینداره واسه هم ییایموم یبرا یپس خطر میشناسیم

  نداره احتماال باهاش کار داره یورودش مشکل

 : که گفتم دمیکش یپوف 

 ؟ دهیدستت نرس دشیجد  یچهره  _

 ... با رعد قرار داره رانینه ... به محض ورودش به ا_ 

 : خبر گفتم نیا دنیبا تعجب و از شن 

 ؟؟؟ یمطمئن _

 ... آره فک نکنم تهران نباشه _ 

 : با تعجب گفتم  

 چرا ؟؟؟ _

 . دهیدستورات جد نیبشه ا ییشناسا دینبا_ 

و زود  شهیم ییباهات داشته باشه شناسا یمالقات ایبرخورد  نیاون اگه کوچکتر 

  شهیم ریدستگ

  یتحت نظر ؟ تو هم یاون وقت تو چ شناسنشیاگه با من مالقات داشته باشه م _

 : و گفت دیختد نباریا 

  جواب داره نمیا   

 : نگاهم بهش بود که ادانه داد 

  شهیپس داشتن  رابطه باهات  محسوب م یستیاونا  ن دیزن سالم از د هیتو    _



 : کردم که ادانه داد یاخم  

  خطرناکه دیتو با جمش داریفقط رابطه است  در کل د کننیاونا فک م _

 : رفتم تو ف رفتم تو فکر ...که ادامه داد  _

  دمیرو از رعد شن نایاطالعات کامل ندارم ا ادیمن ز   _

 رو رعد به تو گفت ؟ نایچطور شد ا_

 ... دونمینم_

  پس چرا به تو گفتن هیسرر دشیجد تیاگه  اومدنش و هو_ 

 : کرد که ادامه دادم سکوت

  دارن ینقشه ا هی ناینه ا _

 : کرد و گفت زیمتفکرانه چشم ت که

  ... ممکنه طعمه باشه _

 : و گفتم دمیگز لب

 واقعا ؟؟ _

 : زد و گفت یپوزخند 

  کنهیکس رحم نم چیرحمه به ه یب ییای... موم ستین دیبع یچیه _

 : به فکر فرو رفتم و گفتم یازش جدا شدم ... لحظه ا 

  منو جلو شکارش بندازه   که هر لحظه منتظره یطعمه ا هیپس منم طعمه ام  _

 : سرم قرار گرفت و گفت پشت

 ؟ ینگران شد  _

 : سمتش برگردم گفتم نکهیبدون ا 



  دهی. رو بدون تفکر انجام نمیکار چیخطرناکه ه یلیخ ییایموم یگیراست م _

 : گفتم زدمیداشتم با خودم  حرف م انگار

 ... دونستمی... واقعا نم کردمیاصال بهش فکر نم _

 : برداشتم نگاهش کردم و ادامه دادم سرمو 

  جالده هی ییایموم _

 : و گفت دیخند

 التینشده  نقشه ها و تشک یسالها  شناس نیداره که تمام ا ییهوش فوقالعاده باال _

 ... رنیاون حرف نداره و هرگز لو نم

 : به موهام بردم و اعصابم خورد بود که آرمان گفت یدست

  یبد لیامشب تحو نویا دیبا _

 ... دست بکار شدم عیسر_ 

 یجا هیقرار داده بود  ارمیرعد بودم که در اخت یالیکامال مجهز و شگاهیآزما تو

 ... یکامال سر

 : و گفتم دمیروپوش رو پوش 

 ؟؟؟ ینمونه ها رو تجزبه کن نیا یتونیم _

 : گفت یزد و با چشمک یلبخند 

 ؟؟؟ میتو هم حل بش یما ک _

 : و گفتم دمیخند 

  ... کارمون تموم بشه _

 : و گفت دیخند

  حل بشم دیبا شمیشدن م دیدارم دچار اکس _



 : خنده گفتم با

 کنه ...؟ هیکه رعد دوتامونو تجز یخوایواجبتره ... نم نیا _

 

 [12:37 25.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۶پارت_#

 ( زهره )

 یمرخص مارستانینداشتم ... دو روز بود از ب یروزها اصال حال خوب نیا  

  ... خراب کرده بود یلیحالمو خ ریشدن ام دهیگرفتم گم شدن و دزد

 . نداشتم یکار چیرو ه یتمرکز و تعادل اصال

  ... بود میها یبر نگران دیبد شدن حال خان هم مز 

 . بودم اومده مارستانیسالن بودم که ... تازه از ب  تو

و کالفه بود   ربع ساعت بود ،  یبود عصب دهیاهورا کار خونه بود و تازه رس 

 نیاز حرفاش به ا زدیبود و تمام اون مدت داشت با سرگرد حرف م دهیرس

    دمیرس

 ... بسته بود کاله بردار بودن نیقرار داد سنگ هیکه  داوود باهاشون  یشرکت

  دمیکشینم گهیواقعا د 

  نبودن ندیکدوم هم خوب و خوشا چیاتفاق پشت اتفاق که ه 

ازش   یلمیف چیه گهید لمیدونه ف هیگم شده بود  جز اون  ری. هم که امیاز  شب 

  ارسال نشده بود

  نه ایداره ؟؟؟ خوبه  یچه حال دونستمینم 



 ... کوتاه بود میزندگ یچشممو رو  پاک کردم .  عمر خوشبخت ینم  گوشه  

  ... دمیکش یآه 

  زانو هامو رو مبل بغل کرده بود 

 یچ دونستمی...  نم زدیطور کالفه داشت حرف م نیبه اهورا  بود هم  سمینگاه خ 

  ؟ فتهیممکنه ب یچه اتفاق ادیب شیقراره پ

 ؟ ادیاز دستش بر م یچه کار اهورا

 ؟ کنهیکار ها رو م نیرعنا چرا ا 

بهش گفته بود که نتونست تحمل و  یچرعنا رفته مگه اون زن  دنیچرا خان به د 

 . تحت فشار بود که سکته کرده نقدیا

 . خسته ام کرده بودن خوردنیافکار داشتن ذهنمو م نیتمام ا 

  به هم مرتبطه ؟ نایا یپرستار و کشته شدن دکتر دام پزشک همه  فرار

 ؟ برنی؟ از رعنا  دستور م کنهیم تیرو رعنا هدا نایا ی همه

اهوراست ؟ نگاهم بهش بود چقد دلم  یهم قصدش نابود ییشرکت کذا نیا یحت 

اما خوب  زهیریمث من اشک نم ارهیخودش نم یبراش  سوخت ... درسته به رو

 ... از درون داغونه دونمیم

همه به  دی... و به زور خودشو سر پا نگه داشته ام کنهیداره تحمل م یلیاون خ 

 . گاهه هیتک هیل که خودش دنبا ییاونه ... به اهورا

 ... نمیبیرو تو نگاهش م یخستگ 

 نهیبه س یرو به روم و نفس زیرو رو گذاشت رو م یحرف زدن گوش یبعد کل 

 : داد و گفت

  چکار کنم دونمیواقعا نم _

 : و زمزمه کردم دمیکش یآه منم



 ... یبکن ینتون یکار چیو ه ینیسخته ... سخته  بب کنمیدرکت م _

 : بود که گفت ستادهیهنوز ا 

  رضا خوابه _

 : مهابا به چشمام و با بغض گفتم یب دیباز نم اشک دو 

  کنهیم یقرار یبه زور خوابوندم ب _

 : گفت رفتیپله ها م سمت

  ... امیاالن م نمشینظر بب هی _

 . به گلوم چنگ زد یو که بغض وحشتناک دنینگاهم بهش بود چشمام تند تند بار 

 . کنهیرضا خودشو آروم م نیبا د رهیام تابیاهورا ب 

 ... باال رفت

  اهورا بود لیموبا امیهشدار پ یدفه صدا هیدادم که  نهیبه س ینفس 

 .. فرستاده باشن یلمیف ایباشه  ریاز ام یمبادا خبر نکهیا الیبه خ 

  لیبرداشتم سمت موبا زیسرعت خ با

 ای ریاز ام یلمیکه ف دیام نیلرزون و له ا یو با دستا ختمیریتند تند اشک م 

 ... رو لیباشه باز کردم موبا یغامیپ

  شماره نا شناس بود 

 ... قلبم به تپش افتاد 

 

 [15:51 25.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#



 ۹۷پارت_#

 ... فرد ناشناس  یها امینداشتم  واسه باز کردن پ ی.. جون دیلرزیم دستام

 . جانیتپش افتاده بود از ترس و هقلبم به   

 . بود ریو تصو ییدویو امیچند پ 

  ... ضربه زدم لیلرزونم رو صفحه موبا یبا دستا یوقت  دیلرزیانشگشتام م 

 . شدم تا باز بشن منتظر

رحمانه به قلبم  یب یکه افتاد انگار کس ریتصو نیفقط ... نگاهم به اول هیچند ثان 

 . چنگ زد

 . نفسم تنگ شد 

 . باز شدن ریها و تصاو لمیدونه دونه ف 

 .. دیرس یوحشتناک یثبات یداشتم دستام از لرزش به ب یوحشتناک یاحساس خفگ 

بودم  دهیدرست ند شوی... هنوز چند ثان دمیرو د لمیف یقلبم انگار از تپش افتاد وقت 

 : که تو گلو خفه بود زمزمه کردم یییبند آمده و صدا یو زبان یکه با ناباور

 . دروغه نیا _

 ... دررروغه

داغ مبدل  یکه از شدت سوزش اشک به کوره  ا ییبا چشما دمیرو د لمیکم کم ف 

 . گشت

 : گفتم هیو گر دهیبر دهیبر یی. شد که با صداادیزبانم فر 

 . ستیخودش ن نیا کنمینه ... باور نم _

 : اومد که نوشت یمتن امیپ 

  . ستیاصال قشنگ ن تیزندگ یابود ...  اما بر یقشنگ یارباب شبا _



  کننیم دشیهم خواب شده که االن دارن تهد یمن با ک یاهورا 

 . اصال برام قابل باور نبود   

 : و گفتم نباریشدم ا  غیبا حالت ج 

 ... ستیمن ن یاهورا نیدروغه ا _

اهورا بود که باعث شد نگاهم به پله ها   یپا یدفه با همون حال خرابم  صدا هی 

  نیاومد پا یبره  که اهورا  با حالت دو. م

که اشاره به  یدر حال هیبا گر دیلرزیکه به شدت م ییدستا ونیگر یچشما با

 : کردم لیموبا

  دروغه ... آره دروغه نیا _

  خودشو نگران هراسون به من رسوند 

باز اشاره  دیلرزی. کل تنم از شدت ترس م.. کردمیم هیوار گر وانهیطور د نیهم

 : و ناباور گفتم دهیبر دهیبر کردمیم لیبه موبا

 .. نیاهورا بگوکه دروغه  ، بگو دروغه ا _

 : با ترس و دلهره گفت 

  خبر شده ؟ ریشده از ام یچ _

 ختمیریوار اشک م وانهیباز د   دادمیاجازه نم رهیبگ خواستیرو از دستم م لیموبا 

 .. رو نداشتم میچارگیهمه ب نیبر کنترل لرز و ترس و ا یو توان

 : و حالت سکسه افتاده بودم گفتم دهیبر دهیو بر هیبا گر 

 ؟؟ هیواقع نیکجاست ...؟ ا نیا _

  ازم گرفت دادیو داد و ب  تیرو با عصبان لیبه زور  موبا 

حالو روز  نیکه منو به ا دهیرس ریاز ام یکه خبر بد الیخ نیبود به ا یاونم عصب 

 ... شد یآشفته و عصب نقدیدر آورده ا



و انگار  یگرفته بود که اهورا با خشم و عصب انتیمن کل وجودم رو وحشِت خ 

  کرد یرو روارس لیبهش غالب شده بود  موبا یترس و وحشت بد

 . گفتمیم ونیمن تمام اون لحظات رو هذ 

 .  دفه چنان رنگ عوض کرد و به تته پته افتاد هی لمیف دنیبا د اهورا

 : گفتم هیاصال انگار زبونش قفل شد نگاهم بهش بود با گر 

 اهورا بگو که بهتونه ...؟ _

رو  لیداشت که موبا ییچه معنا نایشد ا دیگچ سف نیرنگش ع دیلرزیدستاش م 

 : با منو من گفت یرو مبل انداخت و عصب یعصب

  خراب کنن مویزندگ انخویهمش دروغه م نایا _

 : لرزون سکسکه گفتم ییو بغض و صدا هیبا گر 

 .... اهورا یخودت نیاما ا _

 

 [18:17 25.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۸پارت_#

 : دینگاهم کنه  غر نکهیبود که بدون ا ادیانگار تو سرش فر  

  ؟؟ یمن دست بزن لیگفت به موبا یک _

 ... با بهت نگاهش کردم یچ یعنیحرفش  نیا 

 : زد ادیدارز بود باز فر لیدستش سمت موبا 

 ؟؟؟ یباز کن امیگفت تو پ یک _



 .. زدیم ادیسر من فر یطور نیاهورا باشه  ،، ا نیا کردمیاصال باور نم 

 ... یسکسکه گرفتم از ترس و اضطراب و ترس و ناباور 

 : دادم و گفتم لیکه نگاهمو ازش گرفتم و به موبا 

  عکسا نی... ا لمایف نیا _

 : دیبود که باز با خشم غر یعصب یلیادامه  بدم خ نذاشت

 ...؟ خوانیاز جونم م یچ دونمی... چه م دونمیچه م _

 : و باورش نداشتم گفتم دمیدیکه م یزیاز چ دهیبر دهیو ناباور  بر هیبا گر 

 اهورا ؟؟؟ یبود ی؟؟؟ با ک یدتو کجا بو _

 تر از ینگاهم کرد کالفه چنگ زد به موهاش و عصب 

 : داد زد قبل

  دونمینم یچی...  من ه دونمینم ._

 : گفتم هیبا گر 

 ...یرفت ی؟؟؟ ک هیزن ک نیکجاست ..؟ ا نجای؟؟؟ ا شهیمگه م _

 : زد و گفت ادیباز فر 

  دونمینم یچیه گمیدارم  م  _

 : حق به جانب گفتم 

 ... ؟؟؟ مگه امکان داره یدونینم یچیه _

 :داد زد 

  نگو زهره ...  من روحم خبر نداره یچیه _

 : من بودم  که داد زدم و گفتم نباریا



  کننیم دتیچرا دارن تهد خوادیازت م یچ هیزن ک نیاهورا بهم بگو ا  _

 : داد زد یو عصب دیدور خودش چرخ 

  نابود کن خوانیم مویزندگ _

کردم داد زدم با  هیدوباره بغض گرفتم و گر تشیو اهورا وضع لمیف یآور ادیبا  

 :  گفتم هیگر

 ؟  یتو با اون زن رفت _

  ادینم ادمیمن اصال _ 

  ؟؟؟ یچ یعنی _

 : رو مبل کردم و داد زدم لیاشاره به موبا باز

 ...؟ دونمینم یگی... چرا م لمیتو اون ف یاون تو بود _

 : داد گفت با

  ... رفتم یچطور دونمیمن نم _

  نباریا لمیف یآور ادیبا  باز

 : گفتم ادیفر با

دارن  میمنو زندگ هیحربه عل نیهم نایو ا یکرد انتیتو بهم خ یچرا منکر شد_.

  کننیاستفاده م

 : ادامه دادم هیگرفت با گر میگر باز

 ... چرا آخه چرا _

و  هیکنه. با گر انتیور نبود اهورا به من  خعقب رفتم اصال برام قابل با یقدم 

 : بغض ادامه دادم

 انصاف ؟؟؟ یکم گذاشتم برات ب یمن چ _



حرفش رو باور کنم که  با خشم   ایکنم  هیگال دونستمیاصال نم کردمیدق م داشتم

 : گفت

  زهره ....؟ یشده ؟ چرا باورم ندار یچ دونمیخدا من نم یبخدا وند _

 ... معلومه تیکثافت کار لمیتو ف  یرو باور کنم وقت یچ_

 

 [09:35 26.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۹پارت_#

 . دفه بود سمتم حمله کرد هی

 . مهربون من شوهر من نبود یاهورا نینبود ... ا یاصال باور کردن 

اراده  یزدم ... عقب افتادم ب غیمن جبرداشت . تا اون حمله کرد  زیچنان سمتم خ 

 ... بهم حمله کرد فکمو گرفت یوقت

 رو مبل افتادم از پشت، 

 . تن پر از خشمش بودم نیزد و ما ب مهیروم خ 

 اش گرفت یدست قو نیفکمو ب 

 ... زد که از وحشت نفسم بند اومد مهیروم خ چنان

 : دیبه خون نشسته اش به چشمام و تو صورتم غر یزل زد با چشما 

 ؟؟؟ یفهمینکردم ... م یمن کار _

 : زد ادیفر 

 . نکررررردم _



  ؟؟ شهینکردم ... چرا مدام منکر م یکار گهیبند اومد از ترس ... چرا م نفسم

جز خودش   در کمال  پر  ستین یهست و  کس یبه اون واضح لمیف یچرا وقت 

 ؟ شهیو وقاحت منکر م یرو

 . شهیامر  رو منکر م قتیداره حق یچ یبرا دونستمینم 

  شدیکه بهش خنجر زد به درد اومد . نفسم داشت تنگ م یانتیقلبم از شدت درد خ 

 . شهیحس کردم داره خورد م شیقو یدست و انگشتا نیفکم ب 

 . تحمل کنم تونستمیتنشو نم ینیسنگ 

 . با من نداشته یخوردبر  نیتا حاال اهورا  همچ 

 . ستین ادمی گهیناراحتش کرده ؟. اصال چرا م نقدیا یچ

 : انگشتاش و  گفت انیباز فکمو فشرد م  یزد در حال ادیکه فر 

 . باور کن نوی... ا دونمینم یچیمن ه _

اومد جز اون زن ... جز وقاحت  یچشمم نم یچیه شدمیم ونهیداشتم د واقعا

 ... ازشیاهورا ... شدت ن یرابطشون حرفا

نابود شد . اهورا با من  می، احساس کردم اون لحظه تمام زندگ ختمیباز اشک ر 

 داشتم ؟ یچه کرد ؟؟؟ چرا ... من چه گناه

لحظات عمر  نیسالها عاشقانه تر نیکه تمام ا ییباور کرد ؟؟ اهورا شهیاصال  م 

 کنه ...؟ انتیکردم خ یرا کنار هم سپر

 . رو انتشیبر قلبم و باورم حکم کرد ... باور کردم خ میدیه مک یزیاما چ 

 : گفت ادیولم کرد با فر که

  کننیم دمیدارن تهد  ناینکردم ا یمن کار _

با  رفتمیکه با خشم سمت پله ها م یاز رو مبل و در حال تیشدم با عصبان بلند

 : گفتم هیگر



که االن دارن با  یکار رو کرد نی... تو ا دمی... مگه کورم؟  د یگیدروغ م _

  کننیم دتیهمون تهد

  ... لحظه نموندم هی گهید 

 ... کردمیم هیرو فقط گر قهیتمام اون چند دق دمیلباس پوش یوار و عصب وانهید 

 یبود و عصب ستادهیرفتم هنوز  ا عیو سر لمیرو برداشتم و موبا چیو با سو فمیک 

...  

که  رفتمیم نیو  داشتم پله ها رو با خشم پا جلو اومد یقدم یعصب دنمیبا د که

 : گفت ادیز تیبا عصبان بایتقر

 .؟ یریکجا م _

 دمیدفه بازومو گرفت و نفهم هیو بدون درنگ که  یاز کنارش رد شدم ... عصب 

 : زد ادیفر یچنگ زد به بازومو و عصب یچطور

 ؟؟؟ یریگفتم کجا م _

 : گفتم  ارمیبازمو از چنگش در ب خواستمیم  ادیباز خشم و حق به جانب ز 

 ... رمیبرم بم خوامیم  _

 : دیغر ادیمحکم تکون داد و با فر منو

  خفه شو  _

 : گفتم هیزدم و با گر یپوزخند

 ... اه ولم کن _

 

 [12:11 26.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۰پارت_#

که  درش سراغ  یرفته بود با خشم وحشتناککه بازمو که گ یلیبود  خ یعصب  

 : منو سمت عقب  هل داد و گفت دینداشتم تا االن  بازمو کش

 ... رونیب یپاتو از خونه بذار یحق ندار _

 : گفتم تیبود که با  عصبان ستادهیدستمو ول کرد جلوم ا 

 ... برو کنار از جلوم _

 : و گفت  تیبا خشم عصبان ستادهیطور ا نیهم 

  یبر ذارمینم _

واقعه  نیا دنیو فهم دنیجونم که از د هیهلش دادم با تن نم ادیبودم ز  یعصب 

  برام نمونده بود یجون

 : گفتم تیتکون نخورد و با عصبان یسانت اما

  رمی.. خوب هم م رمیم _

 : پشت سرم گفت تیرد شدم که با خشم عصبان یتفاوت از کنارش عصب یب

  رونیب یاز خونه بر یتو حق ندار_.

 ... دمیقدم هاشو پشت سرم شن یو صدا 

بودم  دهیفهم یاز وقت کردمیلب فحش نثارش م ریو ز کردمیم هیپا تند کردم وگر 

  تا در رو باز کردم شدمیم ونهیانگار داشتم د

 : دیتو گوشم غر ادیگرفت و با فر رهیبرداشت دست رو دستگ زیسمتم خ یعصب

  هیچ انیجر یوندینم یفحش نده ... فحش نده وقت _

  کردم شیعصب یلیبود خ معلوم



به خون نشسته اش زل زدم و با  یبودم جلوش حق به جانب تو چشما ستادهیا 

 : گفتم هیگر

  ؟؟؟ هیچ انیجر دونمینم  _

 : هام ادامه دادم هیگر ونیزدم و م یپوزخند 

وقت  هیک ستی...  تا با اون زن که معلوم ن یبد حیتو توض خوادیمعلومه نم _

  دیتهد هیو برات شده حاال  یگذروند

 : داد زد 

  کار رو نکردم نیمن ا  _

 : گفتم هیزدم و باز با گر یپوزخند

 ... من احمقم یتو فک کرد  _

 : دور کردم و گفتم یاز اون فاصله  لیباز اشاره به موبا 

  یکه تو با اون زن بود نمیبیم نویفقط ا فهممینم یچیاصال من ه  _

  گرفته بود هیهق عق تمام وجودمو گر ریفه زدم زد هیو  

 هی. هلش دادم و فک کنم خودش رفت عقب در رو باز کردم و با گرادیبا خشم ز 

 : گفتم

 . اهورا ... نابود ینابودم کرد _

 : گفت تشیعصبان  تیخشم و نها ادیدنبالم اومد با فر رونیمن رفتم ب تا

  یفهمیم رونیاز خونه ب یبر یحق ندار گمیدارم م _

 : و گفتم رفتمیم نیکه تند تند پله ها رو پا یداد زدم در حال یعصب 

  فهمممممممیفهمم ... نم ینه نم  _



رو زدم که باز  نیماش یدستم بود با خشم  دکمه  چیرفتم ... سو  نمیسمت ماش 

 : گفت ادیزد و با فر ادیفر

  ... یفهمیچرا نم _

  رو با کردم نیدر ماش 

که وحشتناک متورم  یاصال حالش خوب نبود از رگ گردن  ستادیا نیماش کنار

 . لرزش رو گرفته بود یکه مشت بود  که جلو یسرخ و دست یبود  و چشما

 : دیسوار شدم که غر   

  دمیم حیبرات توض میزنیبا هم حرف  م _

با  نباریرو روشن کردم و در هنوز باز بود که ا نیرو زدم ماش چیسو یعصب 

 : خشن گفت یالتماس اما لحن

  دارم اجیبهت احت طیشرا نیتنهام نذار زهره تو ا_

 ... بستمیکه در رو م یزدم در حال یپوزخند 

 

 [16:14 26.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

  ۱۰۱پارت_#

 : تلخم گفتم ی هیهمون پوزخند و گر با

  یزندگ نیبد داغونه ا گهی... االنم د یبه باد داد مونویشب زندگ هی یتو برا _

 : داد زد یعصب 

 .. بمون ... بمون کمکم کن _



 : گفتم هیو با گر یروشن کردم منم عصب ینذاشتم ادامه بده در حال 

  شهیدرست نم گهی... که د مونیبه کل زندگ یگند زد _

دور در  ین فاصله از همو دهیو با سرعت  حرکت کردم ... هنوز به در نرس 

باز کردم و با سرعت گاز دادم رفتم ..  رفتم و تمام. طول  موندیرو با ر یخروج

اون  گذشتیکه م ادمیاز  ختمیریسهراب فقط اشک م یخونه  دمیراه رو که رس

 که ؟؟ یی... اهورا ... زن برهنه ... و اهورا لمیف

 سالها شناختم وفادار بود نیکه تمام ا ی، مرد ستیهق هق کردم اون مرد من ن 

...  

  ... نبود یبرام باور کردن لمیتو اون ف اما

 ( اهورا )

 : لب با خشم گفتم ریو ز دمیپشت سرش مشت به هوا کوب یعصب

 ... لعنت به تو رعنا ... رعنا _

برداشتم و  لمویو موبا  چیاتاقم ...  لباس عوض کردم و. سو دمیبا حالت دو پر 

 . که امروز تو دلم صد برابر شده بود یشدم با نفرت رعنا یخونه  یراه

و  یبودم خون جلو چشمامو گرفته بود ... رعنا کمر  به قتل زندگ یعصب یلیخ

 . من بسته یعاشقانه ها

 چکار کنم ؟ خوامیم دونستمیبودم و خون جلو چشمام گرفته بود نم یعصب نقدیا

  ... شدم یشدم و راه نمیسوار ماش یعصب 

 . بودم نهیفقط  پر خشم و ک  دونمیبکنم نم خواستمیرعنا ... چکار م ی خونه سمت

 یبرا رهیبچه هامو ازم بگ مویپر از انتقام. ، رعنا قصد کرده زنمو زندگ 

 . ستیفروگذار ن یکار چیاز ه میزندگ یفروپاش

... خاموش   غیاما در گرفتمیزهره رو م یتمام طول راه رو مدام شماره  ... 

 ... کرده بود



 یکس خواستیتودار و خود دار بود نم نقدیمادرش بره ا یشک داشتم خونه  

 ریگم شدن ام ینگفته بود حت یزیچ یشکیمدت به ه نیطور ا نیبفهمه هم یزیچ

 ... رو

 ... سهراب بره یخونه  تونهیفقط م زدمیپس حدس م 

  .. بودم الیپشت در و دمیرس 

 ... رو زدم فونیزنگ آ تیشدم ... با عصبان ادهیپ عیم و سربا خشم پارک کرد 

 : و گفت دیچیپ فونیتو آ یمرد یبار سوم که صدا یدر باز با خشم و برا 

 ... چه خبره _

 : دمیغر ایکه با فر دنیصد در صد منو د 

 ... دیبا ییهرجا ی کهیبگو اون زن _

 : گفت یبا تشر و عصب 

  آقا نیدرست حرف بزن _

 : داد زدم 

 ... دم در ادیآشغال ب یبگو اون رعنا _

 : . داد زدیعصب 

  نیآقا ..خجالت بکش دیبفرما _

 : گفت یکه  عصب دمیکثافت رو شن یرعنا یصدا 

 ؟؟ هی... ک یزنیچه خبره خرداد داد م_

 : مرد گفت 

  مزاحم زبون نفهم هی _

 : که داد زدم 



   ... دم در ادیبهش  بگو ب _

 : و حق به جانب گفت یمرد بود که عصب یصدا دوباره

 ... نکردم بجرم مزاحمت تیآقا تا ازتون شکا دیبفرما _

 

 [17:30 26.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۲پارت_#

 : و حق به جانب بودم و گفتم ادیفر با

  دم در ادیآشغال ب ی هیبگو اون زنک نحایا زهیبر سیخودم تا زنگ نزدم پل _

 : گفت یرعنا بود که عصب یصدا 

 ...؟ یکشیچته اربده م یهوووو _

 یو دست تیکه با عصبان نهیبیمنو خوب داره م دونستمیبود م فونیخودش پشت آ 

 : مشت. شده گفتم

 یتو لونت دار یدیموش چپ نیآشغال ... ع یهرزه  رونیب ای... ب رونیب ایب _

 ....     .یجویم مویزندگ ی شهیر

 : ادامه دادم ادیبا فر 

 هرررررزه کنمیمنم که لهت م نیاما ا _

 : گفت یپوزخند اما عصب با

   ...؟ یگرفت شیچته آت _

 :زدم ادیو لگد به در زدم و فر  تیبا عصبان 



  در رو باز کن  _

 ... دمینشن ییصدا

  بار پشت سرم هم زدم نیکه باز به جون زنگ در افتادم و چند 

  چشمام گرفته بود یو خون جلو فشردمیتمام اون لحظات دندونام به هم م 

  شدمیداشتم منفجر م  تیاز شدت عصبان 

 ؟؟؟ یمنو نابود کنه به خاطر چ خوادیزن م نیا 

 شمیزندگ نیاز من به دل داره ؟؟؟ خودش راهش کج رفته من مسبب ا یا نهیچه ک 

  ؟

 ... از کل خانواده طرد شد یوقت

 دیبود و با ادیحرفها تو دلم فر نیمرگشه داره ؟؟؟ تمام ا یپدرش  آرزو یحت یوقت 

 ... گفتمیبهش م

  خونمو ترک کنه هیطور با گر نیداشت زنم که ا یچه گناه 

 . متهم بشم انتیکرد که من به خ یکار 

بار چندم بودم به در بزنم با  یبرا یتنگ بود که تا خواستم عصب نهینفسم تو س 

  باز شد هویدر که  ادیفر

  خودش بود 

 . برهنه با وقاحت تمام مهی، لباس ن ییهرجا ی... مث زنا زیپروا ه یب 

 : تشر و حق به جانب گفت ایجلو رفتم که  یقدم تیبا عصبان 

 ...؟ یچه خبرته عوض _

دفه  هیکه  یدر حال تیهلش دادم و با عصبان اطیبه داخل ح  یدفه بدون حرف هی 

 : گفتم ادیبهش حمله کردم و چنگ زدم تو گلوش با فر

 هرزه ؟ یخوایاز جونم م یچ _



زد با دست ، دستمو که به گلوش بود  غیزد ... ج غیتا من چنگ زدم اون ج 

  گرفت

و من با گرفتن گردنش در   رفتیبه عقب خم بود و نامتعادل به عقب عقب م 

  واقعا اونو گرفته بودم سقوط نکنه

اول  یها هیکه چشماش همون ثان شدیرو از خشم من داشت متحمل م یادیار زفش 

 : گفتم تیدندونام  با عصبان یکه  از ال رونیب زننیحس کردم از حدقه داره م

  ؟؟؟ یذاریچرا راحتم نم _

  دوتا دستاش به التماس اومده بود که دستمو از گلوش بردارم زدینم یحرف چیه 

 . فتهینداشتن و  با گردنش نگهش داشته بودم ن گهید دنستایا یبرا یپاهاش جون 

 : ادامه دادم ادیبا فر 

 ... کشمتیخودم م یبا دستا _

 : زدم ادیکه فر دادمیداشتم انگار کنترل خودمو از دست م 

 ... نیکنیم ونهید نیزنمو دار_.

 : زدم ادیفر هویبعد  

 پسرم کجاست ؟ _

 

 [18:56 26.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۳پارت_#

رو   یشئ یمرد بود که سفت هی یبود ...  اما صدا یک دمیهمون لحظه بود که نفهم 

 رو پشت سرم رو کله ام حس کردم و



 : دیکه آروم به سرم زد با خشم غر یصد در صد اسلحه بود که با ضربه ا 

 ... حرومت نکردم ریت هیولش کن تا  _

  هنوز  دستم  رو گلوش بود آب دهنمو قورت دادم 

  که زدیدستم رعنا داشت به زور نفس نفس م ریز 

 : دیغر شتریبه سرم آروم با خشم ب یا گهید زیآم دیتهد یضربه  با

  ختمیولش کن تا خونتو نر _

زد طرف  غیهلش دادم رعنا ج نیکه ولش کردم به زم یهمزمان  تیبه عصبان 

بود که همزمان دستمو گرفت چنان به پشت تابوند  یزدنگ و فرز و حرفه ا نقدیا

 : شدم و با خشم گفت ریکه غافلگ

 ... یخشن باش نقدیا ادیجوجه ارباب خپلو  بهت نم _

که چنان  مچ دستم  رو تابوند آه از نهادم بلند  هیسه ثان  دیشا یچشم بستم لحظه ا 

  .. شد

خودم دفاع کنم و با پشت پا بزنم  ... زدم و تا من زدم. چنان آخ  تا خواستم از 

سر دادو همزمان تا  خواستم بچرخم سمتش و دستمو از دستش بکشم  یبلند

 ... شدم و زیچطور گالو دمینفهم

گلوله  کیشل یو صدا دیچیکه تو پهلوم پ یرعنا بود و و درد وحشتناک غیج یصدا

چشمانم از شدت   یاهیافتاده بود و س نیف زمتنم که رو رعنا که ک ینیو  سنگ

  درد و

  خون و یحس کردن داغ 

 ... خون یسیو خ یشد از گرم سیناباور دست بردم پهلوم ... خ که

مرد تو ذهنم  یحوادث رو به ذهن بسپارم اصال چهره  نیبود که ا یکاف هیچند ثان 

 . نموند



موند و تنم که رو تن  ادمیرعنا  یغهایگذشت ج  یناگهان یچند لحظه  همون

 ... نجسش افتاد

 ( رعنا ) 

  . زدم وحشت کل وجودمو گرفته بودم غیج 

  جونش رو تنم وحشتناک بود  ، به زور خودمو کنترل کردم مهیتن ن ینیسنگ 

لرزون و ناباور زل زده بود به  یینگاه هراسونم به خرداد بود که با دستا 

 . که روم افتاده بود ییاهورا

  رومیب دمیتنش کش ریر خودمو از زبه  زو 

که با  دیلرزیکلت تو دستش م  کردیطور خرداد وحشت زده به من نگاه م نیهم 

 : گفت دیلزیو تته پته و ترس که  صداش و کل وجودش م یناباور

  شد یچ دونمیبخدااا نم _

 : گفتم تیبه زور بلند شدم با عصبان 

 احمق ؟ یچکار کرد _

بود که با  یهنوز ناش کردیم کیشل  یبار کال به کس نیاول چارهیبود ... ب دهیترس 

 : تته تپه و ترس گفت

  بشه یطور نیا خواستمیدفه شد من نم هی _

  افتاده بود غرق به خون نیاهورا کف زم 

  زدیکند م یلیاما خ زدیزانو زدم و نبضشو گرفتم ... م عیسر 

 : سرعت بلند شدم و گفتم با

  بزرگ زیوسط م نشیبذار  شگاهیآزما نشیببر اطیخرداد با احت _

 : دمیاسلحه رو ازش گرفتم و غر یبود که با خشم و عصب دهیترس  

 ... نره غول یگنده کرد کلیفقط ه _



 : با تته پته گفت 

  خانوم ...من _

  

 : گفتم یعصب

 ... رهیمیاالن م  یمعطل االید _

 ... ارهیبا سرعت رفت که کمک ب 

  زدیم یوحشتناک یدیجون ... رنگش به سف یغرق خون ... بنگاهم بهش بود  

  باز زانو زدم نبضشو گرفتم

  وحشتناک بود شیزیخورده بود به پهلوش خون ر ریت 

 : زمزمه کردم 

 ... کنهیخان منو زنده به گور م رهیاگه بم _

 

 [14:15 27.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۴پارت_#

اومدن با تخت  چرخ  عیسر شگاهیآزما یاز بچه ها گهید یکیشدم ... خرداد و بلند

 ...دار

 : نگاهم بهشون بود که گفتم 

 ... نیکن اطیاحت

 : خرداد  تا خواست  تخت رو هل بده گفتم اطیبرش داشتند با احت 



 ... تو اریسگ جون رو ب نیا نیبرو ماش _

 ... چشم خانوم 

وسط سالن برداشتم و  زیرو از. رو م لمیرفتم و موبا عیخرداد رفت که منم سر   

که داشتم  نه بخاطر حال اون ارباب سگ جون بلکه بخار   یبا عجله و نگران

 ... کردیحتما برخورد م بردیو بو م شدیبود اگه متوجه م ییایموم

 ... گرفتیصورت م الیتو و دیاتفاق نبا نیا 

 ... هیحساس یجا الیو نیا 

 ... تماس آرمان بودم یدادم منتظر برقرار رونیب ینفس 

  کردیدرز م رونیب دیاتفاق نبا نیا دیجوشیکه م ریس رویدلم مث س 

 ... دیچیآرمان تو گوشم پ یصدا که

 ... الو_ 

 : گفتم عیسر 

  هیالو آرمان اضطرار _

 :دینگران پرس 

 شده ؟ یچ _

 ؟؟؟ یایب یتونیم_ 

  اونجام گهیساعت د هیباشه تا _ 

 : منم نگران پر از اضطراب گفتم 

  آرمان خودتو برسون رهید _

  بتونم زوتر برسم ربع ساعت کمتر یلیخ _ 

 . باشه_ 



  تموم شده فتیخونه ... تازه ش رفتمیداشتم م_ 

  ای... ب یخسته ا دونمیم_ 

 یکه ب ستین یندیحتما خبر خوشا دونستیطور با دلهره که بودم خودش م نیا  

 . ادیچون چرا قبول کرد ب

 ... داشت یزیباند و گاز گذاشتم رو زخمش چقدم خون ر نیچند عیسر نیرفتم پا 

 . اومد یخونش بند نم 

جون سالم بدر  یزیوگرنه از شدت خون ر کردمیم یکار دیانعقاد خونش با یبرا 

  بردینم

 ... مرگشو هزار بار داشتم اما االن نه یزدم هرچند تو دلم آرزو یپوزخند 

 ... ذارهیخان زندم نم 

هم واقعا  مارشیاز  همون جسد ب یول هیبستر مارستانیبودم خان ب دهیهر چند شن 

  ... ترس داشتم

  زدم یپوزخند

  ... گرهیباره مورد اصابت گلوله قرار م نیدوم نیا

  ... باند و گاز داخل زخمش قرار دادم و محکم بستم تا اومدن آرمان یکل 

 ... زدیکند م یلینبضش رو گرفتم خ 

  زدم یباز هم پوزخند 

 . رهیمیخوش شانسه ... با اصابت گلوله نم یلیخ

قصد ترک کردن  یراحت نیسگ جونه به ا نیا رهیجونشو نگ یزیاگه خون ر_ 

 ... ثروت هنگفت رو نداره نیو ا ایدن نیا

 : و زمزمه کردم دهیرنگ پر جونیب هوشیبا پوزخند نگاهم بهش بود ب 

 ... ... تو حاال حاال کار دارم باهات یریفعال بم ستیتو قرار ن _



 یها  کاف لیگاز وباند  استر نیانقاد خونش ا یکردم ... برا قیآمپول تزر هیبهش  

 . الزم رو آماده کردم زاتیار شدم و تمام تجهنبود تا اومدن آرمان خودم دست بک

 ... حساس یجراح هی یبرا

 

 [17:03 27.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۵پارت_#

 آشفته شد دیو اوضاع رو د دی... تا رس دیآرمان رس 

  مشیحال وخ دنی.  اهورا و دنهیبعد از معا 

 : گفت ادیز یو با نگران ......

  درصده ۸۰  یجراح غیت ریرعنا خطرناکه ...  مرگش ز تونمیمن نم_

 : و تمام گفتم تیعصبان با

  رهیمیم ینکن یاگه کار _

  ... آخه _

 : گفت ادیز یداد و باز با درموندگ رونیرو ب نفسش

  بره ببمارستان دیبا مهیرعنا وضعش وخ _

 : شباهت به دستور نبود گفتم یو  ب شتریب تیبا عصبان  بایتقر

  یاالن عملش کن نیهم نجایهم دیبا _

 : با پوزخند گفت  یعصب 

  یمرگشو داشت یتو که آرزو _



 : داد زدم 

  باهاش کار دارم ی... من کل ینجوری... نه االن نه ا یلعنت _

 : اشاره کرد و گفت  هوششیو ب جونیبا دست به جسد ب  

 یزیخون ر میاون باندا و بردار هی.. .. کاف میندار زاتیتجه نجای... ا شهینم _

  ارهیدوم نم قهی... ده دق رهیمیم کنهیم

 : داد زدم 

  دکتر ... ؟  ی... اسم خودتو گذاشت یتونی... ؟؟؟ که نم یهست یتو چه   دکتر _

 ...رع یگیچرا مزخرف م_

 : نذاشتم حرف بزنه و گفتم 

  ... یاریاالن اون گلوله  رو از تنش در م نیهم _

 : گفت یو عصب دیکش یپوف

  ... کنمیقبول نم یتیرعنا من مسول اوردیاگه دوم ن _

 : بودم که ادامه داد یسکوت کردم اما عصب 

  ... افتاده یچه اتفاق نجایبو بره ا ییایموم _

 : حرفش رفتم و گفتم ونیم یعصب

 .. گهینم یزیچ یکس _

  هستن ییایموم یآدما نایا یه اما هم_ 

 : زدم و گفتم یپوخند 

در ضمن خود اون محافظ  شناسهیرو نم ییایموم یمنن کس یهمشون آدما نایا _

  موننیکدوم زنده  نم چیبزنن  ه یاحمق زد حرف

  



 : ادامه دادم یو عصب دیپس با تاک 

 ... زنهینم یحرف چیه یشکیپس ه _

 : گفت یو عصب کالفه

 ؟؟ یعمل شد و زنده بمونه  بعدش چ رمیگ  _

  کننیرو م ریامشب نره خونه کل تهران رو ز نیا 

 . به اونجاش اصال فکر نکرده بودم 

 : با تته پته گفتم که

 ... خونه رهیاون زن احمش که نم دمیم امیهست پ لشیموبا _

 : زد و  گفت یپوزخند 

 ... دهیحرف از تو بع نیا _

 : کون داد و ادامه دادو سرشو به نشانه تاسف ت 

  .... واقعا _

 : گفتم یعصب

 . ستیبرام مهم ن نیجز نجات دادن ا  یچیاالن ه _

 : دست بکار شد و گفت یکالفه و عصب دیکش یپوف

  یجون بدر نبرد ازم دلخور نش غیت ریبهت بگم اگه ز _

 : تر گفتم یعصب 

 ... یکنیم تویتمام سع _

 نکهیدست بکار شد و من تمام مدت از ته دلم آرزو کردم زنده بمونه ... با ا 

 ... مرگشو داشتم یهزار بار آرزو یروز



 یهنوز انتقاممو ازش نگرفتم . وقت ی...وقت هیک دونهینم یوقت رهیبم دیاون نبا 

 ... ستیخان پدرش ن بیحب دونهیهنوز نم

 

 [11:16 28.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۶پارت_#

خونه است  هیوقت عصر مرض نیا دونستمیسهراب بودم ... نم یپشت در خونه  

 . ستیکه سهراب خونه ن دونستمینه ... اما م ای

 ... کنه ندارم چمیسوال پ نکهیا یو خدا کردم خونه نباشه ، حوصله  

من  نکهیود منو شناخت قبل اخدمتکار خونه ب یدر زدم و منتظر شدم ... صدا 

  بزنم یحرف

 : با   باز شدن در گفت همزمان

 ... نیسالم خانوم خوش اومد _

 : کالفه که گفتم یروح ی،... خسته  یلیبودم خ خسته

  داخل ارمیب نویلطفا ماش نیدر رو باز کن _

 : گفت عیسر

  باز کنن گمیچشم خانوم چشم االن م _

 : بود همزمان که گفتم یکی هیدادم انگار ذهنم با مرض رونیب ینفس

 ...خانوم خون _

 : بود و گفت هیمرض یهنوز حرفم کامل نشده بود که صدا 



 زهره است ؟ _

 : خدمتکار

 ... بله خانوم _

 : که متعجب گفت دیدیقرار گرفت منو خوب م فونیپشت آ 

  خبریزهره چه ب _

 : گفتم کالفه

  اومدم یسالمت کو متعجب شد هیچ _

 : گفت یبا دست پاچگ 

 ... خبرینخب ... آخه ب _

 : دیکه پرس دیدیحتما م یلیکالفه بودم خ 

  حالت خوبه زهره _

 : با همون گام اول برگشتم و گفتم رفتمیم نیکه سمت ماش یدر حال 

 ... نه اصال _

 : گفت دمیدر که باز شد برگشتم   که صداشو شن  

 ؟ شده یچ _

 ... سوار شدم و با ماشن داخل شدم عیسر 

 ... دیتو نگاهش د شدیرو م ینگران رونیبود اومد ب هیتا داخل شدم مرض 

  اومدنم اونم تنها حتما نگرانش کرده خبریوقت روز ب نیا 

  ستیداره حالم اصال خوب ن حقم

 یکه  سع یتو گلوم که به زور کنترلش کردم و اشک یبغض مرگ بار و لعنت 

 . کردم پنهونش کنم



  بود منتظر نگران ستادهیا 

...  گهید یجلو رفتم دوپله  یشدم ... پله ها رو باال رفتم. دو پله ... دومتر ادهیپ 

کردنش زجر آور  یمسافت برام  ط نیچقد ا گهید یو دوپله  یجلو رفتم  چند متر

 . بود

. تورم رو یکه سرخ یبود فقط نگاهش کردم با چشمان ستادهی... مقابلش ا دمیرس 

 ... پنهون کنم تونستمیدارن نم دونستمیم

 : که لب زد 

 ؟ یزهره ...خوب _

که  یبا بغض عیکه سر ستمیدر مقابلش به ا نیاز ا شتریب تونستمینتونستم ... نم 

  نذاشتم بشکنه از جلوش رد شدم و داخل شدم که پشت سرم خودشو رسوند

 : نگران و پر از دلهره گفت 

 شده آخه ...؟ یچ کنمیدارم سکته مزهره  _

  ... داخل شدم داشتمینموندم  ، با سرعت قدم بر م  

 یو دلخور بودم که اصال دوست نداشتم حرف  یبزنم اونقدر عصب یحرف تونستمینم

 ... بزنم

  با سرعت پله ها رو باال رفتم 

  ول کن نبود 

قابل درک بود اون خواهر بزرگترم بود ... حق داشت  شینگران شناختمشیم 

  نگران بشه

 ... اومدم بدون بچه ها ونیبا چشم گر خبریتنها ب 

  شهیمسلما نگران م 

 : گفت یبازومو گرفت به زور نگهم داشت و عصب 



 ؟؟ یزنیچرا حرف نم یجون به لبم کرد _

 : مگفت هینتونستم کنترلش کنم با گر گهیکه د یبا بغض یعصب 

 تو رو خدا هیولم کن مرض_

 

 [11:58 28.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۷پارت_#

 : گفت یو عصب ستادیا جلوم

 ... اونم ... بدون یاومد یطور نیچته دختر ...؟  چرا ا  _

 : گفتم هیحرف بزنه با گر نذاشتم

  فعال بذار راحت باشم  ستیحالم ن هیمرض _

 : فقط نگام کرد و آروم زمزمه کرد 

 ؟ یبا شوهرت دعوا کرد _

  دمیغر یاز نظرم گذشت که عصب لمیف ادی 

  بدرک  رهیبره بم_

 : از همه جا گفت خبریب خانهیتوب 

 ... زهره _

 : گفتم هیگر با

  کم تو حال خودم باشم هیساعت فقط  هیتو رو خدا  _



 : مشکوفانه نگاهم کرد و گفت 

  ... یاوردیچرا بچه ها رو ن یقهر کرد _

رها کردم و   هیدفه به هق هق افتادم و خودمو تو بغل مرض هیافتادم ...  ریام ادی 

 ... ستمیگر یها یها

 : هام گفتم هیگر ونیدلم پر بود که م نقدیا 

  ... کنمیبخدا دارم دق م _

 کردیراز داشت خفم م ینیسنگ نیندارم و ا یکه نبود و دو روزه حال خوش ریام 

 ... و رضا هم خواب بود ولش کردم اومدم

  برام نمونده بوده بود یتحت فشار بودم ... اصال توان  و حال یلیخ  

  ... بغلم کرد نوازشم کرد هیمرض 

  ... ، اهورا نابودم کرد دیدلم آروم نمش 

حاال همونا   کرد و  انتیداشتم که اهورا به من خ یمن چه کمبود کردمیفکر م یوقت

  کردنیاستفاده م میزندگ ینابود یدارن ازش برا

 . کنمیذره ذره نابود شدنم دارم حس م 

  از خودش جدا کرد منو

 : که گفت میدزدیازش م سمویهم بغض کرده بود و نگاه خ هیمرض

 ؟ نیدعوا کن ادیشده آخه ...؟ بهتون نم یچ ._

 ... میکردیوقت دعوا نم چیحق داشت ما ه 

  . شدیهم مطلع نم یشکیاگه هم بود در حد جر و بحث کوتاه بود ه 

 : که ادامه داد ختمیریاشک م یبود به آروم نیسرم پا 

که االن باعث شده از  ختهیبهشون ر  نقدیا یکه عاشق همن چ یآخه دوتا آدم _

  یخونه قهر کن



 : زمزمه کردم هیبا گر 

  دارم اجیاحت ییبه تنها هیمرض _

  ... کنم یکنجکاو تیتو زندگ خوامینم_ 

 : کردم که ادامه داد نگاهش

  عالقه و رابتطونو  تحت شعاع قرار بده تویزندگ ینذار مشکالت جزع _

 . دمیبا حسرت کش ینفس 

 . پا افتاده نبود شیو پ یاتفاق معمول نی... ا دونستینم یچیاون ه 

 . رفته نی، حرف. اعتماده که  حاال از ب ی،  حرف وفادار انتهیحرف ، حرف خ 

 ... سمت پله ها رفتم و هیگر با

 ... اومد یام بند نم هیگر 

  تاب دلخور یو ب ختمیریداخل اتاق مهمون شدم ... همون طور اشک م 

  سمت  تخت رفتم و خودمو رو تخت رها کردم 

  کنترل کنم تونستمیهق هقم رو اصال نم نباریا 

 یکردم اما دلم پر بود .. پر از شکستگ یو خودمو خال ختمیاشک ربا تمام وجودم  

 ... شهینم میترم گهیکه شکست د ی... دل

 . نبودم دواریام یزندگ نیا یداریبه پا گهیاهورا نابودم کرد و من د 

بود االن چکار  یتیهم حالمو بد تر کرده بود االن تو چه وضع نینبود ا ریپسرم ام 

 ؟؟ کردیم

  ریخصوصا نبود ام کنهیم یتابیبشه حتما ب داریرضا رو هم تنها گذاشتم اگه ب  

 ... بود بهم ختهیر شویروح یلیخ

چقد گذشت ... خوابم برده بود اونم  دمیکردم و با خودم حرف زدم نفهم هیگر نقدیا 

 ... مدام کابوس بود و نا آرام



 . شباهت به  کابوس نبود یکه ب ی... با خواب دمیبا سر درد از خواب پر 

 

 [18:03 28.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۸پارت_#

  کردیسرم درد م یکم نیاز تخت اومدم پا 

 یهم برا یگرفتم ... حال مساعد ینرفتم مرخص مارستانیچند روز اصال ب نیا 

 ... رفتن نداشتم

رو تخت  دمیدور گردنم بود  رو از سرم کش همون طور که شالم تمام مدت هنوز 

 ... رونیانداختم و از اتاق رفتم ب

 دنمیگذاشت و با د زیرفت که کتاب  رو م هینگاهم به مرض نیتا از پله ها رفتم پا 

 : گفت

 ؟ یبهتر _

 نگران رضا بودم یحوصله بودم ... دلو دماغ نداشتم اصال کم یب 

 .. دمیپرسیحالشو م زدمیبهش زنگ م دیبا 

  ارتشیبره ب هیبگم مرض ایدلم طاقت نداشت ...  

 : تمام گفتم یحوصلگ یبا ب 

 ... بدم ... بد _

 ... آوردم برگشتم داخل لمویو موبا فیک رونیفقط نگاهم کرد که رفتم ب 

  ... نشستم یرو مبل  تک نفره ا 



  طاقت بود یدلم ب 

 یباز کردم و شماره  ولمیخوب حس کرد ... که موبا شهینگاهش رو م ینیسنگ 

 ... خونه رو گرفتم

 : دادم که گفت رونیب ینفس 

  زهره  تو واقعا حالت خوبه _

 : بودم و بد اخالق دست خودم نبود که گفتم ینگاهم بهش دادم عصب 

 ... منم گفتم حالم بده یدیپرس _

 : گفتم عیسر دیچیخدمتکار خونه تو گوشم پ ینگاهمو باز ازش گرفتم که صدا 

 ؟ دارهیرضا ب ریمن _

 : منم با تته پته گفت دیتا فهم چارهیب 

 ؟؟ دیخانوم شما _

  دارهیرضا خوبه ؟؟؟ ب_ 

... من نتونستم آرومش  کننیم هیساعته دارن گر هی دارنیخانوم ... آقا رضا ب_ 

  کنم االن  اتاقشون هستن

 : گفتم تیبا عصبان 

  ستیمگه باباش خونه ن _

  نه خانوم  درست بعد  رفتن شما  رفتن تا االن هنوز بر نگشتن_ 

 : گفتم یو عصب دمیکش یپوف 

  رفتن ...؟ یاوووف کدوم گور  _

 : با تته پته گفت 

  نگقتن خانوم یزیچ _



 ... رو بده رضا یگوش_ 

 ... چشم خانوم_ 

 : گفت هیتا منتظر شدم که مرض 

  بچت از باباش بد نگو یجلو _

 : زدم و گفتم یپوزخند

  رهیبره بم _

 : گفت خانهیباز توب 

  قرار بده ریرفتارت رو تحت تاث نقدیا دینبا یدعوا خانوادگ هیزهره لطفا ...  _

 : من بودم که پوزخند زدم و گفتم نیا  

  یدونینم یچیتو ه کنمیخواهش م هیمرض _

 : نازک کرد و گفت یپشت چشم 

همه  یخوایم نکهیا یعنیمن  یخونه  یاومد یاز خونه زد یقهر کرد یوقت _

  خبر دار بشن

 : بهش بود که ادامه داد میعصب نگاه

متوجه اتفاقات  یکس نکهیخونت و بدون ا یموندیبفهمه م یکس یخوایوگرنه نم _

  فتهیخونت ب

  بود هیحق با مرض دیشا 

 ... دیچیرضا تو گوشم پ  هیپر از گر یصدا که

 

 [18:25 28.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۹پارت_#

 کردیاش که هق هق م هیگر یصدا دنیاز سر جام کنده شدم انگار  با  شن چنان

  قلبم کنده شد

 : با بغض گفتم 

  الو مامان _

 بود هیبا گر 

 : خودمو کنترل کنم که منم بغضم شکست و گفتم تونستمینم یلعنت 

  زمینکن عز هیگر _

 : که گفت گهیم یمن نفهمم چ شهیهق هق و  اما مگه م ونیبود م نامفهموم

 ... ترسمی؟ من م یمامان کجا رفت _

 : گفت هیآب دهنمو قورت دادم که با گر 

  ترسمی... مامان من م ستیبابا خونه ن _

 : دادم به زور خودمو کنترل کردم و گفتم نهیبه س ینفس 

  دنبالت امینکن االن م هیگر رمیباشه عز _

  مامان زود ایزود ب_ 

  امیدلم االن زود  م زینکن عز هیخب ... گر  اینکن هیگر_ 

 هق کرد هق

 : گفتم تیکه با خشم و عصبان کردمیم هیقطع کردم اما گر 

  رفته بچه رو تنها گذاشته یکدوم گور یلعنت _

 : فتو گ ستادیاز رو مبل بلند شد اومد مقابلم ا هیمرض



  ...؟ کنهیم هیچرا گر ستیشده مگه خدمتکار خونه ن یچ _

 : گفت متفکرانه

  ستین ششیمگه پ ریرضا ...؟ ام _

 : گفتم یو عصب هیدفه هق هق کردم با گر هی 

  دنیرو دو روزه دزد ریام _

  و من هق هق کردم دیکش یبلند نیحرف رو زدم  چنان ه نیتا ا 

  کرد و از حال رفت ریخبر چنان رنگش تغ نیا نیوا رفت از شند انگار

که من قبلش نشسته بودم وا رفت و با  ی... نفسش به شماره افتاد و رو مبل دمیترس 

 : نفس نفس گفت

  دختر یگیم یچ _

 : داد زدم عیخبر که سر نیا دنیاز شن یرنگ به رو نداشت فشارش افتاد طفل 

  آب قند لطفا وانیل هی _

 : گفتم هیمقلبلش زانو زدم ... با گر 

   دو روزه _

 : گفت یو عصب هیگر با

  ... ....؟ یگیاالن م _

 : گفت هیسر داد و با گر  هیگر یبنا 

  آخه هیچه اتفاق نیا _

 : و هق هق بودم که گفت هیبا گر 

 ؟؟ نیگفت سی؟ ... به پل خوانیم یهستن ..؟چ یک _

 :گفتم هیآب قند از دستش گرفتم و با گر وانیبا ل که خدمتکار اومد یشدم زمان بلند



  نگفتن یچی... ه خوانیم ی... چ دونمیچه م _

 : گفت هیرو سمتش گرفتم که با گر وانیل 

 ؟؟؟ ستین یزیچ ینشون یرد _

 : گفتم ریارسال شده از ام لمیتنها ف یآور ادیبودم با  هیبا گر 

  ششونهیپ ریفرستادن که ام لمیف هیفقط  _

 : و گفت دیکنار دستش کوب زیاز دستم گرفت و رو م یرو عصب وانیل هیبا گر 

 کار رعناست ؟ _

 : گفتم یعصب 

  ...دونمیچه م_

 ؟؟؟ یبا بهنام حرف زد_ 

 : دماغمو گرفتم و گفتم دمیکش یتند تند چند دستمال کاغذ 

  بابا کنهیمامان بابا بفهمن دق م خوامینم _

 : گفت یعصب 

دوست و  دیزهره شا یبا بهنام حرف بزن دیبا دنیروزه بچه  رو دزدبابا دو  یا _

 داشته باشه کمک کنه ییآشنا

 

 [19:38 28.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۰پارت_#

 : گفتم هیگر با



  جونش در خطر باشه ترسمیبگم ... م یبه ک _

 : از رو مبل بلند شد و گفت یعصب 

  گهیمواقعه د نیهم یبرا  سیپل یگیم ونیچرا هذ _

  ستیدو روزه بچه ن  یدست رو دست گذاشت 

 : پر از سرزنش گفت یو لحن خانهیبا تشر و توب 

 ... تو یچه دلگنده ا _

 : سمت تلفن رفت و گفت 

  زنمیخودم با بهنام حرف م _

 : که گفتم کردیسرم واقعا درد م دمیکش یآه 

  ارمیا رو بمن فعال برم رض _

 : تمام گفت تیو با عصبان دیبا دست از راه دور رو سرم مثال کوب 

 ... تک و تنها تو خونه یرو هم ول کرد یکیخاک تو سرت ... اون  _

 : گفتم ارمیشالمو ب رفتمیسمت پله ها که م عیرضا افتادم و سر ادی 

 ...  رونیب رهیم دونمیآشغالش. تو خونه بود ... چه م یاون بابا _

برداشتم و که آروم  چیسو عیسر زنهیداره با تلفن حرف م دمی... د نیبرگشتم پا ... 

 : گفت

 ... زود برگرد _

 : زدم و گفتم یپوزخند 

  نه رفتم که بمونم _

 ... نگفت و مخاطبش پشت تلفن بود یزیچ 



و بد اخالق شده بود و بهش حق  ریرضا بهانه گ هیمرض یخونه  میدیرس ....  

  نکنم یبد اخالق اینکنم  تشیاذ ادیکردم ز یسع ادمدیم

  . ستیاومده ن شیاوضاع پ نیاون مقصر ا 

 ... میداخل شد 

  قربون صدقه اش رفت یبود که رضا رو بغل کرد. کل هیمرض 

  بلند شدن دنمیزهرا و بهنام با د 

 اومدن آخه ...؟ یک نایا 

 .. کردم یدادم و سالم و احوال پرس رونیب ینفس 

  کردم فیرو تعر عیاز وقا یکم 

هم و  ریخان با رعنا و سکتش و گم شدن ام داریاز پرستار و دکتر دامپزشک و د 

  گم شد و هم االن یرضا  چند ساعت

  کنهیکه  رابطه و عالقمو داره  نابود م یوحشتناک یها لمیجز اون ف 

 ... دادمیو من  جواب م دیپرسیتمام مدت بهنام سوال م 

قرار  انیهم در جر ییدونفر آدم مطمئن صحبت کرد سرگرد رضا یکیبهنام با   

  نزنن یعمل چیشد فعال دست به ه نیگرفت و بنا بر ا

 . قرار شد بهنام با اهورا صحبت کنه 

 . و باهاش روبه رو بشم ادیاصال دوست نداشتم  ب نکهیبا ا 

 . خودم لیاهورا رو گرفت  از موبا یبهنام بود شماره  

 ... اما جواب نداد 

   اومد امکیپ هیبعد چند تماس  

 : رو سمت بهنام گرفتم و متعجب گفتم لیموبا 



  داد امیبهنام پ _

  رو خوندم امشیو پ 

  « رفتم خارج شهر امیمن  دو دوز خونه نم »

 : متعجب گفت هیمرض 

  وااااا _

  خبریکجا رفته ؟؟؟ ب یچ یعنی_ زهرا

 ... باز شمارشو گرفتم عینداشتم که سر یحس خوب قلبم به درد اومد اصال 

 : گفت هیجواب ندادگه مرض 

 ؟؟ دهیاما جواب نم دهیم امیپ یچ یعنی _

 پشت رل باشه ؟؟؟؟ دیزهرا _شا 

 

 [20:55 28.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۱پارت_#

  دهیعمدا جواب نم دونستمیم یلیبودم خ یعصب

  یعوض دهیجواب نم دهیمنو د یباهام قهره ...  شماره  

 ... زدم یپورخند 

 : و گفتم 

 دهینه ... عمدا جواب نم _



 : و گفتم هیرو کردم سمت مرض 

  حتما دهیجواب تو رو م ریتو شمارشو بگ _

 ... برداشت زیاز رو م لشویبرداشت   موبا زیخ هیمرض 

 : گرفتیاهورا رو م یکه شماره  یو در حال 

  اوضاع نیشهر چکار داره ؟ تو ا رونیآخه ب _

  ... کهیدادم حتما رفته سراغ اون زن   نهیبه س ینفس  

بعد رفتن  یچ ی. اصال برا رفتیم دی. بایآره رفته سراغش ... وگرنه واسه چ 

 ...؟ رونیمن از خونه زده ب

چقد تا حاال  دونهیگرفتن ...  خدا م لمیف شیحتما رفته سراغ زنه که از شب رسوا 

  .دهنشو ببنده کهیباج داده اون زن

 . کردن یازش اخاز لمایهر دفه با فرستادن ف 

 . حاال که من متوجه شدم  رسوا شده رفت سراغش 

  افکار نیدلم به درد اومد از ا 

 : بود که  گفت هیمرض یصدا 

  دهیجواب نم _

  بهنام نگاهم کرد که منم ساکت شدم 

 ...؟ یچ یعنیزهرا _  

 : مخاطبش من بودم و گفت هیبگم گ مرض یچ دونستمینم 

  امروزت بچه هاست ... اما کجا رفته آخه ؟ یدعوا لیدل _

  که نگفته ؟؟؟ دونهیم یزی_اون چ بهنام



 بود پر از حرف پر از درد هیبگم دلم پر گر یچ دونستمیآب دهنمو قورت دادم نم 

...  

 : و گفتم  از رو مبل بلند شدم هیدفه با گر هی

  دونمینم یچی... من ه دونمینم _

  سمت پله ها رفتم هیو گر تیبا عصبان 

  شدمیم ونهیهق کردم و داشتم د هق

 : زهرا بود پشت سرم که گفت یصدا 

 ... زمیزهره عز _

 : بهنام بود که گفت 

 ... ولش کن بذار راحت باشه _

 . ختمیاشک ر ریدل س هیبه اتاق پناه برم و  باز  هیبا گر 

 ... گذشت یربع ساعت 

  رو دوست نداشت ییتنها نیدلم ا  

... اما دوست  ارنیغمها به دلم  هجوم م شتریاگه تنها بمونم ب کردمیاحساس م 

  بهم  هیجور هینگاه همه  کردمیحس م رونینداشتم برم ب

 نیا یآور ادی... با   دهیبهم دست م یاگه بفهمن که اهورا چکار کرده چه حال 

 ... شد ریاتفاق باز اشکم سراز

  به در بود یاپیپ یتقه ا یکوتاه که  صدا ی قهیچند دق 

  شناختمیخوب م 

تو که بلند.  ادیتا ن کنهیول نم دونستمیسهرابه که تند تند اشکامو پاک  کردم م نیا 

  تخت نشستم یلبه  نیشدم  از تخت  اومدم پا

  که باز به در زد یبا تقه ا دمیشن صداشو



 تو ؟ امیزهره خانوم گلم ، ب_

 : در مهار کردنش داشتم گفتم یسع یلیکه خ یو با بغض 

 ... تو ایب _

  باز شد در

 : با لبخند گفت بستیزد در رو که م لبخند

  غماتو نمینب _

 : پر از دردم گفتم ی نهیبه س ینفس 

  درد نباشه شهیم _

 .. هفهمیرو م یخوشبخت یواقع یدرداست که آدم معنا نیهم_

 ... خواستینم حتیدلم نص 

 . مث گذشته ها کردیحرفاش آرومم م اما

 

 [13:00 29.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۲پارت_#

  رو گذاشت جلوم یاومد جلو صندل 

 : با لبخند نشست و گفت 

 ؟ یو ناز و ناز کش یقهر بچه باز _

 : زدم و گفتم یپوزخند 



  ستایراب واقعا حالت خوش نسه _

 : و گفت دیخند 

  ستینه ن _

 : نشه گفتم یاحترام یکردم بهش ب یکه سع یتیبا عصبان  

  نگو یچیخب پس ه _

 : باز و گفت دیخند 

 ؟؟؟ یشوهرتو تنها بذار طیشرا نیانصافا درست ا _

  رمو بر گردونم و سکوت کردم 

  کنم هیدوست نداشتم گر 

  ... برام نمونده ... من از پا افتاده ام گهید یغرور 

 : کوتاه ادامه داد یداد و بعد مکث رونینفسش رو ب 

 نی...  زد نیهم باش نیتسک نیبد یدلدار  گهیبه همد دیهم باش شیپ دیشما االن با _

 ؟؟؟ گهیهم د پیبه توپ و ت

 : تمام و حق به جانب گفتم  یبا دلخور  

  ندارم تینصح یاصال حوصله  _

 : چقد سر زنده بود و گفت دیخندیم شهیهم 

 ... داده رتیتغ نقدیا ی؟؟؟ چ ینبود یجور نیتو که ا   _

 : باال انداخت و گفت ییتک ابرو ینگاهش کردم که بعد مکث کوتاه 

 هوووم ؟ _

 : بغض کردم سکوت کردم که گفت باز

 ... اهورا بد عوضت کرده ها _



باال نشستم و زانوهامو بغل کردم . و  دمیدادم خودمو از تخت کش نهیبه س ینفس 

 : گفتم

  سهراب یدونینم یچیه _

خب درک کردن شما و  کنهیآدمو داغون م یلیاومده خ شیپ طیشرا نیا دونمیم_

 ... واقعا سخته تطونیشرا

 : گفتم هیبا گر 

  کشمیهمش دارم با دلهره نفس م رانیپامو گذاشتم ا یازوقت _

 : داد و گفت رونیسش رو بنف 

  دمیبهت حق م دونمیم _

 : گرفت  که ادامه داد میگر 

  یبرگرد یخودت اصرار داشت _

 : گفتم تیبا عصبان 

  خودم خواستم یچ یبعن_

 : و حق به جانب ادامه دادم هیبا گر 

  دی...؟ حاال که برگشتم با گشتمیبر م دینبا  یعنیحرفت نامعقوله سهراب ...  _

 : حرفم اومد و گفت ونیم 

  مشکالت به همراه داره نقدیبرگشتن شما ا دونستیاون که نم گهید نیدهم _

 : گفتم هیبا گر 

  آره برگشتنمون پر از  و ترس و دلهره است _



وگرنه اون امکان نداره دونسته بخواد جون شما رو  دونستیهمون اهورا هم نم  _

 یخطر نیکوچکتر خوادیست داره نمعاشقته و دو یبخطر بندازه اون مرد اونقدر

 . گشتیبر نم دونستیصدم  هم م کی...  وگرنه  کنهدیشما رو تهد

 : و گفتم رونیاز رو تخت اومدم ب   یعصب

 عاشقمه و دوسم داره؟؟ _

 : زدم و گفتم یپوزخند 

  ستیاون اصال عاشقم ن یاشتباه فک کرد نوینه سهراب ا _

 : متعجب گفت 

 ! ... زهره _

 

 [16:01 29.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۳پارت_#

 :گفتم یعصب

  ه؟یچ _

 گفتم هیبا بغض و گر ینگاهم کرد متعحب که منم حق به جانب تر از هر لحظه ا 

: 

  آخه یزنیحرف م یخودیچرا ب یدونینم یچیه_

شوهرت دوست داره ... من به عشقش نسبت به تو  زنمیحرف نم یخودیمن ب_ 

  دارم مانیا



 هام گفتم هیگر ونیحرف رو زد تمام وجودم آتش گرفت به هق هق افتادم م نیتا ا 

: 

 ... نه نداره ... اون دوسم نداره _

 ؟؟ یچ یعنی_

باشه  یکی.. .  دوست داشتم   گرفتمیم شیداشتم از درون آت سوختمیمنم داشتم م  

  ... بهش بگمدردمو 

 : گفتم هیگرکه با سوختمیدلشتم م کردیم ینیبد سنگ یلیرو قلبم خ 

 .. اگه دوسم داشت اگه عاشقم بود _

 : مقدمه گفتم یب دهیبر دهیسرمو برپاشتم با هق هق بر 

 ؟ یتو زنتو دوست دار ._

 : گفت دمیمقدمه پرس یکه  ب یاز سوال متعجب

  خب معلومه  _

 : دادم پر درد بودم که گفتم نهیبه س ینفس

 ؟؟ یکنیبراش چکار م _

 : متفکرانه گفت 

 ... کنهیکه بتونم .. و بدونم خوشحالش م یهر کار _

 : نگاهم بهش بود که  باز متفکرانه ادامه داد 

... هر کار  خوامشیاز  جون دل  م کنمینم تشیکه بدونم دوست داره ...اذ یکار _

  ...   نظرشو جلب کنه بدونم آروم و خوبه حالش کنمینم غی، در  یکیولو کوچ

 : و گفتم کردمینگاهم بهش بود هق هق م 

 ... یآره و مهم تر از همه بهش وفادار _



 : جابه جا  شد و گفت یکم یانگار تا ته  حرفمو خوند که متعجب رو صندل 

  کار  بعد اثبات عشق و دوست داشتنه  نیمهم تر نیخب درسته و ا _

 : گفتم هیبا گر 

  نهیآره منم حرفم هم _

زده باشه   یحرف دیفقط شا نکهیا یسکوت کردم و فقط هق هق که ناباور  برا 

 : گفت

 زهره ؟ یبگ یخوایم یچ _

 : گفتم دهیبر دهیبر  

  بگم ؟ خوامیم یچ _

 : ادامه دادم هینگاهم بهش بود که با گر 

 ... گهیمعلومه د _

  ... اما_ 

  ش هم باور نداشتسکوت کرد انگار خود  

 : که دست پا شکسته گفت ارهیذهنشو به زبون ب تونستینم 

  کرده  باشه یکار نیشوهرت همچ کنمیباور نم _

 : گفتم هیبا گر 

  ... باشه یطور آدم نیاهورا ا کنهیباور م ی... ک کنهیباور م یآره ک _

  داد رونیب ینفس 

باور  دیشنیسهراب سخت بود ... نتنها سهراب حتم دارم هرکس م یباورش برا 

  کردینم

 : ادامه دادم هیکه با گر 



  کردمیباور نم دمیها رو نم لمیاگه اون ف _

 : متعجب گفت 

 ؟ یلمیچه ف_ _

 : از قبل گفتم تابتریو ب شتریب هیبا گر 

  ... کردن دشیبراش فرستادن تهد شیکثافت کار لمیف _

  سهراب خودش بود اهورا بود ی... ول یبود زنه ول یک  نمدوینم اصال

  دونمیمن نم گهیم گمیبهش م 

 : ادامه دادم هیخشم گر  تیبا عصبان 

 ... شهیبا وقاحت تمام منکر م لمایبا وجود ف _

 

 [17:25 29.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۴پارت_#

اصال براش قابل درک نبود   دیبلند شد دور خودش چرخ یصندل  یاز رو یعصب 

 : و  گفت

  امکان نداره نیا  _

  کنهیاثبات م نویو رفتار اهورا ا  لمیآره امکان نداره اما اون ف_

 ... بود رونیپشت پنجره رفت نگاهش به ب 

که برگشت  ختنیکوتاه من در حال اشک ر یقیکه بعد دقا کردیفکر م  یبه چ 

 : و گفتنگاهم کرد 



  کنمیاما من باور نم _

 : زدم و گفتم یپوزخند 

  یکن یباهام هم درد یانتظار ندارم تو بخوا_

 : و گفت دیکش یپوف 

 درسته ؟ دونهینم یکس رونیاون ب _

 : هق هق گفتم هیبا گر 

  کنمیدارم دق م _

 اهورا منکر شد ؟ یگفت_ 

 : و هق به جانب گفتم تیبا عصبان 

   ... .کرد یاطالع یمنکر شد اظهار ب لمایبا وجود اون ف _

 : دندونام گفتم یاز ال تیبا عصبان  

  افتاده یچه اتفاق دونمی... م دونمینم یچیمن ه گهیم ستینگفت خودش ن _

 : متعجب گفت 

  ...؟ یچ یعنی _

 : ومستاصل  و درمانده تر از قبل گفتم هیبا گر 

 ... دونمیمنم نم _

 : متفکرانه گفت 

 ... کار رو کرده باشه نیامکان نداره اون با تو ا _

  زدم یپوزخند

 : پاک کردم گفتم یاشکمو با پشت دست عصب 



 کشک ..؟ دایتهد لمایپس اون ف _

 : برد متفکرانه گفت بیکرد دست تو ج ینوچ 

 منکر شد ؟؟ یگفت _

 : متعجب گفتم_ 

 ؟ یهست  شیگناهیدنبال اثبات  ب هیاالن چ _

 : م و ادامه دادمزد یپورخند 

  و عکسا لمایباوجود اون ف _

 : نگاهش به من بود و گفت 

  دنیمن مطمئنم که واسه شوهرت نقشه کش_

 : نگاهم بهش بود که ادامه  داد 

  هیقو یلیخ  هیفرض نیاومده ا شیبا وجو تمام اتفاقات پ _

  زدم رومو ازش گرفتم یفقط پوزخند 

 : ه دادنشست و ادام یبرگشت اومد رو صندل 

 ... یعنی کننیم دشیدارن تهد لمایبا همون ف یوقت   _

 : گفتم یعصب 

  ... کننیم دشیکار رو کرده و دارن با همون تهد نیاون ا_.

  که براش دام پهن کرده باشن میریرو در نظر نگ هیفرض نیچرا ا_

 : اما پر از حرص و تمسخر و گفتم دمیخند 

 بکشونن تو تخت؟؟  یکی یبه راحت یعنی؟؟؟  یچ یعنی _

 : گفتم یسکوت کرد که با پوزخند و عصب 



  ... ؟ شهیتا طرف خودش نخواد مگه م _

 ... شهیآره م_

 : زدم و گفتم یخند شین  

  ... یزنیمطمئن حرف م یلیخ _

 : تر کرد که گفتم یلب 

  دادینشان از اجبار نم لمیاون رفتار تو ف _

 : رومو ازش گرفتم و ادامه دادم  

 ... مسخره است یلیخ _

 : برگشتم نگاهش کردم و گفتم یبود که بعد لحظات ساکت

 ؟؟؟ یخب چرا ساکت _

 

 [20:33 29.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۵پارت_#

 : داد  و گفت رونیب ینفس

 ؟؟ یباهاش حرف زد_

  ...؟ یراجب چ_ 

 : ادامه دادم یبه جانب و عصب حق

  انتشیراجب خ _



 : کرد و گفت ینوچ نوچ

   گمیم یچ نیخوب گوش کن زهره بب  _

حرفش رفتم و  ونیم یدفه عصب هینگاهم بهش بود منتظراما پر درد بودم که  

 : گفتم

  رهی.. که اصال تو کتم نم یکن یازش طرفدار یبخوا نکهینه ا _

 : داد و گفت یاش  رو به صندل کهیبرگشت ت 

  ... گهید نیدهم _

 : تر شدم وگفتم یعصب

 من ...؟ ای یتو طرف اون _

 : باال انداخت و گفت ییزد ابرو یلبخند

  گمیم یچ نی...  بذار حرف بزنم بب گهیحرف بزنم د یذارینم _

 : گفتم ادیز یلیم یب با

 ... خب _

 هیکارش چ نیا لی؟؟؟ اصال دل هیچ انیجر ینیبب دی... اول تو با گمیم یچ نیبب _

 : گفتم هیبا گر دیدفه بغضم ترک هی

  کار رو کرده ... اون ... اون نیاهورا با من ا کنمیآخه باور نم _

 : گفتم دهیبر دهیبر یعصب 

  کم گذاشتم آخه یمن چ _

تونسته  ی؟؟ چطور هیاون ک نمیبب دینبود ... ما با  نیآروم باش زهره منظورم ا_ 

  هست یقانع کننده ا لیدل هیاهورا  رو سمت خودش بکشونه حتما 

 : طور هق هق کردم که ادامه داد نیهم 



شک براش دام پهن کرده که تونسته به  یب یزنیکه تو ازش حرف م یاون زن _

  دهیباشه  رس دیو تهد یریتو و باج گ یزندگ بیتخر یعنیهدفش 

 : با پشت دست چشممو پاک کردم گفتم یدر حال هیبا گر 

  به قول تو افتاده تو دام اون زن یچطور رمیگیم شیدارم آت نیاز ا _

 : داد و گفت نهیبه س یمتفکرانه نفس باز

  میبا اهورا حرف بزن دیما با _

 : گفتم یعصب

  هاااان یچه حرف _

 : و گفت یشد کم یعصب 

  ... بابا یا _

 : نگاهش کردم که ادامه داد هیبا گر 

بدونم  دی... با دونهینم  هگیو چرا اهورا م هی؟؟؟ اون زن ک هیمشکل چ میبدون _

  ؟؟؟ هیامر چ تیکردنش ادامه بده ... اصال واقع دیباعث شده اون به تهد یچ

 ویاون از گاو دار گردهیشده رعنا راست راست داره م دهیپسرت دزد 

   خود شوهرت لمایف نیاز ا نیکارخونه  اون از پدر شوهرت ا یورشکستگ

 : و با دست اشاره کرد به من کرد و گفت 

 ... از تو نمیا _

 : آب دهنمو قورت دادم که گفت 

  نابود کنن تونویدست به دست هم دادن که زندگ نایا _

 گفتیهم نم خودیب 

 : گفتم هیبا گر که



 .. لمیاما اون ف _

 ... میباش شهیدنبال ر دیرو ... ما با لمیبابا ول کن ف_ 

 : کرد و گفت لیاشاره به موبا   

  میباهاش حرف بزن ادیکجاست ..؟ ب نیبب ریشمارشو بگ _

 ... .بگه یافتاده که نخواسته به  کس یبد یتو مخمسه ا دیشا 

که با  سوختیقورت دادم گلوم خشک بود و چشمام از اشک م هیآب دهنمو با گر 

 : گفتم هیگر

  نگو یبه کس یزیچ هیقض نیفعال از ا _

 : رو برداشتم که گفت لیموبا 

  ... زمیباشه عز _

و اضطراب بود .اما  یکه پر از درد. و دلخور یبا دل هیگرفتم با گر رشوشما

 . خاموش بود

 

 [21:20 29.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۶پارت_#

  ( رعنا )

   رو مخم بود لمیموبا  نیا 

 ... زن نکبتش صد بار زنگ زد ... مجبور شدم خاموش کنم 



 عمل بود و من تمام مدت پر از اضطراب و دلهره ریآرمان سه ساعت تموم درگ 

... 

  تمام وجودم پر از ترس 

  در انتظارم نبود یجالب یزهایچ  مردیاگه م 

  تازه درک کردم نویا 

ختم بشه ... ... آرمان تمام تالشش رو کرد   دینبا نجایارباب به  ا یزندگ 

 هیکه در آخر زخم رو بخ ییبفهمم و دستا ستمتونینگاهش رو خوب م ی...خستگ

  زد

 : آب دهنمو قورت دادم که گفت 

  خوب بشه  کشهیاگه زخمش عفونت نکنه ... چند روز طول م _

 : زدم و گفتم یلبخند 

  یتو کارتو خوب بلد _

 : زد و گفت یپوخند 

بکنه مرگش  یعفونت نیبزرگه ... اگه کوچکتر سکیر هیتنها بدون امکانات  _

  هیحتم

 : و گفتم اوردمیخودم ن یبه دلم نشست به رو یترس 

 ؟ ادیبه هوش م یک _

 : زد و گفت یبازم پورخند 

 جونش برات مهم شده ؟؟؟ نکهیمث ا _

 ... فردا بفرستمش بره خوامی... م ادیبه هوش ب خوامینه نم_ 

 : گفت عیسر 

 ... یتکونش بد دیحد اقل تا دوروزنبا کنهیم یزیبکنه خون ر یتکون نیکوچکتر _



 : بودم و گفتم یعصب

   نگهش دارم نجایا تونمینم _

 : که گفت کردیباال انداخت دستاشو خشک م یا شونه

  ینگه دار یمجبور _

  کنهیبه پا م امتیق  ادیبه هوش ب هیکاف نیا_ 

 : نگاهش کرد وبا خنده گفت 

  با جسد نداره یدست کم نیا _

 : تمسخر و گفتم به دمیخند 

 ...؟ ینشناخت نویتو حالت خوبه ؟؟؟ پس هنوز ا _

  نه نشناختم_

  بغلم کرد کردیکه سمتم اون دو قدم روکم م یدر حال 

 : واقعا حوصله نداشتم که گفت 

  شناسمیاما تو رو خوب م _

و  یکردم  در هم آغوش شیپاسخ دهم که همراه شیبودم به آغوش اجبار مجبور

 : گفتم

  ر کنمچکا _

 : و استرس الزم  بودکه گفت یهمه خستگ نیبعد ا دیشا ازیکرده بود پر از ن بغلم

باشه ... سرم  هوشیکن هر چهار ساعت تا فردا فعال بذار ب قیخواب آور تزر_

  وصل کردم  عوض کن ... حواست باشه داروهاشو بده

  کن زخمش چرک نکنه قیتزر کیوتیب یآنت



که بغل کرد رو مبل  پشت سرش   نشست و  یدادم منو رو  در حال نهیبه س ینفس 

 : داد وگفت رونیب ینفس

 من ؟؟؟ ی نهیهز _

  بعد روز

گفت بودم  شهینگه داشتم ...... نگرانش نم هوشیتا روز بعد اونو با خواب آور ب 

 . اما

  نگران  خودم بودم شتریب 

هر چه زودتر بفرستمش بره ...  دیجالب نبود ... با یلیاومده خ شیپ تیوضع نیا 

  دونستم ینم یاما چطور

  روشن نکردم گهیکه خاموش بود د شبیاز د  لشیموبا 

کار خودشونو کرد خبر اومد که  اون دکتر احمق   لمایاون ف دونستمیاما خوب م 

  قهر کرده

 ( ینیبب تویزندگ یزدم  و زمزمه کردم ) هنوز مونده ارباب نابود یپوزخند 

 

 [12:26 30.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۷پارت_#

بود ... خانوم جان بار  ویس یخان که هنوز تو س دنیاومدم د یم مارستانیاز ب » 

کالم متعهد که خان به سفر الزم   کیها و بارها سراغ خان رو گرفت و همه  

 ... رفته

 ... بود ییاز شرکت کذا  تشیشکا ریگیداوود پ  



  از اهورا نبود یعصر بود هنوز خبر  

  هزار بار شمارشو گرفت و خاموش بود هیمرض 

  نه داوود خبر داشت نه بهادر  رمیسراغشو بگ یاز ک تونستمینم  

  حبس بود که نهیتر کردم نفسم تو س یلب 

 : سکوت منو شکوند و گفت هیمرض 

 ؟؟ میبه سرگرد اطالع بد _

 : اهش کردم و گفتمنگ 

  می... عالمو آدمو خبر دار کن ستمیداده ن امیخودش پ یآخه وقت میبگ یچ _

  براش افتاده یاتفاق دیشا_ 

 : زدم و گفتم یپوزخند 

  رسهیخبرش م فتهیبراش ب یهر اتفاق _

 : و گفت دیکش یپوف 

 ستین یعاد ادیز بتشیغ نیاوضاع مشکوکه ا گهیبهنام م _

  سکوت کردم 

 : رو برداشت که گفتم لیباز موبا 

 ... گهیبابا  خاموشه د یریگیچقد م _

 : حال گرفتن شماره بود که گفت در

  اومده تا حاال دیخونت شا زنمیزنگ م _

 : زدم و گفتم یبازم پوزخند کش دا  

 ؟؟؟ یمگه. بهش نسپرد دادیاگه اومده خدمتکار خبر م _



 :در حال گرفتن شماره بود و گفت 

  زنهیشور م یلیدلم خ _

 . کهیمورده ... رفته سراغ اون زن یب_ 

  بود نگاه کردم که خونه بود لمیزنگ موبا یهمون  لحظه صدا 

 : رو برداشتم  گفتم یبرداشتم گوش زیکه من خ یدر حال عیسر 

  خونه است ری،نگ رینگ _

 : رو از کنار گوشش برداشت و گفت لیهمزمان با حرف من موبا 

  لهمشغو _

خدمتکار خونه تو گوشم  یرو برداشتم با سرعت جواب دادم که صدا یگوش 

  دیچیپ

 : که دلهره  به جونم افتاد و گفتم گفتیداشت م یدست پاشکسته  معلوم نبود چ 

 شده ؟ یچ _

  دیلرزیخدمتکار با بهت بود انگار صداش م 

 : دست پاشکسته و با تته پته گفت 

  زیاالن  چ نی... االن هم زهیخانوم  چ _

 : گفتم تیبا عصبان 

  آقا اومد _

 : طور حس کردم که گفت نیمن ا دیبغض کرد شا دونمینم 

 ... بودن ... گاز داد رفت ینگاه کنم ک دمیبود تا رس دیسف شنیاست هی _

 : من بودم که گفتم نیو با تته پته ا یدلشوره گرفتم لحظه ا 

  یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب ._



 : گفت هیدفه با گر هی

 ... خانوم آقا رو آوردن _

 : ادامه داد که گفت هیبا گر 

  نیخانوم حالشون بده ...   تو رو خدا خودتونو برسون _

  دمیحرف رو زد از سر جام پر نیتا ا 

 : ادامه داد هیکه با گر 

   شده خانوم یچیرو برانکارد ...  سرم بهش وصله ... باندپ اطهیاالن تو. ح _

 : گفتم دهیبر دهینامفهموم که  بر گفتیم یچ دونستمینم 

 برانکارد؟ _

 

 [17:11 30.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۸پارت_#

 : گفت هیگر با

   ... میتکون بد میوصله  ما مترس ژنیخانوم اکس _

 : اش گفت هیکه  با همون گر دمیکش  یبلند نیچنان ه 

 روبه موته میگفتن اگه  بهش نرس اروی نی...  افتهین یزبونم الل خانوم اتفاق  _

 ... و میدینه م دمیشنینه م گهید 

 ...؟ یاراده ا چیسقوط کردم بدون ه 



 ( رعنا )

 : گفتم یعصب 

 شما رو نشناختن که ؟؟؟ _

 : خرداد

  میراحت ... نقاب داشت التونینه خانوم خ _

 : گفتمدست به کمر بودم که  

 ؟ نیرو چکار کرد شنیاست _

  نیکه گفت یخارج شهر  همون گاراج_ 

  بهش ستیپالکش که وصل ن   

 : به  جانب گفت حق

 راحت التونی... خ هیامشب   اوراق نیهم نینه خانوم  ماش _

 ... دادم   نهیبه س ینفس

 زنش خونه نبود ؟_ 

  ... میو اومد اطیوسط ح مینه خانوم فقط خدمتکار خونه ... گذاشت_ 

 : لب گفتم ریز 

  نینش ییخدا کنه شناسا _

 : سرمو برداشتم نگاهش کردم و گفتم 

  که نکرد یزیخون ر _

 ... دونمینم گهینه ... بعدش د  میدیتا رس_

 ... دمیکش یپوف 



 : که گفتم  

  ممکنه کارتون  داشته باشم  دی... اما دم دست باش نجایاز ا  دیبر نایتو و س _

 ... م خانومچش_ 

  سیکنه پل دایرو پ نجایممکنه زود ا  نینمون نجایا عیاالن سر نیهم_ 

  شده یهم پاک ساز زیچشم خانوم ... همه چ_ 

  خوبه_

 : اشاره کردم و گفتم  

  یبر یتونیم _

 : برداشت بره که گفتم یتا قدم 

 ؟ یچ نشیماش _

  دم در پارک کرد نایس_ 

  سر اشاره کردم که بره با

  رفت یون حرفبد 

 یمخف دیرو با یکه رعد داده بود بهم ... چند روز یرفتم به آپارتمان عیمنم سر 

  جالب نبود ادیبشم ... اوضاع ز

  شده بود رانیدو ساعت بود که وارد ا دیبد تر از اون جمش 

  دونستمینم قایکجا بود دق 

  رونیب دمیکشیاز زبون رعد م دیبا 

  . کشوندن رعد به آپارتمانم بودم یبرنامه برا هیتو فکر  

  دیاز. زبونش کش شهیرو راحت م زیرو به تخت. خواب ببرم همه چ رعد

 .کنم براش حله یدلبر 



بود در مقابل  یفکر به لبم  اومد . رعد مرد سست اراده ا نیاز ا یموز  یلبخند 

 . زن و من خوب بلد بودم کارمو انجام بدم کیعشوه و ناز 

  ... مانمآپارت دمیرس  

 ... ام از عطر هیدادم پر شد ر نهیبه س یدر رو باز کردم داخل شدم ... نفس 

   ... هنوز در رو نبسته بودم که 

  ... در خشک شد ی رهیدستم به دست گ 

   زد یدهنمو قورت دادم که لبخند آب

  نبود یلبخند معمول کیو  

 .... حبس شد نهیو من نفسم تو س .

 

 [19:28 30.07.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۹پارت_#

 

 ( زهره ) 

 : گفتم هیآب قند رو پس زدم و با گر وانیل

  ولم کن _

 : بود و گفت هیمرض 

  نمیحالت بده ... بخور بب _

 : برداشتم و گفتم لمویبرم موبا زیخ  



 ...رهیداره مم _

 : مانتومو داد دستم و گفت 

  میبپوش بر  _

 : که گفت دمیپوش هیگر با

 ... حرف زدم با خدمتکار زنگ زدن آموبالنس اومده بردتش _

 : گفتم هیبا گر 

 ؟؟؟ یدی... کشتنش د رهیمیاالن م  _

  ... تحت نظره مارستانینگران نباش  سهراب االن خودشو رسوند ب_

 : و داغون بودم شال روگذاشت رو سرم و گفت هیبا گر 

  فشارت افتاده خودت حالت بده   _

   کردیچقد خون سرد بود و اعصاب منو خراب م 

 : و برداشتم وگفتم زیرو م چیزدم به سو چنگ

  مارستانیبرم ب خوامیم _

  امیحالت   تنها نرو. منم م نیبا ا_

  کشتیاتفاق داشت منو م نیخبر ا نی...ا شدمیم ونهی...  داشتم د ختمیاشک ر 

 ... رفتم یسمت در خروج یبدون حرف 

  تاب بود یدلم ب  

 باز کتک خورده بود ؟ تصادف کرده بود ؟ یعنیافتاده ...  ؟  یاتفاق چه

  بودن ...؟ ایاونا ک 

  ... ذارنیچرا راحتش نم خوانیاز جونش م یچ



   شدم نیسوار ماش 

  دوان دوان اومد هیروشن کردم که مرض نیماش 

  میز جانب من حرکت کردا یسوار شد و بدون حرف عیسر 

رو با  قهیاون دق میراه نبود که رفته بود قهیهنوز ده دق کردمیم هیهمش داشتم گر 

  بودم هیگر

 :  گفت هیکه  مرض ادیو سرعتم ز 

  چته دختر آرومتر _

 : گفتم هینگران دلواپس بودم که با گر یعصب 

  دوزمیزمانشونو بهم م نویزم  هیبشه مرض شیبخدا طور _

 : گفت تیزد و   با عصبان یخندپور 

  آخه نیک نای...؟ ا ایک _

 : گفتم یعصب 

 ... رعنا که هست _

 : نگام کرد باز پورخند زد و گفت 

  ستیفقط رعنا ن _

از  یداره اما اونا چ یباند همکار هیرعنا با  دونمیاست م هیآره حق با مرض ...

  دونمینم خوانیو اهورا م میجون منو زندگ

 : به زبون آوردم و گفتم  

  خوانیم ی... االن چ یمیقد ی نهیتا اون موقع که کورش بود و. وک _

 : داد و گفت رونینفسش رو ب 

 ... براشون نهیسنگ یلیهرچه هست خ ._



 : گفتم هیبا گر 

 ... شمیم ونهیدارم د _

زد  یکه عصب میاز رو دست انداز رد شد یبود با سرعت وحشتناک ادیسرعتم ز 

 : رو داشبورد وگفت

 . آرووووم _

  آروم باشم تونستمینم 

  داشتم دنیرس یدلشوره  

  ..؟ فتهیبراش ب ینکنه من برسم اتفاق 

 افتاده بود ؟؟؟ ی...؟ واقعا چه اتفاق گنینم یزیباشه به من چ مینکنه حالش وخ 

 . دنبال جوابشون بودم مارستانیبه ب دنیهزارتا سوال تو ذهنم بود که با رس 

 

 [09:23 01.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۰پارت_#

  ... من پر اشک و آه بودم میدیدلهره ترس اضطراب رس یبعد ساعت .... 

 ... خون سرد تر بود هیمرض 

  مردم و زنده شدم ژهیو یبه بخش مراقبت ها دمیتا رس 

کنده شد چه  نهیو داووود و سهراب قلبم از س یی، سرگرد رضابهنام  دنیبا د 

 افتاده بود؟ یاتفاق

 براش افتاده بود ؟؟؟ یچه خبره ؟؟؟ نکنه اتفاق نحایچرا همشون جمع شدن ...؟ ا 



  اراده کند شد یب میقدم ها 

اراده  یسست که ب میاومد  .... و پاها یبهشون نفسم داشت بند م سمینگاهم خ 

  گرفتم واریدست به دزدم و  یهق

  رهیم یاهیاحساس کردم جلو چشام داره س 

 : کنم هینگاه مرض نکهیبدون ا هیآروم با گر 

 اووون حالش خوبه ؟  _

 : گفت هویبرگشت نگاهم کرد که  

 چت شد ؟ _

 : گرفته بودم که دستمو گرفت و گفت واریدست به د 

 کردن خوبه ؟؟ شینگران نباش ، بستر _

 : زمزمه کردم 

 ؟؟ نیگیدروغ م _

  ما بود که داوود سمت ما اومد دنیبا د 

  آب دهنمو قورت دادم 

 ... دستمو گرفته بود که ازم خواست باهاش راه برم هیمرض 

  دیکردن بود کش یکه. اهورا رو بستر ینتونستم ... اما قلبم بود منو سمت اتاق 

 . سوزوندیتا ته وجودمو م یرفتم اشک داغ 

  میدیرس 

 : داووود آروم زمزمه کرد 

 ...؟ یاومد_

 : گفتم دهیبر دهیو بر هیبا گر 



 خوبه ...؟ _

 : زد و گفت یلبخند تلخ 

  آره خدا رو شکر _

 : ام دادم و زمزمه کردم نهیبه س یبه سخت یآب دهنمو قورت دادم ... نفس 

 ؟؟؟ یبا دکترش حرف زد _

  دنیسهراب سرگرد و بهنام هم رس  

  کردن یسهمه احوال پر 

 : سرگرد بدون مقدمه گفت که

 . شهیقابل کنترل م ریاوضاع داره غ _

 هق هق کردم 

  ... بره شیپ یطور نیا شهی_ نم بهنام

 : سرگرد

  چک بشه الیو  ینهایدورب دینشده با رمونیدستگ یچیاز خدمتکار خونه  ه  _

 : داووود بود که گفت یصدا 

 نیالزمه انجام بد یهر کار _

که  یو قلب یلرزون یکرده بودن رفتم ... با اشک پاها یکه توش بستر یاتاق سمت

  ام پر از درد بود نهیس

  منه ؟؟؟ یاهورا نیا شهینگاهش کردم ... از پشت ش 

 ؟ ارنیدارن سرش م ییچه بال 

  بود  برگشتم ستادهیسرگرد بود که پشت سرم ا  یصدا با

 : گفت که



  شهیم دایراحت پ میاز اون زن داشته باش یما فقط مشخصات _

 رو گفتن ؟؟؟ زیبهنام و سهراب همه چ 

  اشکمو پاک کردم 

 : خجالت رو تو نگاهم حس کرد که گفت دیدلهره و شا 

 راحت خانوم دکتر التونیخ _

 

 [10:36 01.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۱پارت_#

 

 : گفتم هیگر با

  داره یدر نابود یهرچه هست  سع _

 : تکون داد و گفت سرسو

کار رو کردن و تحت  نیبرام سواله اگه قصد کشتن ارباب رو دارن چرا ا_

  قرار دادن یجراح

  ... که بحثمون شد رفت روزیاز د_ 

 : با هق هق افتادم و ادامه دادم هوی 

  شده ریرفت. باهاشون حتما درگ _

  که رفته سراغشون  شناسهیم دمیاحتمال م_ 

 : متفکرانه  تکون دادم و گفتم سرمو



 بهم ختنیاهورا رو ر یطور نیهرچه هست براش پاپوش بوده که ا _

   درسته _

 : کوتاه ادامه داد هیکرد و بعد چند ثان یمکث

که  ینقاب دار ی، اون مردا کننیم یریگیتمام پ تیما کارشونو دارن با جد میت _

بشن .. و اون  ییهرچه زودتر شناسا دیبا زدیزشون حرف مخدمتکار خونه ا

 آوردنکه شوهرتو یشنیاست

  دمیکش یپوف 

 دهیچیسخت و پ زیمرموز. بود اونا کارشونو خوب بلد بودن ، همه چ زیهمه چ 

  بکنن یمدت نتونسته بودن  کار نیبود ا

  بدتر از همه  ریشدن ام دهیدزد 

  نینکرد افتیراز پسرتون د یزیچ ای یلمیف چیه_ 

 : بود مگه آروم بودم که گفتم دهیام امونمو بر هیگر 

  ؟ نینکرد دایاهورا رو پ  ینه ... گوش _

   ... نبود یزیبود  اما چ نیچرا تو ماش_

 : دادن به من بود گفت نانیاطم یکه برا یبا لبخند 

 شهیدرست م زیهمه چ دینگران نباش_

 : گفتم هیبا گر 

 ... گذرهیمدت انگار بر من جهنم بود هست و نم نیآخه ...؟ ا یک _

 

 ( رعنا )

 شناسمیرو از هزار فرسنگ هم شده م دیجد یچهره  نیاراده عقب رفتم ... ا یب 

  با اون نگاه نافذ و وحشتاکش



دفه بلند  هیپا انداخت و تا خواستم در رو باز کنم  یاش رو به مبل داد پا رو هیتک  

   شد که سر جام خشکم زد

  دمیترسیم دشیجد بتیاز ه اقعاو

  ... یکورش شده ... پخته و جد نیع 

 : گفت یجد یلب تر کرد با لحن که

  شمیکورش حق داشت االن متوجه م _

 : دادم و  به خودم جرات دادم و زمزمه کردم نهیبه س ینفس 

 ؟ یدیرس یک _

 : به سوالم نکرد اصال و گفت یتوجه 

 .... بلکهیدار یرعنا نتنها ذهن فاسد _

 نحایبرگشته ؟ اصال ا یچ یبرا دیسکوت کرد ، متوجه منظورش شدم ...جمش 

 ؟ کنهیآپارتمان من چکار متو

 از کجا آورده ؟ رعد ؟؟؟  دیکل 

نرسه  ... تمام نگاه نگرانم بهش   ریدندون بهم فشردم. اگه دستم به اون خوک  پ 

 .... جلو اومد یبود که قدم

قفل بود تا خواستم  رهیفرار دستم انگار رو دستگ یبرا نبود یبه در راه خوردم

اون  فاصله رو  دمینفهم رونیبرگردم با هزار ترس و لرز در رو باز کنم برم ب

  دیکم کرد بهم رس یچجور

 : گفت یتمسخر یبرم با خنده  رونیدر باز کنم ب نکهیقبل ا 

 اوووف کجا ؟؟؟ _

ند به شدت وحشت کرده بودم که که منو برگردو ستیبودم دست خودم ن دهیترس 

 : ادامه داد



 ؟ یمگه منتظرم نبود _

 

 [09:33 02.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۲پارت_#

 : گفتم ادیترس  ز با

  باز کن  بذار برم   _

 : جمع کرد که با ترس ادامه دادم یلبش به   پوزخند یگوشه  

  کار دارم   _

که به شدت تظاهر به خون  یکرد و در حال تیدستمو گرفت منو  سمت جلو هدا 

 : گفت کردیم یسرد

  بودم دنتیچقد دلتنگ د یدونیم زمینه عز _

که  آب  دیکوبیوحشتناک م نهیقبلم تو س کردمیبودم که احساس م دهیترس نقدیا  

 : دهنمو فقط قورت دادم و به هزار وحشت همراهش  قدم برداشتم که گفت

  یچرا ساکت   _

  ستادیا 

و خودش  پر  دمیفهمیکه فقط من معناشو م یمقابلش با لبخند ستادمیمنم بل اجبار ا 

 : از انتقام ...  که گفت

 ؟؟؟ یمگه تو دلتنگم نبود   _

 : دستمو گرفت و گفتداشتم مث خطر ... که  یاحساس بد  



 ... بودم رعنا دنتید تابیچقد ب یدونیم_

بود ... چقد وحشتناک بود اون  دشیجد یدادم. ... نگاهم به چهره  نهیبه س ینفس 

 : لحظه برام که با لبخند گفت

  بده رعنا یلیخ یدلتنگ   _

 : زور زمزمه کردم به

 ...؟ دیجمش رانیا یدیرس یک _

 : فتباال انداخت و گ ییابرو 

 .... یدار یآپارتمان قشنگ  _

  ریبه رعد خوک پ لعنت

 : با منو من گفتم که

 رو رعد بهت داد ؟ نجایآدرس ا _

 : راست برگشت نگام کرد و گفت یکیزد ... دو قدم چپ  یچرخ 

 ... کنهیم یچه فرق _

 : نگاهش به چشمام بود و ادامه داد 

  یکنیم داشیسنگم که شده پ ریز یکه باش یدلتنگ کس _

 بهش داده ؟ ی؟؟؟ آمار منو  ک نجایا امیمن م دونستیاون از کجا م 

 ... سکوت کرده بودم 

  قیداد عم نهیبه س ینفس 

رو سرم بود  تهیفرمال شهیبود که شالمو که در واقع هم ستادهیهنوز رو به روم ا 

 : و گفت دیرو کش

  رفته باال یلیروزا خ نیهرزه ا  هی  نهیهز _



 : آب دهنمو قورت دادم که شالو رو مبل انداخت و گفت 

 الی.، و ی... حساب بانک نی... آپارتمان ... ماش ادیاز پسش بر نم گهید یهر کس _

 الماس؟؟؟ راتی، چند ق

 : جلو اومد و گفت یعقب رفتم که قدم یقدم 

 ... شده نیاش سنگ نهیهز نقدیا کردمیفکر نم ._

  دیکوبیم نهیبگم به شدت قلبم از ترس تو س یچ دونستمینم واقعا

  . داشتم یدیشد یاحساس خفگ 

  زمزمه کردم یآروم با ترس وحشتناک که

  رو بهت داده نجایآدرس ا یک _

 : و با خنده گفت دیخند 

  ؟؟؟ یدیترس نقدیچرا ا _

 : یسکوت کردم که ادامه داد با لحن جد 

  و نرخ تو هم باالست نهیمگه هز _

 : گفتم یادیقب رفتم و با ترس زع یقدم 

 ؟ هیحرفا چ نیمنظورت از گفتن ا _

 : زد و با همون پوزخند گفت یپوزخند 

  دی... منم جمش یدیچرا ترس زمیرعنا عز _

 ... دهیاست برادر جمش وانهیمرد د نی... ا کردمیداشتم از ترس سکته م 

 

 [11:29 02.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۳پارت_#

نداشتم دلهره ترس وحشت به قلبم  یترس عقب عقب رفتم ... اصال حس خوب با

 : چنگ زده بود که اون جلو اومد و گفت

  یقرار شد بعد اتمام کارت برگرد _

 : فقط نگاهش کردم که ادامه داد 

 ... االن ده ساله رعنا ؟؟؟ ده ساله منتظرتم میشروع کن یباهم زندگ میو بر _

 : و نفرت بود که گفتم ادیبا جرات ز 

  نه گهیاما د _

  شوکه نگاهم کرد 

 : لب زد عیزد و سر یکه پوزخند 

  انتظارشو داشتم _

 : من بودم  که پوزخند زدم و گفتم نیا 

  یاحمق یترسو هیتو  خورهیحالم ازت بهم م _

 : با حرص و گفت دیخند 

  هرزه ؟؟؟ یرو مزه کرد گهید یکی _

 : زدم و گفتم یپوزخند  

  ستیبرام مهم ن یچیه _

 : با خنده گفت که

  ... رعنا یاحمق یلیاما خ _

 : مکث ادامه داد هیحرفش بودم بعد دو ثان یفقط نگاش کردم منتظر ادامه  



 شده ریکه از جونش س ونهید هیام ...  ونهید هیکه من  ینکرد نویحساب ا _

 : گفتم ادیز تیبا عصبان 

  دیبهت ندارم جمش یتعهد چیمن ه _

 : زد و گفت یپوزخند 

  هرزه اعتماد کرد یبه حروم زاده ها دینبا یآره تو حق  دار _

 : تیبا خشم و عصبان دمیغر 

  خفه شو ... من _

باره  کیزد که  ادیحرفم اومد چنان فر ونیم ادیبا فر عیبزنم و سر ینذاشت حرف 

  فه شدم از شدت ترسخ

 ... آشغال یهرزه  کشمتیم_

 : ادامه داد تیعقب  عقب رفتم ...که  جلو اومد و با عصبان 

 اومدم ؟؟؟ یواسه چ یدونیم _

  پشت سرم بود موجه نشدم ی...؟چ یخوردم به چ 

 :شدت ترس من گفت دنیزدم که با پوزخند و لذت از د یفیخف غیاز شدت ترس ج 

 ... دهیرس خبرا دستم یلیخ  _

 : گفتم یعصب 

  ... ستیاصال برام مهم ن _

 : زد و گفت یپوزخند 

  ستیوقت برات مهم ن چیهرزه ه یدرسته تو _

 : دیغر شهیداره منفجر م کردمیکه حس م یدر حال تیبا عصبان 



قابل  دمیفهمیم دی. بایزدیو با من الس م یکردیکورش ناله م ریاون موقع که ز _

 ... یستیاعتماد ن

 : گفتم یحق به جانب و عصب 

  اون موقع کورش مجبورم کرد باهاش باشم  _

 : داد زد 

  ننگه یلکه  هیکه وجودت  یآشغال یهرزه  هیخفه شو هرزه ... تو  _

زده که  خیاز ترس ضربان قلبم به تپش افتاده بود و احساس کردم از ترس تنم  

 : گفتم

 زارمیزت ب... من ا ستیمربوط ن چیمن به تو ه یزندگ _

 : که گفت ادشیزدم همزمان با فر غیزد که ج ادیچنان فر 

  .... آشغال اما من دوست داشتم _

  گفتم تیزدم و  با عصبان یپوزخند 

 ... رونیمن. برو ب یاز خونه _

 دفه سمتم  اومد هیچنان   

 : زدم و با داد گفتم غیتا اون چند گام برداشت سمت من ... من ج 

  رارنیزندنت نم گمیم یبهم دست بزن _

 : زد و گفت یپوزخند 

  یاگه قبلش. زنده مونده باش _

 ... زد خیحرفش انگار کل تنم  نیو  با ا 

 

 [15:45 02.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر



  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۴پارت_# 

 : گفت ادیکه با فر  

 ... رو مبل نیبش _

 : داد زدم  

  من یخونه  یاصال پاتو گذاشت ی... به چه حق رونیبرو ب _

دفه چنان منو رو  هیبود معلوم بود که  سمتم حمله کرد و  یعصب یلیچشم بستم خ 

 : دینداشت و غر دهیفا ییتقال چیمبل نشوند که ه

  ذهنش  رو حراج کرد  هم  تنشو  یحساب با دختر هرزه ا هیاومدم تسو  _

  ور خودمو کنترل کرده بودمرو به روم بود من از ترس به ز 

 : بود و ادامه داد ستادهیروبه روم ا که

  یدار یتو ذهن فاسد _

 : آب دهنمو قورت دادم که ادامه داد 

  هم داره یداره  پس تن فاسد یکه ذهن فاسد یکس _

 : زدم و گفتم یپوزخند 

  کنمیم خوادیدلم م یزن آزادم هر کار هیمن _

 : با پوزخند گفت 

  مرگتو داره یبابات آرزو یدونستیم _

 :زدم و گفتم یپوزخند 

  ستیمهم ن یچی... ه ستیبرام مهم ن  _



 : و گفت دیخند 

  بردن خودت بوده نه انتقام نیاز ب یاون ذهن فاسدت فقط برا یدختر احمق هیتو _

 : نگاهم بهش بودکه ادامه داد  

خان.  یکردیفکر متمام عمر  نکهیغافل ا یریاز خان انتقام بگ یخواستیتو م _

 خورده ؟؟؟حقتونو

 : که ادامه داد دونستیرو م زیهمه چ  نیتر کردم ا یلب  

 ... .یکردیاما اشتباه م _

 : با خنده ادامه داد دیخند 

  حروم زاده یدختر سر راه هی...  یاحمق یا نهیدختر ک هیتو  نکهیواسه ا _

 : زدم ادیشدم  فر زیخ مین ...

   خفه شو احمق _

 : باال داد و  مثال متعجب گفت ییابروتک  

 ؟؟؟ یدونستیمگه نم  _

 ؟ زدیحرف م یاز چ نیا 

 : گفتم یعصب که

 ...چرند نگو_

باال رفت  شیابرو یبه خودش گرفت و باز هم تا خبریباز هم  حالت متعجب  و ب  

 : و گفت

 ؟ یدونستیواقعا نم _

 : دفه چنان داد زد هیکه  یتا خواستم بلند بشم عصب 

 ... نیبش _



 : حرفها  بودم که با خشم گفتم نیاما غد تر از ا  دیزهله ام ترک چنان

   یداد نزن روان _

 ... نکن کمی... تحر نیبش  _ 

 : زدم که ادامه داد یپوزخند 

 ؟؟؟ یقبرستون کرد یاون ارباب احمق رو بل اخره  رونه  _

 : گفتم ضیخبر داشت که  با غ زیاز همه چ 

 ؟هنوز نشده ؟ _

  خبر داره زیاز همه چ ییایموم_

 : که گفت شهیزود متوجه م ای رید دونستمیم دمیو لب گز دمیکش یپوف 

  مونهینم خبریب ینفس بکش ییایموم یدونیتو م _

 ... ستیاصال برام مهم ن_

 ؟ یتا حاال زنده ا یواسه چ یدونی، م ستیآره ... مهم ن_

 دیدارم که با یاهداف هی یا گهیبرام مهمه نه کس د ییاینه موم  دیجمش نیبب_

  بهشون  برسم

 : و گفت دیخند

  ... یاحمق یلیبر خالف اون ذهنت تو خ _

 : سکوت کردم که ادامه داد 

_ 

 

 [16:29 02.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۵پارت_#

   ... یریرباب  انتقام بگازخان و ا دیبا  یتو تمام مدت فکر کرد_

 : گفتم یعصب

 ... نهیبش  اهیس نیآرررره هنوزم منتظرم اون خان  به زم _

 : و گفت دیخند 

 .. .. چراااا؟ _

 : روازش گرفتم که ادامه داد 

کنه  یکه بهت خوب یدر حق کس ستیرعنا ... رسمش ن ستیرسمش ن نیاما ا _

  یکن ینجوریا

 : زدم  و گفتم یپوزخند 

  حرفا بهم نزن نیحالمو با ا ._

 : و گفت دیخند 

 چراااا ... ؟ _

 : دیسکوت کردم که منتظر پرس 

 ؟یچراشو بدون یخواینم _

  ندارم ادیازش به  یچیه نهیبدونم اون خان جز ک خوامینه ... نم_

 : پاشو رو  مبل ستون کرد و گفت 

 ؟؟؟ نهیهمه به تو  لطف کرده جوابش ا نیکه ا یکس  _

 : تنگ کردم و گفتم چشم 

 ... دیجمش یزنیحرف  م یاز چ _



 : و گفت دیخند 

 ؟ یبدون یدوست دار _

 نگاهش کردم ،  یچشم تنگ کردم و عصب 

 : پاشو از رو مبل برداشت وگفت 

 ؟ یرو دار دنشیبگم طاقت شن هیبدون حاش    _

 : گفتم یآب دهنمو قورت دادم و عصب 

  زر  اضافه نزن نقدیبگوو  ا _

 : و گفت دیدخن 

 ... یستیخان ن ی شهیتو از رگ و ر _

که داشت منو  یناباور نگاهش کردم و نگاه ماتم بهش بود که. ادامه داد با لبخند 

 : و گفت زدیم شیآت

...   یاهیننگ و س یلکه  یتو خاندان همت آباد یاضافه ا یحروم زاده  هیتو  _

  داد تیخان بود که بهت هو نیا

 : بعد نگاهش رنگ سرزنش گرفت و گفت 

داده  نارو  تیکه بهت هو یکه به کس یهست یتو چه طور  آدم نمک نشناس _

  ازش ؟ یریرو بگ یانتقام چ یخوای؟؟؟ و م یزنیم

 : که ادامه داد دونستیم یبه درد اومد اون چ نهیقلبم تو س 

  تو رو عروس خودش کنه  خواستیبهت لطف کرد که م یلیخان خ _

 : با انگشت اشاره سمت من نشونه اومد و ادامه داد 

  ... اما تو ذهنت جسمت آلودست ینامشروع رو ...  عروس خان بش یتو _

 : داد زدم تیکه  با عصبان زدمینفس م نفس



 ... یدهنتو ببند عوض _

 : و گفت دیخند 

  باخت دیتو قمار  از جمش شویبابات همه دار  _

 : ادامه داد دیوضوح که جمش نیخان گفته بود اما نه به ا نویا یچشم بستم عصب  

  اما همون شب شویبابات تو  قمار باخت دار _

 : با خنده ادامه داد 

  زن رو برد هیتو قمار  _

 : حرصم بده و با  خنده ادامه داد شتریب دیخند 

  و حاصل  قمار اون برد _

 : و با انگشت اشاره به من کرد و ادامه داد 

 یدختر نامشروع که چند ماه بعد اون زن آورد و انداخت خونه  هی...   یتو بود _

 ... نوازد سه روزه هیخان ... 

 : لب تر کردم و گفتم 

  یگی... چرت و پرت م یگیمزخرف م _

 : تمام گفت تیبا  جد 

  گمیرو م قتینه من حق _

 خان ؟ یها یجواب خوب نهیداد  و االن ا تیخان بهت هو _

 

 [17:05 02.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۶پارت_#

 قتیکه ظاهرا حق یییحرفها نیا دنیبا شن دادمی... داشتم جون م کردمیباور نم 

 : عقب رفت و گفت یداشت که. قدم

تو  خواستیقبولت کنه  وگرنه بابات هم نمخونه و  باغ داد بابات که  نیخان  زم _

  ... رو

 : با لبخند گفت  

  . مرگ دختر نامشروعش رو دارهیکه االن آرزو _

 : گفتم تیآب دهنمو قورت دادم با عصبان 

 ... یگیچرند م _

 : و گفت دیخند 

 . قتهیحق نینه ...؟ اما ع یکنیباور نم _

 : گفتم تیبا عصبان 

  یعوض ادیتو م ریگ یحرفا چ نیبا گفتن ا _

 : تمام گفت یخون سرد بود که با خون سرد 

 ... ستیسالم ن ادیکه ...   از بن یبه دختر شهیوقت نم  چیه دمیفهم نویا _

 : گفتم یحرفش رفتم و عصب ونیم یو عصب ادینذاشتم حرف رو ادامه بده با فر 

 ... یدهنتو ببند عوض _

 : پشت سرم قرار گرفت و گفت 

  رعنا یندار یدرستتو ذات  _



زدم  غیگردنم خورد کرد ج یتا خواستم بچرخم  چنان منو بر گردوند که مهرها 

 : گفت یکه عصب

 نی، که تا االنم ا  ی... تو حاصل چند قطره  خون نجس یدار یذات نجس هیتو  _

 ... یبد ریتغ یذاتت رو نتونست

 : دادم وکه با خشم گفت رونینفسمو ب 

  اما  برام مهم نبود دونستمیرو م نایمن همه ا _

 : زد و گفت ادیدفه فر هی 

  چون دوست داشتم _

 : که ادامه داد ادشیچشم بستم از فر 

 ؟یاما تو چکار کرد _

 : دستاش رو  شونه هام قرار گرفت و گفت 

  یادامه داد اتیبه هرزگ _

  از ترس دمیگز یلب  

 : نفسش رو گوشم حس کردم و ادامه داد یکه گرم 

 ی.  اما توارهیسرت ب ییبال ییایکه نکنه موم زدمیمن اونجا داشتم برات له له م _

 ...؟ یکردیعشق و حال م ریهرزه تو بغل  اون دکتر احمق و اون رعد خوک پ

زد که باعث شد دستم بذارم رو گوشمو و با  ادیبزنم تو گوشم فر یتا خواستم حرف 

 : که گفتم غیج

    ... یبگ خوادینم یچیخفه شوه _

نوازش  یدستش  رو شونه ام بود که گردنمو به آروم هیسرشو برداشت   هنوز  

 : کرد و گفت



عمر  هی گرفتمیاما اگه انتقاممو ازت نم هیمرگم  حتم دونستمیمن  با برگشتنم م _

 . دادمیپس م دیبه قلبم تقاص عشق تو با دیبا

بود  ینداشت حس تلخ یندیهنوز نوازش وار رو گردنم بود که حس خوشا دستش

 ... اون برگشته چکار کنه ترسمیمن ازش م

و   اهتیس یبا اون گذشته  یقبولت کنم. حت یطور نیرعنا من هم یتو نذاشت_

  رعنا ی... نذاشت فتیکث یزندگ  نیا

مث نخ نازک دور گردنم  یزیدفه احساس کردم چ هیدور گردنم بود که ...  دستش

  با وحشت مریو تا من دست بردم بگ دیچیپ

 : دندوناش گفت یو از ال دیچنان. نخن رو محکم از دو طرف کش 

 ... فقط واسه خاطره توعه هرزه تمیمامور  _

شده بود اون لحظه نفسم تنگ شد دستامو به  یو من به تقال افتادم اما ... روان 

 تونستمیرفت نم یاهیجلو چشمام س رمیکردم که دستشو بگ تیبه پشت هدا یسخت

که  یدر حال دهیبر دهینفس بکشم به سرفه افتادم به شدت با التماس بر یالحظه 

 : گفتم کردمیحس م یمرگ رو به خوب  ی هیسا

 ... کنمیخواهش م _

 ..... بود و یکاف هیاما ...  چند ثان 

 

 [20:51 02.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۷پارت_#

  ( زهره )



داشت منو از شوک  یکه سع یکه سرگرد با حالت دمیاز سر جام شوک زده پر 

 : کنه گفت رونیب

  شد دایجسدش پ شبید _

 : آب دهنمو قورت دادم منو به نشستن دعوت کرد و گفت 

  ... ... سه روزه کشته شده قیتحق یبعد کل _

 : آب دهنمو  قورت دادم باز اشاره به مبل کرد که ادامه داد 

  و تفحص قیتحق یآپارتمانش ...  با کل تو _

 : نگاهم بهش بود رو مبل نشستم که ادامه داد 

  ونانیشد به مقصد  ریدستگ رانیقبل خروج از ا شیساعت پ هی دیجمش _

 ... باور کنم تونستمیرو نم یچیدادم  ... ه نهیبه س ینفس 

دور  لمیواهد و ف... هنوز به قتل رعنا اعتراف نکرده اما تمام ش هیتحت بازجو_ 

 ... مدار بسته   ساعت قتل اون آپارتمان رعنا بوده  یها نیب

 : به مبل داد و گفت هیتک 

 قیدق دنیمشاجرشونو شن یساختمون صدا یاز قبل منتظر ورود رعنا بوده اهال _

 ... قبل از قتل رعنا یقیدقا

 ... سکوت کردم 

 نهیبه حالت آه به س ی... نفس دیانتظار مرگ رعنا رو نداشتم اونم به دست جمش 

 .. دادم

 : که سرگرد گفت 

 ارباب بهتره ؟ _

بهتر بود ... از اون روز که رفته  یلیخونه ... خ میامروز صبح اهورا رو آورد  

 ... و کامل قیکرد دق فیرو تعر زیرعنا همه چ دنیبود د



  ... بود دهیکه دکتر  براش نقشه کش ییو اون شب کذا 

 ... شد و اون زن که ریخرداد  خدمتکار رعنا. هم دستگ 

 . فکر کنم ی. بهش حتتونستمیسکوت کردم  نم 

 . شناختیرو نم ییایموم چکسیاما ه 

 ... رعنا دچار شوک شدم ی هیقض دیناباور به دکتر آرمان رس یوقت 

 ... کنهیکار م ییایرعنا و موم یآرمان برا کرد،یاصال فکر نم 

 نیچند نفر از خودش بزرگتر باشه که ا دینکرده دکتر آرمان با یفهنوز اعترا  

  کننیرو اداره م التیتشک

  باشه نایتموم ا نیباشه واسطه ب یکس دیبه هر  حال با 

  دست داره نیچند ییایموم 

 ... رو التیتشک نیا چرخوننیدست  به دست دارن م 

 نیبه ا یاصال من ؟ اهورا ؟ چه ربط دونستمینگاهم به سر گرد بود واقعا نم 

  .؟ میدار التیتشک

 ؟ هیاونا هدفشون چ 

  ... رعنا بود که تموم ... اما 

 . تمام اون لحظات ساکت بودم 

 : زمزمه کردم آروم

  خوابه _

اتفاق بوده ، بهش روان  هیو  ستیمتوجه شدم تو اون شب مقصر ن بایتقر نکهیبا ا 

 ... مرد فقط  مال منه نیدلم حسوده آخه ا یگردان دادن اما اون ته تها

 : تر کردم و ادامه دادم یلب 



  نداره یخوب یروح طیشرا _

 خان مرخص شد ؟_ 

  بود شیمرخص یداوود امروز دنبال کارا _

 : و گفت دیکش یپوف  

  ... میکن دایپ مینتونست ریاز ام یهنوز رد _

رو  میقبلم وجودم. تمام هستته  شیبه چشمم و داغ یاشکم اومد به طور ناگهان 

  سوزوند

  اون حالش خوبه دمیخانوم دکتر بهتون قول م نینگران نباش_ 

 : گفتم هیبا گر 

 خارجش نکرده باشن ؟ رانیاز ا _

  دیکش یپوف 

  طوره نیانشاال که هم_ 

 شد سرمو انداختم ریاشکم سراز 

 

 [11:27 03.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۸پارت_#

 : پانسمان زخم اهورا رو بستم و گفتم 

  پانسمان رو کال باز کنم  دیبا گهیدو روز د یکی _

 : نگفت یزیسکوت کرد چ 



  ساکت بود یلیچند روز خ نیا _

  کم حرف شده بود یلیاز اون روز تاحاال بعد اون اتفاق خ 

  دادمینشون نم تیحساس   یلیمنم خ 

  زدم یلبخند  کشهیخودش داره عذاب م دونستمیم 

  بالشت رو پشت کمرش گذاشتم عیخواست جابه جا بشه که سر 

  تخت  بلند شدم  یاز لبه   شهیم  تیکه به ابرو داد معلومه داره اذ ینیچ 

  کنار دست تخت گذاشتم زیدستمو رو م لیوسا 

 : و زمزمه کردم 

  ز نشهزخمت  با زمیاهورا   عز اریبه خودت فشار ن _

 : داد و آروم گفت رونینفسش رو ب 

  ممنونم _

  پشت بند حرفش نبود  زمیعز گهید 

  سخت عذاب وجدان گرفته دونمیتحت فشاره م یلیعذابم داد  ، اهورا خ نیا 

  شناختمیلحن کالمش رو خوب م یحت 

 : زدم  که ادامه داد یلبخند 

  شمیم ونهیدارم د _

 : دادم و گفتم نهیبه س یمنم نفس 

  هیسخت یروزا _

 : نم اشک تو چشمام بود که ادامه دادم 

  کنهیم ونمیداره د رینبود ام _

  منه ریهمش تقص نایا_



  ...؟ زمیتو چرا عز_

 کاش رعنا رونکشته بودن_

  ... عاقبت سرنوشت رعنا  به دست خودشه  _

 قتیحق نیتو خودشه ... ا یلیخ  دهیرعنا رو فهم یزندگ قتیهم اهورا حق یاز وقت 

  کرد فیرو که مادر تعر

  میدچار شوک شد 

  دنیترسینزد چون از خان م یحرف یسالها کس نیتمام ا 

  جرات گفتنش رو نداشت یشکیه 

  «رمشیپذینم:» گفت  یادیز یرحم یعمو دادن. ... با ب لیجسدش رو تحو یوقت 

  ننگ بود یدختر از اول لکه  نیا 

  بود مونیسرزنش نکرد ... هرچند خود عمو  از گذشته اش پش یکس 

  بود مارستانیرو تخت ب نکهیبه دستور خان با ا 

  ... دفن شد   یخانوادگ یدر مقبره  

 : دادم که اهورا گفت رونیب ینفس 

  برم کارخونه دیبا _

  نداره ینگران نباش کارخونه مشکل_ 

  شرکت ازش گرفتن هیرو که سفارش گرفت داوود  ییتمام جنس ها 

  زد بعد مدتها یاهورا لبخند 

 : و گفت یرفته بود بهش خبر بدم که جابه جا شد  به سخت ادمیخبر نداشت منم  

  شرکت معتبره ؟ _

 : با لبخند گفتم 



  خوشحاله یلیصد در صد ... داووود خ_

 ... خدا رو شکر ... گفتم همش حراج شد رفت_ 

 : با لبخند گفتم 

  یکار رو بکنه که تو بهش  گفته بود نیود  تا خواست اداوو _

 یمشاورش و بهادر نذاشتن دو روز که معتطل کردن ، اون شرکت اومدن برا  

  مذاکره

  بهادر نیآفر_ 

 یح یطیکمک حالتونه تو هر شرا یلیخ یکن ریتقد دیآره ... واقعا بهادر ازش با_

 ... و حاضره

 

 [12:54 03.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۹پارت_#

 یینشده بودم که با صدا نگیهنوز داخل پارک نیاومدم پا مارستانیب یاز پله ها 

 :  که صدام زد برگشم ییآقا

 ... خانوم دکتر چند لحظه _

 : تو دستم جابه جا کردم که جلو اومد  گفت چویبرگشتم  سو 

 ... رمیچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم _

 : داشت که گفتم یمرد جوان نگاه ملتمس هیک دونستمینگاهم بهش بود ... نم 

 شما ...؟ _



  شما هستم مارانیاز ب یکیخانوم دکتر من همراه  

 . بودم که  خاطرم نمونده بود دهیهم د دیبودم . شا دهی، ند شناختمینم

 : فاصله کم کرد و گفت که

  نیما فردا وقت عمل داشت و شما  عملشو کنسل کرد ماریدکتر ب خانوم _

 : گفتم یدادم و با لحن متاثر رونیب ینفس 

 ... یلی... خ تونمیمن واقعا نم _

 : با التماس گفت 

حتما فردا عمل  دی... با هیاتیما عملش ح ماریخانوم دکتر ... ب کنمیخواهش م _

  بشه

 : شد و گفتم ریبه ابرو دادم و ذهنم درگ یاخم  

 ؟ هیچ مارتونیاسم ب _

 : گفت یادیبا عجز و التماس ز 

  یریدب ایدن _

 : دادم و گفتم نهیداشت ... نفسمو به س اجیاومد اون زن به عمل احت ادمی 

  شد که گهیو قرار بر پنج روز د میداشت یاالن جلسه اضطرار نیهم _

 : باز به التماس افتاد و گفت 

  عمل بشه دیاون با  کنمیبهتون التماس م   _

 ... که فتهیب قیچند روز به تعو_ 

 : حرفم اومد وگفت ونیباز م 

روزه ...  ما تمام  هیاون  یروز هم برا هی کنمیخانوم دکتر  بهتون التماس م _

 ... بعد خدا به شماست دمونیام



 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ... اول به خدا باشه دتونیام _

 دیشما لهیدرسته اما وس_ 

 : دادم که گفت رونیب ینفس 

  مونهی... اون زن زنده نم کنمیخانوم دکتر خواهش م _

 :که تو صداش بود یسکوت کردم که ادامه داد با بغض یلحظه ا 

 میآورد نیواسه هم میدیشن ادیخانوم دکتر ما وصف شما رو ز کنمیالتماستون م _

  نیتحت نظر شما باشه ، شما عملش کن مارستانیب نیا

  مارستانهیب  نیا یپزشکا نیاما دکتر پژواک هم از حاذق تر_

 : باز التماس باز بغض تو صداش که گفت 

 افتم یبه پاتون  م کنمیخانوم دکتر ازتون خواهش م _

 ... حس کردم که دمیدفه نفهم هیجلو اومد و اندک فاصله تا خواستم عقب برم که  

اسلحه    یبزنم  کتشو کنار زد به آروم غیمو بسته بودم تا به خودم اومدم جچشما 

نفسم بند اومد شوکه شدم که   کنارم قرار گرفت و   دمیرو که د یکوچک ی

 : رو حس کردم  پهلوم بود که آروم گفت کتریبرخورد محکم اسلحه از ز

  یبه نفعته آروم باش _

 : داد که ادامه کردمیاز ترس داشتم سکته م 

نه  یمادر هیکه خانوم دکتر ... البته االن  یفهمیدر خطره م ریجون پسرت ام _

  دکتر

 : داد و آروم ادامه داد هلم

  ایهمراه من ب _



 : با ترس و منو من گفتم 

  تو رو فرستاده یک _

 : گفت یعصب 

  راه برو  _

 ... با هزار ترس دلهره باهاش هم قدم شدم 

 

 [18:19 03.08.20] , مو ارباب جلد دو دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۰پارت_#

 : زد تو پهلوم که   آخم در اومد و همزمان گفت یرفت و عصب نمیسمت ماش 

  خفه ...  سوار شو _

 ... رو نیبا ترس و لرز باز کردم در ماش 

 : کنار دست راننده و گفت یمنو  نشوند رو صندل   

  پسرتو  فاتحه بخون یزندگ یعکسالعمل نیکوچکتر_

 : بودم قلبم اومد تو دهنم که با ترس گفتم دهیترس 

  یبریمنو کجا م _

 : رو از دستم گرفت و گفت چیخودش نشست پشت فرمون چنگ زد سو 

  خوب یجا _

  بود لمیزنگ موبا یدفه صدا هیکه  د،یشنیضربان قلبم رو م یصدا 



 نیاز دستم گرفت و ماش فمویکه چنگ زد ک دمیکش یبلند نیاز ترس ه خودم

 : روشن کرد و گفت

  ارباب یجسد پسرتو فرستادن برا ادیدر ب کتیج _

 : گفتم هیکه با گر کردمیداشتم از ترس بغض  م 

  یبریمنو کجا م _

 : خشک و وحشتناک گفت یجد تیحرکت کرد با عصبان 

 . حوصلتو ندارم فهیضع نتویف نیجمع کن ف_

 ... ترس تو خودم جمع شدم از

 : گفتم هی..  با گر میخارج شد مارستانیاز ب 

   یخوایاز جونم م یچ  یعوض _

  زدم غیزد که ج ادیداد زد چنان فر 

  ... اوردمین نجایخفه شو تا نزدم دخلتو هم فهیضع_ 

 : گفتم غمیج ونیکه زدم م غیج  

  نیخوایم یآشغاال چ _

  چنان ضرب پشت دستش بود که خورد تو دهنم هوی 

 : گفت ادیبا فر 

 ... دهنتو پیبکش ز_

  از درد دهنم به نفس نفس افتادم 

  خون رو حس کردم یدستم رو لبام شور 

 . شد و ضربان قلبم  از ترس به شدت افتاده بود شتریام ب هیگر 

 ... رهیکجا داره م دونستمینم 



  رفتیشهر م رونیکه کم کم سمت ب 

 : و ترس و لرز گفتم هیکه با گر دمیترس  چنان

 ؟؟ نیبریکجا م نیمنو دار _

  زد و یپوزخند

  توقف کرد  یکنار جاده خلوت که

  برام نمونده بود از شدت ترس گهید یقلب 

دفه سمت من اومد در باز  هی... که  شدمیاضطراب و ترس و دلهره داشتم خفه م 

 . زدم غیکرد تا باز کرد از ترس ج

کرد  یدفه تو دماغم اسپر هیدر آورد نگاهم بهش بود که  یزیچ هی بشیاز  ج  که

 : و گفت

 ... ادیبخواب صداتم در ن ریبگ _

   زدم و به صرفه افتادم غیتا ج 

  ام شد یفکمو گرفت که سرفه ام باعث خفگ انهیچنان وحش 

  ... داشتم یاحساس بد 

 : اما گفت دمیشنیصداشو درست نم  شدمیمنگ م جیداشتم گ 

  ببند زر نزندهنتو  _

  بستمو ییرفت و پلکها یاهیکه به س یشدن فکمو حس کردم و  چشمان خورد

 .... سرمو تحمل نکرد ینیکه سنگ یو گردن 

 

 [20:02 03.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۱پارت_#

 (ییایموم )

رو سرشو  یمقنعه  یآروملبخند زدم ... نه پشت بندش پوزخند زدم ... دستم به  

  اطی... با احت دیکش

 ... باشه دهیچیرو پ ییگرون بها یانگار ش 

 .. بود دهیچیرو پ رشیحر یدرسته موها 

  تخت بود یرو  

 که با  دستبند بسته بودن ییکه چشم بند بسته بودن بهش و دست و پا ییبا چشمها 

... 

 . موهاشو نوازش کردم اطیدادم با احت رونیب ینفس 

 ... بود هوشیهنوز ب 

  با پشت انگشتانم  چشماشو نوازش کردم ... قلبم ؟؟؟ 

 ...  دادم رونیب ینفس 

 : لب زمزمه کردم ریز 

  « و دلربا بایز »

  به در بود یتقه ا یصدا

  .  سوانیو پشت سرش صدا 

  آماده کردم نیقربان همون طور که امر فرمود_

اراده بود و  یپر حرارت که ب یتو گوشش زمزمه کردم با نفسخم شدم  آروم  

 : گفتم



 ... ... اما من نذاشتم یدار یقشنگ یایدن _

  بود هوشینداد آخه ب یجواب 

 : زدم و ادامه دادم یپوزخند 

 ... تمومه زیروزا همه چ نیهم _

 : که باز سوان گفت یبلند شدم زمان 

  دیشنویقربان م _

 : گفتم یعصب

 ؟ هیسوان ... چ هیچ _

کرده  دایوفادرم پ ارینسبت به  یحس نیباره همچ نیاول دیانگار مزاحم شده بودشا 

 ... بودم

 : از در فاصله گرفت و گفت یدر رو باز کردم قدم 

  قربان دیببخش _

 : که گفتم  میعصب دیفهم 

 بچه ...؟  _

  کنهیم هیشده باز گر داریتازه ب_ 

 : تمدر رو بستم قفل کردم و گف 

  نگاه کنه نیبذار ونیتلوز دونمیبخوره چه م  نیبد  یکوفت هی _

  دادیشد شروع کرد داد و ب داریتا ب 

  ... خفه کن صداشو_ 

 : لب ادامه دادم ریز 

  خورهیحالم از بچه ها بهم م _



  رفتم شدیعمارت توش بود از همونجا کنترل م یتیامن ستمیکه تمام س یسمت اتاق 

 : اومد که گفت یسوان همراهم م 

  امشب  تموم دیتحت کنترله . جمش زیقربان ...  همه چ _

 : زدم و گفتم یلبخند 

 رعد ...؟ _

  تو  تله افتاد گاهشیاالن . رعد هم تو مخف نیهم_ 

 دمیمستانه خند 

 ... اون دکتر احمق دنبال تله موش بود یریبعد دستگ نهیترسو هم یسزا_ 

 سوسمار و جناب مخبر ؟؟؟ _

  دارم اجیهنوز اونا بهشون احت_ 

  نشدن ییشناسا_ 

 .. مارموزن ... هفت خط یلیدرسته اونا خ_ 

  برهیسوسمار ازتون حساب م_ 

 : سوان کردم و گفتم نگاه

  جونش یبرا ترسهیم  نهیبوز نیمخبر ع _

 . لبخند زد 

 

 [20:16 03.08.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۳۲پارت_#

 :در اتاق رو باز کردم ... داخل که شدم گفتم 

  ... بده شیا هیترک یهمتا لیبه  سوسمار خبر بده محموله رو تحو _

 ... چشم قربان_ 

 : بهش بود که گفتم نگاهم

 جلو  الشوخورا نیجسد راننده رو که دکتر رو آورد بنداز _

 : گفت یدرنگ نیکوچکتر بدون

 ... انجام شد _

 : قبل  بستن در گفتم  

  تنهام بذار _

  نگفت یزیچ 

  قرار گرفتم توریمان پشت

  چرخ دارنشستم ... با لذت نگاهم بهش بود یرو صندل  

  رو تخت افتاده بود هوشیهنوز ب 

 ... دادم رونیب ینفس 

  بود و من کمیمدت نزد نیتمام ا 

 چشماشو باز کنه دیمحو تماشاش بودم ... وقتشه با یقیدادم ... دقا نهیبه س ینفس 

  طور منتظر بودم نیهم 

 ؟؟؟ یخستگ 

  ... تکون خورد یبه اروم یکردم وقت ینوووچ نووووچ 

  لبخند زدم 



 . آورد یبدست م شویاریتکون خورد ... چسماش بسته بود ..  کم کم داشت هوش  

 ... دادمیآب دهنمو قورت م 

 ... شد تشیموقعانگار تازه متوجه  

 ... اما دیچنان از رو تخت پر 

 بکنه یکار تونستیدست و پاش بسته بود نم 

  بلند شد نشست یسخت به

 ... و چشماش بسته بود 

  بود یعیطب نیکجاست و ا دونستینم 

  کردمینگاه م جشیگنگ و گ ویبا  لذت به حرکات عصب 

 ... دنشیاز عذاب کش دنشیاز د برمیلذت م 

 : که گفت غیکه زد با ج یادیفر نیبا اول 

  کمک ...کمک _

 : با خنده گفتم دمیخند 

 ...؟ ستین ی...؟ کس یخوایکمک م _

  ستین ینه کس 

  به تقال افتاد 

  پشت سر هم غیج 

  تمام حرکاتشو رصد کردم 

  افتاد هیبه گر غشیج ونیم 

  فحش و ناسزا  

  نوچچ نووچ 



  دکترخانوم دهیاز تو بع _ 

  .بود توریتمام نگاهم به مان ،یزدم  با صندل یچرخ

  خانوم دکتر شنوهیصداتو نم یصداست کس قیاتاق ها عا _

  همچنان در تقال بود 

  .هیبا گر 

  ادیو فر غیبا ج 

  ... شنوهیصداتو نم یکس_ 

  رو گرفتم یصندل یدادم ... دو طرف دسته ا یبه صندل هیتک  

 ؟؟؟ گردهیپاره دنبالت م کهیضه و تعر یاالن اون شوهرت ... ارباب ب_

  چشمیکه دارم مزشو کم کم م یروزیپ نیاز ا تمندیزدم رضا یلبخند 

 متوجه نشده ؟ یهنوز کس ای_ 

  متفکر چشم بستم 

 .. کهیقدم بهم نزد هی شهیاون سرگرد احمق فضول ... اون هم_ 

  نمیدو روزه دمشو بچ یکی نیهم دیبا 

  نداشتم چون شیمدت کار نیتمام ا 

 «. شهیقدم جلوترم هم کیمن » با حرص ادامه دادم  

 

 [11:22 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۳۳_پارت#



دختر تمام معادالت  نیزدم تمام نگاهم بهش بود ا یچرخ یزدم و با صندل یلبخند

دادم و سمت  نهیبه س یدم نفسبلند ش یو رو کرده بود که از پشت صندل ریمنو ز

کتم در آوردم و در رو باز کردم تا در رو باز کردم  بیرو از ج دیاتاق رفتم کل

  و داد ش  اومد غیج یصدا

  بستم تامن در رو بستم نگاهم بهش بود یدر رو به آروم 

زدم و جلو رفتم انگار با  یلبخند زدیساکت شد ماتش برد نفس نفس م دنمیبا د که

  کردیباور نم من دنید

آروم زمزمه  یدادم و جلو رفتم با ناباور نهیبه س یتو شوک  بود که نفس هنوز

 :کرد

 !تو  _

 :تر کردم و گفتم یبه لب داشتم لب یلبخند 

 ؟یکرد یباور نم  _

 :باز با ترس  و با بغض گفت 

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا   _

 : زدم رو لبه تخت نشستم و با لبخند گفتم یچشمک 

 ببرم نجایاومدم تو رو از ا  _

دستاشو   کردیم یکه سع یو در حال دیعقب کش تیخودشو نا آروم و با عصبان 

 :گفت غیباز کنه با ج

 ؟ یهست یتو ک  _

 :به ابرو دادم و و گفتم یاخم

 م؟یمن ک یدینفهم یعنی  _

 :گفت هیو گر غینفس نفس زد و با ج 



 ؟یدار کاریآدما چ نیتو با ا یکن یم ارکیچ نجایتو رو فرستاده تو اصالً ا یک  _

 :بلند شدم و از لبه تخت و گفتم 

  ماله منه التیتشک نیتمام ا  _

 :و ناباور گفت هیحرف را زدم با گر نیتا ا 

 ؟یهست ییایتو موم یعنی کنمیباور نم  _

 :و با خنده گفتم دمیخند 

 ؟ یکنیچرا باور نم _

 :انداخت و گفت سرشو

 اعتماد کنه؟ دیبا یبه ک گهیآدم د  _

 :گفتم نهیسرش با تومعن یبودم باال ستادهیدستام و پشت به هم گره زدم و ا 

و دوستت  یمدت من به خاطر تو سکوت کردم اما اون شوهر عوض نیتمام ا  _

 دوست احمقش تمام معادالت منو به هم زدن

 :گفت هیبا گر 

 به کارتو ندارم یمن  کار   _

 :و گفتم بار لبه تخت نشستم نیا 

 یاما شوهرت کرده تو خبر ندار  _

خودشو  غیفقط هق کرد که دست بردم کنار صورتش را نوازش کردم که با ج 

 :و گفت دیعقب کش

 بهم دست نزن یعوض  _

 : من نوازش کردم و گفتم اما

  چقدر از دست  شوهر احمقت ضربه خوردم یدونینم _



 :گفت هیو گر غیج با

 پسرم کجاست اون حالش خوبه؟  _

 : با لبخند گفتم 

 نگرانش نباش حالش خوبه _

 : گفت غیو ج هیبا گر 

 یزاریچرا راحتمون نم یخوایاز جونم م یچ _

 

 [11:32 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۳۴_پارت#

 خوام؟ یم یبه نظر تو من از تو چ _

 :و حق گفت هیبا گر 

 یضیمر یروان  _

 :کردم و گفتم یاخم 

  مشکل دارم هینگو خانم دکتر من فقط  ینجوریا _

 سرشو انداخت هیگر با

خودم  یبود من برا ییایو چه دن کردمیهنوز کنار صورتش بود نوازش م  دستم

 .کردمیتصور م

و  دمیبه موهام زدم که سرش عقب داد و محکم چنان کش یچنگ یدفعه عصب کی 

 :دندونام گفتم یبا حرص از ال



 ؟ یبفهم یتونیکردم م یعذاب زندگ نیمدت با ا نیتمام ا  _

 : با التماس و خواهش گفت 

 ولم کن _

چشماشو  زدیم غیکه خودش داد عقب ج دمیکش یتر بودم که م یاما من عصب 

 :دندونام گفتم ییبست که با حرص از ال

  یبفهم یتونینه تو نم  _

 :گفت هیگر با

  یزاریچرا راحتمون نم  _

 :حرص گفتم با

 . یفهمیم نویعمر من راحت نبودم با عذاب بودم ا کیچون  _

سرش   سرشو نگه  داشته  ک بودم تعادل  یموها دنیافتاد هنوز با کش هیگر به

 :گفت هیرو حفظ کرده بودم که با گر

 یندار یحال خوب یا وونهیتو د _

 :گفتم تیچشم بستم و با عصبان 

چون با  یفهمینم نویآرومم کنه باز هم تو ا تونهیم وونهید هیرو  وونهیآدم د هی  _

دنبال تو بودم  هیبه سا هیمن سا یدونست یاما نم یبود تیزندگ یشوهرت سرگرم

 :با هق هق گفت

 تو رو خدا دست از سرمون بردار  _

ش بود موهاش در نواز یانگشتم البه ال نباریزدم موهاشو ول کردم و ا یپوزخند 

 :کردم یو زمزمه م

 بچت برگرده خونه؟ یخوایم  _

 :با التماس سرشو تکون داد و گفت 



 سین شیتو رو خدا بزار بره خونه اون بچه هست حال  _

 :کرد که گفتم یزدم هنوز انگشتم  موهاشو نوازش  م یلبخند 

 دارم یشرط هی  _

بود که با لبخند  دهیکه عقل از سر من پر شیوایبا هق نگاهم کرد نگاهش نگاه ش 

 :گفتم

 نگاهت پر از التماسه  _

 :زدم و گفتم یدفعه پوزخند هی 

 اد؟یم ادتی شیمثل همون التماس چند سال پ  _

 :با هق هق گفت هیسرشو انداخت زانوهاشو با التماس گر 

  یهست یعوض شده من فکر کردم تو آدم منطق یهمه چ  _

 : بلند شدم و گفتم تیدفعه با عصبان هی

  یداد حیاما تو اون  ارباب  احمق رو به من ترج _

 :و گفتم ستادمیسرش ا یباال یکرد عصب هیگر فقط

  یایبا من ب دیشوهرت و بچه هات زنده بمونن با یخوایاگه م  _

 : گفت هیو گر غیحرف را زدم با ج نیا تا

 یهست ضیمر یروان هیتو  زارمیازت ب _

 

 [11:41 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۳۵_پارت#



 ( اهورا )

 :گفتم تیو و با عصبان دمیدور خودم چرخ یعصب

 ومدهیهنوز ن یچ یعنیبود  مارستانیامروز ب _

 :خدمتکار خونه با ترس و لرز گفت 

  دهیجواب نم زنمیزنگ م یمن هرچ  _

 یخبر چیشب و زهره ه ۱۱سمت تلفن رفتم نگاهم به ساعت بود ساعت  یعصب

 :خدمتکار با ترس و لرز گفت ستیازش ن

 خونه انیعصر تماس گرفتن گفتن دارن م  _

رو گرفتم  مارستانیکنم که شماره ب یم کاریدارم چ دونستمینفسم بند اومده بود نم 

 مارستانیکه همون عصر از ب گفتن مارستانیانتظار و مکالمه با ب یبعد از لحظات

 یواقعا چکار کنم هر چ دونستمینم دمیکوب زیم یتلفن رو رو یخارج شده عصب

 . خاموش بود میگرفتیتلفنش رو م

ور پسرم چند  نیور خان حالش بد بود از ا نیمنو دلواپس کرده بود از ا نیا و

 . روز بود گم شده بود

 .مهم نبود گهیحال خودم که االن د 

 . وقته اما مجبور شدم رید دونستمیشماره سرگرد رو گرفتم م 

خواب آلود  دیچیسرگرد همه تو گوشم پ یکه صدا دمیدور خودم چرخ یعصب

 :گفت

 ؟ یتو خواب و خوراک ندار  _

 : گفتم یعصب ینفس زدم و با لحن نفس

 بود یاضطرار دیمنو ببخش حم _

 :داد و گفت رونینفسش را ب 



 شد؟ یخبر شده از پسرت یچ  _

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

 ستینه اما زهره ن  _

 : و گفت دیکش یپوف 

 ؟یچ یعنی_

 :گفتم یعصب یبا لحن 

شبه و هنوز  کیخونه اما االن ساعت  ومدیم دیبوده  با مارستانیامروز ب  _

 :زدم که گفت تیتمام حرف هام رو با عصبان ومدهین

 عمارت رفتن؟ رفته خونه مادرش  _

 :گفتم یبعص 

  افتاده باشه یبراش اتفاق ترسمینه نرفته من نگرانم لطفاً م  _

 :و گفت دیکش یا ازهیخم 

 بشه یازش خبر دیشا میکنیتا صبح صبر م  _

ً یو تقر یعصب   :گفتم ادیبا فر با

  شمیم وونهیتا صبح صبر کنم د تونمیو م یچطور  _

 : گفت زیسرزنش آم یکم یلحن با

 یصبر کن یاهورا مجبور_

 :گفتم ادیو با فر دمیتلفن رو مبل  کوب تیبا عصبان 

  هیچه سرنوشت نیا یزندگ نیلعنت به ا  _



 ستیدر راه ن یخوب یخبرها کردمیو احساس م دادیرو نم یخوب یخبرها دینو دلم

تلفن رو برداشتم و دکمه اتصال  دهیخوده ح دونستمیزنگ تلفن بلند شد م یکه صدا

 : خواست منو آروم کنه گفت یو  مثال  م یتماس را زدم که با لحن

 چته مرد ؟ _

 : گفتم یعصب

 دیحم کشمینم گهید میآروم باشم اون از پسرم از زندگ یخوایچطور از من م _

 

 [11:48 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۳۶_رتپا#

 :و گفت دیدور خودش چرخ یسهراب  عصب.........

 چه کار زهره دارن ؟ فهممینم یچ یعنی  _

 :گفتم یعصب

  منو نابود کنه خوادیم  _

 :پر از حرص   گفت یمبل نشست داوود با لحن یرو سهراب

  هیاگه به گوش خان برسه مرگش حتم  _

 : گفتم ادیو با فر یعصب

 خفه شو ببر صداتو _

 : نگفت یزیچ میعصبان ونستدیم 



 یمرد هیبا  نگیتو پارک مارستانیب هیبودن تو  ریگیکه سهراب گفت سرگرد پ _

کردن اما  دایرو تو جاده پ نیکه ازش بوده که ماش یلمیف نیآخر نیخارج شده ا

  نیبدون سرنش

 : گفتم یبه موهام زدم و عصبان یچنگ

  بردنش مارستانیاومدن از تو همون ب گهیمعلومه د _

 : گفت سهراب

 شده دایجسد اون راننده همون اطرف هم پ نجاستیو جالب ا _

 : گفتم یعصب 

  نشن ییشناسا نکهیا یبرا _

 :گفت داوود

 کشنیمثل آب خوردن آدم م هیرحم یب یلیخ نیا  _

 :و گفتم دمیدور خودم چرخ یحرف رو زد عصب نیتا ا 

 هم پسرم هم زنم ارنیسرشون م ییبال  _

 :داد و گفت نهیبه س یسهراب نفس 

  فقط دعا کن _

 :گفتم تیعصبان با

 هیقض نیفقط ا دمیهمه  دار و ندارمو م زننینم یپول  حرف خوانیم یآخه چ  _

  تموم بشه من به آرامش برسم

 : سرشو انداخت و گفت سهراب

که پشت تمام  یکس هیک میدونیو متاسفانه نم شهیبشه تموم م ییشناسا ییایاگه موم _

  که قدرت دستشه یست کس ایقضا نیا



 : به موهام  زدم گفتم یدست یعصب باز

از جون من  یچ دونهیکه نم یرفت اما اون هنوز سرپاست کس نیو رعنا از ب _

دارم نه کارم مثل  یصنم التشینه من با تشک هیکارش چ نیا لیدل خوادیم

 شه التیتشک

 هستم التشیراه تشک یجلو یسد 

 :دمیگفتم دستم مشت بود و غر تیحرفها رو با عصبان نیم اتما 

 خوادیاز جونم م یچ  _

 :سهراب زمزمه کرد 

 در گذشته داره شهیر دیشا  _

 :نگاهم به داوود رفت و که گفت 

 رنیاز خان انتقام بگ خوانیم دیشا _

 

 [11:55 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۳۷_پارت#

 ( ییایموم )

 :زدم و گفتم یرو فرستادم پوزخند لمیف

 کنهیاالن شوهرت جلز ولز م  _

 : گفت هیبا گر 

 ینبرد تیاز انسان ییکه بو یرحم یتو ب _



 : و گفتم بمیرو خاموش کردم و گذاشتم تو ج یگوش 

 دل تو ایرحم  یمن ب _ 

 :و هق هق گفت هیبا گر 

 برم نجایراحتم بزار ، بزار از ا _

 :لبه تخت نشستم موهاش از کنار صورتش کنار زدم و گفتم 

شوهر و پسرات سالم بمونن  یخوایاگه م گمینگو دارم بهت م ینجوریا زمیعز_

 فکر کن شنهادمیرو پ

 :گفت هیو گر غیبا ج 

  امیاما با تو ن رمیحاضرم بم _

 :تکون دادم و گفتم سرمو

شوهر و بچه ها زنده  یخوایاگه م گمیدارم بهت م یشیم یدختر بد ینه چطور  _

  یایبمونن بهتره با من را ب

 : هق هق کرد که ادامه دادم فقط

خوام سالم و سرحال شاداب وگرنه  یمن تورو م گمیدختر خوب دارم بهت م _

  خورهیمرده تو به چه دردم م

 :هق گفت با

  شمینم یکیبا تو  رمیمن بم  _

 : اخم گفتم با

  ن شوهر احمقت کم دارماز او یمگه من چ  _

 :گفت هیگر با

 بزار پسرم بره یمنو بکش ول  _



 :و گفتم دیخند 

اون  یکه  از شوهرت جدا بش    خوامیاحمق جون چطور بکشم  من خودتو م  _

  یخواینم نویتو که  ا رهیگیم گهیزنه د هیشوهرت باالخره در نبودت  

 :گفت هیگر با

 کنهیم دایمطمئن باش اهورا تو رو پ زارمیمن شوهرمو دوست دارم ازت ب  _

 :زدم و گفتم یپوزخند

  کنه دایمنو پ تونهینم یکس چی،ه چیشوهرت که ه  _

 :سر داد و گفت هیبازگر

  آشغال یعوض یتو یتو باش ییایکردم موم یاصالً فکر نم  _

 : و گفتم دمیخند

من  التیتشک میایمن موم دونهینم یکس چیخوب معلومه ه یریگ جهیعجب نت _

 نیو مطمئن باش به ا هیک  سیدست به دست  رئ دوننیساله هنوز نم ۱۵االن 

 منو از پا بندازه تونهینم یکس چیهم ه یزود

 :گفت ا  هیبا گر 

 فهمن من با توام یمطمئن باش و م امیمن باهات ب یگه بخوا _

 :با خنده گفتم 

 نیتو نگران نباش من فکر همه جاشو کردم فقط تو جواب مثبت رو بده من هم  _

 کنم یم فیرو رد زیامروز همه چ

 :گفت غیبا هق هق ج 

نکنن باز صد  داینفهمه پ یکس چیو ه رمیاگر بم نجایهم خورهیحالم ازت بهم م  _

 شرف ارزش داره  با ،،،با تو شدن

 



 [12:46 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۳۸_پارت#

بند  اومد  نهیرو باز کردم نفسم به س لیموبا امیلرزون پ ییهاسرعت و دست با

 .که منتظر   خبر بد  بودم ستین یکردم خبر خوب یانگار حس م شدمیداشتم خفه م

 ستادهیسرم ا یهراب و داوود باالزدم س ینفس نفس م دیلرز یدستم داشت م 

 .کردم یبودند که پل

دستاش بسته بود پاهاش بسته بود و لباس  دمشید ینتونستم تحمل کنم وقت 

 به سهراب دادم لیتنش بود نگاهم از صفحه موبا ینامناسب

که آشفته که با هق   ادمهیکه تنش بود  یو شلوار نشیتاب تنش بود و شلوار ج 

 :گفت

  احتم بذارتوروخدا ر  _

  دیلرزیتو دستام م لیموبا

  زدن اعصابم خراب شد یم دیزنمو د ینجوریا نکهیا از

 یذار ینکردم چرا راحت نم یگفت من کار یاز دستم افتاد وقت لیاراده موبا یب

 :بود که زمزمه کرد یمرد یصدا

 چرا یدون ینم _

زدم و نتونستم تحمل  یبودم چرخ یعصبان یلیبه موهام زدم خ یچشم بستم چنگ 

  کنم صدا همچنان رو مخم بود

 نیزد و ا یتخت زجه م یهاش التماسش دست و پاشو بسته بودن رو هیگر یصدا

 کردنیداشتن  منو نابود م  زایچ

 :داوود بود که گفت 



 دارهیکه دست از سرمون برنم هیچ هیک نیا یعنی  _

 :گفت دیپر از ترد یسهراب با لحن 

 لمویون فزوم کن برگرد  _

 لیبود که برگشتم و نگاه کن نگاه کردم موبا یزیچ دونمیبود نم یعصبان یلیخ 

  کردیدسته سهراب بود که  زوم کرد داشت نگاهم م

 :گفت یو  ابرو  داد  و عصب ینیچ

  امکان نداره نینه ا  _

 : به داود  رفت و گفت نگاهم

 شده سهراب ؟ یچ _

شد و با  یتر کرد چنان عصبان یلب لیداخل موبا لمیزل زده بود به ف دیبا  ترد و

 :گفت ادیفر

 امکان نداره نینه ا  _

 :گفتم یعصب نباریمن بودم ا 

 ؟ یشناسیم هیچ یدید یچ  _

دوباره نگاه   کردیبود   همچنان   نگاه م لیتمام نگاه ناباورش به موبا سهراب

 کرد با دقت

 : و گفتعکس گرفت  لیصفحه موبا ینگاهم بهش بود از رو 

  لمیف یتشابه تو هیفقط  دیشا کنمیباور نم کنمینه نه باور نم _

تنش بود که مارکدار  یاز  کت و شلوار سرمه ا یبود و کم دایمرد پ یدستها فقط

 برند

 :گفت تیسهراب با عصبان 

  نمیبیم یمن دارم چ یخدا  _



 مرد آشنا نبود بود که یصدا

 

 [15:33 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۳۹_پارت#

 :گفت داوود

  یشناسیم هیک نیسهراب ا _

 :در آورد و گفت بشیرا از ج لیتمام موبا یدستپاچگ عیسر سهراب

 زنمیم یحدس هیمن  ادیزنگ بزن به سرگرد ب  _

 :گفتم ادیو با استرس ز یتر کرده و عصبان یلب 

  شیشناس یکه زن منو گرفته از کجا م هیک نیا هیک  _

 :در آورد گفت بشیرا از ج لشیموبا سهراب

  کنم یاشتباه م دیخودم  مطمئن بشم شا دیبا  _

 :گفتم یدهنم و قورت دادم و عصب آب

 ؟ هیاون مرد ک هیبه من بگو ک  _

 : دمیفقط سکوت که  غر 

  هیک یگیچرا بهم نم _

 : گرفت گفت یکه شماره م یدر حال یعصب

 زنمیخودم هنوز مطمئن نشدم فقط حدس م _



 یاتفاق کردمیکنم فقط خدا خدا م کاریچ دونستمینم دمیدور خودم چرخ یعصب 

  اون مرد به زنم دست نزنه فتهیبراش ن

 کنم یخودم قطع م دستشو

 : گفتم تیدفعه با عصبان هیکه  

 کشمشیدستام م نیاگه بهش دست بزنه خودم با هم _

 :گفت تیداوود بود با عصبان 

  خودتو کنترل کن  _

 :گفتم یعصب ادیفر با

 بود یبا چه وضع یدی..... ندیدیخودمو کنترل کنم ند یچه جور  _

 :سهراب و گفت یصدا 

  یآگاه مییایم میسالم سرگرد ما دار  _

 ارسال شده لمیف کیبله  بله

  مییایم میدار 

 : بود و گفت داوود

 میبر میآماده بش عیسر _

 : رو به سهراب گفتم یعصب 

  هیک یگیچرا به من  نم _

 :با خشم گفت سهراب

  مطمئن بشم دیکنم اول با یخودم هم باور نم  _

 :زدم و گفتم ادیفر باز

 یکشیمنو م یبگو المصب دار  _



 :داوود بود گفت 

درست  یهمه چ  زینزن اعصابتو بهم  نر ادیفر نقدریخودت رو کنترل کن ا  _

  شهیم

 : رفت و گفت عیسر سهراب

 شهیم ریداره د میبر _

  میکن دایداوود _  خدا کنه سهراب درست حدس زده باشه و زهره را پ 

 :گفت یعصب سهراب

رو نداره  ینشون نیا یکس چیه یهمون نشون نیع یاما نشون کنمیاصال باور نم  _

 نییو پله ها رو پا میرفت یکه تند  دنبالش م یآب دهنمو قورت دادم و درحال

 : گفتم میرفتیم

  یزنیحرف م یاز ک هیک یچرا به من نمگ _

 :گفت  یعصب سهراب

 که اگه اون باشه   کشهیسرم داره سوت م _ 

 هیمرد ک نیا یکنیکه باور نم هیک  _

 میپشت فرمون نشست ما هم نشست 

 :گفت  یعصب سهراب

 مینزن به آن دیبا گداریبا سرگرد حرف بزنم ب دیبا  _

 ؟یداوو د _  تو مطمئن 

 : روشن کرد و گفت نویکمربندش رو بست ماش 

  مطمئن بشم خوامیم _

 : کردم گفتم یمچساعت نگاه



 وقت شب  نیا  یمطمئن بش یبر یخوایاالن م_

 

 [15:39 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۴۰_پارت#

 یتمام مدت سهراب ساکت بود فقط گه گدار یبه سمت آگاه میرفت میکرد حرکت

 کرد یلب زمزمه م ریز

 نداره تیواقع کنمیباور نم 

مطمئن شه  نکهیتا ا زدیازش نم یبود که حرف یدونم منظورش چه شخص ینم 

  یآگاه  میدیرس

مرد  نیا نکهیبر ا یاظهارات سهراب مبن لمیهم بود بعد از مشاهده ف دیحم سرگرد

  شروع شد اتیه بشناسه دستورات و عملو ممکن

 .بودم  یمن تمام مدت عصب 

بدونم  که مبادا دست به عمل  خواستنیسهراب تنها با سرگرد حرف زد من نم 

  نزنم یا دهینسنج

  هر چند تحمل کردنش محال بود 

 رهینظر بگ رینامحسوس هم  ز اتیعمل میشد فردا سهراب خودش بره و ت قرار

 آرامش نداشتم یتمام مدت من فقط نظاره گر بودم عصب 

  بود و نه از زهره یبود از پسرم خبر ومدهیروز بود خواب به چشم ن 

 داشت یخان حال و روز بهتر شهیبره پ مارستانیمجبور شد به ب داوود



حال خراب من هر لحظه بدتر و بدتر  یهمراهش  ول رفیم دیداد با شیآزما 

  داشتم یاسترس وحشتناک

  زنهینم یچرا سهراب به من حرف که

 .ینداشت کم حرف و عصب یخود سهراب حال خوب 

 ( سهراب)

باشه و  یتیشخص نیامکان رو نداشت اون همچ نیا کردمیبودم باور نم یعصب

العاده خطرناک که با باند فوق  یقاچاق مواد و آدم کش میعظ التیتشک نیا سیرئ

 ییایموم هیاون ک دونهینم یاست کسو ساله شهیاون اداره م استیر

 شدیداشت آغاز م اتیمبل بلند شدم و  عمل یاز رو 

و رو  ریز امیانگشت شست و اشاره دن نیب دمیدستش رو د یرو یخال کوب یوقت

تو در غالف  کانیکه نزد یا ینابود شدند و چه احساس وحشتناک میشد باورها

 دیاول با شدمیم یراه دیمبل بلند شدم با یپنهان شده اند از رو ییبایز تیشخص

 باشه یخالکوب ابهتش کیفقط  دیاشتباه کرده باشم شا دیشا شدمیمطمئن م

 دمید لمیف یجز اون نداشت و من تا نشان تمساح رو تو ینشان تمساح رو کس نیا

 رانیبه ا ریسال اخ نیکه تمام عمرش رو خارج از کشور بود و چند یشناختم کس

 بدون همسر کردیم یبرگشته بودتنها زندگ

  ییای... مومکشهیاالن لقب رو دنبال خودش م 

 نیمعجزه بود که من ا کی دیکنه شا دایپ یهم نتونسته بهش دست رس یکس چیه و

 اشتباه شده باشه کردمیتمام مدت خدا خدا م دمیرو د لمیف

چه  نمیعمارتش که بب به هم رفتم  ختهیشرکت ر ستمیس نکهیعصر بود به بهانه ا 

 یرفتار م یعیو مطمئن بشم طب زدمیزنگ م دیاول با اتیراه طبق عمل نیخبره ب

 کنم

  نگران زهره بودم یلیبرام نمونده بود خ نهیتو س ینفس 



فکر چنان  نیرحمه با ا یب ییایمن موم یها دهیطبق شن فتهیبراش ب یمبادا اتفاق 

 :دمیبه فرمون زدم و غر یمشت

 میعظ التیتشک نیباشه با ا یشخص نیاون همچ کنمیباور نم  _

کوتاه منتظر شدم که صداش تو گوشم  یرو برداشتم و شماره گرفتم لحظات لیموبا

  دیچیپ

  به به سهراب_

 :دهنمو قورت دادم و آروم گفتم آب

 ؟یسالم بهداد خوب  _

 یاز ما کرد یادیممنونم چه عجب  _

 : چشم بستم و زمزمه کردم 

 عمارت کارت داشتم امیمدارم یخونه هست _

 االن از کار خونه اومدم نیچرا که نه  هم _

 نمتیبیم گهیساعت د کیخوب تا  یلیخ _

 

 [15:54 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۴۱_پارت#

 به عمارت بهداد پر از دلهره و ترس بودم دمیساعت رو که تا رس کیاون  تمام

  داشته باشم یبزنم چه رفتار یبگم چه حرف یچ 

  نتونم خودمو کنترل کنم نکنه



  شمیم ونهیامر معلوم بشه د تیواقع اگه

 تاب نگران زهره و پسرش بود یب دلم

از اهورا و خانواده اش  ییایشم چرا موم یکنم متوجه م یفکر م قیکه دق حاال

 مشکل داره

 افتادم شیسال ها پ ادی دمیآب دهنمو قورت م 

   یا نهیک نیزهره اونو رد کرد.  و ا یکرد ول یبهداد از زهره خواستگار یوقت

 کاشت تو دل بهداد ؟

 نهیآدم ک کردمیفکر نم ومدهیکنار ن هیقض نیبهداد هنوز با ا یعنی گذرهیسال ها م 

  باشه یا

 باشه؟ ییایامکان داره بهداد موم یعنی

 که نه جان آدم ها براش مهمه نه وجدان داره یکس 

 در باور من جا نداره نیا 

الزم در زنگ زدم  یها هیآب دهنمو قورت دادم پشت عمارت بودم با توص 

 :دیچیخدمتکار خونه تو گوشم پ یصدا

 دییبله بفرما  _

 :به لب گرفتم و گفتم یکردم آروم باشم لبخند یسع 

 اربابت خونست؟  _

 دییبله بفرما 

 :لب زمزمه کردم ریو در باز شد داخل شدم و درو بستم ز 

  خودت بهم رحم کن ایخدا  _

سرعت سمت پله ها رفتم تا پله ها رو باال رفتم بهداد از در عمارت خارج شده  با

 :که گفت دمید شهیمنظم مثل هم کیو لبخند به لب داشت ش



 سهراب یمنور کرد  _

من باز کرد و اگر  یسمتش رفتم پله ها را با سرعت باال رفتم آغوشش را برا 

 کنم محال بود به آغوشم جا بدم ینقش باز خواستمینم

  رو ضیمر یآدم  روان نیا 

 :زدم و گفتم یلبخند

 مزاحمتون شدم  _

 : که گفت میهم داخل  شد یدست دور کمرم گرفت با همراه 

 .اومده شیبرات پ یچه مشکل_

 :کرد و گفت ییمنو سمت    مبل ها راهنما 

  نجایکه تو رو کشونده ا  _

 : کردم آروم باشم و گفتم یسع

 یاون مهندس رو برام بفرست شهیبه هم گفتم اگه م ختهیشرکت ر یتیامن ستمیس _

 اعتماد کنم یبه کس تونمینم

 :اشاره به  مبل کرد نشستم و گفت 

 تو امر کن سهراب  _

 :زدم و گفتم یلبخند ینگاهم به دستش رفت همون نشانه همون خالکوب اریاخت  یب

 ادیامشب ب نیهم شهیخب  م  _

  دمیاگه اومد خبرت م دمیباشه بهش اطالع م  _

تاب من پر از  یساده اما دل ب یو احوالپرس یمعمول یگذشت با حرف ها یقیدقا

باشه که سوان فنجون قهوه رو جلوم گذاشت و گفت  ییایموم تونهینم نیبود ا ادیفر

 :سرمو تکون دادم و با لبخند گفتم یخوش اومد یلیخ

 ممنونم  _



 

 [16:13 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۴۲_پارت#

همون  نیو مطمئن شدم ا دونستمیم نکهیبا ا یمعمول یحرفها یقیاز دقا بعد

 یعمارت را ترک کنم که بلند شدم برا اتیمجبور بودم طبق عمل یول ییایممو

دونم  یخودش رو به بهداد رسوند و نم عیتا من بلند شدم سوان  سر یخداحافظ

 تو گوشه بهداد زمزمه کرد یچ

 :بلند شد و گفت یبهشون بود که بهداد عصب نگاهم

  گردمیسهراب االن برم نیبش  _

  سوان جلوتر حرکت کرد 

 :بهداد رفت  و باز تکرار کرد 

 امیاالن م نیسهراب بش  _

 آب دهنمو قورت دادم 

 یچه اتفاق دونستمینم 

 بره یباعث شد بهداد  با نگران که

لحظه حس کردم  کیکنم که  یمو مخف یکوتاه گذشت و نتونستم کنجکاو قهیدق چند

باعث  نیتو هم بود اما هم دیبود شاگنگ  یلیخ دمیزن رو شن ادیو فر غیج یصدا

 شد و

زهره  یعنیدچار توهم شدم  کردمیاشتباه م دیچه خبر شا نمیسمت پله ها برم و بب 

  دادم نهیبه س یخودش نفس یتو عمارت شخص نجاستیا



 باال رفتم یآرام به

 (بهداد)

 مانع بشم تونستمیسهراب رو نم یناگهان امدن

 ادیپس دعوت کردم ب 

کار داشتم  یلیخ نکهیو نتونستم مخالفت کنم با ا ادیخودش گفت داره م یوقت 

سوان  اومد و گفت با هراس که   یمعمول  یحرفا  یمهم بعد از ساعت یکارها

 بانو غش کرده

 منظورش زهره بود 

  نزده بود یزیشدم دو روز بود که لب به چ یعصب 

 اتفاق رو  منتظر من بودم نیا و

 : نگاه به سهراب بود که گفتم 

 گردمیسهراب االن برم نیبش _

  براش افتاده سدچوان  جلوتر حرکت کرد یچه اتفاق دمیدیم رفتمیم دیبا 

 : بره که گفتم خواستیمنم پشت سرش سهراب هم بلند شده بود م که

  امیاالن م نیبش _

رعت پله ها را که با س فتهیبراش ب یاتفاق نیکوچکتر خواستمیبودم نم یعصبان 

 باال رفتم

  سرعت راه رفتم  در اتاق باز کردم با

 پشت سرم داخل شد  سوان

 به پهلو افتاده بود هوشیتخت ب یزهره رو 

 :پشت به سوان کردم و گفتم تینداشت که با عصبان یوضع مناسب 

 رونیبرو گمشو ب  _



 یتصور م یوقت نتشیبب یدوست نداشتم احدوناس نتشیبب ینجوریدوست نداشتم ا 

  عمر دکتر ارباب احمق همخواب هست  هیکردم 

  مرگ ارباب و داشتم یهزار بار آرزو یزنشه روز 

 یمن ب یها یوونگیتنش افتاد د فهینگاهم پوسته و لط یمهمون یاون شب تو یوقت

 حد و مرز شد

  باسرعت سوان در رو بست  

  لبه تخت نشستم به پهلو بود که

 دمیخودم کش اونو سمت یبرم و کم  دست

بود برداشتم و  هوشیرنگ به رو نداشت چند ضرب ها رو به صورتش زدم ب 

 ختمیصورتش ر یآب رو بلند کردم و چند قطره آب رو وانیل

 

 [18:49 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۴۳_پارت#

صورتش زدم به هوش  چند ضربه آروم به ستیبودم دست خودم ن یعصبان یلیخ

 : گفت دهیبر دهیعقب عقب رفت و بر هیاومد با گر

 راحتم بذار _

  کمد  یبلند شدم از کشو 

 :درآوردم در حال آماده کردنش بودم و گفتم آمپول

  یدیو گرنه خودتو به کشتن م یبهتره غذا بخور  _

 : گفت هیبهش داشتم که با گر پشت



 انگل  راحت بشم یاز دست تو رمیکاش بم _

 آمپول را آماده کردم 

 :سمت خودم رو گفتم دمیبرگشتم سمتش نشستم بازوشو محکم کش 

 یبهتر آروم باش  _

کردم  دست  قیخشم آمپول رو براش تزر یبرهنه اش با کم یبازو یدستم رو 

  دست اون احمق بهش خورده کردمیتصور م یخودم نبودوقت

 : گفت یو عصب هیبا گر که

 یکرد قیبه من تزر یچ هیچ نیا _

 : آمپول گفتم قیبعد از تزر 

  یکه از حال نر نهیتامیفقط و نیا ستین یزیچ _

 :گفت هیو گر غیج با

 یلعنت یگیدروغ م  _

  بلند شدم سرنگ دستم بود سمت سطل زباله کنار تخت رفتم 

باز شد  یاون انداختمو و تا خواستم سمت در برم ناگهان در بدون حرف داخل

در بودم که  یان جرات نداشت بدون در زدن در رو باز کنه در چند قدمسو

  شدم خکوبیسهراب سرجام م دنیناگهان با د

 زهره در چرخش بود نیدادم نگاه من و سهراب ب نهیبه س ینفس

 به لب گرفتم یلبخند 

  و داد کرد غیسهراب شروع به ج دنیزهره با د 

 :گفت تیجلو و با عصبان سهراب

 ؟ کنهیتو چه کار م شیزهره پ _



 :خونسرد بودم و گفتم یلیخ

  بودیم نجایا نهایزودتر از ا دیبا  _

 :گفت تیدفعه سهراب با عصبان هی

 بهداد یهست یتو ک یتو چه کاره ا  _

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 هیتصادف نجایا یعنیاومدن تو   _

 : گفت تیسهراب با عصبان 

 یاشب ییایتو موم کردمیاصالً فکرشو نم _

 :سر دادم و با خنده گفتم یقهقه ا 

 ستین ییقابل شناسا ییایموم  _

 :کنم گفتم یاونو عصبان خواستمیم کهیسمت سهراب رفتم و در حال 

  رو از پا انداخته ییایسال موم نیدختر چند نیا  _

 : گفت تیبا عصبان سهراب

  کنمیبهداد باور نم کنمیباور نم _

 : و گفتم دمیخند

 باور کن _

 :گفت تیدفعه سهراب با عصبان هی 

 ولش کن بزار برگرده خونش  _

 : با خنده گفتم 

  چند سال منتظرشم یدونیولش کنم م یکردم چه جور داشیتازه پ _



 :کرد با التمال گفت یو داد م کردیم هیمدت زهره گر تمام

 سرش آورده ییبال هیحتما  نجاستیسهراب کمکم کن پسرم ا _

در آوردم و با  بمیاسلحه رو از تو ج تیشت که با عصبانجلو گذا یسهراب قدم 

 :خشم گفتم

 کنم یم یجلو مغزتو متالش ایقدم ب هی  _

 : سهراب دستش را باال آورد و گفت 

 کنمیم نیبزار بره من تضم _

 : گفتمیعصب 

 یکن نیتضم یخوایرو م یچ  _

 : کرد آروم باشه و گفت یبود اما سع یسهراب عصبان 

 تویزندگ _

 :قه س سر دادم و گفتم قه

 زدم مویزندگ دیق یعنیرو انتخاب کردم  ییایمن لقب موم یوقت _

 

 [20:31 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۴۴_پارت#

 ( سهراب)

  پله ها را باال رفتم نگاهم به ته راه رو بود  

  که از اتاق ته راه رو خارج شد دمیرو د  سوان



راه داره  رونیدونستم به ب یاز در پشت راه رو که م دمیشدم د یستون مخف پشت

 نیقیرفتم که  یبا سرعت خودم را به ته را رو رسوندم به سمت اتاق رونیرفت ب

 داشتم  بهداد داخلش بود

 یسمت در مکه داشت  یدر بزنم نگاهم  به بهداد نکهیدر رو باز کردم بدون ا 

  تخت بود یبسته رو یام به زهره که دست و پا رهیاومد و نگاه خ

  به دست و پا افتاد دیزهره تا مگو د 

 :رفتم جلو گفتم یعصب 

 چخبره ؟ نجای؟ ا  کنهیم کاریتو چ شیزهره پ  _

شد  لیتبد نیقیشواهد به  نیزهره به ا دنیتمام شکم با د گهیخونسرد بود د یلیخ

 سال همه دنبالش هستن نیکه چند هیایبهداده همون  موم

 :خونسرد گفت یلیخ 

  بود یجا م نیها ا نیقبل از ا دیو با  _

 :بودم که گفتم یعصب یلیخ

 ؟یهست یتو ک یتو چه کاره ا  _

آدم کش  هیمن مهندس بهداد  یپسر عمو کردمیتمام نگاهم بهش بود اصال باور نم 

  اندازه یکه اسمش لرزه بر اندام همه مرحم  یآدم ب هی هیجان

 :با پوزخند گفت که

 ستین یتصادف نجایاومدن تو ا  _

 :گفتم شدمیکه داشتم منفجر م یتمام در حال تیبا عصبان 

 یباش ییتو موما کردمیفکرشو نم  _

داشت حرص   ییایاون موم دمیفهم دونهیم یکه م نیاز وجود من از ا دونستمیم 

 :سر داد و با خنده گفت یخورد اما قهقهه ا



 یلیخ ستین ییقابل شناسا ییایموم  _

  ساله  پا  انداخته نیدختر چند نیا یرو ییایگفت موم که

 تیبهداد تعادل شخص کردمینداشت باور نم یا دهیفا میجر و بحث کرد گهیهمد با

  نداشته باشه

 : کتش  اسلحه اش در آورد و گفت بیدفه از ج هیجلو رفتم  یقدم اچتا

 کنم یم یمغزتو متالش یایقدم جلو ب کی_

 : دستمو باال بردم و گفتم 

 کنم یم نیرو برات تضم یهمه چ _

 :گفت تیبا عصبان 

 ؟یکن نیتضم یخوایرو م یچ  :

 :کردم خونسرد باشم و گفتم یسع 

 زدم مویزندگ دیق یعنیرو انتخاب کردم  ییایلقب موم یوقت    _

 :تر کردم و گفتم یحرف رو زد لب نیا 

 ستین نیجرمت سنگ یکن میخودتو  تسل یتونیم  _

 :و گفت دیخند 

 یدونستینم نویحکمش اعدامه تو ا ییایموم  _

 : گفتم دمیگز یلب 

 یشیحداقل اعدام نم یکن یخودتو معرف یتونیم _

 : و گفت دیخند 

 بشم لیسلول خوار و ذل کی یکه تمام عمرم رو تو نهیاعدام بشم بهتر از ا _

  کمکت کنم تونمیمن م  _



 :و با خنده گفت دیخند

 یکمکم کن یخوایم  _

 : کردم آروم باشم یباز سع 

 :گفت ادیدفعه با فر هیجلو رفتم  یقدم _

 :با آرامش گفتم ایجلو ن  _

 دختر با پسرش بره  نیفقط بزار ا میباهم حرف بزن میتونیم  _

 :و گفت دیبار با حرص خند نیا 

 بزار من با زهره برم یکمکم کن یخوایاگه م  _

 :شد و گفت یدفه  نم عصب هیکه   

  زن شوهر داره نیاما ا  _

 : گفت ادیفر با

 بذار برم  یکمکم کن یخوایخوام اگه م یزن را م نیمن ا _

در   باز  یدست و پاشو بسته بودن سع کردیتخت بود  هق هق م یزهره رو 

 :بود که اسلحه رو سمتم تکون داد و گفت هودهیکردن دست و پاش بود اما  تقال ب

 کنم یم یبرم با مغزتو تالش یزاریم ای  _

 

 [20:34 13.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

  اربابودکتر#

  زادخوحهیمس#

 ۱۴۵_پارت#



سوخت  یکنم دلم م کاریچ دونستمیبودم نگاهم به زهره بود نم ستادهیا مستاصل

 :گفت هیزهره با گر

  سهراب تورو خدا پسرمو نجات بده  _

 :و گفت دیخند بهداد

 برمیاما من زهره  رو با خودم م یببر یتونیپسرشو م  _

 :دستمو جلوش تکون دادم و گفتم 

 میبا هم حرف بزن میتونیبهداد م  _

 :تمام گفت تیبا عصبان 

 یخبر کرد سیپل ای یتنها اومد  _

 : و زمزمه  کردم  یچشم بستن لحظه  ا 

 تنها هستم _

 :گفت ادیباور نکرد که با فر 

  یآشغال عوض یگیدروغ م  _

 کیروبرو بشم مثل خائن مثل  ینجوریروز با بهداد ا کی کردمیباور نم اصالً 

 :که گفتم یآدم روان کیقاتل 

  یرینم رونیب نجایزنده از ا یبکن یحرکت نیکوچکتر  _

 : دفعه اسلحه را چنان تکون داد و گفت هی

 آشغال کشمتیم _

 :گفتم ادیفر تیعصبان با

 یکن میخودتو تسل نجایبهتره هم یاز دست دادن ندار یبرا یزیتو چ  _

 :و گفت دیخند 



سال تو وجود من  یزن سال ها نیاما زهره نه ا دمیکش یمن دست از همه چ  _

 کنیم یداره دلبر

 :گفتم یعصب یحرف زهره به هق هق افتاد که با لحن نیبا گفتن ا ه

 یشیمتوجه م نویاون زن شوهر داره ا یعوض  _

نگاهم بهش بود که با التماس     ادیانگار داره نفسش بند م هیزهره  از شدت گر 

 : گفت

 سهراب کمکم کن _

 :عقب برگشتم و گفتم یآب دهنمو قورت دادم قدم 

حرف را زدم زههره به هق هق افتاد  نیتا ا برمیمن بچه رو با خودم م  _

 :کنم که گفتم کیبهداد رو تحر یکم خواستمیم

کشنت   یم رونیب یجا بذار نیباشه زهر مال خودت اما حواست باشه پاتو از ا  _

 :جلو  اومد  و گفت یقدم

 یشیتو سپر من م  _

 دونستمیم 

 

 [08:25 22.09.20] , و ارباب جلد دوم دکتر

 [ در پاسخ به دکتر و ارباب جلد دوم]

 رعنا یاسم بابا تیعنا

 

 [18:12 02.01.21] , و ارباب جلد دوم دکتر

 دکتروارباب#



  زادخوحهیمس#

 ۱۴۶پارت#

  جلو بذارم یدفعه تا خواستم  قدم هیشدم  یعصبان

 را پرتاب کردم زیم یبرداشتم و گلدون رو زیچطور شد که خ دمینفهم 

  نکرد یتا من پرتاب کردم سمتش اون هم نامرد 

 دیچیم پگلوله بود و تو گوش کیشل یصدا 

 نیافتادم زم و

  دمیچیپیشد؟ فقط از شدت درد به خودم م یچ دمینفهم 

 حس کردم یبود را به خوب ستادهیسرم ا یاش  رو که رو هیاما سا 

  و پوزخندش  رو احساس کردم 

  زدمیداشتم نفس نفس م دیشد جهیو سرگ چرخهیداره م سرم

 بود ستادهیسرم ا یکه بهداد باال دمید امیتا اومدم به خودم ب یول

داخله  ادشیفر یکه زهره با گلدون سمتش پرتاب کرد صدا یدفعه با ضربه ا هی 

 که از دستش افتاد یو اسلحه ا دیچیاتاق پ

 (زهره)

  زدمیم غیافتاد فقط ج نیزم یسهراب رو دمید یوقت

 رسه بهداد یداره به انتها م امیکردم دن احساس

  دمیو پوزخندش رو د ستادهیسر  سهراب ا یجلو رفت باال 

تخت افتاده بود  یکه رو یبه تنم به زحمت     جرات دادم و خودمو سمت  گلدان 

 به وحشت برداشتم جانیرو با ه

  برداشتم زیدفعه خ هیو با هزار ترس و لرز  

  تخت و جلو رفتم تا خواستم یاز رو 



  ضرب رو بزنم 

  دیچیبهداد تو اتاق پ ادیو فر غمویجونم و ج یب یبهداد بود که زدم و با دستا ادیفر

 و احساس کردم از شدت وحشت و ترس   بود که از حال رفتم 

 ( اهورا )

 کردمیباور نم اصالً 

 بهداد باشه شیاتفاقات تمامش باعث و بان نیا 

 شروع شد اتیعمل یسهراب وقت یپسر عمو 

شد  به  ریدستگ یعیخدمتکار بهداد و خود بهداد که به طرز فج یریو با دستگ 

  اتمام رسزد

 ریرحم را دستگ یب نیشک داشتم بتون ا یبودن که حت ریدرگ نقدریا اتیعمل میت  

  کنند

  خورده بود ریت سهراب

 شد مارستانیب یراه و

 از هوش رفته بود جانیشد جسدش  ب دایزهره  پ یکه وقت 

  کردمیاصال باور نم شدمیم وونهیداشتم د 

  کنم یرا حالج زهایچ نیتونستم تو مغزم ا ینم اصال

  قصه باالخره تموم شد نیا نکهیجا نداشت اما از ا توباورم

  کردم دایپسرم رو پ یدادم وقت نهیبه س ینفس

  ییوحشت لباش کبود بود به دستور سرکرد رضا از

  منتقل شد مارستانیهم به ب اون

 سرشون بودن یباال یپزشک میت 

  ید اما از لحاظ روانخوب بو یلیحالش خ یپسرم از لحاظ جسم 



 نداشت یاصال حال خوب  

نبود  پر از استرس   و  یخوب یگذشت  و   روزها هیقض نیچند روز از ا  .... 

 . تموم شد زیهمه چ نکهیحشت با ا

  ماها گذشت 

  هم    زهره حالش خوب بود نکهینداشتم و ا یحال خوب اصال

 سهراب و پسرم هم

نام و  چیبود بدون ه دهیپست به  دستم  رس قیطر که از یانامه افتیاما با در  

  داشت  یادیتعجب ز ینشان

  از مضمون نامه باخبر نشه چکسیدادم ه حیترج 

  خوندم یاتاق داشتم  نامه رو م یتنها تو یوقت اما

  ستمیخوان   ن بیمن پسر حب دیهوش از سرم پر و

  که درون نامه  بود ییزهایاما چ هیاز طرف ک  نیا دونستمینم  

  اصالتم رو  فاش کرده  داده بود تمیهو

  باکر کنم خواستمیدهنم رو قورت دادم و  اصال نم آب

  ارهیبودم که به خدمتکار دستور دادم فندک رو ب یعصبان نقدریا 

  کردم لیروشن کردم و نامه رو به خاکستر تبد 

 . باور کنم خواستمیقصه برام سخت بود  اصال نم نینداشتم باور ا یخوش حال

 

 [18:12 02.01.21] , و ارباب جلد دوم دکتر

  دکتروارباب#

  زادخوحهیمس#



 ۱۴۷پارت#

  ستمیخان ن بیمن پسر حب یعنی

 برادر زاده و اونم  من

 تونستم حدس بزنم یفقط م 

  نامه کار رعنا باشه نیممکنه ا 

خراب کنه و ذهنمو  موینامه را نوشته که باز بخواد زندگ نیقبل از مرگش ا دیشا

  شونیپر

  رو باور نکنم فیاراج نیدادم ا حیترج یپ 

  تونستم بکنم یباور نم 

 کردمیخان  افتخار م بیبه  حب من

  تر زیکرده پ چدرم بوده  از جون عز یپدر یلیاون در حق من خ 

 برام مهم نبود اصال

  ل زباله انداختمخاکستر نامه رو داخل سط و

 شد دهیکش شهیبه در بود که نگاهم به در ش یتقه ا 

 رفتمیکه سمت  در م یدر حال 

 زهره  بود که داخل شد  

 لباش  بود  یکه  گوشه  یو با لبخند 

 دادم  نهیبه س ینفس 

  االن کنارم بود میخانومم ،زندگ نکهیاز ا 

  کردم یدر صحت و سالمت احساس آرامش م و

 :دیطور ساکت بودم هنوز که متعجب پرس نیهم  



 ؟ زمیعز یساکت نقدریشده اهورا چرا ا یچ  _

 :متن نامه و زمزمه کردم یاور ادیدادم از  نهیبه  س ینفس 

  ستین یزیچ  _

 : بود با دبخند گفت ستادهیجلوم  ا    

 ؟ ینگفت یزیچ  هیاون  نامه از طرف ک  _

 : دادم و آروم زمزمه کردم نهیبه  س یباز نفس 

 نبود که مزاحم بود یزیچ _

 : متعجب  گفت 

 ؟ یگفتیبه سرگرد م دیمزاحم اما نامه    مشکوک بود  با هی _

 قدم و کم کردم کیکه سمتش  یدادم در حال رونیب نفس

 :دستمو دور  شونه هاش گرفتم  و گفتم 

 بوده تموم شده یتمام شده هر چ زیهمه چ ستین یزیچ  _

  ییایشده  و افرادشون و موم ریرعنا  که دستگ 

 :زد و با لبخند گفت یلبخند 

  سکوت کردم یگیکه تو م یطور نیا دوارمیام _

 :آروم زمزمه کرد که

 خونه سهراب ؟ میبر یخوایم  _

 :زدم و گفتم یلبخند

  رمیتماس بگ هیفقط بذار من  میریآره م  _

 بهداد حکم اعدامش اومده  _



 : ادامه داد یبا چشمک 

  یمحاکمه ا چیبدون ه  _

 :گفتم دمیخند

  یمحاکمه ا چیبدون ه شهیمگه م  _

 ناراحته یلیخ هیقض نیسهراب از ا _

 : داد و آروم زمزمه کرد رونینفسش را ب 

باشه االن که  ییایکرد که پسر عموش خود موم یوقت باور نم چیسهراب ه _

  شهخوشحال با دیحکم اعدامش اومده سهراب  با

 :زدم و گفتم یپوزخند 

اعدام بشه  نهایزودتر از ا دیبا یآدم نیهمچ هیخوشحال باشه  دیمعلومه که با  _

  بدون فوت وقت

 : داد و گفت رونیرا ب نفسش

 بشه یچند جلسه دادگاه ه دیبا برهیتا اعدام زمان م کمی _

 : گفتم دمیکش یپوف

  کنمیاتفاقات باور نم نیسخت بود پشت سر  گذشتن ا یلیخ _

 : سرشو انداخت و اروم زمزمه کرد 

  اتفاقا شدم نیمتاسفم اهورا من باعث  ا  _

  حرف زد ناراحت شدم  دشتشو تو دستم را گرفتم نیا تا

 : بود نگاهم بهش گفتم نییکه سرش پا یدر حال و

 نیا ییکه تمام وجودم تو یدونینزن تکرار نکن م گهیحرف د نیوقت ا چیه _

 یکن یم رمیدلگ یحرفارو که بزن



  خوام با تمام وجودم از شما مراقبت کنم یمن م 

 :رو برداشت نم اشک ت  چشماش بود و زمزمه کرد سرش

 یشد تیمدت اذ نیبه خاطر من تموم ا  _

 : شد گفتم یو عصب یبار هم جد نیا 

بود  یآدم روان هیاون  یندار هیقض نیبه ا یربط چیتو ه یبازم که تکرار کرد _

 میکن یبا آرامش زندگ یتونیتموم شده االن م زیاالن حکم اعدامش اومده همه چ

 :داد و زمزمه کرد رونینفسش را ب

 و بچه هام هستن یخوشحالم خوشحالم که تو کنارم  _

  تمام نگاهم بهش بود  

 : زدم و زمزمه کردم یسخت گذشت که لبخند یلیخ رانیا میمدت  که اومد نیا 

 ؟     میمسافرت بر هی   هینظرت چ _

 : و گفت میبایز یبانو شدیلبخندش محو نم 

 ... ارباب دیهرجا بفرما    زمیباشه عز _

 : گونه اش گذاشتم و گفتم یرو یزدم بوسه ا یلبخند   

مدت   نیا یکه واقعا خستگ میمسافرت رو بد هی بیقربونت برم پس ترت      _

  عداب اور بود

 .... هیها هم عالبچه  هیروح یاره برا _

  زاد خو حهیمس

  ۹۹زمستان  

  ... رازیش 

  کامل و بدون سانسور دکتر ارباب لیفا



  جلد دوم 

 

 . دیدوستانتون به اشتراک نذار ایمختص شماست لطفا با گروه ها  لیفا نیا

 . ستمین یعنوان راض چیبه ه سندهیبه عنوان  نو 


