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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

  

 

رو برداشتم و بدون  نمیماش چیرنگم رو تنم کردم.ادکلن تلخم رو به گردن مچ دستام زدم.سو یکت اسپرت مشک 

 شدم وبه راه افتادم. نمیراننده سوار ماش ایبردن محافظ 

 اَردوان توقف کردم و چندتا بوق زدم. یالیو یجلو

 نگذشت که دوتا از نگهبان ها در رو باز کردن و بهم سالم کردن. یچند

 شدم. ادهیبردم وازش پ الیاخل ورو د نیماش

 به باغ سرسبز اردوان انداختم  ینگاه

 همه جالل شکوه باز هم خوف ناک و خفه کننده بود. نیعمارت با ا نیا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ...آقا منتظرتون هستن.دیخوش اومد یلیاز نگهبان ها به سمتم اومد و گفت:سالم خ یکی

 شدم. الیتکون دادن سر اکتفا کردم و داخل سالن و به

 رو به طرف اتاق کار اردوان سوق دادم.  اهمر

 بدون در زدن داخل شدم. دمیاتاقش که رس به

 شده بود. یمن عاد یمشاهده اش برا گهیکه سالهاست د دمیرو د یزیمحض ورودم چ به

 تن. گرف یکام م گریکدیبغل اردوان نشسته بود و داشتن از  یرنگ، تو ییبلوند طال یباموها یبرهنه ا مهین دختر

 چهارچوب در ازهم فاصله گرفتن. یمن تو دنید با

 ؟یگفت:عه اومد لکسیر یلیخ اردوان

 نگفتم و همونطور بهش نگاه کردم. یچیه

 من بود  خیرو کرد به دختره که نگاهش م اردوان

 .امیاتاقم تا من بعدا ب یتو برو تو زمیعز نایکاتر-

 کرد. نایحواله کاتر یچشمک بعدم

که اردوان متوجه نشه دستش رو نوازش گرانه به  ینامحسوس طور یلیخ رونیرفت ب یداشت از اتاق م نایکاتر یوقت

 از اتاق خارج شد د،بعدیکمرم کش

 کردم. یاردوان اونجا نبود، گردنش رو خرد م اگه

 به اطراف اتاق کار اردوان انداختم. ینگاه

 کرد. یم تیکه رنگ روشنش چشمم رو اذ یبود به طور دیاومد،همه جا سف یاز اتاقش خوشم نم چیه

 ؟یخوریم ینشستم که اردوان گفت:چ زشیم یمبل رو به رو یرو آروم

 کردم خشمم رو مهار کنم یدادم و سع هیمبل تک یپشت به
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 .امیب عیسر یکه گفت یخوایم یچ نمیبگو بب ومدمیجا ن نیبه ا یزیخوردن چ یمن برا-

 بهم انداخت ینگاه تیبا جد اردوان

 .میمحموله مهم دار هی-

 به من داره؟ یخوب چه ارتباط-باال انداختم یا شونه

 .یریبگ لیمحموله رو تحو نیا دیبا ادهیزد و گفت:ربطش به تو ز یلبخند اردوان

 کردم و گفتم:چرا من؟ یپوف

 دیرنگش کش یمشک دیپرپشتش کش یموها یتو یدست یکالفگ با

 کنم. سکیدفعه ر نیا تونمیبهزاد من نم یستیچرا متوجه ن-

 ؟یبه اون مردک زمان یدیچرا نم-

 به نشانه نه تکون داد یزد و سر یپوزخند صدا دار اردوان

 کیزد نزد یچه گند شیدفعه پ یکه فراموش کرد نیمثل ا ده،ید آخه به اون احمق بدم که تمام تالشم رو به باد م-

 کنن. رمونیها دستگ سیبود پل

 بکنم؟ دیاب کاریخوب من چ-تکون دادم یسر

 زیم ینامفهوم رو یخط ها دنیداد شروع کرد به کش هیتک شیصندل یبه پشت اردوان

 لیبه انبار تحو یبر یم اطیو بعد با احت یریگیم لیتمام محموله رو تحو ،یریم گمیکه م یآدرس نیامشب به ا-

 ...نیهم یدیم

 شد. دهیشن الیو اطیح یدختر از تو هی غیج یدفعه صدا کیگفتم که  یا باشه

 کرد که ولش کنن. یو التماس م کردیبود که انگار داشت با نگهبان ها دعوا م یدختر یصدا

 اردوان نگاه کردم که با تعجب گفت:چه خبره؟ به
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ونه رو که خ هیدختره ک نیا مینیتا بب میرفت رونیندونستن باال انداختم به همراه اردوان از اتاق ب یبه معنا یا شونه

 گذاشته رو سرش.

 

*** 

 شهرزاد

 

 آسمون زدم نیداد خودم رو به زم غیج با

 پدر؟ گنیبه توهم م رتیغ یتف به روت ب-

 دیکش یحال هوا نبود داشت راحت مواد م نیا یاصال تو یانگار الیخیاون ب اما

 خاطر چند مثقال مواد دخترش رو فروخت. شه،بهیباورم نم هه

 رو گرفتن که منو ببرن. از اون غول تشن ها اومدن طرفم و مچ دستام دوتا

 محکم منو گرفته بودن تمام راه فرار به روم بسته بود. یاز خودم رو از حصارشون آزاد اما، به قدر اومدم

 .ختنیریم نییکنترل اشکام هم دست خودم نبود گوله گوله پشت سرهم پا گهید

 ارک بود بردن.در خونه پ یرنگ که جلو یبردن و به سمت اون وَن مشک رونیاز درخونه ب منو

 کردن. یبودن داشتن بدبخت شدن منو تماشا م ستادهیها افتاده که ا هیبه همسا چشمم

 چپ بهت نگاه کنن. دهیما اجازه نم رتیگفتن غ یدادن و م یجلوم جوالن م شهیکه هم هیهمسا یپسرا به

 کنن. یمنو تماشا م دنیدارن زجرکش ستادنیفقط ا رتیکو اون غ اآلن

 .خورهیاز تمام مردا بهم م حالم

 .کشندیم دکیکه از مرد بودن فقط اسمش رو به  ییانسان ها نیچن مثل
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 اسم مقدس روش گذاشته شده. نیپدرم که فقط ا از

 .خوانیوجود نحسشون م یطعمه برا هیکه فقط منو به عنوان  هیهمسا یپسرا از

 از تک تکشون متنفرم. خورهیآدما بهم م نیحالم از همه ا آره

 نرغول ها جاگرفتن. نیو کنارم دوتا از ا نیماش یزور منو پرت کردن تو به

 ها. یلعنت دیولم کن نیخوایم یالغر تر بود و کنار راننده نشست گفتم:از جون من چ هیکه نسبت به بق یمرد به

ن کنار قبرستو فرستمتیگفت:خفه شو دختر جون واال م تیکردم که ولم کنن که همون مرد با عصبان یتقال م داشتم

 مادرت.

 دستش ساکت شدم به اشکام اجازه بارش دادم. یاسلحه تو دنید با

 .ادیبه سرم م ییچه بال شهیم یدونستم سرنوشتم چ ینم

 نگه داشت چندتا بوق زد. ییالیمسکن و هی یجلو نیماش

 داخل شد. نیدوتا مرد در بازکردن ماش هیاز چندثان بعد

 کرد. ادهیپ نیدستش گرفت به زور منو از ماش یمنو تو یرو باز کرد بازومرد کنارم در  ستادیکه ا یوقت

 پر از دار درخت بود. کیبزرگ ش یلیخ اطیح هیدوربرم که نگاه کردم  به

 خورد. یبه چشم م اطیساختمون هم آخر ح هی

 در کنار اون ترس قابل باور نبود. ییبایهمه ز نیانداخت ا یهم به دل م یوحشت هیجا سرسبز بود اما  همه

 ؟یکن یدوربرت رو نگاه م یتو رو بدبختت کنندر اونوقت تو دار خوانیم نایخاک تو سرت شهرزاد ا یا

 مرد از پشت منو گرفت. هیفرار کنم که  خواستم

 کردم به تقال کردن جفتک پروندن. شروع

 کردم یداد م غیهمون منوال هم ج به
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دختر نشون  هیها زورتون رو به  یلعنت دیکنم ولم کن یبرم خواهش م خوامیم نیخواین ماز جون م یچ دیولم کن-

 .رسمیاآلن به حساب تک تکتون م د،یدیم

 کردن. یبودن و منو تماشا م ستادهیکردم که همه نگهبان ها ا یداد م غیبلند ج یقدر به

 اومدن. رونیدفعه در ساختمون باز شد دوتا پسر جوون از داخلش ب هی

 ؟یزمان هیدختره ک نیچه خبره ا نجایگفت:ا تیاز پسرا با عصبان یکی

 

 هستم. یتا بهش نشون بدم من ک دیگفتم:ولم کن یسرتق با

 کرد. یداشت باتعجب بهم نگاه م گهیپسره د اون

 هات راحت کنم؟ غیهمه رو از دست ج ای یشیخفه م-وگفت دیهمون مرد اسلحه رو به روم کش دوباره

نبودم که  یساکت شدم واال من کس ستیبردار ن یکه شوخ دونمیحرف زد اسلحه دستش هم م نیا یجد یلیخ چون

 ...استینجوریسر خم کنم بعــــــــــــله ا گرانید یها ییدر برابر زورگو

 رو به اون دوتا کرد یِکه اسم نحسش زمان دمیحاال فهم دیکه به روم اسلحه کش یکس همون

 ؟یِ افتخار کهیدختره همون مرت نیآقا اردوان ا-

 دیلبش کش یرو یکه مشخص شد اسمش اردوان دست پسره

 خوب؟-

 خرجش داد. یبها یپول نداشت دخترش رو به ازا یچیمن دنبال مواد چون ه شیمردک اومده بود پ یچیه-یزمان

 کرد. یادیز یاستفاده ها شهیحداقل از دختر خوشگلش م یکرد یزد و گفت:کار خوب یقهقه ترسناک اردوان

 دروغ گفتم. دمیمن اگه بگم نترس یزل زد به سرتاپا یزیباه بعد

 شیرو کرد به همون پسر کنار اردوان
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 بهزاد؟ هینظر تو چ-

 شدم. قیبه طرفم انداخت؛به چهره اش دق یتفاوت ینگاه ب بهزاد

 یکپرپشت که رنگش مش یموها یقلوه ا کیکوچ یمتناسب با صورت لبا ینیب یدرشت رنگ یبرنزه با چشما یپوست

 بود.

 نشست. یبه دل م شتریبهزاد ب یدر هر نگاه یبود ول پیهم خوشت اردوان

 .دیبار یازش م یتفاوت یو ب ی...خونسردیداشت اما بهزاد عالوه بر چهره جد یزیه یلیچهره خشن خ اردوان

چهره هاشون رو  یدار یستادیو اکنند اونوقت ت تتیثیح یآبرو ب یب خواننیم نایبه خودم اومدم شهرزاد ا دوباره

 ؟یکن یکنکاش م

 بکنم. یکار هی دیبا شهینم ینجوریا دمید

 زدن التماس کردن ادیکردم به فر شروع

 آخه؟ نیخوایاز جون من م یچ دیکنم دست از سرم برداد یالتماس م دیتورو خدا ولم کن-

 زد یلبخند چندش اردوان

 .خوامیم یازت چ یفهمیامشب خودت م-

 .دنیاز ترس شروع کرد به لرز بدنم

 خواستم. یازش کمک م یشد به سمت بهزادانگار دهیچرا اما ناخودآگاه نگاهم کش دونمینم

 .دونمیاعتماد کنم اما چرا نم تونمیپسره م نیگفت به ا یبهم م یحس هی

 هیمنو بق ادیز یلیزد که باعث تعجب خ یرنگ نگاهش عوض شد.چنان حرف دید یچهره ام چ یبهزاد تو دونمینم

 شد.

 .خوامیدختر م نیمن ا-بهزاد

 ؟یچ یعنیبا تعجب گفت: ادوان
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 .خرمیدختر رو من م نیا یعنی-بهزاد

 تکون داد ی. سرتیباعصبان اردوان

 من بمونه. شیپ دیبا شهینم-

 به اردوان انداخت ینگاه بهزاد

پس نزار به زور متوسل  ارمیرو که بخوام به دست م یزیچ یدونیکنم م یپرداخت م یرو که بگ یمتیمن دوبرار ق-

 بشم.

 به طرف اردوان انداخت. ینگاه عصب هی بعدم

ا داخل ت میبر ایخوب حاال ب لهیرو به بهزاد گفت:خ زونیآو ینگاه با حسرت بهم انداخت بعد با لب لوچه ا هی اردوان

 رو بهت بدم. اتیآدرس عمل

 داخل ساختمون شد. یحرف چیبدون ه بهزادهم

 حالم گرفته بود. یبدجور

 .خوردیبهم م ینکبت یزندگ نیاز خودم ا حالم

 شدم. یدست به اون دست فروخته م نیکاال از ا هیمثل  نکهیا از

 بده. دیبود تا باحضورش بهم ام شمیمامانم پ کاش

 مادرم درد کل وجودم رو فرا گرفت. یادآوری با

 اومد رو به روم قرار گرفت. رونیاد با همون اخم وحشتناکش از ساختمون ببود که بهز قهیچند دق دونمینم

 .افتیراه ب-بهزاد

 .امیجا نم چیخشم گفتم:من با تو ه با

 دیمشتش گرفت منو محکم به سمت خودش کش یرو تو بازوم
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 بدترم. یلیچون من از اردوان خ یاریدرب ینکن واسه من چموش باز یسع-

 .نیماش یخوشگل پرت کرد تو یلیخ دیمنو کش بعدم

 .ابونیخ یدادن تو راژیو نیبده با ا یچه حال ینگاه به دوربرم انداختم جووون فرار هی

 رو زد. یقفل مرکز لکسیر یلیشد خ نیهم سوار ماش بهزاد

 زد به راه افتاد. استارت

 آقا غولِ فرار کنم. نیکنم تا از دست ا یکار هیذهنم فعال شد که  GPSدوباره

شروع کردم به فحش  دیهمون منوال هم زبونم چرخ ن،دریشروع کردم به جفتک انداختن البته به درماش رهدوبا

 دادن

 لگن رو... نیبرم بزن کنار ا خوامیدر صاب مرده رو م نیباز کن ا یعوض کهیمرت-

 کردم. سیزد که از ترس خودم رو خ یادیدفعه صبرش تموم شد روبه من چنان فر هی

 خـــــــفـــــــــــه شــــــــــــــو.-بهزاد

 وحشتناک شده بود. یلیخ شییکلمه خفه شدم خدا یواقع یمعنا به

 نزدم. یبه مقصد حرف دنیتا رس گهید

 باز آمپر اعصابش بزنه باال از وسط دو نصفم کنه. دمیترس یم

 در باز کرد. موتینگه داشت با ر یدر بزرگ یجلو

 شد. ادهیباز کرد پ نیداخل شد پارکش کرد باالخره در ماش نیماش یوقت

 خارج شدم. نیشدنش از ماش ادهیبعد از پ منم

 .دیبهتره بگم عمارت برق از سرم پر ای الیو دنید با

 از بهشت بود. کهیت هیچقدر قشنگ بود انگار  نجایمن ا یخدا
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 رنگارنگ. یاز درخت گلها پر

 دلش خونه کرده بود. یقلعه بود تو ایقصر  هیساختمون که شب هی

 عمارت پر بود از نگهبان. نیبود که ا نیتنها مشکلش ا فقط

 بود. رممکنیغ چیفرار کردن مشکل که ه ینجوریا

 .ایدنبالم ب-وسط دیبهزاد مثل بختک پر نیحس حال خودم بودم که ا یتو

 .میستادیاو پشت در عمارت  میساختمون باال رفت یدنبالش رفتم از پله ها آروم

 تا من اول برم داخل. ستادیدر باز کرد کنار ا دیبا کل بهزاد

 شگفت زده شدم. ونیدکوراس دنیبه داخل قدم گذاشتم که با د آروم

 بود. رونیقشنگ تر از ب داخلش

 تر بود. کیماهم بزرگتر ش یاز خونه قبل یحت

 خونه داده بودن. نیبه ا ییبایز یلیخ یجلو یمتیبزرگ اجناس ق یلوسترها

 زدن منو شروع کرد به زر زدن. دیوسط د دیبهزاد صاف پر نیدفعه ا هی

 

*** 

  بهزاد

 

 اردوان اون حرفا رو به دختره زد دختره هم برگشت بهم نگاه کرد. یوقت

 کرد که نزارم دست اردوان بهش برسه. یبهم التماس م یانگار

 .دمیبهارم رو د یچشما تیعمق چشاش معصوم یدقت کردم تو یکم یتفاوت بودم اما وقت یب اول
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 رو به اردوان دادم. شنهادیهمون اون پ یبرا ارمیطاقت ب نتونستم

 بامن کلکل کنه. دیدونست نبا یاما خوب م ومدیکار من خوشش ن نیاز ا چیه اردوان

 .دمیرو د نایسالن کاتر یاومدم که تو رونیکه آدرس رو از اردوان گرفتم از اتاقش ب یوقت

 زد با عشوه به طرفم اومد. یمن لبخند دنیبا د نایکاتر

 تفاوت از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت. یب اومدم

 رنگش نگاه کردم. یآب یبه چشما یبا سرد برگشتم

 زد یلبخند نایکاتر

 حاال؟ نیداشت فیعجله تشر نیکجا با ا-

 راهم شد. و اومدم دوباره برم که سد دمیکش رونیرو محکم از دستش ب بازوم

 .رمیبشه پاچه بگ یکه من اخالقم سگ کننیم یکار نایآزارم ا یحاال که من ب نگاه

تو از من خوشت  دونمیمن که م یکنیبا عشوه گفت:چرا ازم فرار م دیگردنم کش یدستش رو رو یبا لوند نایکاتر

 .ادیم

 هه مسخره است. ادیمن از تو خوشم م-زدم شیبه افکار پوچ و.واه یپوزخند

 .ادیآره خوشت م-نایکاتر

و  اش نهیقفسه س یسمت خودش که دستم رو گذاشتم رو دیمشتش گرفت و منو کش یتو یکتم رو تو قهی بعدم

 محکم هلش دادم.

 خورد. نیرو از من نداشت تلو تلو خوران رفت عقب محکم زم یکار نیانتظار چن چون

 کارست. نیکه ا ایهمون اردوان ب یرو برو برا عشوه ها نیزدم وگفتم:ا یشخندیتعجب بهم نگاه کرد که ن با

 .رونیاز ساختمون زدم ب عیسر بعدم
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 .ستادهیدختره با اخم ا نیا دمیشدم د اطیکه وارد ح یوقت

 .دیجویداد و ناخونش رو م یاسترس پاش رو تکون م با

 .ستادمیطرفش رفتم و روبه روش ا به

 .افتیراه ب-

 .امیجا نم چیدفعه با خشم گفت:من با تو ه هی

 سگم رو نشون بدم. یبه همه اون رو دیامروز با نکهیمثل ا ادیباهام راه ب خوادینم نیا نکهیمثل ا نه

چون من از اردوان  یاریدرب ینکن واسه من چموش باز یدندونام گفتم:سع یچنگم گرفتم از ال یرو محکم تو بازوش

 بدترم. یلیخ

 .نیماش یو پرتش کردم تو دمشیمحکم کش بعدم

 هم پشت رول نشستم واستارت زدم و حرکت کردم. خودم

 رو زدم. یازش سرنزنِ قفل مرکز یکار احمقانه ا نکهیا یبرا

 .یدختره شروع کرد به جفتک پرون نیدفعه ا هیکه  میراه بود یتو

 گرفت. یم یکشت نمینازن نیبا درماش داشت

 کردم. یکه دردش رو من احساس م نیبه در ماش زدیلگد م نیهمچ

 کرد به فحش دادن شروع

 لگن رو... نیبرم بزن کنار ا خوامیصاب مرده رو م نیباز کن ا  یعوض کهیمرت-

 .ادیندم خودش کوتاه م تیخودم فکر کردم اگه بهش اهم شیزدم پ یالیخیخودم رو به ب اولش

 داره. فیاز اوناش تشر نینه ا  دمیتر شد فهم یمن جر یاز خونسرد یانگار اما

 زدم ادیصدام جمع کردم وبلند فر یو توتوانم ر تمام
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 خــــــفـــــــه شــــــــــو-

 دختر. نیچه برسه به ا دمیاز صدام ترس خودم

 انجام داد. یزد نه کار یبه مقصد نه حرف دنیتارس گهیچون د دیخوب ترس فکرکنم

 پارک کردم. اطیداخل ح نیباز کردم وماش موتیدر بار دمیرس یوقت

 شدم. ادهیرو باز کردم و خودم پ یمرکز قفل

هم  ینگهبان ها اخماش تو دنیکرد که باد یشده بود داشت با لذت تعجب به اطرافش نگاه م ادهیدختره هم پ نیا

 گره خورد.

 باطل. الیخ ینگهبان ها زه دنیفکر فرار بوده اما با د یتو دمیفهم

 .ایدنبالم ب-زدم یافکارش پوزخند به

 دختره هم دنبالم اومد نیتادم ازودتر به راه اف خودم

 تا اول اون داخل بشه. ستادمیبازکردم کنار ا دیکه در با کل یوقت

 و با تعجب به ما نگاه کردن. دنیبودن دست از کارکش یکار زیخدمتکار ها که مشغول تم میداخل سالن شد یوقت

 خونه. امیسابقه نداشته که من با دختر ب آخه

 .یمن یبه بعد تو خدمتکار شخص نیفتم:از ادختره برگشتم گ نیطرف ا به

 .دمیسبز رنگش د یچشما یتو تعجب

در  یبد هیتنب نیقوان نیپا گذاشتن ا ریبدون استثناء با ز یچندتا قانون دارم که هرکس نجایمن ا-رو باال گرفتم سرم

 انتظار داره.

 .گمیم یاصال براش مهم نبود که چ یکرد انگار یبهم نگاه م یحرف چیه بدون

 باعث تعجبم شده بود. شیخونسرد نیا
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 نگاه بهش انداختم و شروع کردم به حرف زدن هی

حالت رو  نمیممنوع اگه بب ی...بددهن2یکشیو سرک نم یکن ینم یکارها فضول ی...تو1قانون شماره-

 یاش...دست کج داشته ب4بدون داشتن اعتراض یارمی...هرموقع هرزمان هر ساعت که من بخوام در اخت3رمیگیم

 کنم. یدستت رو قلم م

 سرخ شد. تیحرف از عصبان نیا دنیاون موقف ساکت بود اما باشن تا

 .زنمیفقط من حرف م نجایخفه شو ا سیگرفتم وگفتم:ه مینیب یبزنه که انگشتم رو جلو یحرف اومد

 .خوردیقشنگ داشت حرص م یعنی

 داد. صیتشخ شدیرو از صورت قرمز شده برافروخته اش خوب م نیا

 ؟یدیگفتم:فهم آروم

 رو تکون داد. سرش

 آدم جواب بده. نیع دیگرفت انگار نه انگار که با لجم

 سرت رو بلند کن به من نگاه کن. یزنیبامن حرف م یوقت-بردم باال یرو کم صدام

 با خشم زل زد بهم. بارهیرو بلند کرد با اون چشم ها که معلوم بود ازشون شرارت م سرش

 ؟یفهم شد ریش یسرت رو تکون بد یچ نینه ع یدیهم جوابم رو م گهیه دخوبه دفع-دادم ادامه

 گفت:باشه. آروم

 باشه نه چشم.-رو باال دادم ابروهام

 خشم بهم نگاه کرد گفت:چشم. با

 نوچ نشد بلند بگو.-

 صداش رو برد باال با ناز ادا گفت:چـــــــــشــــــــم. تن
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 .یزنیلعنتت کنه پرده گوشم پاره شد چرا داد م خدا

 خوبه بعد نبود.-اوردمیخودم ن یرو به

 یناراتاق ک یبه بعد تو نیدختر ازا نیخدمتکار ها قابل اعتماد تر بود کردم وگفتم:اتاق ا هیبه سحر که برام از بق رو

 .دیمنه لباس مخصوصش رو هم بزار

 یزیکردن چ یشد اما چون ترس از خشم من داشتن جرعت نم دایخدمتکار ها هو هیچهره سحر وبق یتو تعجب

 بگن.

 چشم.-سحر

 اتاق کار من. ایلباست ب ضیو به مادر فوالد زره گفتم:بعد از تعو ستادمیکردم که وسط راه ا حرکت

 بود رفتم. نییبه طرف اتاق کارم که طبقه پا بعدم

 کارم نشستم. زیاتاق شدم و پشت م داخل

 دستام گرفتم. یدادم سرم رو تو هیتک زیهام رو به م آرنج

 منو بفرسته سر محموله. خوادیفکر کرده که م یخودش چ شیپ اردوان

 .شهیدفعه نه نم نیدر رفتم اما ا رشیبار از ز چند

 

*** 

 شهرزاد

 

 .میهمون دختره که اسمش سحر بود به طبقه باال رفت همراه

 شده بود. دهیو مبلمان چ ینیتزئ لیراهرو وسا یبا چند در بود که تو ییباال راهرو طبقه
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 به بعد اتاق توعه. نیاز ا نجایتوقف کرد رو به من گفت:ا یرنگ یپشت در قهوه ا دختره

 کردم و بعد از بازکردن در پا به داخل اتاق گذاشتم. یتشکر

 نگاه به دور بر اتاق انداختم. هیرو بستم و  در

 ستم؟یخدمتکار  ساده ن هیاتاق مال منه؟مگه من فقط  نیمطمئنن ا نایبود ها ا یاتاق عجب

 .باستیو ز کیش یلیاتاق که خ نیا

 بود. زونیداشت به پنجره آو یقرمز مشک یرنگ که گال دیبا پرده سف یتخت دونفره قرمز مشک هی

 با کمد دراور ست تخت. یقرمز مشک کیفرش کوچ هی

 و حمام بود. یبهداشت  سیاتاق بود که معلومه سرو یهم تو گهیدر د هی

 .ستین ادیارتفاعش ز دمید ستادمیا یپنجره قد پشت

 خوب باغ پر بود از نگهبان. یول

 دفتر دستک داره؟ نقدریکه ا هیپسره ک نیا مگه

 .شمیم ونهیدارم د اوووف

 بازشد. دراتاق

 همون دختره سحر داخل شد. دمیطرف در برگشتم که د به

 شت طرفمتخت برگ یدست لباس گذاشت رو هی

 بهم بگو. یداشت اجیاحت یزیتو هستن اسم من سحر اگه به چ یلباس ها نایا-

 سوال بپرسم. هی شهیم یرو تکون دادم و گفتم:مرس سرم

 آره حتما؟-سحر

 ...لیوسا نیاتاق ا نیپس ا ستمیخدمتکار ن هیمگه من -
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اتاق  نیاتاق به تو دادن ورود به ا نیچرا آقا ا دونمینم-دیکش یبه دوربرش انداخت آه پرحسرت ینگاه هی سحر

 ممنوع بود.

 چرا؟-دمیپرس یکنجکاو با

 ه؟یاسمت چ یکردم راست فیبرات تعر یروز هی دیشا-سحر

 زدم و گفتم:شهرزاد یلبخند

 .زمیخوشبختم عز یلیخ-سحر

 آقا غولِ کجاست؟ نیاتاق کار ا یراست-رو بهش گفتم یزیچ یادآوری با

کشتت بعدشم اتاقش آخر  یاگه بفهمه م سیه-دماغش گذاشت یرو سیه یکرد دستش رو به معنا یخنده ا سحر

 .نییپا یراهرو

 رو تکون دادم که از اتاق خارج شد. سرم

 بهشون نگاه کردم سرم شاخ درآورد. یکه برام آورده بود رفتم.وقت ییطرف لباسا به

 بپوشم عـــــــــــمـــــــــــرا!!!! نارویمن ا یچ

 مثل خدمتکار ها لباس بپوشم. امیاون دستور دادم حاال ب نیکردم به ا یعمر خانوم هیمن  اهیس صدسال

 اما قبال که بودم. یستین یچیتو ه ایبه خودت ب ؟شهرزادیخدمتکار هیکه تو  نهیاز ا ریمگه غ اما

 .یکه داشت یدغدغه ا یخوب ب یتموم شد، گذشت، اون روزا قبال

 لباس ها رو بپوشم. نیا تونمیبه هرحال من نم اما

 کنم. دایلباس مناسب پ هیطرف کمد رفتم تا بلکه بتونم  به

 کش بستم. هیرنگ موهام رو با  دیشلوار کتون سف هیبا  دمیبلند پوش نیزرد قشنگ آست کیتون هی

 .هیها چ یمسخره باز نیا دمیگشتم که سرم کنم که د یزیچ یشال دنبال
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 هیادا اطفارها چ نیخوب ا دهیمنو د یپسره هم موها نیسرم نبود و ا یحجاب ای یروسرکه منو به زور آوردن  یزمان

 .ارمیکه درب

 هم نبود اما ول راحت هم نبودم. یدیمق یلیخ آدم

 اومدم و به طرف پله ها رفتم. رونیاتاق ب از

 .دمیخودم د یچند تا از خدمتکار ها رو به رو رهینگاه خ نییپله ها که اومدم پا از

به  دونمیعمارت گذاشته بودم نم نیهمراه خود بهزاد پا به ا نکهیهم به خاطر ا دیشا ایچون به خاطر لباسم بود  دیشا

 .ستیهر حال اصال برام مهم ن

 مردک کج کردم. نیتوجه به خدمتکار ها راهم رو به سمت اتاق کار ا یب

 شد. دهین طرف شنمحکم بهزاد از او یچند ضربه به در نواختم که صدا ستادمیدر ا پشت

 تو. ایب-بهزاد

 باز کردم داخل شدم. در

 پرونده بود برگشتم. کی یپشت سرم بستم و به طرف بهزاد که سرش رو در

 بهم نگاه کرد. شییدسته طال نکیرو بلند کرد از پشت ع سرش

 که اخالقش صفره. فیخوشگله البته ح یلیخ میحق نگذر از

 چشماش برداشت اشاره کرد که جلوتر برم. یاز رو نکیع

 .ستادمیا زشیم یقدم جلو رفتم جلو چند

 .نیبش-بهزاد

 .موندینم یباق یمخالفت چیه یبود که جا یلحنش دستور یقدر به

 نشستم. زشیم یمبل روبه رو یرو آروم
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 نگاهم به اطراف اتاق افتاد. تازه

 بود. یبا ست مشک بایز یلیاتاق کار خ هی

 کرد. یبودنش کم نم کیاز ش یزیعنوان چ چیاما به ه رهیگیآدم دلش م یکچرا مش اه

 و زل زدم بهش. دمیبهزاد دست از نگاه کردن کش یباصدا

 خوب؟-بهزاد

 خوب؟ یتعجب گفتم:خوب؟چ با

 بگو از خودت؟-بهزاد

 الزم به ذکره؟-تکون دادم یسر

 بگم حتما الزم. ایکه من بپرسم  یهرچ-بهزاد

 .یپسره مغرور از خودراض ــــــــــــــــــشیا

 ل؟یاسم فام-بهزاد

 .یشهرزاد افتخار-

 نام پدر؟-بهزاد

 انگار اومدم ثبت احوال. زنهیحرف م یجور هی

 .یخسرو افتخار-حرص گفتم با

 .ادیبه نظرم آشنا م یلیخ-لب زمزمه کرد ریبه اصطالح پدرم رو ز لیمتفکر چندبار اسم فام بهزاد

 خودش. ینبود برا یپدرم کم کس یبشناس دمیدم باز یپوزخند

د کر یکارخونه ها رو ادراه م نیکه بزرگتر یهمون کس یی...تو دختر خسرویافتخار دمیدفعه بهزاد گفت:آره فهم هی

 داشت. یو تجارت دب
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 آره درسته.-

 

تنها  یبرا ادیم ادمیکه  ییپس تو چرا...اردوان گفت به خاطر مواد تو رو فروخته تا جا-تکون داد یسر یناباور با

 کرد. یفرزندش  همه کار م

هم بدجور شکست  یلیخ میما ورشکست شد کنهیبود اآلن اوضاع فرق م میشمرده گفتم:اون مال زمان قد شمرده

 .میخورد

 .یبدبخت شد نقدریچطور ا-بهزاد

 ادب. یب کهیهفت جدآبادت مرت یبگم بدبخت خودت خواستمیم

 .میآورد یال گفتم:بدبخت نه ما فقط بدشانسابروم رو بردم با یتا هی

 ؟یدیهمونه که لباس مخصوص نپوش ی...برایدختر نازپرورده خانواده افتخار-داد هیتک شیصندل یبه پشت بهزاد

به  یکنم قبول ول یکار م نجایکه اونا رو بپوشم من ا نیاز من نخوا-انداختم نییو سرم رو پا دمیکش یقیعم نفس

 عنوان اون لباس ها رو قبول کنم. چیه

 .یاز خانوادت بهم بد یشرح حال هی دیبا ازیموقع ن یاآلن که فعال کار دارم ول-بهزاد

 ؟یمن ینرفته که تو خدمتکار شخص ادتی یرو تکون دادم که بهزاد گفت:راست سرم

 نرفته. ادمینه -

 کنم. یادآوریرو برات  ییزایچ هیپس بهتره -بهزاد

 متفکر به خودش گرفت زل زد به من. یحالت آدما بعد

هرروز  من یایبه استقبالم ب دیباشه با ینداره ک یفرق امیم رونیکه از ب یزمان-کرد سیلباش رو با زبونش خ بهزاد

 اتاق آماده باشه. یتو شهیپس دوست دارم لباس حوله ام هم رمیگ یصبح دوش م

 .یکنیم زیبه بعد تو تم نیرو از ا اتاقم
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نداره چون توفقط خدمتکار  یواگرنه هم اشکال یکمکم کن هیهم به بق گهید یکارها یتو یتونیم یدوست داشت اگه

 ؟یشناسیسحر رو م یمن

 آره تکون دادم. یرو به معنا سرم

 به اون بگو. یخواست یزیقابل اعتماد تره اگه چ هیمن از بق یسحر برا-بهزاد

 .یصمرخ-گفتم که دستش رو بلند کرد یا باشه

 .دمیرفتم که که صداش رو از پشت سرم شن یسرجام بلند شدم داشتم م از

 داره هم سگ. ادیهم نگهبان ز نجایکن چون ا رونیفکر فرار رو هم از سرت ب-بهزاد

 فکر فرارم. یتو دونستیم انگار

 به سمتش بندازم از اتاق خارج شدم. ینگاه نیکوچک تر نکهیبدون ا یرو مشت کردم حت دستم

تر دخ هیزن مسن تر  هی کنهیپاک م ینشسته داره سبز ینهار خور زیم یسحر رو دمیطرف آشپزخونه رفتم که د به

 هم بودن. گهیجوون د

برام  چیدادن اما اون دختره اصال جواب رو نداد که ه یسالم کردم که سحر اون خانوم مسنِ جوابم رو با گرم آروم

 پشت چشم هم نازک کرد.

 .کنهیهم م ینگاه چه نازدختره عنتر  پوووف

 هست من بکنم؟ یکمک-زنشستمیپشت م آروم

 .ییآقا یبه هرحال تو خدمتکار  شخص زمینه عز-سحر

 اشکال نداره.-

 کنم. یرو برات معرف هیگفت:خوب بزار بق یباخوشحال سحر

 همه براشون احترام قائلن. نجایخاتون سرخدمتکار ا هیفخر-اون خانوم مسن اشاره کرد به
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رو  هیاز خدمتکار هاست حاال بق یکیهم  گمیب-کرد یداده بود به اپن داشت بهم نگاه م هیاون دختره که تک به بعد

 کنم. یم یهم بعدا بهت معرف

 شهرزاد نام داره. وستهیدختر خانوم خوشگل هم که تازه به جمع ماپ نیا-سحر

 کردم. یرو تکون دادم و اضحار خوشبخت سرم

 خاتون. هیفخر دیکن یکار م نجایوقته که ا یلیخاتون نگاه کردم با لبخند گفتم:فکر کنم شما خ هیفخر به

 .کنمیدخترم آره من سالهاست واسه آقا کار م کننیمنو خاتون صدا م هیبق-زد ینیخاتون لبخند دلنش هیفخر

 تکون دادم. یرو پر رنگ کردم و سر لبخندم

 

*** 

 بهزاد

 

 شدم. ادهیرو که راننده برام باز کرد آروم ازش پ نیماش در

 شده بودن رفتم. یکه مواد داخلش جداساز یبا دوتا از نگهبان ها به طرف خرابه ا دمیبه کتم کش یدست

داخل نور شدم من رو شناختن و با سالم کردن از سر راه  یاما وقت دنیما اول رومون اسلحه کش دنینگهبان با د دوتا

 کنار رفتن.

 کرد رفتم. یم یها جاساساز ونیکه داشت مواد داخل کام یشدم به طرف زمان داخل

 سالم کردن. ستادنیو ا دنیمن دست از کار کش دنیباد همه

 .دیسالم قربان خوش اومد-یزمان

 اجناسن؟ نایا-رو تکون دادم و به جنس ها اشاره کردم سرم
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 بله درسته.-یزمان

 هست؟ یچ-

 اصل مرغوب. اکیتر-یزمان

 از بسته ها را به دستم بدن. یکیهم اشاره کردم که  یتو دمیرو کش خماما

 برداشت به دستم داد. یاز نگهبان ها خم شد بسته ا یکی

 .دمیدستم جابه جا کردم آروم بو کش یرو تو بسته

 اصل بود. یادیز آره

 از کجا صادر شده؟-

 .میوارد کرد یقاچاق هیاز راه اروم میبار زد هیاز ترک-یزمان

 .گمیکه من م یگاه یمخف دیاریب دیبار بزن عیخوب سر لهیخ-تکون دادم یسر

 اما...-یزمان

 ؟یکنیم یکارها فضول یکه تو امنی یفهمیتو بهتر م-خشم بهش نگاه کردم با

 نگفت. یزیچ نییسرش رو انداخت پا یزمان

 شدم. نیها رو بار زدن منم سوار ماش اکیتر یوقت

 گاه قرار گرفت به طرف خونه رفتم. یمخف یکه مطمئن شدم اجناس کامل تو یوقت

 شدم. ادهیپ نیباز کرد از ماش نیدر ماش نگهبان

 طرف ساختمون رفتم وارد سالن شدم. به

 مطلق فرو رفته بود و سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. یکیتار یخونه تو تمام

 به طرف پله ها رفتم. آروم
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 دختره. نیبشم که چشمم افتاد به در اتاق ا داخل اتاق اومدم

 بود ش...شه...آهان شهرزاد... یچ اسمش

 افتاده. یبه چه فالکت نیهمه ثروت بب نیدختر با ا نیبود ا جالب

 یپاشنه نم کی یرو شهیدر هم چسبهیبه کام آدم نم شهیدار مکافاته هم ایکم کاله مردم رو برنداشت دن پدرش

 چرخه.

 رو از در اتاقش گرفتم و داخل اتاق شدم. نگاهم

 تخت افتادم.  یرو باز کردم رو رهنمیپ یها دکمه

 .تونمیبخوابم اما نم خواستیم دلم

 هم بزارم. یپلکام رو رو تونمیساله که خواب از چشمام رفته نم نیچند

 هم خوابم ببره هرشب کابوس...کابوس. اگه

 .شهیم یت برام تداعسخ یاون روزا پرمیاز خواب م ادیفر باداد

 

*** 

 شهرزاد

 

 پلکام رو باز کردم. یچشمام خورد آروم ال یکه تو ینور با

 سرجام نشستم. خیدفعه س هیبه بدنم دادم به دور برم نگاه کردم. یقوس کش

 چه خبره؟ نجایکجاست من کجام اآلن ا نجایا

 برام افتاده من اآلن کجا مقرر شدم. یاومد که چه اتفاقات ادمیکم  کم
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 دلم راه افتاد. یغم تو روزیاتفاقات د یادآوری با

 بشم.  ییجاها نیروز به عنوان خدمتکار وارد چن هیکردم که  یفکر نم چوقتیه

 .دهیرو نشون م6:30نگاه به ساعت انداختم که ساعت هی

 ورم زود بلند بشم.شدم اآلن مجب یاز خواب بلند نم ازدهیمن کمتر از ده  اوووف

 دوش گرفتم که هم خواب از کله ام بپره هم سرحال بشم. هیسرجام پاشدم و رفتم  از

 که از حموم اومدم حوله دور موهام رو باز کردم و با به همون حوله به جونشون افتادم و خشکشون کردم. یوقت

 به صورت شلوغ بستم.هم پام کردم موهام رو  یساق مشک هیو  دمیسه ربع پوش نیآست کیتون هی

 .زدیبود که بهم چشمک م زیم یرو یرنگ یلب صورت رژ

 .دمیلبام کش یکوچولو رو هیبرش داشتم  آروم

 .رونیفرستادم از اتاق رفتم ب نهیآ یخودم تو یبوس برا هی

و ته راهر یکیسالن باال بود  نیا یهم که فقط سه تا در تو ییپسره گفت اتاقش کنار اتاق منه و از اونجا نیا خوب

 پسره بهزاد. نیاتاق ا شهیاز اتاق من قرار داشت م یدر که با فاصله کم یکیهم اتاق من بود پس اون  یکی

 رفتم نییطور سرم رو انداختم پا نیطرف حموم باشه هم دیکه مغز احمقم فکر کرد شا ییطرف در رفتم از اونجا به

 تو.

 بلند کردن سرم کپ کردم. با

 شده بود. لیبه طرف من ما یبود کم ستادهیپشت پنجره ا بهزاد

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیمن ا یخدا یزل زده بود به من وا ظیاخم غل هی با

 در بزن. رونیبرو ب یندادن در بزن ادیمگه بهت -دیخشم غر با

 خارج شدم. عیواقعا کارم اشتباه بوده سر دمیفهم چون
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 .یمگه ادب ندار یبود تو کرد یچه کار نیاه خاک تو سرت شهرزاد ا ستادمیدر ا پشت

 در رو بازکردم داخل شدم. عیدر زدم وس دوباره

 به چهره نداشت. یبود اما اخم یهنوز چهره اش جد بهزاد

 .یندازیم نییپا یداخل که سرت رو مثل چ یایابروش رو برد باال گفت:مگه بهت اجازه دادم ب یتا هی

 .خوردیخون خونم رو م ینگفتم ول یچیه

 تو. ایدر بزن هروقت اجازه دادم ب رونیدوباره برو ب-بهزاد

 هم گذاشتم. یحرص دندون هام رو رو با

 کار ها رو بکنه. نیالزم نبود ا گهیاآلن د یدفعه اول اشتباه کردم ول درسته

 دفعه صبر کردم تا اجازه بده. نیدوباره خارج شدم در زدم منتها ا یزیگفتن چ بدون

 تو. ایب-ردآقا غولِ به گوشم خو یصدا

 داخل شدم در پشت سرم بستم. آروم

 اش کرد. یشلوار ورزش بیج یکامل برگشت طرفم دستاش رو تو حاال

 برم حموم. خوامیم-بهزاد

 رنگش نگاه کردم. یخاکستر یرو بلند کردم و به چشما سرم

 بشورمت. امیمن ب یبرو نکنه انتظار دار خوب

 سرپاش کنم. امیب دیاهروقت هم که بخواد بره مستراح من ب یانگار

 به زور خودم رو کنترل کردم. یفکر که من بهزاد سرپا کنم خنده ام گرفته بود ول نیا از

 بکنم؟ دیبا کاریاز خنده داشت گفتم:من چ ییکه رگه ها ییصدا با

 به طرف چپ چرخوند یسرش،رو کم بهزاد
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 برم شرکت. خوامیچون م یالبته لباس رسم یبرام لباس آماده کن دیهمونطور که گفتم با-

 .ستادیشد روبه روم ا کمیرو تکون دادم که نزد سرم

 .یبدم خانوم شهرزادافتخار ادیبهت ادب  دیبا یزیبا پوزخند گفت:قبل از هرچ بهزاد

 بده. ادیبهم  یکس ستین ازیمن خودم ادب دارم ن-شدم رهیچشماش خ یخشم تو با

 حدس زد. شهیاز وارد شدنت م یهه آره دار-رهیباعث شد خشم کل وجودم رو بگ شخندشین

 که داخل اتاق بود رفت. یچشمام به طرف در یاز جلو بعد

 خشم دستام رو مشت کرده بودم. از

 تو آقا غولِ شرف داره به تو. یغول برا فیح یعوض کهیمرت

 تازه به ست اتاقش افتاد. نگاهم

 .چقدر قشنگه ست اتاقش فوق العاده بود نجایا یوااااااااا

 .رایگ یلیخ یلیخ یمشک یست نقره ا هی

 گوشه اتاق بود انداختم و به طرفش رفتم. هیکه  یکینگاه به در کوچ هی

 شد. انیکه پر از لباس بود نما یکیکه باز شد و اتاقک کوچ دمشیکش آروم

 بابا... ولیواسه لباساش هم اتاق جدا داره ا نیا جـــــــــــــــانم

 .کیمردونه ش یاتاقک شدم دوربرم پر بود از لباسا داخل

 داره واسه خودش ها. یبهزاد هم عجب دفتر دستک نیا گمیم

ه ک یبا اون اخالق گند ارهیدمار از روزگارت درم ادیپسره م نیاآلن ا کنهیم یرو بررس یچ یدار یستادیا نجایا ونهید

 داره.

 طرف ست کت شلوار ها رفتم. به
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 .دمیکش رونیهم از رگال کروات ها ب یکروات مشک هیبرداشتم  ینفت یآب راهنیرنگ با پ یدست کت شلوار مشک هی

 تخت. یبراق هم براش ست کردم و گذاشتم رو یجفت کفش مشک هی

 انه؟؟؟؟یکنم برم  کاریحاال چ خوووب

له ام که حوص ادیاگه نرم هم تا اون ب یتکه بدون اجازه من رف یادب یباز ب گهیم رهیگیبرم که باز مثل سگ پاچه م اگه

 .رهیسر م

 رو تماشا کنم. رونیگرفتم بمونم و ب میتصم

 رو نگاه کردم. رونیداشت کنار زدم ب یمشک یرنگ که روش گال یاتاق رفتم پرده نقره ا یبه طرف پنجره قد آروم

 اتاق برعکس اتاق من بالکن داشت. نیا

 باکلن بود. یتو یو صندل زیدست م هیبزرگ بود  یلیبالکنش خ یبود ول جالب

 .ستادمیتخت ا کیدر حموم اومد از پنجره فاصله گرفتم نزد یدفعه صدا هی

 اومد. رونیکه دور کمرش بسته بود باال تنه اش لخت بود ب کیحوله کوچ هیحموم بازشد بهزاد با  در

 بهم نگاه کرد. یتفاوت یطرفم و با ب برگشت

 قرمز باز موند. یاسب آب هینم اندازه خود به خود گرد شد ده چشمام

 م؟یقرمز هم دار یآخه احمق مگه اسب آب خخخخ

 خاک برسرم ناخودآگاه رفت طرف باال تنه برهنه اش. زیه یچشما

 داره. یپک کسیبهم زده کثافت چه س یکلیجان عجب ه یا

 دفعه به طرفم قدم برداشت. هیکردم که  ینقصش نگاه م یب کلیباال رفته داشتم به ه یابرو هیبا  نجوریهم

 کنه؟یم نیچرا داره همچ نیا ایخدا یوا

 رفتم. یبهش عقب م رهیاومد به سمتم منم همونطور خ یکه م یخودم اومدم واکنش نشون دادم باهرقدم به



 عهپرنسس قل

 
31 

 

 کرد روش افتادم. ریدفعه پام به تخت گ هی

 .ستادیکرد باال سرم ا یاون چند قدم رو به طرفم ط اما

 رو بلند کردم بهش نگاه کردم. سرم

 صورتم دستش رو از کنار پهلوم رد کرد. یدفعه خم شد رو هی

 کنه؟یم یداره چه غلط نیا

 یکه براش آماده کرده بودم و رو ییکه لباس ها یاومدم واکنش نشون بدم و دستش رو بزنم کنار اما اون در حال تا

 زد. یام انداخت پوزخند دهیبه چهره متعجب ترس ینگاه کوتاه هیتخت گذاشته بودم از کنارم برداشت 

 پوزخندش به خودم اومدم اونم پشتش رو بهم کرد. با

 برم؟ تونمیگفتم:م یخشدار یجت از سرجام بلند شدم با صدا مثل

 گفت:آره برو. راشیمحکم گ یصدا باهمون

 .رونیطرف در پرواز پرواز کردم به سرعت زدم ب به

 خنده. ریزدم ز ستادمیدر ا پشت

 بهم تجاوز کنه. خوادیلحظه که اومد سمتم فکر کردم م هی

 یم افیخدمتکار رو ا کیکه اآلن نقش  ییهمه دبدبه کبکبه به تو نیاون با ا وانهیچقدر احمقم آخه دختره د امنیخدا

 خنده. رینقصش زدم ز یب کلیه یادآوریبا با  کنه؟دوبارهینگاه م یکن

 .رهیگیکه مثل سگ پاچه م نهیفقط تنها مشکلش ا پیهم خوشگله هم خوشت شییبود ها خدا یا کهیعجب ت المصب

 لبم رو گاز گرفتم لبخند زدم. شیادآوری با

 بدترم نگاه تورو خدا. زیاز صدتا پسر ه من

 که منم انجام بدم. ستین یکار نمیسمت پله ها رفتم تا بب به
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*** 

 

م داره الز یزیحضرت آقا چ نیا مینیتا بب میبود ستادهیبزرگ صبحانه نشسته بود منو خاتون هم ا زیپشت م بهزاد

 .انهی

 آشپزخونه مشعول خوردن بودن. یخدمتکارها تو هیبق

 خاتون؟-بهزاد به گوشم خورد یصدا

 بله.-خاتون

 از خانوادت چه خبر؟-بهزاد

شما رو از سرمون  هیخدا سا شیشما پسرم با لطف شما دخترمم رفت سر خونه زندگ یگو یدعا-زد یلبخند خاتون

 کم نکنه.

 .ینگو خاتون تو حکم مادر برا من دار یجور نیا-زد یلبخند مچهیبا گوشه لبش ن بهزاد

 شد. رهیزد با محبت به بهزاد خ یلبخند خاتون

 بزنه. هیبه بق هیبلده کناکردم فقط  یحرفا من فکر م نیبهزاد و ا جـــــــــــــــان

 خاتون برو صبحانه بخور.-بهزاد

 ...نیالزم داشته باش یزینه آخه گفتم چ-خاتون

 .گهید ینه کس مونهیم نجایبه بعد شهرزاد هست اون ا نیاز ا ستین یازین گهید-بهزاد

 ابروش رو برد باال. یتا هیبهم نگاه کرد  بعد

 هم سکوت کردم. یتو دمیهمون فقط اخمام رو کش یبرا یریو پاچه گ یپرون کهیکردن باهاش مصادف بود با ت لج
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 آشپزخونه. یبهم انداخت رفت تو ینگاه هی خاتون

 بهزاد هم بعد از کوفت کردن صبحانه اش کتش رو برداشت به طرف در رفت. آقا

 ازش که برم بدرقه اش. ادیهم خوشم م یلیخ ستادمیهمون جا ا منم

 طرفم برگشت. و به دیپاشنه پاش چرخ یرو

 استقبالم. یکه اومد نمیگردم دوست دارم بب یبرم ینره وقت ادتی-بهزاد

 رفت. دیراهش رو کش بعدم

 که آقا صبحانه اش رو زهرمار کنه فشارم افتاد به خدا. ستادمیساعته ا کیخر  کهیافتادم اه مرت یصندل یرو

 

*** 

 بهزاد

 

 کردم. یم یشرکت نشسته بودم داشتم پرونده ها رو بررس یتو

 اتاق زده شد بعد از اونم ساسان داخل اتاق شد. در

 .یاتاق باش یکردم تو یعه فکر نم-با تعجب بهم نگاه کرد ساسان

 ؟یدر زد یگفتم:پس واسه چ یالیخ یب با

 .یریداخل اتاق پاچه نگ یگفتم اگه باش یبس که بداخالق-ساسان

 ل پرت کرد.مب یتفاوت بهش نگاه کردم که خودش رو رو یب همونطور

 اه بهزاد خسته شدم؟-ساسان

 ؟یاز چ-
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 از تو از رفتارات از نوع حرفات.-بهم انداخت ینگاه ساسان

 مگه چشه؟-

 گوشه. ستیبا حرص گفت:چش ن ساسان

 نگفتم. یزیزدم وچ یپوزخند

 .یکن یخودت رو نابود م یدار-تکون داد یسر ساسان

 ندارم. یآدم نابود شده فرق هیاالنش هم با  نیمن هم-

 برداشتم و از اتاق خارج شدم. یصندل یتوجه به ساسان کتم رو از رو یب بعد

 زدم. رونیاز شرکت ب یالزم به منش یاز سفارش ها بعد

 شدم. ادهیباز کرد و من پ نیدر ماش راننده

 دادم. یاقتدار به طرف ساختمون حرکت کردم در جواب سالم نگهبان ها فقط سرم رو تکون م با

بال استق یقدمم به سالن چشمم به شهرزاد افتاد که منتظر برا نیخدمتکار ها در باز کرد که با گذاشتن اولاز  یکی

 بود. ستادهیمن ا

 لب جوابش رو دادم. ریطرفم حرکت کرد آروم سالم کرد که ز به

 گرفته چطور رفتار کنه. ادی نکهیخوبه مثل ا نه

 همه آروم شده. نیچطور ا یاده افتخارتعجب داره دختر ناز پرورده خانو یبرام جا اما

 د؟یندار اجیاحت یزیبود گفت:به چ نییو کتم رو گرفت همونطور که سرش پا فیک

 چهره اش بود گفتم:نه. خیکه نگاهم م همونطور

 حرکت کردم داخل اتاقم شدم. یطرف پله ها به

 تر بهتر. کیتار یرو روشن کردم هرچ آباژور
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 و به چهره خودم نگاه کردم. ستادمیا نهیآ یجلو رفتم

 کرده بود. ریینکرده بودم اما رفتارهام کامال تغ یظاهر راتییتغ

 من خبر نداره؟ یمگه از زندگ یچرا سنگدل شد یسرد شد نقدریتو چرا ا گهیم ساسان

 سرم اومده؟ ییدونه چه بال ینم مگه

 خروارها خاک ریهمون شب مردم دفن شدم ز من

 شد شکست. من باهمون اتفاق خم کمر

 شدم. ریآره من پ شهیم ریبا مردن دل هم آدم پ یگاه ستیشدن مو ن دیکه فقط سپ یریپ

 متولد شد. یبهزاد خشن جد هیاون بهزاد خنده رو شاد  یجا به

 .رمیام رو بگ دهیقسم خوردم انتقام دل داغ د من

 

*** 

 شهرزاد

 

 .گذرهیعمارت م نیاز اومدنم به ا یهفته ا کی

 افتاد. یاتفاق هی نمیخودم برنامه بچ یفرار اقدام کنم هر بار که خواستم برا یموفق نشدم برا هنوز

که  رمیصاحابم رو بگ یزبون ب نیا ینتونستم جلو نکهیهفته چند بار با بهزاد دعوام شد اونم به خاطر ا کی نیا یط

 شد. نیزم ریز یشدنم تو یمنجر به زندون

 قد علم کنم. یبهزاد تهران یتا جلو ختیخشمم رو برانگ شتریکرد بلکه بکارش نه تنها منو آروم ن نیا

 .بیعج یلیبهزاد برام خ یرفتارها
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 شده بود میرنگش داشت که باعث کنجکاو یخاکستر یته اون چشما یزیچ هی

 چشماش بود. یتو یراز نهفته ا هی

 .شهیسفت سخت نم نقدریآدم ا هیمشکل بزرگ دردناک واال  هیداشت  یمشکل هیپسر  نیا

 الزم داشت براش آماده کنم. یزیبودم تا اگه بهزاد چ ستادهیشام ا زیم سر

 فلک زده بشم. چارهیشکم ب نیتا منم برم به فکر ا گهیخوب زودتر کوفت کن د خورهیمثل الک پشت غذا م اه

بود حفظ کنم به همون منوال مختل شده  ستادنیسرپا ا ادیگرفتم تا تعادلم رو که از ز یاز دستام رو به صندل یکی

 زل زدم با بهزاد. یظیغل یلیهم با اخم خ

 چشماش. یبه همون صورت زل زدم تو اوردمیخودم ن یکرد اما به رو رمیدفعه سرش رو بلند کرد با نگاهش غافلگ هی

 بابات رو خوردم؟ ه؟ارثیچ-بهزاد

 آب هم روش. هیآره -زدم یپوزخند

 نکرد. جادیچهره اش ا یتو یرییتغ چیه

شامت رو که -بلند شد زیاما برخالف تصورم فقط از پشت م کنهیدماغ دهنم رو عوض م یجا ادیکردم اآلن م فکر

 اتاقم باهات کار دارم. ایب یخورد

 رفت. دیراهش رو کش بعدم

 .هبا من داشته باش تونهیم یکاریبهزاد چ یعنیبود که  نیطرف آشپزخونه پرواز کردم اما ذهنم همش مشغول ا به

 

 چند ضربه به در نواختم  ستادمیدر اتاقش ا پشت

 شدم تا جواب بده. منتظر

 .اتویب-بهزاد
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 رو فشار دادم و در بازکردم داخل اتاق شدم. رهیدستگ

 داخل اتاقش با ژست دخترکش نشسته. کیش ریتحر زیپشت م دمیطرفش که برگشتم د به

اجازه  یادگرفتیهه -کرد ینگاه خاص براندازم م هیصورتش خونه کرده بود داشت با  یرو یکه پوزخند همونطور

 خوبه... یریبگ

 زدن. هیباز شروع کرد به من کنا نیا

ه زر زر نتون گهیببندم که د ونیدور گردنش پاپ رونیدارش رو از حلقومش بکشم ب شیبرم اون زبون ن گهیم طونهیش

 کنه.

 تفاوت بودن. یجام بدم بان تونمیکه فعال م یراه تنها

 .یتوجه باش یکن نسبت به اون نفله ب یخودت رو حفظ کن سع یآرامش و خونسرد پس

 .کینزد ایبهش نگاه کردم که گفت:ب یتفاوت یب با

 جلوقدم برداشتم. به

 .نیبش-بهزاد

 کردم. یاوامرش رو اجرا م یآدم آهن کی مثل

 انداختم. نییتخت نشستم و سرم رو پا یرو

 بهش نظر کنم. یسرم رو بلند نکردم که گوشه چشم یخودم حس کردم اما حت ینگاهش رو به رو ینیسنگ

 نگاه کنم. ختشیریب افهیکه به ق ادیازش خوشم م یلیخ

 به گوشم خورد. صداش

 کار واجب باهات داشتم. هیچون  یایخوب خبرت کردم ب-بهزاد

 رو بلند کردم بهش نگاه کردم. سرم



 عهپرنسس قل

 
38 

 

 کار؟یگفتم:چ یآروم یصدا با

بعد بهت  یدیکه تو هم تمام کمال جوابم رو م پرسمیبم و محکم گفت:اول چندتا سوال ازت م یبا همون صدا بهزاد

 .خوامیازت م یکه چ گمیم

 نگفتم بهش نگاه کردم تا بلکه اون زبون مرده شور برده اش رو بچرخونه حرف بزنه المصب. یزیچ

 هفت تا کفن بندازه. دیرج کنه آدم باکلمه حرف بخواد از اون دهن مبارکش خا کی تا

 .دونهیم یرو که کرد یاشتباه یکه انگار تمام کارها کنهیهم بهت نگاه م یجور هی

 ؟یدرس خوند نمیاول بگو بب-بهزاد

 آره-رو با زبونم تر کردم لبام

 ؟یخوند یچ-بهزاد

 .یبازگان تیمدر-

 جالبه مگه چندسالته؟-ابروش رو  باال برد یتا هی بهزاد

 سال22-

 ؟یدار یبازگان تیسن مدرک مدر نیبا ا یتعجب گفت:تو چطور با

 .میارشد هم بخونم که ورشکست شد یزدم قرار بود برا یهمون جهش یداشتم برا یادیمن به درس عالقه ز-

 خوبه... یلیخوبه خ-نگاه خاص بهم انداخت گفت هی بهزاد

 نداشنم ینوع حرف زدن نگاهاش حس خوب نیچرا ازا دونمینم

 داره. یکاراش قصد منظور خاص نیکردم با ا یم احساس

 .یمن باش یبه بعد مشاور کار نیکه تو از ا خوامیم-بدون مقدمه گفت بهزاد

 رو با شدت بلند کردم بهش نگاه کردم. سرم
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 ه؟یکارا چ نیخدمتکار ساده ام پس ا هیمن  یشده مشاور کار ونهینکنه د گهیم یچ نیا

 

*** 

 بهزاد

 

 چنان سرش رو با شدت بلند کرد که فکر کنم گردنش رگ به رگ شد. یباش میبهش گفتم مشاور کار یوقت

 بود. داریرنگش پد یعسل یچشما یاز تو تعجب

 تعجب هم داشت. یجا خوب

 خدمتکار بوده اآلن بشه مشاور. هیفقط  روزیکه تا د یکس

 بکنم. یازدختر رو وارد ب نیا دیبه هدفمم که شده با دنیرس یمن برا اما

 صنم باال داشته باشه. هی دیکنه پس با یخدمتکار باهام همکار هیمثل  تونهیاون که نم اما

 ؟یچ یعنی..عی...یلکنت گفت:چ...چ با

 .یکنیکارها کمک م یبهم تو یمشاور کار یشیبه بعد تو م نیاز ا گمینداره م یچ یعنی-

 ؟یکنیم یکار نیهمچ یبا شک گفت:واسه چ شهرزاد

توهم برت نداره چون من فقط دارم بهت لطف  الیاما بهتره بگم خ یکلفت نباش گهیپوزخند گفتم:بده که د با

 ست؟؟؟ین نطوریبزرگ خدمتکار باشه ا یکه دختر افتخار ستی.خوب نکنمیم

 بهم نگاه کرد. دیرو بلند کرد با ترد سرش

 واال... یقبول کن یتومجبور-ابروهام افتاد نیب یاخم

 چشمام نگاه کرد. یترس تو با
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 آخه چرا؟-شهرزاد

 ؟یدش رفهمیش یقبول کن یتو هم مجبور زنمیفقط من حرف م نجایا ارمیب ادتیکه من گفتم قانون رو بهتره  نیهم-

 موند. ینم یباق یگونه اعتراض چیه یگفتم که جا یجمله ام رو جد یبهم بپره اما بقدر خوادیدونستم م یم

 .آره تکون داد یرو به معنا سرش

 یاکار دیتو هنوزم با شهیعوض نم زیچ چیه رمیدوش بگ خوامیاتاقم چون م یایفردا صبح م-شدم لیبه جلو ما یکم

 کار حرف بزنم حاال هم برو. نیباهات در مورد ا خوامیفقط فردا م یمنو انجام بد

 دستم اشاره کردم که از اتاق خارج بشه. با

 سرجاش بلند شد آروم به طرف در رفت. از

 شد به سرعت از اتاق خارج شد. مونیبگه که پش یزیخواست چ یدر مکث کرد م یجلو

 .ستادمیفرستادم از سرجام بلند شدم پشت پنجره ا رونیخارج شدنش از اتاق نفس حبس شده ام رو ب با

 .دنیرنگم روشن کردم شروع کردم به کش ییبرداشتم با فندک طال زیم یاز رو یگاریس

 .گارهیس کنهیومم ممدت آر نیکه ا یزیچ تنها

 .ستیکه مهم ن نمیبیدختر وارد ماجرا کنم اما اآلن م نیخواستم ا ینم

 .رمیکنم که فقط بتونم انتقامم رو بگ یم یهزاران نفر رو قربان من

 عذاب. یسخت یسالها دور انتقام

 میشهرزاد رو از زندگ دمیکه به خواسته ام رس یدارم و زمان ازیبه اهدافم ن دنیرس یدختر تو نیفعال به وجود ا من

 ...یراحت نیکنم به هم یمحو م

 

*** 
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  شهرزاد

 

 دادم. هیاتاق رو بستم و بهش تک در

 که از التهابم کم بشه. دمیکش یقیعم نفس

 .کنهیبه آدم نگاه م نیپسره چرا همچ نیا ایخدا یوا

 .کنهیکه تا ته وجودت نفوذ م کنهینگاه م یجور هی

 طرف تخت رفتم روش نشستم.ام رو از در گرفتم به  هیتک

 ه؟یکارها چ نیا نیداره ا یمردک چه مشکل نیاصال ا هیچه کار نیا

 سرم بود که دونه به دونه اش بدون جواب مونده بود  یسوال تو یکل

 بود. یعصب یآدم جد یلیسوال هام رو ازش نداشتم خ دنیجرعت پرس یحت

 .گهیفکر نکنم اگه الزم باشه خودش فردا بهم م زایچ نیبه ا ادیکردم ز یسع

 مگه بده که بشم مشاورش. بعدشم

 رو انجام بدم که حاصل رشته مورد عالقه ام هست. یتونستم کار یخدمتکار نبودم تازه م گهید ینجوریا

 دلم بود. یتو یترس هی اما

 انتخاب کنه. شیشاور کارخدمتکار رو به عنوان م کیهمه دبدبه کبکبه چطور ممکنه  نیاون با ا آخه

 .شنیآدم ها براش خم راست م نیلب تر کنه بهتر اون

 واال. دونمینم

 و به خواب رفتم. دمیپتو خز ریفکرها ز نیهم با
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 .دارشدمیاعصابم بود از خواب ب یمضخرف ساعت که مثل مته رو یصدا با

 رفتم. یبهداشت سیو به سرعت به طرف سرو دمیمثل فنر از جا پر شبیاتفاقات د یادآوری با

 وبه طرف اتاق بهزاد رفتم. دمیدست لباس مناسب پوش هیبه خودم دادم  ییصفا هی نکهیا بعداز

 با دستام چند ضربه بهش نواختم. ستادمیدر ا پشت

 .اتویب-شد دهیبم و مردونه اش شن یصدا

 باز کردم داخل شدم. در

 .نیجلو و بش ایب-به طرفم انداخت ینگاه بهزاد

 به طرف تختش رفتم و روش نشستم. شبیمثل د ریز سربه آروم

 کردن. یدستم شروع کردم به باز یانگشتها با

 آروم بودم. نقدریمرد ا نیچرا در مقابل ا دونمینم

برخوردار بود که خواه ناخواه ازش  یمرد جوان از چنان اقتدار نیآروم قرار نداشتم اما ا چوقتیکه من ه یحال در

 بردم. یحساب م

 سر اصل مطلب. میخوب بهتره بر-بهزاد

 جابه جا شدم و بهش نگاه کردم. یحرف کم نیا دنیشن با

 من درسته؟ یمشاور کار یقرار بود بش ادتهیرو که  شبمید یحرفا-بهزاد

 تکون دادم. دییتا یرو به معنا سرم

 شده نکنه زبونت رو موش خورده؟ یزبونت درازتر بود چ یقبال که خدمتکار بود-زد یپوزخند

 .شهیاحترام گذاشتن تا نذاشتن رو متوجه نم نیفرق ب اروی نیا نکهیبهم برخورد مثل ا یلیخ

 چشم حسودا هنوزم سرجاشِ. یگفتم:به کور تیهم با عصبان یتو دمیرو کش اخمام



 عهپرنسس قل

 
43 

 

 نشد. جادیچهره اش ا یتو یرییتغ چیاما ه شهیم یکردم اآلن عصب فکر

 کرد گفت: یبهم نگاه م یکه با حالت خنث همونطور

 شدم. یداشتم نگران م گهیپس هنوزم زبونت سرجاش د نه

 تفاوت باشم. یکردم ب یباعث اعصاب خرد کردنِ پس سع شتریآدم ب نیخدا کلکل با ا یا

 هست؟ ادتیرو که  شبمید یحرفا-ابروش رو باال برد یتا هی بهزاد

 آره.-

 .یرو ندار یمخالفت چگونهیکه حق ه یدونیرو هم م نیمن و ا یمشاور کار یقرارشد تو بش-بهزاد

 آدم زورگو سکوت محض بود. نیا یجواب من برا تنها

رام ب دیکار هست که با نیاما چند مونهیم یسرجاش باق یقبل نیقوان-دستش رو تکون داد گفت یخودکار تو بهزاد

 .یانجام بد

 بکنم؟ دیبا کاریچ-زبون بازکردم باالخره

 .یخوریبه بعد با من غذا م نیاز ا-خم شد زیم یرو یکم بهزاد

هم مونده که خدمتکارا  نیهم یچ گهیبه بعد با تو غذا بخورم چشم د نیگفت از ا یچ نیا جــــــــــــــــان

 .ارنیبرام حرف در ب

تا چند وقت که نه تا  هیکارا چ نیکردم خشمم رو کنترول کنم گفتم:منظورت از ا یم یکه سع یاعتراض در حال با

 توکه... میباهم غذا بخورد دیکرده که با رییتغ ین خدمتکار آقا بودم حاال چم شبید نیهم

 گفت: یجد یلیرو قطع کرد با لحن خ حرفم

 نکهی؟ایا گهینه کس د زنمیفقط من حرف م نجایمگه قبال بهت نگفته بودم که ا ـــــــــسیهـــــــــــ

 هم به خودم مربوطه. دمیکار انجام م نیچرا دارم ا

 ادامه داد یداد و با لحن ترسناک هیتک شیصندل یپشت به
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 یارک شمیواال مجبور م یکار رو قبول کن نیپس بهتره بدون دردسر ا یریمن...اس ی...دستایکه نرفته تو...تو ادتی-

 .ادیخوشت ب ادیرو باهات انجام بدم که که فکر نکنم ز

 و ترسناکش رعب وحشت به دلم انداخت. یجد لحن

 ده؟یرو که بگه انجام م یهرکار دیفهم یته اون چشماش داره که آدم م یچ یورنجیمرد چرا ا نیا

 ؟یدیچشماش رو تنگ کرد و گفت:فهم یکم بهزاد

 کردم. نییترس سرم رو باال پا با

 زد گفت یبهار کیکوچ میبه اندازه نس یلبخند محو بهزاد

تو  یکارها یعمارت تا رو ادیاز روزها م یشرکت دارم اون بعض یهم تو یمشاور کار کیخوبه قانون دوم...من -

 کیکه قبال به عنوان  یی...قانون سوم تمام کارهایگونه خارج شدن از عمارت ندار چینظارت داشته باشه تو حق ه

 ؟یمتوجه شد یدیرو دوباره انجام م یدادیخدمتکار انجام م

 آره متوجه شدم.-

 خوبه حاال بلند شو لباسام رو آماده کن.-بهزاد

 ؟یریاممم شما شرکت م-رجام بلند شدمس از

 آره.-بهزاد

 به طرف حمام رفت  بعدم

 سرم به طرف اتاقک لباس هاش رفتم. یآشفته وهزاران فکر تو یباذهن

 انتخاب کردم. یدست لباس رسم کی

 از اتاقش خارج شدم. عیسر

ه بشه ولش کن اگ یه بهزاد عصبنه چون اگه بگم امکان دار ایکنم به خدمتکارها بگم  کاریچ دیحاال با دونستمینم

 .گهیالزم باشه خودش م
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*** 

 

 صبحانه کنار بهزاد نشسته بودم و بهزاد هم زیسرم

 آروم در حال صبحانه خوردن بود. یلیو خ یتفاوت یب با

 رفت. ینم نییاز گلوم پا یچیمن ه اما

 .رونیمن شدم مشاور بهزاد چشاشون از حدقه زد ب دنیفهم یوقت خدمتکارها

 افتادن. یتعجب کرده بودن که داشتن پس م یقدر به

 که بهزاد موضوع رو مطرح کرد خصمانه تر شد. یاز زمان گمینگاه ب مخصوصاً

 بهزاد عادت داشت. یکارها نیبه ا نکهیموضوع گذشت خاتون بود مثل ا نیتفاوت از کنار ا یکه ب یکس تنها

 بلند شدم. زیاز پشت م از اون تیبلند شد منم به تبع زیبهزاد از پشت م یوقت

 .دمیکش یبا بلندشدن بهزاد نفس راحت یانگار

 رفت خارج شد. یطرف خروج به

 بسته شدن در به خودم اومدم که نشون از رفتن بهزاد بود. یصدا با

 رو جمع کنن. زیسرجام ولو شدم و خدمتکارها اومدن م دوباره

 تا ادامه صحبتشون رو بشنوم. ستادمیهمون جا ا دمیشن گمیآشپزخونه که اسم خودم رو از زبون ب یبرم تو اومدم

 مخ پسره رو زد؟ یدختره مارمولک چجور یدیعه عه عه د-گمیب

 ه؟یچه حرف نیا گمیبا اعتراض گفت:ب سحر

 .دختره از اوناست نیکارها بلد بود معلومه دختره خوب کارش رو بلده من گفتم ا نیبهزاد از ا گمیمگه دروغ م-گمیب
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 تا به حسابت برسه. کنمیم فیخاتون تعر یتمام حرفات رو برا یبگ گهیکلمه د کیبخدا -سحر

 ؟یکنیدفاع م ییدختره هرجا نیتو چرا همش از ا دونمیخوبه تو هم نم-گمیب

 یدختر ب هیارزش نداره بخوام به خاطر  دمیخوب د یکه ول رمیخواستم برم حالش رو بگ یخورد م یخونم رو م خون

 فرهنگ اعصابم رو خراب کنم.

 گرد کردم به طرف اتاقم رفتم. عقب

 

*** 

 بهزاد

 

رو که جنس وارد کرده بودم رو  ییپرونده ها یسر هیباهم  میشهرزاد نشسته بودم داشت یاتاق کارم روبه رو یتو

 .میکرد یم یبررس

 .هیجد یلیکارش خ یدختره تو نیکه ا ادیم خوشم

 نگاه به پرونده انداختم  هی

 کن. ادداشتیکاغذ  کی یتو گمیرو که م ییزایخوب چ-

 برگه ها خارج کرد آماده نوشتن شد. یاز البه ال دیبرگه سف هی شهرزاد

 پرونده انداختم و شروع کردم به گفتن یرو رو سرم

 ...یشیشامل لوازم آرا یوارد شده از دوب یجنس ها-

 داره. یشیتجارت لوازم آرا شهیکه هم یزد گفت:دب یحرفم تموم نشده بود که شهرزاد پوزخند هنوز

 دادم هیمبل تک یپشت به
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از  گهید ینسبت به کشورها یشیاز لوازم آرا رانیداره و چون در ا یرتبه خوب یشیانواع لوازم آرا دیدر تول یدب-

 .هیعال ییدرآمد زدا یاز راه ها یکیتجارت  نیبرخورد داره خوب ا ییاستقبال باال

 تکون داد. دییتا یشد سرش رو به معنا رهیدستم خ یپرونده توبه  شهرزاد

 سم؟یبنو یچ گهیخوب د-شهرزاد

 کردم به گفتن مطالب. شروع

 چشماش رو بادستش فشارداد. دیکش یا ازهیکار نوشتن تموم شد شهرزاد خم یوقت

 امشب بسه برو استراحت کن. یبرا-

 یزیبهش بزنم و به فکر استراحتش باشم به همون منوال هم چ یحرف نیکرد من همچ یبهم نگاه کرد فکرنم باتعجب

 نگفت از سرجاش بلندشد.

 رو با زبونم تر کردم لبام

رستم ف یرو م یکی سیکن تمام مطالبش رو برام بنو یپرونده رو ببر فردا بررس نیعمارت ا امیمن فردا فکرنکنم ب-

 .رهیبگ لیکه عصر ازت تحو

 برداشت به طرف در رفت. زیم یتا برگه خودکار رو از روگفت خم شد پرونده چند یا باشه

 زه؟یچ گمیبرگشت طرفم و گفت:م دوباره

 بود. اوردهیاسمم رو به زبون ن هنوز

ته خودش داش یبرا ییایبرو ب یزمان هیدختر  نیباشه ا یکرد هر چ یبه اسمم اضافه نم یشوندیپ نیکوچک تر یحت

 شکر و تعجب داره. یجا کنهیم یجا هم که باهام راه اومده و داره همکار نیتا هم رهیهم ازش انتظار نم نیاز ا شتریب

 بهش نگاه کردم تا ادامه حرفش رو بزنه. یسوال

 تا با من هم کارکنه؟ نجایا ادیشرکتت م یتو یکه مشاور کار یگفت یمن من گفت:مگه تو نم یکم با

 !؟یخوب که چ-
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 دیبه گوشه ابروش کش یدست شهرزاد

 ومده؟یکه چرا تا حاال ن نهیم امنظور-

بدم من هر  حیبهت توض دیمسئله هم با نیتورو خدا نکنه به خاطر ا نیزدم و همراه با تمسخر گفتم:بب یپوزخند

 .ستیبه تو هم مربوط ن دمیکه دلم بخواد انجام م یکار

 در رو باز کرد خارج شد. یحرف چینقش بست بدون ه شیشونیپ یرو یظیغل اخم

 که صداش کل اتاق رو فرا گرفت. دیچنان بهم کوب در

 پر رنگ تر شد. پوزخندم

 .یدخالت نکن یبهزاد تهران یبمونه تو کارها ادتی گهیسرجات تا دفعه د یشستیم یجور هی دیزبون دراز با دختره

 

*** 

 

 کردم. یفکر م ندهیشرکت نشسته بودم داشتم به آ یتو

 .داکنمیپ ییبتونم روشنا ندهیآ یتو نکهیمگه ا شهینم دهید یریگذشته ام که خ یتو

 خواد بکنه. یم کاریانبار من چ یکردن جنس ها تو یبعد از مخف نمیسر به اردوان بزنم بب کی دیبا امروز

 .رهیبگ لیرو بفرستم تا بره پرونده رو از شهرزاد تحو یکیاومد قرار بود  ادمیبود که  ریدرگ ذهنم

 بهتر از ماهان. یک خوب

 بده. ادیکار به اون دختره زبون دراز  یسر هی نکهیبا شهرزاد آشنا بشه هم ا تونهیم هم

 رو گرفتم. یبرداشتم شماره منش تلفن

 بله قربان.-یمنش
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 اتاق من. ادیبگو ب یبه سپهر-

 رو قطع کردم و منتظر اومدن ماهان شدم. یگوش بعدم

طرف من صادر شد در باز شد قامت ماهان در درگاه در  که از یبعد چند تقه به در خورد که با کسب اجازه ا نیچندم

 شد. انینما

 .ادیدستم اشاره کردم تا جلوتر ب با

 .ستادیشد ا کینزد زیقدم به م چند

 د؟یداشت یسالم قربان امر-ماهان

 .میحرف بزن دیبا نیبش-

 مبل چرم داخل اتاقم نشست بهم نگاه کرد. یرو ماهان

 عمارت من. یریم یشیاآلن بلند م نیهم-کردن یدستم باز یکردم با خودکار تو شروع

 ؟یچ یبا تعجب گفت:برا ماهان

 مشاورم شده بهش دادم. نکهیاز حضور شهرزاد و ا یمختصر شرح

 با تعجب بهم نگاه کرد ماهان

 د؟یهم داشت یا گهیبه مشاور د ازیمگه شما ن یجسارت نباشه آقا ول-

 چطورمگه؟-سرم رو کج کردم یکم

 پا اون پا کرد نیا یکم ماهان

وجود  به یو مشکل ادینتونه از پس کارها برب دیکمه شا یلیدختر سنش خ نیا دیکن یم انیطور که شما ب نیآخه ا-

 .ارهیب

 من دخالت کنه. یکارا یتو تونهیماهان رو دادم پرو شد فکرکرده چون مشاورم شده م نیبه ا باز
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 ابروم رو دادم باال یتا هی

 داشته باشه درسته؟ یکنم به تو ربط یفکر نم-

 .نییجوابم جا خورد سرش رو انداخت پا از

 .دیگیبله درست م-ماهان

 سرجاش بلند شد از

 بدم. لتونیتحو ارمیب رمیخوب پس من برم پرونده رو بگ-

 .رمیببر بده به ساسان من اآلن از شرکت م یپرونده رو که گرفت-

 حتما.-ماهان

 شدن دادم از سرجام بلند شدم و بعد از برداشتن کتم از اتاق خارج شدم. اجازه مرخص نکهیاز ا بعد

 داد. لمیتحو یبلند شد لبخند مضخرف زیمن از پشت م دنیبا د یمنش

 شد به طرف آسانسور رفتم. ظیغل اخمم

 بود رفتم. ستادهیکه راننده ام کنارش ا نیخارج شدم و به طرف ماش دمیرس نگیبه طبقه پارک یوقت

 عقب جا گرفتم. یصندل یرام باز کرد من رورو ب در

 د؟یبر یم فیگفت:عمارت تشر زدیسوار شد همونطور که استارت م راننده

 

 نه برو خونه اردوان.-

 گفت به طرف خونه اردوان حرکت کرد. یچشم راننده

 شدم و دوربر رو از نظر گذروندم. ادهیرو که باز کرد پ نیماش در

 بودن. ستادهیآماده باش ا شهیها مثل هم نگهبان
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 گرفتم. شیمحکم راه ورود به سالن رو در پ یقدم ها با

 که بهم سالم کرد. دمیسر نگهبان رس به

 اردوان کجاست؟-

 بردن آقا... فیبه استخر تشر-سرنگهبان

ت قرار داشکه استخر در اونجا  ینیرزمیکه از قضا ز الیو اطیح یو دوباره عقب گرد کردم به طرف انتها دمیکش یپوف

 حرکت کردم.

 استخر شدم. طیرفتم وارد مح نییپا نیزم ریز یپله ها از

 اردوان در حال شناکردنِ و دفتر دستکش هم در حال خم راست شدن هستن. دمینگاه به اطراف انداختم که د هی

 متوجه حضور من شد دست از شناکردن برداشت بهم نگاه کرد. یطرفش حرکت کردم که وقت به

 سر داد یباال اما برخالف تصورم قهقه ا ادیتا اردوان ب ستادمیاستخر ا لبه

 تو پسر... ایداخل بجنب ب ایب یدیبه موقع رس-

 .میحرف بزن دیاردوان با رونیابیب-

 استخر اومد ازش خارج شد. یبه طرف نرده ها دیلحن محکم منو شن یوقت

 کرد به خشک کردن سرش.از خدمتکارهاش بود گرفت شروع  یکیاش رو که دست  حوله

 .دیسرکش یاز خدمتکارها بود برداشت کم گهید یکیکه دست  یپرتغال آب

 طرفم اومد روبه روم قرارگرفت. به

 شده. یپره پسر چ یلیتوپت خ-اردوان

 ترشد ظیغل اخمام

 شون؟یببر یایانبار من پنهان شده مگه قرار نبود ب یتو تو یماهه که جنسا کی بایپرنباشه تقر یخوایم-
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 -باال انداخت ییابرو اردوان

 رو بدن. بشیبچه ها ترت گمینداره م یکه ناراحت نیخوب بهزاد ا یلیخ یهست یعصب نقدریپس بگو چرا ا آهان

 نگفتم و بهش نگاه کردم. یزیچ

 .نیبش ایب یستادیچرا ا-اردوان

 استخر رفتم و روش جا گرفتم. یروبه رو یطرف صندل به

 به روم جاگرفت.رو یصندل یهم رو اردوان

 مکث گفت:از دختره چه خبر؟ یبعد از کم اردوان

 رو از استخر گرفتم و زل زدم به اردوان. نگاهم

 دختره؟کدوم دختر؟-

 زد یلبخند اردوان

 .شیهمون که به زور ازم گرفت-

 منظورش شهرزادِ. دمیافتاد فهم میدوهزار

 ؟یکنیابروم رو بردم باال گفتم:هنوز بهش فکر م یتا هی

 دشیپوست سف ادمهیهفت رنگش  یهنوز چشما دمشیکه د یآشکارگفت:معلومه از همون روز اول یباحرص دوانار

 بود. یا کهیچشممه عجب ت یجلو

 .دیکش قیچشماش رو بست با لذت نفس عم اردوان

 چندش به اردوان نگاه کردم. با

 یسرش م ییبود معلوم نبود چه بال یم نجایچشمش شهرزاد رو گرفته اگه ا دونمیبود م یآدم هرزه عوض اردوان

 آورد.
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چون محاله بدمش  یکن رونیگفتم:بهتره فکر شهرزاد رو ازسرت ب یانزجار نگاهم رو ازش گرفتم وبالحن محکم با

 رو مطمئن باش. نیدست تو ا

 کلمه رو متوجه شد. کیانگار که از تمام جمله ام  اردوان

 ...یلبخند گفت:پس اسمش شهرزادِ چه اسم برازنده ا با

 گفتم؟ یچ یمتوجه شد-

 بهم نگاه کرد تیبا جد اردوان

 کنم فقط اون دختر رو بده به من. یم یبگ یبهزاد هرکار-

 .ارمیب نییبلندشم فکش رو پا خواستیم دلم

 بود اما محاله که بزارم دستش به شهرزاد برسه. یاول هم آدم هوس باز دختر باز از

 حاال حاال ها با اون دختر کاردارم. من

 چون محاله بزارم دستت بهش برسه. یکن رونیگفتم:بهتره فکرش رو هم از سرت ب ظیاخم غل با

 کرد یهم متقابال اخم اردوان

دختر رو به  هیاومد اآلن داره سنگ  یمعنوان از جنس مخالف خوشش ن چیکه به ه یجالبه....بهزاد یلیجالبه...خ-

 عوض شده هان؟ یچ زنهیم نهیس

 ییِبایتعجب هم نداره دختر ز یپس بگو البته جا یآهان توهم روش نظر دار-زد ادامه داد ینگفتم که لبخند یزیچ

 هان؟ ینکنه ازش استفاده هم کرد

 ت کررم.کنترلم رو ازدست ندم دستم رو مش نکهیسرجام بلند شدم به خاطر ا از

 نکن اردوان. یکیشده ام گفتم:منو با خودت  دیکل یدندون ها یال از

 تر جنس هارو عیبه طرفش برگردم گفتم:بهتره هرچه سر نکهیو بدون ا ستادمیرفتم که وسط راه ا یطرف خروج به

 داره. یچون صبر منم حد یاز انبار من خارج کن
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 خارج شدم. نیزم ریبه سرعت از ز و

 

*** 

 شهرزاد

 

 پرونده. یموهام فروکردم و چشمام رو انداختم رو یال خودکار

 کنم. یکارم یزهرمار نیا یبند دارم رو کیسه ساعته  اآلن

 .ادهیکنم بس که قطور ز یشاه رو براش بررس نیکه انگار دادن شجره نامه ناصرالد ستین یکار پرونده

 کردم. ادداشتیچندتا برگه  ینکات الزم رو تو تمام

 شدم. رهیخ رونیشتن برداشتم و به باز نو دست

 بهزاد افتادم. شبید یرفتارها ادی

 باهاش دوکلمه حرف بزنه. کنهیکه آدم رغبت نم خچالِیسرد  یقطب شمال به قدر یپسر مثل سرما نیا

 ته قلبم بهش دارم. یاعتماد هیمنوال بازم  نیبه ا اما

 .داکردمیهم نسبت بهش پ یحس تشکر قدردان هیبر اعتماد  عالوه

 .اومد یسرم م ییبودم و اون موقع معلوم نبود که چه بال ریباشه اگه بهزاد نبود اآلن من تو چنگال اردوان اس یهرچ

 .دهیجاش رو به تنفر انزجار م رهیم نیحس ها از ب نیکه تمام ا کنهیم یبهزاد بداخالق یمواقع به قدر یبعض اما

 درکش کنم. تونمیه من نمهست ک یزیچ هیوسط هست  نیا ینکته ا هی اما

 ه؟یهمه خدم حشم چ نیدفتر دستک ا نیخونده پس ا یبازگان تیپسره شرکت داره مدر نیاگه ا خوب

 پرشده از نگهبان؟؟؟ اطیح چرا
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 اونور برن. نوریا یبا نگهبان راننده شخص دیکه نصف مردم شرکت دارن با هینجوریا اگه

 دم دستگاه شده. نیوسط پنهون شده که باعث ا نیا یکار هی ییماجرا هی

 ارم؟یسر درب دیکه هست من با یهرچ

 

ده رو بفرسته تا پرون یکیرفته که بهزاد قراره  ادتیکارت رو انجام بده نکنه  نیآخه بتوچه دختره فضول بش یوا یا

 .رهیبگ لیرو ازت تحو

 دتر تموم بشه.شروع به کارکردم تا زو یشتریب تیموضوع باجد نیا یاداوری با

 .دمینفس راحت کش هیبه بدنم دادم  یساعت تمام کارها تموم شد من کش قوس میاز ن بعد

 .داشدیپ گمیهوا بازشد قامت نحس ب یکه در اتاقم ب زدمیچرت م داشتم

 نگاه کردم که با اخم بهم زل زده بود. بهش

 چهره ام مچاله شد. ناخودآگاه

 حال بهم زن داره دختره نکبت. تیشخص هی ادیبدم نم یچکیاز ه ادیدختر بدم م نیکه من از ا یقدر به

 بهش نگاه کردم تیعصبان با

 ؟یدار کاریتو چ یایم یهو چته مثل چ-

 نازک کرد یپشت چشم گمیب

 .نتتیاومده بب یکی-

 تعجب گفتم:منو؟ با

 در کنار رفت تعارف زد. یجوابم رو بده از جلو نکهیا بدون

 بشه. ینه...به تو تعارف بزنه که چبامنه خوب معلومه که  وا
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 داخل اتاق شد. یپیبود که پسرجوون خوش پوش و خوشت ریباخودم درگ ینجوریهم

 تعجب کرد. دنمید با

 .ستادمیجلوش ا ینجوریدل غافل بدون پوشش سر هم یا دمیخودم اومدم که د به

 .کشمیاز دست تو م کشمیم یکه هر چ گمیخدا لعنتت کنه ب یا

 سرم انداختم. یتخت افتاده بود رفتم رو یسرعت به طرف شالم که رو به

 انداخت. نییعملم سرش رو پا نیا دنیباد پسره

 رفت در رو بست. رونیبهم زد از اتاق ب یپوزخند گمیب

 شناختمش. یکه از قضا اومده بود مالقات من و بنده هم نم ییآقا نیمن بودم و ا حاال

 .گهیبه هم د میو هردو زل زده بود میبود دهستایوار وسط اتاق ا مستأصل

 طرف مقابلم دهن باز کرد باالخره

 شهرزاد خانوم؟-

 رو تکون دادم سرم

 د؟یشناس یمنو از کجا م اوردمیبله خودم هستم اما شما رو به جا ن-

 زد یلبخند قشنگ پسره

 بهزاد. یآقا یهستم مشاورکار یمن ماهان سپهر-

 بامن کار کنه. ادیبود که قرار بود ب یهمون مشاور نیپس ا آهان

 زدم و به تختم اشاره کردم یافتاد لبخند میدوهزار یوقت

 .دینیبش دییبفرما دیخوش اومد یلیبله بله خ-

 تشکر کرد به طرف تخت رفت روش نشست. رلبیز
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 دراور رو برداشتم و روش نشستم. نهیآ یهم صندل خودم

 ...آهان ماهانونیاون که اسم دختره حامد...هما وانهیبود ماهور نه د یاسمش چ نینگاه به ا هی

 .ییبه چه اسم پر مصما به

 از بنده ساخته است؟ یخوب چه کار-

 و ببرم. رمیبگ لیرو که از قضا دست شماست تحو یکه پرونده ا دمیبنده خدمت رس-ماهان

 د؟یستیبهزاد ن یمگه شما مشاور کار دیآورد فیتعجب گفتم:شما به خاطر پرونده تشر با

 زد یلبخند ماهان

 یاربا شما همک دیبه بعد با نیکه بنده از ا دیهستم مگه شما خبر نداشت یتهران یآقا یچرا درسته بنده مشاور کار-

 داشته باشم؟

 جا خوردم. دنتونیچرا خبر داشتم اما با د-رو بازبونم تر کردم لبام

 با تعجب گفت:چرا؟ ماهان

 جواب دادم صادقانه

  دیجوون هست یلیمرد مسنه اما شما خ هیکردم مشاور بهزاد  یآخه من فکرم-

 زدم. یاز تموم شدن حرفم لبخند بعد

 کرد یکوتاه خنده

 متاسفانه. دیمجبور دیمنو تحمل کن دیبه هرحال شما با گهید-

 .هیچه حرف نینه ا-زدم یخجل لبخند

 

 از اون از سرجام بلند شدم. تیاز نحوه کار گفت و بعد از سرجاش بلند شد که منم به تبع یکم ماهان
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 رفت. ادمی دیفتون؟ببخشیشر یلیخوب خانوم...فام-ماهان

 شهرزاد هستم.-

 شرمنده بشم. یکس شیپ گهید خوامیبشناسه نم دمیترس یرو نگفتم م میلیفام

 شرکت بدم. لیتا من ببرم تحو دیپرونده رو بد دیاگه لطف کن حیصح-ماهان

 داخل اتاق پرونده رو برداشتم و به دست ماهان دادم. زیم یرو از

 کرد و از اتاق خارج شد. یاز تشکر خداحافظ بعد

 تخت نشستم. یسرم برداشتم و رو یرفتن ماهان شال رو از رو با

 باهاش کار کنم. دیکه من با یِهمون کس نیپس ا عه

 بشه اما ظاهرا دایهم پ یتیافراد با شخص نیچبند بساط آقا بهزاد هم یدونستم تو یهم بود نم یچه پسر خوب یآخ

 بهزاد مثل خودش مشکل اعصاب روان ندارن. انیاطراف

 

 

*** 

 

 

 عمارت. یبودم تا قدم نحسش رو بزاره تو ستادهیبه استقبال بهزاد ا یدر ورود یجلو

 .شهیخارج م ژنیاکس یانگار شهیکه داخل عمارت م یاما هم زمان کشمینفس راحت م هی ستیکه ن یتازمان

 .گذرهیشده م نیعمارت نفر نیماه از اومدنم به ا کی
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ر پ زیه یباز نگاه ها تونسمیاتاق حبس کردم نم یخداروشکر زود متوجه شدم و خودم رو تو نجایاردوان اومد ا کباری

 تنم تحمل کنم. یاز هوسش رو رو

 پسر گل بود. یلیخ میشرکت سرسامون داد یهم با ماهان کارا یچندبار

 

 محکم داخل شد. یعمارت بازشد بهزاد با قدمها در

 به طرفش قدم برداشتم و سالم کردم. آروم

 .ارهیرو ازدستش گرفتم و کمک کردم تا کتش رو از تنش در ب فشیک

 بهم انداخت یطوالت نگاه

 اتاقم باش. یتو گهید قهیچند دق-

 مرد متفر بودم اه حال بهم زن. نیشد چقدر من از ا یبود که باعث خشمم م یدستور شهیمثل هم لحنش

 

 و در زدم. ستادمیدر اتاقش ا پشت

 از کسب اجازه داخل اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. بعد

که از لحظه ورودم به اتاق  یبه طرف تخت رفتم و روش نشستم و زل زدم به بهزاد عیبهم بگه سر یزیچ نکهیا بدون

 نظر داشت. ریتمام حرکاتم رو ز

 ؟یهست یپرو و گستاخ یلیدختر خ یدونست یگفت:مآروم  بهزاد

 زدم یپوزخند

 .یزنیحرف رو م نیکه ا یستینفر ن نیتو اول-

 .یگربه چموش وحش هیمثل -بهزاد
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 .شیرنگ ینگفتم و با اخم زل زدم به چشما یزیچ

 رو دوست دارم. یوحش یگفت:اما من رام کردن گربه ها یخاص یلیبه جلو خم شد وبالحن خ یکم

 .یبکن یتونینم یغلط چیگفتم:ه یتر شد وبا تند ظیغل اخمم

که به خودش اومد  هیرو بهش بزنم اما بعد از چند ثان یحرف نیباور نداشت که من چن یشوک انگار یرفت تو اول

 نقش بست. شیشونیپ یرو یاخم بزرگ

 کلمات از دهن صاب مرده ام خارج شد نیشوکم که چطور ا یخودمم هنوز تو من

 بلند شد وبه طرفم اومد.سرجاش  از

 .یغول زبونت رو نگه دار نیا یجلو یریمیعباس دخلم اومده خوب دختره احمق م احضرتی

 سرت آورده؟ ییکه نرفته چه بالها ادتی یپسره ا نیبه ا دنیماه مدام در حال پر کی نیا یتو

 سرم رو بلند کنم و بهش نگاه کنم. دنشید یکه مجبور شدم برا ستادیا باالسرم

 ؟یگفت یچ نمیتکرار کن بب گهید کباریگفت: یهمون لحن عصب با

 کردم به اعصابم مسلط باشم و نترسم. یسع

 و با من من گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 .یبکن یتوتینم ی...غ...غلطچی..گ...گفتم...که ه...همن

 تم.وبه عقب رف دمیتخت خز یزدم و رو یغیبرداشت که ج زیکه حرفم تموم شد به طرفم خ یوقت

 .دیتخت نشست و منو به طرف خودش کش یرو کنارم

 رو از پهلوم رد کرد ودور کمرم حلقه کرد منو به خودش فشرد. دستش

 از صورتش قرار داشت. یکوتاه یلیبغلش بودم و صورتم در فاصله خ یتو ییجورا هی

 .شیعصب یچشما یترس زل زدم تو با
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 ان؟ه ارمیسرت ب تونمیم ییچه بال تیرفته به خاطر زبون دراز ادتیکرده اش گفت:مثل که  کیکل یدندون ها یال از

 رفته؟ ادتی-زد ادیصورتم فر یتو بلند

 هم فشار دادم. یکه زد چشمام رو از ترس رو یخاطر داد به

 با اخم بهم زل زده. دمیچشمام رو باز کردم که د هیاز چند ثان بعد

 دمم آره؟ یرو یزاریاونوقت پا م ارمیسرت ب ییچه بالها تونمیکه م یدونیگفت:م یبه آروم بهزاد

صورتم پخش  یاز سر خشمش رو یبود نفس ها یعصب یلیقدرت حرف زدن نداشتم اون لحظه خ یعنینگفتم  یزیچ

 با ترس لرز زل زده بودم بهش. شدیم

 کنه؟؟؟ کاریچ خوادیم دونستمینم

 آخه دختر؟ یبش مونیکه بعدا مثل سگ پش یبزن یحرف یلعنتت کنه شهرزاد مجبور خدا

 بکنه؟؟؟ یچه غلط خوادیم نیخود خدا ا ایرو جلو آورد  صورتش

 دهیرو خم کرد و به سمت گردنم برد لب*اش مماس با گردنم قرار گرفته بود نفس هاش به پوست گردنم کش سرش

 داد. یقلقلکم م شدیم

دورش کنم اما نه دستام توانش خواستم از خودم  یخراب بود م یلیحالم خ ریناپذ فیحس توص هیداشتم  یحس هی

 رو داشت نه قدرتش رو.

 نه؟ ایگفته بودم  ینیبیبهت گفته بودم با من کل ننداز که بد م-بهزاد

 رو نداشتم. یعکس العمل چیشوک بودم که توان ه یتو یبه قدر اما

س پ گذرهیمنوال م نیهم هم گهیکه دفعه د ستیمعنا ن نیبه ا نیاما ا گذرمیآروم م رتیدفعه از سر تقص نیا-بهزاد

 .یریبهتره حواست رو جمع بگ

 دوارمیکوچولو دارم ام هیهد هی هتیتنب یگفت:اووووم برا یگردنم فاصله گرفت که دوباره توقف کرد وبا لحن خاص از

 .ادیخوشت ب
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ردنم دفعه گ هیکه  هیبده پس چرا اسمش رو گذاشته تنب هیهد خوادیکردم که اگه م یم لیتح هیسرم تجز یتو داشتم

 سوخت.

 گردنم به کل وجودم رخنه کرد... یرو شیآت

 چشمام. یلب*اش رو از گردنم جدا کرد و دوباره زل زد تو یبعد از مکث طوالن بهزاد

 سرعت بهزاد کنار زدم و مثل برق از اتاقش خارج شدم و به طرف اتاق خودم رفتم. به

 

 دادم همونجا سر خوردم. هیبستم و به در تک در

 .دتشیکه بهزاد بوس یگلوم همون قسمت یاشتم رورو گذ دستم

 رو به خودش داد. یکار نیچطور جرعت همچ یلعنت

 شهرزاد؟؟؟ یچطور جلوش رو نگرفت تو

 اصال توان مقابله با اون آقا غولِ رو داشتم. رمیاون هرکول رو بگ یتونستم جلو یدختر مگه من م یشد ونهید آخه

و حس اش ر کهیت شیش کمیبغلش قشنگ عضالت ش یتو دیمنو کش یبهزاد ها وقت نیا هیا کهیالمصب عجب ت یول

 کردم.

 گردنم زد. یکه رو یحس تازه ناب نسبت به بوسه ا هیدارم  یچرا حس خاص دونمینم یول

بکنه هفت تا کفن  یغلط نیچن خواستیاردوان م نیکرد مثال هم یکار رو م نیبهزاد ا یجا یا گهید یکس اگه

 چرا فرق داشت. دونمیانداخته بودم اما بهزاد نم

 یتونستم تو یاتفاقات خوب نم نیبا افتادن ا یاما لعنت دنشید امیبهزاد باهام کار داشت که گفت ب یراست اه

 .یبگ یخواست یم یچ نمیبگم خوب بهزاد جون بگو بب رهی...خرهیچشماش زل بزنم...خ

 ف تخت رفت.بلند شدم و به طر آروم

 و به سقف زل زدم. دمیپتو خز ریز
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 نطوریمن ظاهرا که ا یباشه اما برا یعیامر طب هی دیاون شا یصورتش نگاه کنم درسته برا یتو یفردا چجور حاال

 .ستین

 ساعت چند بود که خوابم برد. دمیبه اتفاقات امشب فکر کردم که نفهم نقدریا

 

 

*** 

 

 

 رفتم. یراه م تیاتاقم با عصبان یتو

 خواست بزنه رو مطرح کنه. یم شبیکه د یبهزاد اومد داخل اتاقم تا درمورد حرف شیپ قهیدق چند

 .فتادهین یاتفاق چیه شبیبرخورد کرد انگار که د یعیطب یلیاما بهزاد خ دمیچقدر خجالت کش دنشیبا د دونهیم خدا

 اهشون برم.همر دیهفته برن اصفهان منم با نیبهزاد گفت که قراره آخر هم آقا

به خاطر  یاما بقدر گهیخوب خودت برو د یدار کاریچ گهیاصفهان با من د یبر یخوایتو که م یآخه مرد حساب خوب

 اصفهان؟؟؟ میبر دیکه جرعت نکردم ازش بپرسم چرا با دمیکش یخجالت م شبیاتفاقات د

 ندارم که بخوام باهاش برم. یاومده که من اصال مانتو کفش درست حساب ادمیهم تازه  اآلن

 دارم. یمشکل نیرو بزارم کنار برم به بهزاد بگم که من چن یخجالت کوفت نیگرفتم ا میهمون تصم یبرا

 انداختم نهینگاه به آ هیرو جمع کردم و  عزمم

موهام رو  دمیسه ربع هم روش پوش نیکت کوتاه آست هیحلقه بود  نیبودم که آست دهیزانو پوش یلباس بلند تا رو هی

 .ختمیصورتم ر یبه صورت شلوغ بستم و چندتار مو رو

 اتاق خارج شدم به طرف پله ها رفتم. از
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 مبل نشسته. یبهزاد رو دمیکه د نییپا امیتا پله مونده بود که ب دوسه

 حرف... دیبهزاد با یه-همونجا داد زدم از

 دیدهنم ماس یکرد ادامه حرفم تو یبهم نگاه مکه کنار بهزاد نشسته بود داشت با تعجب  یدختر جوون دنیبا د که

 ساکت شدم.

 کرد. یاز حدقه در اومده بهم نگاه م یهم داشت با تعجب چشما دختره

 .کنهینگام م ینجوریچرا بهزاد داره ا گهید هیک نیا وا

 

 

 

*** 

 

 بهزاد

 

 .دیهم نپرس یسوال ینگفت حت یزیاصفهان چ میبا شهرزاد حرف زدم و گفتم که قراره بر یوقت

 .زاشتینم رونیشد پاش رو از عمارت ب یفضول بود که تا از کل ماجرا خبردار نم یدختر به قدر نیبود چون ا بیعج

 کرد. یبود بهم نگاه نم ریهم سربه ز همش

 شده. یختیر نیا شبید یافتاد که به خاطر اتفاق ها میدوهزار تازه

 .ادیکه بهش ب بکنه یکار هیواقعا...شهرزاد و خجالت؟؟؟ بهیعج
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بکنم اما  یکار نیخواستم همچ یکرد منم نم یم یرو ادهیاعصابم پ یرو دیخودش بود نبا ریتقص شبید البته

 دختر کنترلم رو از دست دادم. نیا یچرا جلو دونمینم

 مبل نشسته. یپگاه رو دمید نییپله ها که اومدم پا از

 کرد؟ یم کاریچ نجایتعجب بهش نگاه کردم پگاه ا با

 نجا؟یشده که اومده ا یوقت روز اصال چ نیا اونم

 .ستادیاز سرجاش بلند شد ا دنمیسمتش قدم برداشتم که متوجه ام شد و به طرفم برگشت با د به

 ؟یکیچه عل یگفت:سالم زهرمار سالم کوفت چه سالم تیسالم کردم که با عصبان آروم

 شده؟ یباز چ-بهش نگاه کردم باتعجب

 هان؟ یخودت خبر ندار یعنی یپرسیازمن م-پگاه

 تکون دادم یسر

 .دمیپرس یدونستم که از تو نم یخوب اگه م-

 زد یپوزخند پگاه

 ؟یخبر ندار یچیاز ه ریآهان تو کال پسر آروم سر به ز-

 طرف مبل رفتم و روش نشستم به

 ؟یعصبان نقدریشده که ا یها حاال چ یبا توپ پر اومد-

 دستایبه طرفم اومد رو به روم ا پگاه

 هان؟ یکنیم تیخانوادت رو اذ نقدریتو چرا ا-

 اخه؟ کنمیم کاریو گفتم:مگه چ دمیکش یپوف
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 چارهیچرا تن اون پدر ب رهیمیم یداره از دل نگران یبفهم یتو شعور ندار یدیمادرت رو نم یچرا جواب تلفنا-پگاه

 ؟یلرزونیات رو م

 داشتم. یلیدل هیجواب ندادم حتما  یوقت-

 بوده؟ یچ لتیدل نمیگفت:عه نه بابا خوب بگو بب یبا لودگ پگاه

 رو به طرف مخالف چرخوندم سرم

 داشته باشه بهت بگم. یکنم لزوم یفکر نم هیکامال خصوص لمیدل-

 .هیدردت چ شمیمن متوجه م یچه نگ یکنارم نشست گفت:تو چه بگ پگاه

 نگفتم. یزیکردم و چ سکوت

 یدار یپس واسه چ شهینه نم شهیمثل سابق م یهمه چ یصه بخورغ ینیگفت:آخه اگه تو بش یبا لحن آروم پگاه

 ؟یدیخودت رو عذاب م

 من از دل شکسته کمر خم شده ام. دهیخبر داشت از دل داغ د یبگم ک ینگفتم خوب چ یزیسکوت کردم و چ بازم

 شهرزاد سکوت عمارت شکسته شد. یصدا با

 حرف... دیبهزاد با یه-

 طرف نگاه کرد. نیپگاه ادامه حرفش رو خورد با تعجب به ا دنیبا د که

 هفت رنگش بود. یدختر چشما نیچهره ا تیجذاب نیشتریکردم ب یم زشیداشتم آنال نطوریهم

 دختر نظر داده. نیا یاردوان افتادم که هنوزم رو ادیگفتن هفت رنگ  با

 دفعه پگاه با تعجب از سرجاش بلند شد به طرف شهرزاد رفت. هی

 چشماش زل زد. یپگاه قرار گرفت تو یاومد و روبه رو نییهم پا یدوسه تا پله آخر رو شهرزاد

 ؟یگفت:تو...دوست...دختر...بهزاد دیبا ترد پگاه
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 هم. یحرف صورتش مچاله شد اخماش رفت تو نیا دنیبا شن شهرزاد

 برگشت طرفم یباناباور پگاه

 ؟یدایارها انجام مک نیخونه ات تو از ا یتو یبهزاد تو دختر آورد-

 کردن دادیاومدم دهن باز کنم شروع کرد به داد ب تا

 .یدیرو راه م ییدخترا نیکه مقدسه چن یخونه ا یتو یکشیخجالت نم-

 تر شد. ظیبعد با دستش به شهرزاد اشاره کرد که اخماش غل و

اال از چندبار تا ح نمیبگو بب یاریکه دختر م دهیرس ییبرات متاسفم بهزاد خاک برسرت کنن حاال کارت به جا-پگاه

 ...یادامه بد ینجوریبه کارات هم یخوایخارج م یریپس بگو چرا نم یکارا کرد نیا

 رو گرفته بود. هیکرد اجازه حرف زدن از بق یداد م غیگفت ج یداشت چرت پرت م زیر هی

 .گهیگفت:ســـــــــــاکت باش د تیشد با عصبان زیدفعه کاسه صبر شهرزاد لبر هی

 رو ازش نداشتم. یادیفر نیساکت شد با تعجب بهش نگاه کرد خود من هم از دادش جا خوردم انتظار چن گاهپ

 ستادیاش ا نهیبه س نهیبه طرف پگاه اومد و س شهرزاد

 نجایداره دخترم من ا یصبر منم حد یاز دهن مبارکت در اومده بارم کرد یخانوم جووووون ازاون موقع هرچ نیبب-

 خدمتکارم...خدمتکار. هیفقط 

 زد یاول با تعجب به شهرزاد  نگاه کرد بعد پوزخند پگاه

 گردن؟یم یختیر نیتاحاال خدمتکارا ا ی...از کیخدمتکار هینه بابا فقط -

 شهرزاد اشاره کرد. یبه لباسا بعد

 بدم. حیلحظه آروم باش تا توض هیطرفشون رفتم و گفتم:پگاه جان  به

 طرف شهرزاد اشاره کردم به
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 رو مهمون عمارتِ. یچند وقت کیمنه و  یشهرزاد مشاور کار-

 چشمک نا هیبا تعجب بهم نگاه کرد که  شهرزاد

 دور از چشم پگاه بهش زدم. محسوس

 به طرف پگاه اشاره کردم بعد

 خانوم هم پگاه نام داره و دخترعمه بنده است. نیا-

 ؟یرو از اول نگفت نیخوب چرا ا یگیعه راست م-به لبخند باز شد  به شهرزاد انداخت لبش ینگاه پگاه

 خفه بشه. دمیبه سمت شهرزاد رفت محکم بغلش کرد که من ترس بعد

 خواستم اون حرفا رو بزنم. ینم خوامیشهرزاد جون معذرت م-پگاه

 .الیخیچندبار پشت پگاه زد و گفت:نه بابا ب شهرزاد

 .میو روش نشست میطرف مبل ها رفت به

 بود که پگاه گفت: ستادهیمستاصل وار ا شهرزاد

 گلم؟ ینیشیجان چرا نم شهرزاد

 انداخت. نییمبل از ما نشست و سرش،رو پا نیدورتر یاجبار رو یزد از رو یلبخند کم جوون شهرزاد

 

 

 بهزاد؟-رفتم که شهرزاد صدام زد یکه پگاه رفت داشتم به سمت پله ها م یوقت

همه احساسات صدا نزده  نیمنو با ا چکسیکردم تا حاال ه دایپ یحس هیمم رو صدا زد اس یوقت یچرا ول دونمینم

 بود.

 نگاش کردم. یطرفش برگشتم و سوال به



 عهپرنسس قل

 
69 

 

 .میباهم حرف بزن دیبا-نییسرش رو انداخت پا شهرزاد

 .شنومیخوب م-

 قدم به سمتم اومد. کیحرف سرش رو بلند کرد و  نیا دنیشن با

 ...زهیخواستم بگم که خوب چ یبا من من گفت:من م شهرزاد

 زه؟یگفتم:چ یخشک با

 بگم؟ یچطور دونمیمن نم یدونیخوب م-شهرزاد

 شهرزادحرفت رو بزن وقت ندارم.-دمیکش یپوف

 حرف چنان سرش رو بلند کرد که احساس کردم گردنش رگ به رگ شد. نیا دنیشن با

 آوردم. یچند وقت بار اول بود که اسمش رو به زبون م نیا یاسمش رو از زبون من نداشت آخه ط دنیشن انتظار

 خوب من لباس الزم دارم. یلیخودش اومد گفت:خ به

 گفت. یحرفش رو زد که متوجه نشدم چ عیسر نقدریا

 ؟یالزم دار یچ-

 لباس-شهرزاد

 ؟یگفتم:لباس؟مگه لباس ندار باتعجب

 تکون داد یسر یبا کالفگ شهرزاد

 .زاستیچ نجوری...کفش...افینه منظورم مانتو...ک-

 افتاد. میدوهزار تازه

 ابروم رو بردم باال یتا هی

 .یرفتن ندار رونیتو که حق ب یخوایم یچ یپوشاک رو برا نیاونوقت ا-
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ندارم اگه قرار باشه به  یچیاصفهان خوب من ه میها مگه قرار نبود بر ستیو گفت:تو کال حالت خوب ن دیکش یپوف

ا من افتضاح ب ختیر نیبا ا یکن یمرتب باشم تو اصال رغبت م کیش دیشاور کنارت باشم بام ایکارفرما  کیعنوان 

 ؟یبچرخ

 .ستادمیاش ا نهیبه س نهیطرفش قدم برداشتم و س به

 چشمام نگاه کرد. یرو بلند کرد تو سرش

 که منو رام کنه که ظاهرا موفق هم شد. زهیچشماش بر یهست تو تیمظلوم تیمعصوم یکرد هرچ یسع

 چشمام نقش بست. یلحظه چهره معصوم بهار جلو هی دیآن دلم لرز کیبهم نگاه کرد  یاونجور یوقت

 دمیکش یقیعم نفس

 بازار. میریساعت پنج آماده باش م-

 ممنون. یلیخ یمرس یهوا گفت:وا دیپر یتا بناگوش باز شد با خوشحال ششین

 .دیبعد به سرعت به طرف اتاقش دو و

 

 

*** 

 شهرزاد

 

 

 گهیم زنهیچهار تا داد م ای کنهیلهم م زنهیکردم قبول کنه فکر کردم م یبهش دادم فکر نم دیخر شنهادیپ یوقت

 هوا برت نداره. یپرو شد دمیسر چهار صبا به روت خند رهیدختره خ

 خواست بپرم شاالپ شاالپ ماچش کنم. یکه قبول کرد دلم م یزمان اما
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 رفته. یگربه کدوم گور یایبازه ح یزیخوب در د اما

 گرفتم که آماده بشم. میپنج شده تصم کیساعت نزد دمید یوقت

 به صورتم بدم. ییصفا هینشستم تا  شیآرا زیم پشت

در آخر  دمیرنگ پشت چشمام کش یدود هیکوچولو سا کی دمیرو به مژه هام کش ملیر دمیخط چشم پهن کش هی

 رنگ زدم. یجگر عیرژ ما هی

 بپوشم؟؟؟؟؟ یحاال چ خوب

 وجود نداشت که من بپوشم. ییمانتو چیه متاسفانه

 لباس قشنگ بپوشم که مثل مانتو باشه. هیگرفتم  میهمون تصم یبرا

 .دمیزانو پوش یرنگ تا رو یسارافون مشک هیروش هم  دمیرنگ پوش دیسف یاسک قهی هی

 .رونیب ختمیر یور هیهم سرم کردم و موهام رو  یشال مشک هیتنم هم قشنگ بود  یمثل مانتو بود تو سارافونِ

 رو پام کردم از یرنگ یمشک یصندل ها فیهمون بدون برداشتن ک یشد برا ینم دایپ نجایهم که ا فیاهلل ک الحمد

 رفتم. رونیاتاق ب

 کرد؟ دایداخلش پ شهیدخترونه رو م یبوده که همه لوازم ها یاتاق مال ک نیا دونمینم

 کردن سالن هست. زیدر حال تم گمیب دمیکه د رفتمیم نییاز پله ها پا داشتم

 پوزخند زد. هیبه سرتاپام زل زد  دیمن دست از کار کش دنیباد

 چشم غره بهش رفتم که به طرف آشپزخونه رفت بلند...بلند شروع کرد به حرف زدن. هی

 نگرو هم به چ ییها کهیبا قالب خوب ت کننینگاه تورو خدا مردم کارشون رو خوب بلدن اصال تور پهن نم-گمیب

 .ارنیم

خواست برم چنان بزنمش که صدا سگ بده  یدلم م زدیحرفارو م نیا ارهیدونستم از قصد که حرص منو درب یم

 و هرآن امکان داره از عصبانت منفجر بشه. ستادهیاومد که بهزاد االون منتظرم ا ادمیاما  طهیدختره سل
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 عمارت رفتم. طایذهنم برداشتم و به سرعت به ح یتو گمیاز دعوا کردن باب دست

 چقدر نگهبان داره ها. نجاینگا توروخدا ا اوووو

 .ستادهیدر ا یکه جلو دمیرنگ بهزاد د یمشک یچرخودندم که فرار چشم

 حرکت نکرده. ستادهیا یدر خروج یکه منتظر منه چون جلو مثل

 شاگرد جاگرفتم. یصندل یبازکردم و رو نیدر ماش عیرفتم و سر نیتند به طرف ماش یقدم ها با

 بهم انداخت استارت زد به راه افتاد. ینگاه مین بهزاد

 شده؟ یپسره چه شکل نیا نمیکه باخودم گفتم بزار بب میراه بود یتو

 کردم. زشیآنال قیشدم و دق رهیگوشه چشم بهش خ از

ساعت مارک اسپرت هم  هیبود... دهیروش پوش یرنگ ی...کت اسپرت مشکدیشرت سف یرنگ...ت یمشک یل شلوار

 چشماش بود. یقشنگ هم رو یآفتاب نکیع هیدستش بود... یتو

 بود. ختهیر شیشونیپ یرو به صورت شلوغ درست کرده بود که دوسه تار رو موهاش

 کرد. ریدفعه با صداش منو غافلگ هی

 بشن. ادهیکردن مادمازل تموم شد لطف کنن پ زیاگه آنال-بهزاد

 شد. ادهیتوجه به من کمربندش رو باز کرد پ یب بعدم

کردم عجب بچه  یکه من داشتم براندازش م دیفهم یچجور نیا نمیبب سایپس چرا من متوجه نشدم وا میدیرس عه

 ها. یزیت

 .زنهیم نیماش شهیداره به ش یکی دمیدفعه د هی

 .کنهینگاهم م ظیغل یبهزاد با اخما دمیکار رو کرده بود برگشتم که د نیکه ا یطرف کس به

 کنم. یساعته منتظره من نشستم دارم فکر م هی ارویاوه  اوه



 عهپرنسس قل

 
73 

 

 شدم. ادهیپ عیرو بازکردم و سر کمربندم

 .میبه شونه هم وارد پاساژ شد شونه

آروم تر  ابویخوب  کاستیآمر ریندونه انگار پسر سف یهر ک دارهیقدم هاش رو محکم استوار برم یجور هی المصب

 !!!برو منم برسم بهت!

 فروشگاه بود واسه خودش بس که بزرگ بود. هیمغازه توقف کرد مغازه که نبود  کی یجلو باالخره

 توجه به من وارد شد رفت. یب

 از شوک در اومدم مثل جوجه اردک پشت سرش قدم برداشتم. یوقت

 بود رفت. یکه دختر جوون شخونیطرف پ به

 بلند شد. شیصندل یتا بناگوش بازشد از رو ششیبهزاد ن دنیباد دختره

 .دیخوش اومد یلیخ دیقدم رنجه فرمود یبه به جناب تهران-دختره

 .دهیالبته مشخصه کارش از نخ به کاموا رس دهیدختره قشنگ معلومه داره به بهزاد نخ م اوووق

 .نمیاومدم چند تا کار رو بب یتفاوتش گفت:ممنون خانوم فتاح یباهمون لحن سرد ب بهزاد

 باز کرد شتریرو ب ششین یِفتاح شیلیفام دمیمکه حاال فه دختره

 د؟یدر نظر دار یاوه چه خوب حاال چه مدل کار-

وم خان زیکفش سِت سا فیبا ک یگفت:چند دست مانتو وشال روسر یبه من انداخت روباره رو به فتاح ینگاه بهزاد

 .خوامیم

 با چشمش به من اشاره کرد. بعد

 آخه. دهیو غرور بع خیکوه  نیرف بزنه از اآقا بهزاد هم بلده جنتلمنانه ح اوووو

 نقش بست. شیشونیپ یرو یبسته شد اخم ششیتا چشمش به من افتاد ن دختره
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 ...دید یوزغ مانندش فقط بهزاد رو م یاز اون موقع چشما یانگار

 بهزاد. نیصورت ا یحاال هسته اش رو تف کن تو یشد خورد خوب

 .ارهیانداخت رفت تا چند دست مانتو ب کلمینگاه به ه هی یفتاح

 نه؟؟؟ ای ادیحضرت آقا خوشش م نمیبهزاد رژه رفتم تا بب یدونه دونه جلو میدیکه مانتو ها رو پوش یوقت

 فیا کو ب دیمانتو ها رو پسند نیتر کیاش،بشه چند دست از ش قهیکرد تا باب سل تیمنو اذ یبهزاد کل نکهیاز ا بعد

 کفش ستش برداشت.

 زاد بندازم. یبراش مهمه که رنگ آدم داکنمیافراد حضور پ نیمهم تر شیباشه قراره من باهاش پ یهرچ

 شد آقا بهزاد کارتش رو در آورد همه رو حساب کرد. یها بسته بند دیکه تمام خر یوقت

 رو برداشتم. گهید یتا از بسته ها رو برداشت منم چندتا چند

 میداشت یعال یلیخ یکه خونه پدرمم بودم زندگ یکردن بودم زمان دیعاشق خر یخوشحال بودم من از بچگ یلیخ

 اومدم. یم دیبار به خر کیهفته 

 گلوم نشست. یاون روزا دلم گرفت بغض تو یادآوری با

 نداشت. یادیدوام ز یخوشبخت نیکه ا فیاما ح میبود یکه ما چه خانواده خوشبخت آخ

 

 شاگرد جا گرفتم. یصندل یو دوباره رو میگذاشت نیهارو پشت ماش دیخر

 رو باز کرد. نیبرد سقف ماش یدستش رو به سمت دکمه ا بهزاد

 .شدیبخش م نیماش یهم تو یکالم آرامش بخش یدفعه آهنگ ب نیزد حرکت کرد منتها ا استارت

 .ستیخشن آقا سازگار ن هیکه باشه با روح یگوش بده هرچ ییآهنگ ها نیخورد که چن یآقا بهزاد نم به
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 نگه داشت چند تا بوق زد. الیو یجلو

 داخل عمارت شد. نیاز نگهبان ها در رو بازکردن ماش دوتا

 شدم. ادهیاز آقا غولِ پ تیشد منم به تبع ادهیپ نیکه نگه داشت از ماش یوقت

 نیا انیبه دوتا از خدمتکارها بگو ب عیاز نگهبان ها گفت:سر یکیها برم که بهزاد مانع شد رو به  دیبه سمت خر رفتم

 ها رو ببرن اتاق شهرزاد کیپالست

 اطاعت کرد با سرعت به طرف ساختمون رفت. نگهبان

 تعجب کردم. یلیکارش خ نیا از

 گذاشت؟ هینزاشت که خودم ببرم چرا از خدمتکارها ما چرا

 هست. یتونست حدس بزنه که چه جور آدم ینم چکسیبود ه یتیمرد چند شخص نیا

توجه به اون بدون برداشتن  یاز نگهبان ها رفت...منم ب یکیمحکم به طرف  یبدون توجه به من با قدم ها بهزاد

 به طرف ساختمون رفتم. لیوسا

 .گهید ارنیکنم خدمتکارها م کاریچ خوب

 داخل اتاقم آوردن. دیخر یها کیاز خدمتکارها پالست گهید یکینگذشت که سحر  یداخل اتاقم شدم چند یوقت

 کرد. ینگاه م دیخر یبه مشماها یخدمتکار رفت اما سحر داخل اتاق بود و داشت با کجکاو یکی اون

 اصفهان. میبه سحر اعتماد داشتم دلم ندا داد که بهش بگم قراره بر چون

 شونه اش قرار دادم. یطرفش رفتم و دستم رو رو به

 تماس دستم به جسمش به طرفم برگشت بهم نگاه کرد. با

 چشماش خوند. یشد از تو یرو م یو حس کنجکاو تعجب
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 ه؟یچ یبرا نایا یکه بدون یاز فضول یریمیم یزدم و گفتم:االن دار یلبخند

 جواب داد صادقانه

 کار رو کرده؟ نیتوعه شهرزاد؟چرا بهزاد ا یبرا نایآره ا یراستش رو بخوا-

 کردم. فیرفتن به اصفهان براش تعر هیقض

 عجب جالبه.-سحر

 دم و شونه ام رو انداختم باال.ز یلبخند

 

 

*** 

 

 

 رفتم. یرژه م نهیآ یکردم و جلو یتک مانتوها رو پرو م تک

 شد. انیهوا بازشد قامت بلند و نحس بهزاد نما یدفعه در اتاق ب هیدادم  یقر م نهیآ یکه جلو همونطور

 د نگاه کردم.شوک کارش موندم که بدنم به حالت کج شده خشک شد با تعجب به بهزا یتو یبقدر

 نگاهش رو از سرتاپام گرفت دوتا دور اتاق چرخوند. بهزاد

 کمرم رو راست کنم. امیفاصله فرصت کردم به خودم ب نیا یتو منم

 .گذرونهیداره کل اتاق رو از نظر م دمیبهزاد نگاه کردم که د به

 چشماش بود. یتو یغم هی یانگار یچرا ول دونمینم

 شدنش نبود. داریجذبه وجودش مانع از پد یغم بزرگ که حت هی
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 من. یخودش اومد دوباره نگاهش رو زوم کرد رو به

 با جذبه. یچشماش نبود شده بود همون بهزاد اخمو یتو یدفعه غم نیا گهید منتها

 چشمام بود کامل داخل اتاق شد در رو پشت سرش بست. یکه نگاهش تو همونطور

 سمتم اومد روبه روم قرار گرفت. به

 کردم. یسرم رو بلند م دیبا نمیرنگش رو بب یخاکستر یبتونم چشما نکهیا یازم بلندتر بود و من برا قدش

 کج شد یکرد گوشه لبش به پوزخند مضحک مسخره ا یکه بهم نگاه م همونطور

 کنم. یسفر راه نیچطور تونستم به تو اعتماد کنم تو رو با خودم به ا دونمینم-

 ؟یچ یعنیمنظورش نشدم با تعجب گفتم:هان  متوجه

 یدارم به عقلت شک م یعنیلبش گفت: یکنه با همون پوزخند مضخرف رو جادیا یرییتغ ستادنشیدر ا نکهیا بدون

 دادم اشاره کرد. یکه انجام م ییتنم و کارا یکنم بعد به مانتو

 .گهیهم د یافتاد تازه اخمام کم کم شروع کرد به فرور رفتن تو میدوهزار یوقت

 تونستم بکنم؟!؟!؟ یم کاریداشتم که بگم اصال چ یباز کردم تا جوابش رو بدم اما چ دهن

 تونستم جلوش قد علم کنم. یاومد و منم نم یسگش باال م یگفتم خوب مطمئناً اون رو یم یزیچ اگه

 کنم؟ یهستم که بخوام  جلوش گردن کلفت یمگه من ک اصال

 .نجایکس کارم که بهزاد لطف کرد منو اورد ا یختر بد هیکه من  نهیاز ا ریغ مگه

 

 باشم. ریچنگال اون اردوان اس یبود که اجازه نداد تو شتریاز پدرم ب رتشیغ حداقل

 .یشیشوت م هیبق نیزم یکه تو چارهیتوپ ب هی ریغ یستین یچیبمونه شهرزاد که تو ه ادتی
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 به شکست. یهمه درد سخت نیاز ا قلبم

 بهشون ندادم. زشیاما اجازه ر دیاشکم جوش چشمه

 بشم. میجا بزنم و تسل دیساخت پس نبا یدختر قو هیاز من  مامانم

 رو به بهزاد کردم تا غرورم نشکنه. پشتم

 دفعه رسوام نکنه. هیبدم که  نشییکردم پا یسه دیلرزیگلوم بود م یکه تو یبه خاطر بغض صدام

 ؟یحرفا رو بزن نیکه ا نجایا یاومد یواسه چ-

 محکم شهیاز پشت سرم به گوشم خورد بازم مثل هم صداش

 .مینه اومدم که بگم فردا صبح پرواز دار-

 واقعا؟ یبه طرفش و با تعجب گفتم:چ دمیحرف چرخ نیا دنیشن با

زود  پس بهتره میفرودگاه باش یتو دیساعت قبلش با کیساعت هشت صبح... یجوابم رو بده گفت:برا نکهیا بدون

 .یآماده باش

 از در خارج بشه به طرفم برگشت نکهیبه طرف در رفت قبل از ا دمبع

 .ادیبهت م یلیمانتو خ نیدر ضمن ا-

 به سرعت از اتاق خارج شد. بعدم

 .کردمینگاه م رهیخ رهیبهزاد خ یخال یتعجب سرجام خشکم زده بود به جا از

 گفت بامن بود. یاآلن چ نیا

 تو اتاق هست آخه. گهید یاز توهم کس ریبابا فک نکنم بامن بوده باشه خوب آخه احمق جون مگه غ نه

 برگشتم و به خودم نگاه کردم. نهیطرف آ به
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 یکمربند چرم قهوه ا هیمدل چروک بود  یسیاش هم انگل قهیبود  یپف یدامن کم نییرنگ که پا دیسف یمانتو هی

 .شدیهم دور کمرش بسته م

بود که بهزاد با اون  نیبود ا بیکه عج یزیبود اما چ دهیتنم خواب یاومد قشنگ رو یبهم م یلیخ گهیراست م آره

 بزنه. یحرف نیهمه ابهت چن

 خونه آورد. نیرو که خودش به ا یبه خدمتکار خونه اش کس یبه ک اونم

که مثل سگ  شهیم یهم چنان طوفان یزمان هی تگریحما یآرومه گاه یگاه تهیپسر چند شخص نیبخدا ا دونمینم

 .ترسمیازش م

 

 

*** 

 

 

 شدم. داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با

له مارو ک یخوایمگه م ینکن داریصبح ما رو ب شیاومد که ش ینم رتیگ نیبهتر از ا طیتف تو روحت بهزاد آخه بل اه

 اخه. یببر یپز

 از تخت خواب دل کندم به طرف حمام رفتم. یسخت به

 گرفتم از حمام خارج شدم. عیدوش سر هی

 نشستم. نهیآ یجلو دمیپوش یدست لباس راحت هی

 هم برام گرفت. شیآرا سیسرو هی روزیبهزاد د خداروشکر

 کنه. دیخدمتکارش خر یبراش مهمه که حاضر شده برا یلیببنده خ خوادیکه م ییقرار دادها نیکه ا مثل
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 کارم. نیمن عاشق ا شیجوووون آرا آخ

 کرم برنزه کنده زدم. کمی یبود ول دیپوستم سف نکهیکرم پودر به صورتم زدم با ا کمی

 پرپشتم زدم. یبه مژه ها ملیر کمیو  دمیخط چشم پهن هم پشت چشمم کش هی

 .دمیهم به گونه هام کش یرنگ یقهوه ا رژگونه

 .دمیهم به لبام کش یرژ لب صورت هیآخر  در

 

 رو از دور موهام باز کردم با همون حوله به جون موهام افتادم.تموم شد حوله  شمیکه کار آرا یوقت

 .نداختمیبا همون حوله کارم رو راه م دیاتاقم سشوار نبود با یتو چون

 دیکن یکه فک م امینجوریمجهزه نه ا یلیخ نیشماهم فکر نکن گهید یبهم داده ول یقشنگ کیش یلیاتاق خ درسته

 بعلـــــــــــــــه... ستین

 سراغ مانتو. رفتم

نگه داشتم تا تنم  ادیرو که بهزاد گفته بود بهم م ییچمدون گذاشته بودم فقط همون مانتو یمانتوهام رو تو تمام

 کنم.

 جلوه کنم. بایدلم خواست به نظر بهزاد ز یچرا ول دونمینم

 

کنه که تو حرف  یاصال مگه اون بهت نگاه م یباش بایدر نظر بهزاد ز یکه بخوا یهست یفکر مگه تو ک یب دختره

 شهرزاد. یباز که توهم زد یزنیاضافه م

 یمشک یهم پام کردم روسر یشلوار مشک هی دمشیرو به چپ راست تکون دادم به طرف مانتو رفتم پوش سرم

 پام کردم. دیجفت صندل سف هیهم برداشتم و  یمشک یدست فیک هیهم سرم کردم  یساتن دیسف

 لحظه دلم گرفت. هیکه به خودم نگاه کردم  نهیآ یتو
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کردم اما االن  یبرند مارک ها رو استفاده م نیمثل اآلن بهتر شهیزدم هم یها رو م پیت نیبهتر شهیهم یزمان هی

 آدم هم محتاج شدم. هیکه به کمک  نیخوب نگاه کن سرنوشت نامرد بب

 از گوشه چشمم پاکش کردم. زهیم برگونه ا یاشکم رو نکهیگرفتم و قبل از ا نهیرو از آ نگاهم

 .دمشیطرف چمدونم رفتم دسته اش رو بلند کردم و دنبال خودم کش به

 .دمیمرد رو از پشت سرم شن هی یبسم اهلل گفتم اومدم چمدون رو بلند کنم که صدا هی دمیبه پله ها رس یوقت

 به طرفم اومد چمدون رو ازم گرفت الستیو یاز نگهبان ها یکی دمیعقب که نگاه کردم د به

 من ببرمش خانم. دیاجازه بد-

 ببره. نییکنار رفتم تا چمدون رو پا یحرف چیه بدون

 حمل کنم. یچمدون رو چجور نیبده ماتم گرفته بودم که ا رتیخواستم خداخ یم گهید زیچ هیاز خدا  کاش

ها  از نگهبان یکیکرده بود داشت به  باشیج یرو تورفتم که چشمم خورد به بهزاد که دستاش  نییاز پله ها پا آروم

 داد. یم حیرو توض یزیچ

 انداختم. پشینگاه به ت هی

ر که فکر کنم لوست زدیهم پاش بود که چنان برق م یرنگ یمردونه مشک یکفشا یبا شلوار مشک یمشک رهنیپ هی

 اونقدر برق نزنه.

 جذابِ. پیخوشت یلیباشه بازم کثافت خ یاخالقش سگ هرچقدرم

 کرد. دایدست از حرف زدن برداشت نگاهش به طرف من سوق پ یدفعه ا هی

 کرد. یبهم نگاه م رهیخ همونطور

 و تعجب پنهان شده. نیحس کردم ته اون چشماش تحس یچرا ول دونمینم

اره ب نیلاو یهم چون برا دیشا ای دمیکه به حرفش احترام گذاشتم و همون مانتو رو پوش نهیتعجبش به خاطر ا دیشا

 .نهیبیکامل م شیکه منو با آرا



 عهپرنسس قل

 
82 

 

 رفت. عیبه نگهبان گفت که سر یزیچ هیخودش اومد دست از نگاه کردن بهم برداشت  به

 .ستادیمحکم و استوار به طرفم قدم برداشت با فاصله از من ا بهزاد

 .میچشمام بود گفت:وقتشه بر رهیکه خ همونطور

 شهیازت کم م یزیچ الیگودز یلطفا هم تنگش بزار هیحرف بزنه خوب  یلحن دستور هیبا  دیبا شهیهم اووووف

 آخه...

 خاتون خفه خون گرفتم. یبارش کنم که با صدا یزیچ هی اومدم

 ؟یبا تعجب گفت:شهرزاد خودت خاتون

 چرخ دورم زد. هیبه طرفم اومد  بعد

 پنجه آفتاب. هی نیع یماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل شد-خاتون

 انداختم. یزدم و به پشت سر خاتون نگاه یلبخند

 بود. بدتر چیخصمانه نبود که ه گمیسحر لبخند اما چهره ب یلبا یدوتا از خدمتکارا نظاره گر ما بودن رو گمیب سحر

 زدم عشقش رو ازش گرفتم. یکرد انگار یبهم نگاه م یجوری

 .رونیچندتا سفارش به خاتون سحر کرد از عمارت زد ب هی بهزاد

 .ستادهیهم ا گمیب دمیکنم سحر بغل کردم که د یاومدم از همه خداحافظ منم

 نگم. یزیخودم گفتم زشته اگه چ شیپ

 و دستم رو جلوش دراز کردم. ستادمیا جلوش

بغل کردن به شونه من زد اما در همون  یشونه اش رو به معنا دیدستم گذاشت خودش رو به جلو کش یرو تو دستش

 مثل که... یا نکارهیها ا یخوب کارت رو بلد یی:دختره هرجاگوشم گفت یمنوال هم تو

 حرفش رو بلند بزنه. تونهیدونستم از ترس خاتون نم یم
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 جوابش رو بدم استیبا س دیاما نه با ییکاره...هرجا نیا گهیبه من م یجداشدم عوض ازش

 رو لبام نشوندم یلبخند

 .ادیکنار ب یگندت کسمنتها فکر نکنم با اخالق  یریبگ ادیتو هم  دوارمیام-

 .شهیشد که گفتم اآلن منفجر م یعصب یبه قدر گمیب

 براش در آوردم از عمارت خارج شدم. یشکلک اساس هیدلم  یتو

 .زنهیاز نگهبان ها حرف م گهید یکیو داره با  ستادهیرنگ ا یمشک سیجنس هیبهزاد کنار  دمید

 .ششیبرم پ خواستیچرا دلم نم دونمینم

 ترس و واهمه داشتم. ازش

 .دمیلباش ند یهم رو کیلبخند کوچ هیآدم مارموز ترسناک بود من تا حاال  هی بهزاد

 بود. بهیدر حال اخم کردن بود خنده با لبش غر مدام

 ؟ینقطه توقف کن نیهم یتا صبح تو یکن کاریچ یخوایم اما

 خراب بشه؟ نیاز ا شتریاخالق آقا غول ب خوادیم دلت

 .دیبشه تنم لرز یهمه بهم بپره و عصبان یفکر که بهزاد جلو نیا با

 سرعت به طرفش رفتم. با

 بهم بندازه. ینگاه میسرش رو تکون نداد تا ن یمتوجه حضورم شد اما حت ستادمیکه ا کنارش

 

 .نمیبیهمه رو از چشم تو م ادیب شیپ یمشکل نیگفتم کوچک تر یکه چ یخوب متوجه شد-بهزاد

 ادامه داد یناک تربا لحن ترس بعد

 و...خانوادت رو. تیکنم... هم زندگ یو اون موقع است که هم خودت رو نابود م-
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 هستم. زیراحت آقا مراقب همه چ التونیبا ترس گفت:خ نگهبان

 سرش رو تکون داد. بهزاد

 رو باز کرد تا بهزاد سوار بشه. نیاش در عقب ماش راننده

 بهم انداخت و با سرش اشاره کرد که اول من سوار بشم. یکینگاه کوچ مین بهزاد

 عقب جا گرفت راننده پشت فرمون نشست حرکت کرد. یصندل ینشستم که بهزاد هم کنار من رو نیماش داخل

 بود. چارهیاون نگهبان ب ریدرگ ذهنم

 بود. یاحساس یواقعا آدم ب بهزاد

 آخه. یخانوادش دار یبه زندگ کاریچ گهیکن د هیافتاد خوب تو نگهبان رو تنب یم ینکرده اتفاق ییبر فرض خدا اگه

 شد. شتریبهزاد انزجارم نسبت بهش ب یاون رو دنیمن با د گهید کباری

 .میدیبه فرودگاه رس یبود که متوجه نشدم ک ریذهنم درگ یبقدر

 شو. ادهیپ-بم و محکم بهزاد به خودم اومدم یصدا دنیباشن

 شدم. ادهیپ نیاز ماش آروم

 مخصوص گذاشت. یچمدون هارو داخل گار نگهبان

 جوجه اردک پشت سرش به راه افتادم  کیمحکم حرکت کرد منم مثل  یبا قدم ها بهزاد

 .ستادیدوتا مرد که از قضا پشتشون به ما بود ا یدفعه بهزاد جلو هی

 آقا غولِ برگشتن. یبا سرفه مصلحت هردونفر

 شناختم. یرو نم گهیاز اون مردها ماهان مشاور بهزاد بود اما اون پسره د یکی

 پسره بود. نیبهزاد با ا تیمینشان از صم نیکرد و ا یاحوال پرس یبا همون پسره دست داد کم بهزاد

 کرد. نییباال پا یسالم کم یزد و سرش رو به معنا یبعد لبخند یاول تعجب کرد ول دیمنو د یوقت ماهان
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 خم کردم. یزدم و سرم رو کم یدر جوابش لبخند منم

قراره با خودت همراه  یلبخند رو به بهزاد گفت:نگفته بود یدفعه پسره چشمش به من افتاد با تعجب و کم کی

 ؟یاریب

 با ابروش به من اشاره کرد. بعد

 بهم انداخت ینگاه کوتاه بهزاد

 منه. یکار یمشاور ستیهمراه ن-

 گاه به من بعد به ماهان انداخت.ن هیتعجب کرد اول  پسره

 یزیچ تونهیاما مطمئن بودم از ترس بهزاد نم میهست یدونستم تعجب کرده که چرا هم من هم ماهان مشاور کار یم

 بپرسه.

 اصفهان هماهنگ شده؟ یساسان تمام کارها تو یراست-بهزاد

 دیبه گوشه لبش کش یاسمش ساسان دست دمیکه حاال فهم پسره

 بگم همه کارها هماهنگ شده اما هتل نه. یواال چ-

 ه؟یمنظورت چ-کرد یاخم بهزاد

 دیکش یقینفس عم ساسان

 .میهمون جا رزرو کن دیبا ادینم ریها گ یراحت نیخوب هتل به ا ادیکه االن فصل تابستون و مسافرت ز یدونیم-

 سرش رو تکون داد که همون موقع پرواز اصفهان رو اعالم کردن. بهزاد

 .میکرد دایهامون رو پ یو صندل میشد مایدادن چمدون ها سوار هواپ لیحوت بعداز

 کنار آقا بهزاد افتادم. قیدق دهیخوش شانس آفر یلیاونجا که خدا منو از اول عمرم خ از

 برج زهرمار رو تحمل کنم. نیتا آخر سفر ا دیبا حاال
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 نداشتم. هیقض نیبا ا یشدم مشکل یم مایبار اولم نبود که سوار هواپ چون

 رفت. یحوصله ام کم کم داشت سر م گهید میهوا بود یشد که رو یم یچندساعت

 هم نداشتم که باهاش سرگرم بشم. یمیقد لیموبا یگوش کی یخراب بود که حت یاوضاع من بقدر متأسفانه

 من ممنوع کرده بود. یکار رو برا نیآقا بهزاد ا آخه

 داده بود و چشماش رو بسته بود. هیتک یندلص یطرف بهزاد برگشتم که سرش رو به پشت به

 .ینلرزون نقدریکه تن منو ا یخواب به خواب بر یخواب بود...ا فکرکنم

 بزنم. دشید کمیکه خوابه بزار  حاال

 نقص و رو فرمش نگاه کردم. یب کلیبه ه اول

 کار کرده. کلیه نیا یسال رو نیچند معلومه

 صورتش نگه داشتم. یو رو دمیرو باال کش نگاهم

 بود. رایگ یادیداشت که ز یبرق هیخاص بود  یلیچشماش خ رنگ

 کرد. یرو دوچندان م تشیخوش حالتش جذاب یمشک یموها

 .دیکش یبه رخ م شتریبرنزه اش مرد بودنش رو ب پوست

 برد. یرو م یکه دل هر دختر یجذاب یقلوه ا یمتناسب باصورت ودر آخر لبا دماغ

 صداش سنگ کوب کردم. ندیدفعه با شن هی

 ...گهیفکر کنم تموم شده باشه د-بهزاد

 بود پس چرا چشماش هنوز بسته است نکنه توهم زدم. داریب نیحضرت عباس ا ای

 توهم نزدم. ریکه نخ دمیدفعه چشماش رو باز کرد برگشت بهم نگاه کرد که من بخت برگشته فهم هی

 کرد. یم ییاون پوزخند مضخرفش کنار لبش خودنما باز



 عهپرنسس قل

 
87 

 

 بگم کال هنگ کرده بودم. یدونستم چ یشوک نم یبود که رفته بودم تو یکارش ناگهان یبقدر

 ؟یشد خانوم موشه انتظار نداشت یابروش رو داد باال گفت:چ یتا هی بهزاد

 کنم؟؟؟؟ یمن دارم نگاهش م دیاز کجا فهم نیتکلمم رو از دست داده بودم اصال ا قدرت

 نگاهت رو حس کردم. ینیبه مخ کوچولوت فشار وارد نکن سنگ ادیگرفت گفت:ز یکه نگاهش رو ازم م همونطور

 شوک وارد شدم. یتو گهید رسما

 چطور ذهن منو خوند نکنه جن باشه؟ نیا بابا

 ترسم. یننه من از جن م یآ

 بنده بود. ثیزد پس کله ام که من متوجه شدم کار وجدان خب یکی یدفعه ا هی

 .یکن یبلغور م یکه دار هیچ فیاراج نیا گهید گهیم راست

 فکرها رو از ذهنم دور کنم. نیکردم ا یدادم و سع هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 

 

 .میفرودگاه به راه افتاد یبه سمت درب خروج میگرفت لیکه چمدون ها رو تحو یوقت

 رفت. کیش یلیرنگ خ یون مشک هیماهان به سمت  یدفعه ا هی میدرب که خارج شد از

 احترام کرد. یادا ختیر یازش خارج شد چمدون ها رو گرفت واسه بهزاد ب کریمرد غول پ هی

 ون رو باز کرد از بهزاد خواست که سوار بشه. در

 سوارشو.-بهم انداخت ینگاه هی بهزاد

 سوارشدم. یحرف چیه بدون
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لحظه ازم غافل بشه منم  هیداره که  نیترس از ا دهیرفتار جنتلمنانه رو به خاطر من انجام نم نیبهزاد ا دونمیکه م من

 بزنم به چاک.

 ما هم ساسان جاگرفت.  یکنارم نشست روبه رو بهزاد

 به حرکت در اومد. نیهم کنار نگهبان نشست ماش ماهان

و خوب  ی.چقدر روزامیکرد یسفر م نجایافتادم که با خانواده ام به ا ییروزا ادیشدم  رهیخ ابونیپنجره به خ از

 بود. یقشنگ

 عاشقونه اش. یقشنگش نوازش ها ینازش چشما یصدا یمامانم تنگ شده بود برا یبرا دلم

 و اون. نیدست ا یشب باز مهیدونه اش شده عروسک خ هی یکیدختر  نهیکجاست که بب االن

 نشکنه. بهیهمه آدم غر نیا یبار بغضم رو قورت دادم تا جلو نیهزارم یبرا

 .میخارج شد نیاز ماش کمونیبه  کیهتل نگه داشت و  کی یجلو نیماش

 بودم. ستادهیاصفهان ا یهتل ها نیاز معروف تر یکی یجلو نیبه زم دیهتل فکم چسب دنید با

 که هتل پنج ستاره نره. ستیدر شان آقا بهزاد ن البته

 خوش آمد گفت. شخدمتیو پ میهتل باال رفت یپله ها از

 .دیبرق از سرم پر میسالنش که شد داخل

 یمکان نیچن یاما تا به حال پا تو میکرد یاقامت م یخوب یلیخ یبود منو خانواده ام هم هتل ها کیقشنگ ش یلیخ

 نذاشته بودم.

 رفت تا اتاق رزرو کنه. شخونیبه طرف پ ساسان

شده بود رفت روش لم  دهیکه درون هتل چ یسلطنت یو آقا بهزاد به طرف مبل ها میبود ستادهیماهان کنار هم ا منو

 داد.

 بگم حالتون چطوره؟ یزینتونستم چ دمتونید یوقت-به طرفم برگشت ماهان
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 ممنون. یلیخ-زدم یلبخند

 دیگوشه لبش رو به دندون کش ماهان

خودتون  دیاریب فیدونستم که شما هم قراره همراه آقا بهزاد تشر یندارم اما نم یمن قصد فضول دیببخش-

 د؟یخواست

 سوق دادم نییبه پارو  نگاهم

 .امیبهزاد ازم خواست که همراهش ب ریخ-

 نگفت. یزیچ گهیتکون داد و د دنیفهم یرو به معنا سرش

تکون داد به سمت  یصندل یبه طرف ما حرکت کرد که بهزاد هم تن لشش رو از رو شخونیدفعه ساسان از طرف پ هی

 ما اومد.

 ؟یو رو به ساسان گفت:خوب اتاق گرفت ستادیا کنارم

 آره اما...-کرد  نییسرش رو باال پا یبا کالفگ ساسان

 ؟یاما چ-بهزاد

 داشت. یاما فقط دوتا اتاق خال-ساسان

 هم. یرفت تو یبهزاد هم بدجور یبلند گفت اخما یچـــــــــــــــ هی ماهان

 من... نکهیا یعنی یدوتا اتاق خال نمیبب سایاز چه قراره وا هیملطفت نشده بودم قض هنوز

 ترس به بهزاد نگاه کردم اما اون همه حواسش به ساسان بود. با

 .گهید یجا هی میبر-اخم کرد بهزاد

 نداشته باشه یهتل اتاق خال نیا یکنن وقت یهمه دارن مسافرت م یِاآلن چه فصل یدونیبهزاد م یگیم یچ-ساسان

 هتل ها جا دارن؟؟؟ هیبق یفکر کرد

 م؟یکن کاریچ یگیگفت:خوب م یبا کالفگ بهزاد
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 .میدوتا اتاق سر کن نیبا هم دیبا نکهیمثل ا یآروم گفت:جسارت نباشه ول ماهان

 قسمت کنه. یبود که سرم اومد محاله بهزاد اتاقش رو باکس ییچه بال نیا ایخدا یوا

 ....اون دوتا شیپ فرستهیخودش بره با اون دوتا بمونه حتما منو م دهیدونه اتاق رو به من نم هیبهزاد  دونمیکه م من

 چند شب رو با دوتا پسر جوون سر کنم. یمن چطور ایخدا

 من. یبهزاد نگاهش رو چرخوند زوم کرد رو یدفعه ا هی

 .ادیشهرزاد همراه من م دیاتاق بمون هی یکرد گفت:ساسان تو ماهان تو یکه به من نگاه م همونطور

چاله  یچاه در اومدم تو ی.....از تویمن وااااا یاتاق...خدا کی یگفت با بهزاد تو یچ نیا جــــــــــــــــان

 افتادم.

شد که باعث شد از خجالت آب  یجور هینگاه ساسان ماهان  میمون یاتاق م کی یکه گفت منو شهرزاد تو یوقت

 بشم.

 کنن. یکه نم ییخودشون چه فکرا شیکه پ ستین معلوم

 چش شد. یدفعه ا هی دونمیهم نم یرفت تو یماهان کم افهیق اما

 اومد چمدون ها رو برداشت. شخدمتیپ

 .میو به طبقه باالتر رفت میآسانسور شد داخل

 اتاق ها توقف کرد در اتاق ها رو بازکرد. یجلو

 رفت. نییاز گرفتن انعام به طبقه پا بعد

 رو کرد به ساسان بهزاد

 حرف بزنم. یسر هی دیبا دیهتل منتظر باش یلعاب یفردا صبح تو-

 چمدون منو خودش رو به داخل هل داد اشاره کرد که برم داخل. بعدش
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 گفتم و به داخل اتاق قدم گذاشتم. ریرو به بچه ها شب بخ آروم

 رزرو کردن. یقشنگ کیکاملِ چه اتاق ش تیخودش به سو نجایا اوالال

 بسته شدن در اتاق به خودم اومدم. یبا صدا یدفعه ا هی

 یاتاق رفت دستش به طرف دکمه ها یتوجه به من به طرف مبل تو یبهزاد ب دمیپشت سرم نگاه کردم که د به

 رفت. رهنشیپ

 سقف قرار گرفتم. هی ریاون موقع متوجه شدم که االن با بهزاد ز تازه

 خوف هیاما بازم  ستین یدونستم آدم سواستفاده گر یم نکهیاز تنها شدن با بهزاد داشتم با ا کیترس کوچ هی

 کرده بود. شهیکوچولو ته دلم ر

 رو درآورد. رهنشیدکمه ها رو بازکرد پ یکی یکی

 شد. انینقص رو فرمش نما یب کلیه دوباره

 کلشیجنبه نگاهم رو دوختم به ه یکه ب منم

 برداشتم و نگاهم رو دوختم به چشماش. کلشیصداش دست از نگاه کردن به ه دنیباشن

 ؟یگاه کنبربر منو ن یسیهمونجا وا یخواینکنه تا صبح م-بهزاد

 داخل اتاق حرکت کردم. یقد نهینه تکون دادم و به طرف آ یرو به معنا سرم

 و شالم رو از سرم برداشتم. ستادمیا نهیآ یجلو

 م.بود دهیبلند پوش نیمانتوم لباس آست ریقرار دادم.خداروشکر ز میدسته صندل یرو از تنم در آوردم و رو مانتوم

 رنگم دورم افشون شد. یقهوه ا یموهام خارج کردم که موها یبه طرف کش موهام رفت آروم از البه ال دستم

 موهام بردم و تکونشون دادم. یال یدست

 بلندم شده. یموها خیبهزاد م دمیرو که بلند کردم د سرم
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 .دیتوجه به من به سمت تخت رفت روش دراز کش یکردم که متوجه نگاهم شد ب ینگاهش م نهییآ یاز تو داشتم

 بودم. ستادهیوار وسط اتاق ا مستأصل

 نگاه به کاناپه انداختم. هیدونستم کجا بخوابم  ینم

ر پس هیتخت بخوابم اونم کنار  یتونستم رو یهم نم یمن از طرف یسخت بود اونم برا یلیکاناپه خ یرو دنیخواب

 .بهیغر

 رف تخت حرکت کردم.زدم و به ط ایرو به در دلم

 چشماش گذاشته بود. یبود ساعدش رو رو دهیبه پشت دراز کش بهزاد

 از بالشت ها رو برداشتم که دستش رو برداشت با تعجب بهم نگاه کرد. یکی آروم

 ؟یکنیم کاریچ یدار-بهزاد

 اومدم بالشتم رو بردارم.-ملحفه ام بردارم راست کردم هیخواستم  یخم شده ام رو که م کمر

 بشه؟ یگفت:که چ یبا خونسرد بهزاد

 کاناپه بخوابم. یرو خوامیخوب آخه م-رو دور تا دور اتاق چرخوندم نگاهم

 چرا اونوقت؟-ابروش رو باال برد یتا هی بهزاد

 دوست دارم بخوابم به خودم مربوطه. یآخه بتوچه فضول کنهیام م ونهیداره د اه

 .ستمیکنار تو راحت ن نجایچون من ا-نم خارج بشهاز ده یربط یتا مبادا حرف ب دمیکش یقیعم نفس

 ؟یستیراحت ن-شد زیخ میاز سرجاش ن یکم

 

 یجاهم که باهات راه اومدم و دارم باهات تو نیبچه خوشگل تا هم نیگفتم:بب یرو به کمرم زدم و با لحن عصب دستم

 یرو رمیمن م رهیتو کتم نم نیتخت بخوابم ا هی یبا تو رو نکهیا یبه خرج دادم ول یخانوم یلیخ کنمیم ریاتاق س هی

 .رهیمنو بگ یجلو تونهیهم نم چکسیخوابم ه یکاناپه م
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 تند نتد حرف زدم که به نفس نفس افتادم. نقدریا

 .دیبهزاد مچ دستم رو گرفت منو محکم کش یدفعه ا هی

 نم انداخت.بد یرو رو کلشیه عیتخت ولو شدم و بهزاد هم سر یبود رو یناگهان یلیکارش خ چون

 من قرار داشت. یبودم و بهزاد هم رو دهیتخت دراز کش یبود که من رو ینجوریا تیوضع

 نکنم. یرو با پاهاش قفل کرد تا جفتک پرون پاهام

 صورتم خم شده بود نگاه کردم. یتعجب به صورتش که رو با

از دستاش دستام رو باال سرم قفل کرد  یکیبرهنه اش گذاشتم تا به عقب هلش بدم که با  نهیقفسه س یرو رو دستام

 کرد. کیبه صورتش نزد یموهام برد سرم رو کم یاش رو هم البه ال گهیدست د

 شوک فرو رفته بودم. یرو نداشتم کامال تو یکار چیه قدرت

 آره؟ رهیجلوت رو بگ تونهینم چکسیچشمام گفت:که ه یکه زل زده بود تو همونطور

 گاه کردم.بهش ن ینگفتم و همونجور یچیه

 .شدیصورتم پخش م یگرمش رو ینفس ها هرم

 من؟ یسرش رو کج کرد وگفت:حت یکم

 .ارمیجلوش کم ب دیکردم به خودم مسلط باشم نبا یرو بستم سع چشمام

 چشماش. یزل زدم تو یرو باز کردم و با گستاخ چشمام

 .یکه کنارم بخواب یخوایخودت ازم م یچطور یتا بفهم دمیحاال بهت نشون م-زد یکج لبخند

 بود؟؟؟؟ یحرف چ نیتعجب بهش نگاه کردم منظورش از ا با

 .دیگلوم رو بو*س بکیگردنم و س یخم شدم رو یدفعه ا هی

 گرفتم و سوختم نفسم رفت اما حس نکردم که برگشت. شیآت
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 دادم. یاز کف م اریاخ داشتم

 چونه ام زد. یرو زیبوسه ر هی

 شدم. یم کیداشتم تحر یلعنت آخ

 کنم. یزد که گفتم:بسه بهزاد خواهش م یطرف الله گوشم رفت و ب*وسه ا هب

 نه؟ ای یخوابیگفت:کنارم م یدورگه ا یصدا با

 کنم ولم کن. یآره آره فقط خواهش م-بهش نگاه کردم خمار

 اش کم شد کنار رفت. ینیزد و سنگ یمحو لبخند

 پهلو شدم و در خودم مچاله شدم. هیبه  عیسر دیهوا بهم رس انگار

 شکمم قفل شد. یشد و رو دهیچیدور کمرم پ یدست هی یدفعه ا هیهم فشار دادم که  یرو محکم رو چشمام

 که جا داشت گشاد شد. یتا حد چشمام

 قبل افتادم. قهیچند دق ادیکه  رونیب امی.اومدم از بغلش بکنهیم یداره چه غلط نیا

 چشمام رو بستم. یالفتمخ چیهمون خاطر بدون ه به

 کرد. کیخودش رو بهم نزد بهزاد

 بغلش. یتو دیرو دراز کرد آباژور رو خاموش کرد دوباره منو کش دستش

 شد. ریاز بغلش بهم سراز یحس خوب هیچرا اما  دونمینم

 خاص... تیامن هیهم  دیحس ناب شا هی

 کردم. یم تیام. احساس امن بهیپسر غر هیبغل  ینه انگار اآلن تو انگار

 شد که خوابم برد. یچ دمیکم چشمام گرم شد و بعد نفهم کم
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*** 

 بهزاد

 

 

 پلکام رو باز کردم. یچشمام خورد آروم ال یکه تو یبانور

 بود. دهیآغوشم آروم خواب یتو ینیکه به چشمم خورد شهرزاد بود که مثل جن یزیچ نیاول

 و سرجام نشستم. دمیکش رونشینشه از بغلم ب داریکه ب یطور

 به بدنم دادم و به شهرزاد نگاه کردم. یو قوس کش

 صورتش افتاده بود که آروم با دستم کنارشون زدم. یاز موهاش تو یا تره

 از کف دادم. اریکه اون حرف ها رو بهم زد اخت یخواستم اون کارها رو بکنم اما وقت ینم شبید

 ه؟یپس چ یاون عمارت کوفت ارمیرت بس ییبگه آخه دختر اگه من بخوام بال ستین یکی

 به چهره اش انداختم. گهینگاه د هی

 .یبغلت نگهش دار یخواست تا فردا تو یخواب معصوم و آروم شده بود که دلت م یتو یبقدر

 هم. یدفعه اخمام رفت تو هی

 .یهست یتو ک یفراموش کرد نکهیکجاست بهزاد مثل ا حواست

 .یاحساس باش یسنگ ب دیپس با یبه هدفت برس یخوایاست اگه م بهیبا توغر احساسات

 تو به اهدافت. دنیرس یاست برا لهیوس کیدختر فقط  نیا

 به اردوان. یدختر رو بد نیا یمجبور یبه اهدافت حت دنیرس یالزم هم باشه برا اگه
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 از سرجام بلند شدم آره درسته من حق ندارم چون که از همون اول حق نداشتم. تیعصبان با

 .هیدرد چ یتا متوجه بش یخورد یم نیزم دیتو با چون

 ساعته گرفتم. میدوش ن هیطرف حموم رفتم و  به

 هتل. یلعاب انیبه ساسان زنگ زدم که ب عیسر

 .نهیشهرزاد نوشتم و بعد زدمش به آ یهم برا ادداشتی هیکردم  یکه موهام رو خشک م همونطور

گ سه تا دکمه اول رو باز گذاشتم موهام رو به سمت باال سوق دادم رن یمشک رهنیپ هیبا  دمیپوش رهیت یشلوار ل هی

 صورتم افتاد. یکه چند تار رو

 طرف در رفتم و ازش خارج شدم. به

 حرکت کردم. یشدن به سمت لعاب ادهیآسانسور شدم و بعد از پ سوار

 .شهیکردم االن کفشم پاره م یمحکم بود که احساس م یهام به قدر قدم

 هتل نشسته بودن و سخت مشغول گفت و گو بودن. یشکل لعاب یسلطنت یمبل ها یرو و ماهان ساسان

 از سرجاشون بلند شدن و بهم سالم کردن. دمیبهشون رس یوقت

 .ننینشستم و با دستم اشاره کردم که بش ییمبل روبه رو یرو دادم و رو جوابشون

 روبه روم نشستن و زل زدن بهم. هردوشون

 م؟یو گفتم:خوب امروز با کدوم شرکت قرار دار دمیکش یقیعم نفس

 .امهریبا شرکت آر-پرونده جلوم گذاشت هی ساسان

 بده. حیدر موردش توض کمیخوب -

 .ادیتو به حساب م یباشه مشاور کار یبهتره ماهان بگه چون هرچ-داد هیتک یصندل یبه پشت ساسان

 دادن. حیروع کرد به توضبه ماهان انداختم که خودش رو جمع و جور کرد ش ینگاه مین
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 هست. ییبایو ز یشیشرکت واردات صدارات لوازم آرا هی امهریشرکت آر نیخوب ا-ماهان

 گهید یشرکت به وارد کردن از کشورها نی.رئیس ازنهیتبادل م گهید یو با شرکت ها کنهیوارد م گهید یکشور ها از

 باشه. یالبته اگه جنس مرغوب و عال کنهیفروش م دیمقابل هم خر یو با شرکت ها کنهیبسنده نم

 

قرار داد  هیشرکت  نیمرغوب نباشه اما دلمون بخواد با ا ادیجنس ها ز نیخوب اگه ا-رو با زبونم تر کردم لبام

 ه؟یچ فیاون موقع تکل دمیببند

 بوسه که در مورد اجناس اغراق کنه. یرو م یدست کس گهید نیخوب ا-ساسان

 حرکت کرد به سمت شهرزاد...ساسان ذهنم  یحرفا نیشند به

 ببره. شیاز پ یبتونه کار دیخودشه شهرزاد زبون دراز و ماهر... پس اگه با خودم ببرمش شا آره

 سرجام بلند شدم که ساسان ماهان هم بلند شدن. از

 شرکت قرار مالقات بزار. نیبا هم گهیساسان گفتم:تا چندساعت د روبه

 .یایامروز تو باهامون نم-باشه تکون داد که به طرف ماهان برگشتم یرو به معنا سرش

 حضور داشته باشم؟ دیتعجب گفت:آخه چرا قربان مگه من به عنوان مشاور نبا با

 کیباشه  یهرچ ادیچون شهرزاد باهامون م ستین یازیگفتم:ن یرو به پشت سرش انداختم و با لحن محکم نگاهم

 داره. یشیآرالوازم  یبر رو شتریزن تدبر ب

 رو تکون داد که راهم رو کج کردم و به طرف اتاق حرکت کردم. سرش

 نشده. داریهنوز ب نکهیدختره مثل ا نیا

 کنم فکر کرده اومده خونه خاله. دارشیبه زور ب دیبا
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*** 

 شهرزاد

 

 

 به اطراف انداختم. یچشمام رو باز کردم نگاه آروم

 سرجام نشستم و با تعجب به دور اطرافم نگاه کردم. خیس تمیموقع دنید با

 نجام؟؟؟؟یکجاست چرا من ا نجایا

 هتلم. یاصفهان من االن تو میکم متوجه شدم که اومد کم

 بهزاد مواجه شدم. یخال یبه تخت نگاه کردم که با جا عیتند و سر یزیچ یادآوری با

 چشمم رد شد. یاز جلو لمیف کیمثل  شبیاتفاقات د تمام

 کردم. یپسر سپر هیبغل  یشب رو تو کیشد که  ینم باورم

 فکرش هم برام تعجب آور بود. یحت

 اومدم. نییبه بدنم دادم و آروم از تخت پا یو قوس کش

 نصب شده بود توجه ام رو به خودش جلب کرد. نهیآ یکه به رو یرنگ دیکه کاغذ سف شدیرد م نهیآ یاز جلو داشتم

 و باتعجب بهش نگاه کردم. جدا کردم نهیرو از آ کاغذ

 از طرف بهزاد بود. یبود انگار ادداشتی هی
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 میدر مورد کار حرف بزن دیهتل با یلعاب ایب یشد داریهروقت که ب"

 "بهزاد

 

 

 سر خم کنند و اطاعت کنن. دیهم با هیکه بق یِپسر دستور نیا زیبود همه چ ینامه دستور یلحنش هم تو یحت

 دفعه در اتاق باز شد بهزاد داخل اتاق شد. هیرو سرجاش گذاشتم که  کاغذ

 نگاه بهش انداختم که بهم نگاه کرد پوزخند زد. هی

 طرف مبل رفت روش نشست. به

 دفعه صداش به گوشم خورد هی

 زه؟؟؟یدوش یشد داریزود ب کمی یکن یساعت خواب فکر نم-

 طرفش برگشتم و مثل خودش پوزخند زدم. به

 بشم. داریساعت ب نیمن خودم صالح دونستم که ا-ه گردنم دادمب یتاب

 رفتم. یبهداشت سیبهش اجازه حرف زدن بدم به سرعت به طرف سرو نکهیاز ا وقبل

 خارج شدم. ییهم به صورتم زدم از دستشو یآب هیمورد نظر رو انجام دادم و  اتیعمل نکهیاز ا بعد

 روش قرار داره. یصبحانه هم جلو ینیکاناپه لم داده س یآقا بهزاد رو دمید

 .کنهیاتاق سرو م یگفته صبحونه رو تو نکهیا مثل

 .میکار دار یبخور که امروز کل یزیچ هی نیبش ایب-خورد که چشمش به من افتاد یراحت داشت قهوه م الیخ با

 به طرفش حرکت کردم و روبه روش نشستم. آروم

 معذب بودم. یلیورم چه برسه به صبحانه...ختونستم بخ یبا وجود بهزاد زهرمار هم نم یعنی
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 کرد. یداشت صبحانه اش رو کوفت م لکسیراحت و ر یلیآقا بهزاد خ اما

 نکره اش به گوشم خورد. یدادم که صدا یسرم رو به چپ راست سوق م یکالفگ با

 ؟یخورینم یزیچرا چ-بهزاد

 ندارم. لیم-رو با زبونم تر کردم لبام

 به طرفم انداخت و گفت:بخور. ینینگاه سنگ بهزاد

 موند. ینم یباق یمخالفت چیه یبود که جا یدستور یبقدر لحنش

 فقط بلده زور بگه. گهیانصاف خوب حتما اشتها ندارم د یب مردک

 .ختمیخودم ر یفنجون قهوه برا هی یقور یرو دراز کردم و از تو دستم

 دنکه بهزاد شروع کرد به نطق کر ختمیشکر داخل قهوه ر یکم

 از شرکت ها. یکی دنید میریامروز م-

 نگفتم تا ادمه حرفش رو بزنه. یزیچ

 .کنهیو با مارک شرکت خودش وارد بازار م کنهیم یداریخر یشیشرکته که لوازم آرا هی-بهزاد

 م؟یرو ما از کجا وارد کرد یشیلوازم آرا نیا-دمیهم کش یاخمام رو تو یکم

 .یدوب-بهزاد

 دمیپرس یآروم به

 کنم؟ کاریچ دی...اوووم...من بازهیخوب...چ-

که اون امروز با ما قرار داد ببنده و جنس ها  یکن یمشاور،کار هیبه عنوان  دیتو با-نگاهش رو به چشمام رسوند بهزاد

 کنه. یداریخر یمناسب متیرو با ق

 نداشتم. یمن که تا حاال تجربه ا یکار رو بکنم آخه چجور نیا دیخود خدا من با ای
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 اعتراض گفتم:اما... با

بهتر  میاما و اگر ندار یعنی یبدون چون و چرا قبول کن دیبا خوامیازت م یزیمن چ یوقت-دیوسط حرفم پر بهزاد

 .میریم گهیچون تا چندساعت د یزودتر آماده ش

 از سرجاش بلند شد. بعدم

آخه  مدونیبود فقط بلد بود زور بگه مخصوصا به من نم یآدم مضخرف یلیبهزاد خ نیبود ا ختهیاعصابم بهم ر یلیخ

 با من داره؟؟؟؟ یچه پدر کشتگ

 از اتاق خارج شد. یو کالفه بودم که متوجه نشدم بهزاد ک   ریدرگ نقدریبسته شدن در به خودم اومدم.ا یصدا با

 رفتم. شیآرا زیاز سرجام بلند شدم و به طرف م یکالفگ با

 .دمیمژه هام کش یرو رو لمیر دمیخط چشم پهن کش هی

رنگ هم پشت چشمام  یدود هیسا هیرژگونه به گونه ها زدم و  کمیبه کرم نداشت  ازیبود ن دیپوستم سف چون

 .دمیکش

 رو نشون داد. شمیکه اتمام آرا دمیلبام کش یرژلب قرمز رو هی

 تنگ پام کردم. یلیخ یمشک یشلوار لوله تفنگ هی

 .دمیزانو که مدل شنل بود جلو باز بود پوش ریبلند تا ز یمانتو هی

 پاشنه ده سانت پام کردم. یجفت کفش مشک هیبستم و  یساتن هم مدل کروات یمشک یروسر هی

 برداشتم و از اتاق خارج شدم. یرنگ یمشک فیک

 دهیپوش یرنگ یکه کت و شلوار دود یهم باز شد ساسان در حال ییبا خارج شدنم از اتاق در اتاق روبه رو همزمان

 بود خارج شد.

 زد. ینگاه به سرتاپام اندخت لبخند هی

 سالم.-زدم یلبخند
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 سالم حال شما؟-لبخندش پر رنگ تر شد ساسان

 ممنون. یلیخ-

 شرکت؟ میکه بر دیآماده ا-ساسان

 برم. دیکجا با دونمیبهزاد کجاست االن هم نم دونمیباال انداختم و گفتم:بله اما نم یا شونه

 بهزاد کجاست. دونمیمن م دییبفرما-سرش رو تکون داد ساسان

 و بعد با دستش به جلو اشاره کرد تا اول من حرکت کنم. 

 از جلوش حرکت کردم که اونم در اتاق رو بست و باهام هم قدم شد. ریز سربه

 .میتوقف کرد یا شهیآسانسور ش یجلو میاتاق ها که گذشت یراهرو از

 ن در رو باز کرد و اشاره کرد که من اول داخل بشم.ساسا دیکه آسانسور رس یوقت

 که شدم ساسان هم داخل شد و دکمه هم کف رو فشار داد. داخل

 گرمه. شیسرش با گوش دمیبه ساسان انداختم که د ینگاه

 .شهیاز وجودش کم م یزیبا ادب با کماالت رفتار کنه چ نقدریاونم ا رهیمیبهزاد آخه م شیبرگشت پ ذهنم

 برداشتم و ازش خارج شدم. الیدست از فکر و خ میدیآسانسور که اعالم کرد به طبقه هم کف رس یصدا دنیشن با

 به خودش نداد که بلند بشه. یتکون هی میبه سمتش رفت یمبل ها نشسته بود وقت یرو بهزاد

ت قناص کلیبه ه یتکون هی چارهیساسان ب نیبه خاطر ا یشیهم حاال به خاطر من بلند نم یرفت تو یبدجور اخمام

 بده آخه.

 .دینیگفت:بش یبم یبه طرفمون انداخت وبا صدا ینگاه مین بهزاد

 .میبهزاد نشست یمبل دونفره روبرو یرو یحرف چیساسان بدون ه منو
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حرف ها رو براتون  یسر کی دیشرکت با میبر نکهیداد گفت:قبل از ا یم رونیرو ب گارشیهمونطور که دود س بهزاد

 بدم. حیتوض

 زد و ادامه داد گارشیبه س یمحکم پک

با ما  تسیآدم سرلج افتاده و حاضر ن نیاما ا میشرکت قرارداد ببند نیتا با ا میکن یتالش م میباره که ما دار نیچند-

 وارد شراکت بشه.

 آخه چرا؟-دیاز دهنم پر یدفعه ا هی

 ؟یپولت کنه چ هیه ساسان سک یبعدش خودم رو هزاران بار لعنت کردم اگه اآلن بهزاد جلو اما

 .ستیجنس هاتون مرغوب ن گهیمن نگه داشت در همون منوال هم گفت:چون م ینگاهش رو چرخوند و رو بهزاد

 نگفت. یزیخداروشکر بهزاد چ دمیکش یراحت نفس

 م؟یکن کاریچ دیخوب ما با-ساسان

 دفعه باهامون قرارداد ببنده. نیتا ا دیکن یکار دیبا-دیبه گوشه ابروش کش یدست بهزاد

 منو ساسان از تعجب گرد شد. یچشما

 .شهیبه زور که نم گهیم یچ اروی نیا

 اعتراض گفتم:اما... با

 یاما و اگر چیه یپس جا خوامیم یزیمن چ یگفت:وقت یسکوت بلند کرد و با لحن سرد یدستش رو به معنا بهزاد

 .مونهینم یباق

 رحم بودنش خرد شد. یب یمنطق یهمه ب نیاز ا اعصابم

 شدم. پشیسرجاش بلند شد که تازه متوجه ت از

 که حواسم نبوده لباساش رو عوض کرده بود. یزمان پس

 گفت. یتنش قشنگ م یتو یبود که بدجور دهیرنگ پوش یمشک کیدست کت و شلوار ش هی
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 .میحرکت کرد یو باهم به سمت خروج میاز بهزاد بلند شد تیبه تبع ماهم

پارک بود راننده درب باز کرد که اول من سوار شدم بعد  میسوارش شد روزیکه د یرنگ یهمون ون مشک دوباره

 بهزاد کنارم جا گرفت.

 منو بهزاد نشست. یروبه رو روزیهم مثل د ساسان

 .ستیحرکت کرد تازه متوجه شدم که ماهان همراهمون ن نیکه ماش یوقت

 اد؟یتعجب گفتم:عه مگه آقا ماهان با ما نم با

 قراداد حضور نداره. نیدر ا ریخ-زد یکیلبخند کوچ ساسان

 سرم رو تکون دادم. دمیفهم یرو جمع کردم به معنا لبام

 بهزاد سرش رو جلو آورد و آروم گفت: یدفعه ا هی

 شهرزاد خانوم... یشد کیتو ج کیباهاش ج یلیخ یناراحت شد ومدهین نکهیشد از ا یچ

 ه؟یمشکلش چ میبش کیتو ج کیخوب ج نکهیسوال بود و ا هیمضخرف نگو فقط -دمیهم کش یرو تو اخمام

 یمن با کس ریغ یپس حق ندار یچنگال من یتو یریقلعه من اس یگفت:فراموش نکن تو تو یجد یلیلحن خ با

 .یبش یمیصم

 .یا ونهیتو د-سرم رو تکون دادم یباناباور

 سخره خاتمه بدم.بحث م نیسرم رو به طرف پنجره چرخوندم تا به ا بعد

 .کنهیمارو تماشا پ یداره با کنجکاو دمیگوشه چشم هم به ساسان نگاه کردم که د از

 بهزاد چشه به همکار خودش هم اعتماد نداره؟ نیا

 .میشد ادهینگه داشت که همه ازش پ نیماش نیاز چند م بعد

 برج بلند باال روبه روم بود. هیروبه رو که نگاه کردم  به
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 (امهریآر یشیو لوازم آرا ینوشته شده بود)شرکت تجار ییتابلو کی یرو

 واال... امهریشرکت آر ینوشت یکالم م هی یطوالن نقدریچرا ا اوووو

 .میشرکت به راه افتاد یطرف ورد به

 .میبود ستادهیوسط قرار داشت و دوطرفش منو ساسان ا بهزاد

 .میو داخل شد میکردبه طرف آسانسور حرکت  میکه داخل طبقه هم کف شد یوقت

 طبقه ششم رو فشار داد آسانسور حرکت کرد. ساسان

 شدم. ینگاه ینیسنگ متوجه

 .کنهیرو کنکاش م پمیبهزاد به سرتاپام زل زده و داره ت دمیکه سرم رو چرخوندم که د یوقت

 .دمیچشماش د یرو تو تیکه کردم برق رضا دقت

 بود. یامروز راض یزیچ هیحداقل از  خداروشکر

 اول بهزاد بعد من و بعد ساسان خارج شد. دیکه آسانسور به طبقه مورد نظر رس یوقت

 (...استیروش نوشته بود)ر میکه اونجا بود رفت یطرف در به

 در رو باز کرد و کنار رفت که بهزاد داخل بشه. ساسان

 بزرگ بود که چند تا در داخلش قرار داشت. اریسالن بس هی میکه داخل شد یوقت

 .میقرار دار امهریشرکت بود رفت و باهاش هماهنگ کرد که با آر یکه از قضا منش یبه طرف دختر جوون ساسان

 .میاطالع داد ماهم داخل شد یرفت وقت یمنتظر ماست و به طرف در امهریکردن گفت آر ستیبعد از چک ل دختره

 .میبود شد شهیکه سرتاسر ش یبه داخل که گذاشتم متوجه اتاق بزرگ پا

 نشسته بود. زیپشت م یدر راس قرار داشت پسر جوون زیم هیکرم که  دیتاق با ست سفا هی

 ما بلند شد و به طرفمون اومد. دنید با



 عهپرنسس قل

 
106 

 

 .امهرِیهمون آر نیبهزاد ساسان دست داد که متوجه شدم ا با

بداخالق  یهاف هافو رمردیپ هیبچه است من انتظار داشتم  یلیکه خ نیا نیکردن هم ی...که مامهری...آرامهریآر پس

 باشه.

 هستن درسته. بایز یدیل نیا دیمن قرار گرفت و گفت:پس کارفرما و مشاور جد یروبه رو امهریآر

 رو دارم؟ یبا چه کس ییزدم که گفت:افتخار آشنا یلبخند

 .یهستم شهرزاد افتخار یافتخار-

 .مینیلبخند سرش رو تکون داد و اشاره کرد که بش با

 .میکه درون اتاقش قرارداشت نشست یرنگ یمشکچرم  یمبل ها یرو

 د؟یدار لیم یخوب چ-نشست زشیمهر پشت م ایآر

 .کنهینم یفرق-بهزاد

 بهزاد نگه داشت. یبه ما انداخت رو یمهر نگاه ایقهوه ها رو آوردن آر یسفارش چهارتا قهوه رو داد وقت امهریآر

 د؟یکه قراداد ببند دیباز اومد یخوب جناب تهران-امهریآر

 درسته.-دیکتش کش قهیبه  یدست بهزاد

 بندم. یبار گفتم من با شما قرارداد نم نیبنده چند یتهران یآقا-امهریار

 رو بدونم؟ لشیتونم دل یباهمون لحن قد و محکمش گفت:م بهزاد

بستم چون شما  یداشتم مطمئنن با شما قرارداد م یشیاز لوازم آرا ریغ یا گهیکامال واضحه اگه تجارت د-امهریآر

 تونم. ینم ریخ یشیاما در مورد لوازم آرا دیهست یشرکت فوق العاده عال

 د؟یبا شرکت ما دار یخوب شما چه مشکل-به خودش گرفت یو لحن متعجب دیبه چونه اش کش یدست ساسان

 که از یسجهانِ اما خوب جن یشرکت ها نیاز معتبرتر یکیبا شرکت شما ندارم شرکت شما  یبنده مشکل-امهریار

 قبول ندارم. ادیوارد شده رو من ز یدوب
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 دهیاف یکالم و لجباز کامال ب کیآدم  نینگفتن مشخص بود که کالفه شدن و بحث با ا یزیچ گهیو بهزاد د ساسان

 بود.

 نشون بدم. یخود کیبزنم و  یمنم حرف دمید بهتر

 د؟یببخش-تک سرفه صاف کردم کیرو با  صدام

 برگشتن بهم نگاه کردن. همه

 درسته؟ گهید دیبود امهریآر یآقا-زدم یپررنگ لبخند

 با تعجب گفت:بله. امهریآر

 هم قالب کردم یرو تو دستان

 د؟یمشکل دار یبا اجناس دوب نقدریبدونم چرا ا تونمیم-

 تکون داد یسر امهریآر

داد اون جنس ها مرغوب  شنهادیو به من پر یوارد شده از دوب یقرارداد بستم که جنس ها یبنده قبال با شرکت-

 یمن سود نداشت بلکه کل یکه بستم نه تنها برا یقابل استفاده بودن قراداد ریجنس بنجل و غ هی چینبودن که ه

 بندم. یقرارداد نم کننیجنس وارد م یاز دوب که ییبا شرکت ها گهیضرر به بنده وارد کرد از اون روز به بعد د

 

 .دیباش نیکه به شرکت ما هم بدب شهینم لیدل دیچون شما قبال ضرر کرد-دمیکشبه گوشه لبم  یدست

 ابروم رو بردم باال و ادامه دادم یتا هی

 میسوال ببر ریاسم و اعتبارمون رو ز یقرارداد آبک هینداره که با  یلیشرکت کامال معتبره پس دل هیشرکت ما -

 گم؟یدرست نم

 محکم و با اقتدار جوابش رو بدم. نقدریگرد شده بهم نگاه کرد انتظار نداشت ا یبا چشما امهریآر

 هستم نه برگ چغندر... یپسر جوون من شهرزاد افتخار یفکر کرد یچ هه
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 حرکت کردم. امهریآر یلبخند از سرجام بلند شدم و با عشوه به طرف صندل با

 .شدم کلمیه یبه رو امهرینگاه پراز تعجب و هرز آر متوجه

 .ستادمیا شینکردم و کنار صندل یا توجه

 قرار دادم. امهریآر زیم یدر آوردم و رو فمیک یرو که همراهم بود از تو ییها یشیاز لوازم آرا چندتا

 ؟یچ یعنیاول به لوازم ها و بعد به من نگاه کرد و گفت:خوب  امهریآر

 .میوارد کرد یهستند که ما از دوب یهمون اجناس دینیب یرو که شما م یشیلوازم آرا نیا-

 ه...ک میریگیم جهیپس نت ستندین یمرغوب یبرداشت و با پوزخند گفت:بله و جنس ها زیم یرژ لب رو از رو امهریآر

 دمیحرفش پر وسط

 میدر گر یکنم حت یشما قرار داره من از اون ها استفاده م زیم یرو که رو یاجناس دیکه کامال در اشتباه هست-

 د؟ینیب یدر چهره بنده م یم...شما مشکلامروز

 یلبام نگه داشت و به آروم یرو رو زشیه یشد و بعد اون چشما قیصورتم رو جلو بردم.صبامهر به صورتم دق یکم

 .ستین یمشکل ریگفت:خ

از  براش مهمتره پس یزیاز هرچ شییبایبانو ز هی امهریآر یآقا  دیریدر نظر بگ نمیو با عشوه گفتم:و ا ستادمیا صاف

 ست؟یطور ن نیرو دوچندان کنه ا شییبایکنه تا ز یاستفاده م یاجناس

 کیدوسه تا برگه در آورد از سرجاش بلند شد که باعث شد من  زشیکشور م یبزنه از تو یحرف نکهیبدون ا امهریآر

 قدم به عقب بردارم.

 دیرو مطالعه کن نیلطفا ا-بهزاد گذاشت یرو جلورو از من گرفت و به سمت بهزاد و ساسان رفت برگه ها  نگاهش

 برگه قرارداده.

 د؟یبند یکه با ما قرارداد نم دیکه ساسان گفت:مگه شما نگفت میتعجب بهش نگاه کرد با

 .میبا هم داشته باش یاشتراک کار هی ستیبد ن دمید دمیکه امروز شن ییچرا اما با حرفا-امهریآر
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 .ستادیا امهریزد و بعد از خوندن قرارداد امضاش کرد و مقابل ار یلبخند کج بهزاد

 قرارداد به نفع هردومون باشه. نیا دوارمیدست دادن که بهزاد گفت:ام گهید باهم

 طوره. نیحتما هم-امهریآر

 تهحضور شما بس ومنیقرارداد به  نیا یخانوم افتخار گمیم کیبه طرف من برگشت با لبخند گفت:بهتون تبر بعد

 شد.

 بهزاد... یعصب افهیخم کردم که چشمم افتاد به ق یزدم و سرم و کم یلبخند

 .رهیبگ افهیقرارداد که آخرم آقا بهزاد اخم تخم کنه برام ق نیهمه فک زدم به خاطر ا نیکن ا یخوب ایب وانهیچته د وا

 و نگاهم رو به پنجره سوق دادم. دمیهم کش یهم اخمام رو تو من

 

 

 دفعه بهزاد گفت: هیکه  مینشسته بود نیماش داخل

 .شمیم ادهیگوشه نگه دار من پ هی

 بهزاد. یقرار دار ییجا-ساسان

 قدم بزنم. خوامینه م-انداخت نییسرش رو پا بهزاد

 آخه آقا شما بدون محافظ...-راننده

 که گفتم. نیهم ستیبه تو مربوط ن-دیوسط حرفش پر بهزاد

 نگه داشت. ابونیاز خ یفت و گوشه اگ یبا ترس چشم آروم چارهیب راننده

 .یمونیهتل خودت هم همون جا م یرسونیآقا و خانوم رو م-بشه رو به راننده کرد ادهیپ نکهیقبل از ا بهزاد

 شد. ادهیپ نیبه طرفم انداخت که متوجه منظورش شدم و از ماش ینگاه مین بعد
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 بهزاد شدم. یخال یحرکت کرد تازه متوجه جا نیکه ماش یوقت

 به بودنش عادت کرده بودم. ییجورا هیکردم  یاحساس خفگ یچرا ول دونمینم

 کردم. یم یبیدلم مونده بود احساس غر یرو یبهزاد بدجور نبود

 بود. یکه بود بازم وجودش برام ضرور یهرچ بهزاد

 کرده بودم. هیکوه بهش تک هیهمه اخم و تخم هاش بازم مثل  با

کردم سرکوبش کنم بازم  یم یحس نو هرچقدر که سع هیلم خونه کرده بود د یتو دیحس جد هیبود که  یروز چند

 دواندن بود. شهیدر حال ر

 

 

*** 

 بهزاد

 

 

 کردم و آروم شروع به قدم زدن کردم. بمیمحو شد دستم رو داخل ج دمیاز د نیکه ماش یوقت

 که بهار عاشقش بود. ییباغ گلها شدم جا وارد

 باغ گلها بود. نیهم میرفت یم دیرو که با ییجا نیاول میکرد یدفعه که به اصفهان سفر م هر

 فقط بهار کم بود. ایدن نیا یذهنم تو یتو بایجاده ز نیا یدشت پر از گل تو نیا یتو

 یبود تا باهم تو نجایخواست اآلن ا یهاش...دلم م طنتیخنده هاش...ش ی...براادیز یلیبراش تنگ شده بود خ دلم

 .میدز یباغ رنگارنگ قدم م نیا
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 دور اطرافم انداختم. یبه گلها ینگاه

 نداره. ییمعنا چیمکان رنگارنگ هم برام ه نیا یباغ برام مثل بهشت بود اما اآلن حت نیا شیوقت پ یلیخ

 .یاز هر احساس یرنگ شده خال یمن خاکستر یایدن

 

 من یعنیدلتنگ "

 رفته بودم تیپِ هرجا

 برگشته بودم دلتنگ

 خسته انگار آشفته

 "جنگ برگشته بودم از

 

 شدن هوا به خودم اومدم. کیچند ساعت اونجا بودم که با تار دونمینم

 شد. یرفت و کم کم خلوت خلوت تر م یمطلق فرو م یکیداشت در تار باغ

 گرفتم و از باغ خارج شدم. شیخروج رو در پ راه

 آروم نشده. اومد که هنوز دل تنگم ادمیدنبالم اما  ادیخواستم زنگ بزنم راننده ب یم

هارم ب ادیاما چه کنم که بازم به  رمیبگ دمیرو که کش یسخت یکه انتقام روزا رهیگیآروم م یقلب زمان نیکه ا گرچه

 هم دست بکشم. دمیجد تیاز شخص دیبا

 .دمیدرب هتل د یقدم زدم که خودم رو جلو نقدریکردم به قدم زدن ا شروع

 و آروم در رو به داخل هل دادم و خودم هم داخل شدم. دمیکش یقیعم نفس
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شب رو  مهیسوق دادم که عقربه ها ن وارید یبه افراد در رفت آمد انداختم و در آخر به ساعت رو یاجمال ینگاه

 داد. ینشون م

 بود. یبودم باور نکردن رونیهمه ساعت ب نیمن ا اوه

 به سمت آسانسور رفتم و داخل شدم. آروم

 دادم و چشمام رو بستم. هیآسانسور تک یا شهیش وارید نظر رو زدم و به دمور طبقه

 .یا گهیبودم خسته تر از هر زمان د خسته

 خارج شدم و به طرف اتاق قدم برداشتم. ستادیآسانسور ا یوقت

 به هر کدوم وصل شده بود. نیسنگ یوزنه ا یراه رفتن رو نداشت انگار یتوانا پاهام

 .ارهیتونست از پا درش ب یکس نم چیه زیچ چیه گهیچت شده پس کجا رفت اون مرد محکم که د بهزاد

 در رو باز کردم. دیخودم رو به در اتاق رسوندم و با کل یو به سخت دمیکش یقیعم نفس

 اطرافشدن  دنیکه باعث د یهمه جا رو فرا گرفته و تنها نور یکیتار دمیکه باز شد به داخل قدم گذاشتم که د در

 نور آباژور بود. شدیم

از تخت در خودش  یرو باز کردم که چشمم افتاد به شهرزاد که گوشه ا رهنمیپ یرو از تنم در آوردم و دکمه ها کتم

 مچاله شده بود.

 رو از تنم کندم و به طرف تخت رفتم. رهنمیپ

لکش شدم اما چشمش رو شهرزاد خم شدم که متوجه تکون خوردن پ یرو یتخت نشستم و کم یشهرزاد رو پشت

 باز نکرد.

 .کنهیاما داره انکار م دارهیخانوم ب پس

 .دمیصورتش افتاده بود رو کنار زدم و آروم کنارش دراز کش یاز موهاش رو که رو یا تکه

 .دمشیمثل شب گذشته دستم رو دور شکمش حلقه کردم و آروم به سمت خودم کش دوباره
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 اومد. یبدون حضورش خواب به چشمام نم یتوتستم بغلش نکنم انگار یچرا نم دونمینم

 .برهیکه بدون بغل کردن عروسکش خوابش نم یبودم مثل بچه ا شده

 دمیو عطر تنش رو به مشام کش دمیکش یقینفس عم دمشیکه در آغوش کش یوقت

 نداشتم. یدختر چیحس ناب که تا حاال به ه هیدختر داشتم  نیبه ا یحس خاص هی

 من نداشت. یبرا یروش سرپوش بزارم چون سرانجام خوش خواستیکه دلم م یحس هی تیحس مالک هی

 کم چشمام گرم شد بعد از مدت ها با آرامش به خواب رفتم. کم

 

 

*** 

 شهرزاد

 

 

 کردم. یرو تماشا م رونیبودم و ب ستادهیپنجره ا پشت

 تا اآلن برنگشته. میشد و ما به هتل برگشت ادهیپ نیکه بهزاد از ماش شیچندساعت پ از

 کرده بودم. دایها به بهزاد پ یبود که تازگ یها هم فقط به خاطر حس نیا ادیز یلیبودم اونم خ نگرانش

 نداره. یو خوش ریمن خ یکه برا شمیم یدونستم دارم دچار احساس یم

 شد. یم ادیشدم ضربان قلبم ز یم کشینزد یدست خودم نبود وقت اما

 .دهیساعت ده رو نشون م دمیساعت که نگاه کردم د به

 ؟؟؟؟یبراش افتاده باشه چ یرفته اگه اتفاق یکدوم گور کهیمرت نیا اوووف
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 افته. یب یمگه بچه است که براش اتفاق وانهید نه

 .ادیکمتر به سراغم ب الیهتل برم تا فکر خ یگرفتم به لعاب میتصم

 اومدم . رونیشال هم سرم انداختم از اتاق ب هی دمیپوش یسر یسر یمانتو هی

 طرف آسانسور رفتم و آروم داخل شدم. به

 هم کف رو زدم و منتظر موندم که برسه. دکمه

 هل دادم و خودم هم خارج شدم. رونیدر رو به ب ستادیآسانسور ا یوقت

 شده. رهینقطه خ هیمبل نشسته و به  یساسان رو دمیهتل حرکت کردم که د یطرف لعاب به

 .ستادمیبه طرفش حرکت کردم و باال سرش ا آروم

 رو که احساس کرد سرش رو بلند کرد. حضورم

 .دیراحت باش کنمیتر گفتم؛خواهش م عیاومد از سرجاش بلند بشه که سر دیکه منو د یوقت

 مبل نشست. یرو که گرفته بود جمع و جور کرد و دوباره رو یزیمخین حالت

 به سمتش انداختم. یو نگاهمبل روبه روش نشستم  یرو

 د؟یاومد رونیاز اتاق ب-ساسان

 بخورم. ییهوا هی امیحوصله ام سر رفته بود گفتم ب-زدم یلبخند

 نگفت. یزیسکوت کرد و چ ساسان

 .میکدوم قصد شکستنش رو نداشت چیبه وجود اومد که انگار ه یسکوت

 دیمقدمه پرس یدفعه ساسان ب هی

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم-

 البته.-به سمتش انداختم ینگاه
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 ه؟یشما و بهزاد چ نیرابطه ب-صاف کرد یرو با تک سرفه ا صداش

 داشتم که بگم؟ یبگم اصال چ یدونستم چ یشوک رفتم نم یتو شیسوال ناگهان از

 بهزادم. یکرد و گفتم:خوب مشخصه من مشاور کار یمصلحت خنده

 .شهینم یمیصم سشیبا رئ نقدریا یمشاور کار هی-ساسان

 کرد انگار مجرم گرفته. یم یشده بودم مثل بازجوها ازم بازرس کالفه

 دمیبه گوشه ابروم کش یدست

 پرسش ها؟ نیاز ا دیبرس نیخوایبه کجا م هیسوال ها چ نیمنظورتون از ا-

هم نسبت به شما  ینظر بد یسوال ها نداشتم حت نیاز مطرح کردن ا یگفت:بخدا من منظور بد عیتند و سر ساسان

 تعجب داره. یخوب برام جا دمیند یم خانم...فقط چون تا حاال بهزاد رو بادخترندار

 .شونیا یمشاور کار نطوریخوب من مهمان خونه آقا بهزاد هستم هم-کردم سیرو با زبونم خ لبام

 د؟یکن یم یعمارت بهزاد زندگ یشما تو یعنیبا تعجب گفت:مهمان؟ ساسان

 م.از آشناهاشون هست یکیدرسته من دختر -

 که مجبورم. یمنو به خاطر دروغام ببخش خودت شاهد ایخدا

 تکون داد. دنیفهم یبه معنا یسر ساسان

 دمیهمون پرس یبرا رمیمیم ینپرسم از فضول یزیاگه منم چ دمید

 سوال بپرسم. یسر کیاشکال نداره منم -

 .دیراحت باش ریخ-ساسان

 .دیباش یمیباهم صم یلیشما و بهزاد فکر کنم خ-مبل جابه جاشدم یرو یکم

 چطور مگه؟-باال انداخت ییابرو ساسان
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 رو نداره. یکار نیاصال اجازه همچ یعنیبا بهزاد راحت باشه  نقدریبتونه ا یکس دمیآخه تا حاال ند-

 و البته شوهر دختر عمه اش هستم. یمیدرسته من دوست صم-کرد یتک خنده ا ساسان

 سرم صدا داد. یدختر عمه چندبار تو اسم

 همون دختره که به عمارت اومده بود؟ کنهن

 پگاه آره خودش... آهان

 ؟یگفتم:شماهمسر پگاه جون باتعجب

 ن؟یشناس یبله مگه م-ساسان

 میهم زنگ زد عمارت باهم حرف زد یعمارت اشنا شدم چندبار یاره معلومه باهاش تو-زدم یگله گشاد لبخند

 .یدختر گل یلیخ

 .ستین یزد و گفت:در گل بودنش که شک یلبخند ساسان

 بود کامال برعکس بهزاد. یرو با ساسان اختالت کردم در کل پسر آقا و محجوب یچندساعت

 مفتخر شدم. یلیبا شما خ یبنده برم از هم صحبت گهیخوب د-ساعت از سرجام بلند شدم دنیباد

 یمودبانه ا یلیاش گذاشت و با حالت خ هنیس یاحترام رو یهم از سرجاش بلند شد و دستش رو به معنا ساسان

 بانو. نطوریگفت:منم هم

 گفتم و به طرف اتاق رفتم. یریبخ شب

 که از کارکنان هتل گرفته بودم در رو باز کردم و داخل شدم. یزاپاس دیبا کل دمیبه داخل اتاق رس یوقت

 از بهزاد نبود. یبه دورتا دور اتاق انداختم اما خبر ینگاه

 تکون دادم و مانتو شالم رو در آوردم. یسر

 رو از حصار کش آزاد کردم و دستم رو داخلشون بردم و تکون دادم. موهام
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 و به طرف آباژور رفتم و روشنش کردم و چراغ رو خاموش کردم. ختمیشونه هام ر یرو آزادانه

 .دمیپتو خز ریطرف تخت رفتم و ز به

 شدم. یپهلو به اون پهلو م نیودم اما مدام از اب دهیتخت دراز کش یبود که رو یساعت مین

 اومد. یکردم خواب به چشمام نم یم هرکار

 در باعث شد چشمام رو ببندم. یتو دیچرخش کل یباصدا

 پلکام رو باز کردم. ینامحسوس ال یلیو خ آروم

 به دوربرش انداخت. یداخل اتاق شد نگاه بهزاد

 کر که اومد.خدارو ش دمیکش یاز سر آسودگ ینفس دنشیباد

 رو بازکرد و اون رو از تنش در آورد. رهنشیپ یکتش رو از تنش کند و دکمه ها بهزاد

 هم فشار دادم. یطرف تخت اومد که چشمام رو محکم رو به

 کنه. تمیباز بخواد اذ دمیترس یم دارمیخواستم بفهمه که ب ینم

 تخت نشسته. یرفتن تخت متوجه شدم کنارم رو نییبه طرفش بود اما با باالپا پشتم

 صورتم کنار زد. یاز موهام رو از رو یا تره

 .دیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به طرف خودش کش یدفعه ا هی دیکنارم دراز کش آروم

 بلکه از حضور و بغل بهزاد. یتا حد ممکن باز شد.نفسم گرفت اما نه از خفگ چشمام

 شد که خوابم برد. یچ دمیدنم داغ شد کم کم نفهمقلب گرفتم و ب تپش

 

 

*** 
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 بهزاد

 

 

 .میشد نیو همراه ماهان و ساسان سوار ماش رونیب میزد ازشرکت

 بودم. اوردهیقرارداد شهرزاد رو با خودم ن نیا یبرا

 به جاش اومد و خداروشکر که باهامون قرارداد بستن. ماهان

 .رهگیقرارم یخوب یلیخ گاهیو در جا رهیباال م یاریشرکت تا حدبس یالکه بسته شد وضع م یدوتا قرارداد نیا با

 گرفتم و بهش زل زدم. نیساسان نگاه از پنجره ماش یدوخته بودم که با صدا رونیبه ب چشم

 با شهرزاد حرف زدم. شبید-ساسان

 باهم صحبت کردن. یشدم دوست داشتم بدونم در مورد چه موضوع رهیبهش خ یکنجکاو با

 خوب؟-

 .یرو مهمون خونه جعنابعال یگفت که دختر دوست شماست و چند وقت یم-ساسان

 درسته.-

 دیبا شک پرس ساسان

 سن داره؟ نیکدوم دوستت که دختر به ا-

 کرد. یبه ما نگاه م یافتاده به ماهان که داشت با کنجکاو چشمم

 یرو داره تو یو پوچ یواه الیونم اما خچشماش بخ یاز تو تونمیرو م نی.دونستم که ماهان به شهرزاد نظر داره ایم

 .شهیمنه و هرگز از چنگالم خارج نم یدستا ریچون که شهرزاد اس دهیسرش پرورش م

 .شیشناس یرو به طرف پنجره چرخوندم و گفتم:تو نم سرم
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 بحث مسخره خاتمه دادم. نیجواب مختصرم به ا نیا با

 بحث رو ادامه نداد. گهیقانع نشده بود اما د نکهیبا ا ساسان

 به طرف اتاق رفتم. یحرف چیه یب میدیبه هتل رس یوقت

 تعجب کردم. شیخال یجا دنیاما با د نمیرخت خواب بب یکه شدم انتظار داشتم شهرزاد رو هنوز تو داخل

 نظر گذروندم اما نبود. کیگردوندم و اتاق رو  چشم

 حمام رفتم.و  یبهداشت سیرو بستم و اروم و باشک به طرف سرو در

 و داخل حمام شدم اما اونجا هم نبود. دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 که فرارکرده. دونمیم یهم لعنت یخود به خود رفت تو اخمام

 رفتم. نیسرعت از اتاق خارج شدم و به طرف ماش با

 رو از دست راننده گرفتم و پشت رول نشستم. چیسو

 کردم. یم یتم رانندگدارم.باسرعت داش ازیدختره ن نیمن به ا یلعنت

ها هم سر زدم اما نه نبود آب شده  مارستانیها فرودگاه ب نالیاصفهان سر زدم به ترم یدنید ریو غ یدنید یهرجا به

 .نیزم یبود رفته بود تو

 فلنگ رو بسته زده به چاک. دهیمطمئن شدم تا چشمم رو دور د گهید

 .یکرد یبهش اعتماد م دینبا یبهزاد احمق چطور ازش غافل شد خوردیگوشه پارک کردم خون خونم رو م هی

 فرمون فرود آوردم. یرو محکم رو مشتم

دنبالش اما چنان  رمیبرگردم مشهد م یهمون پدرش آره درسته وقت شیرو نداره بره حتما رفته پ ییاون که جا اما

 مرگ کنه. یهزار دفعه آرزو یکه روز ارمیبه سرش ب ییبال

 داره. شیرو در پ یونه دور زدن بهزاد چه تاوان سختبم ادشی دیبا
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 استارت زدم و به طرف هتل حرکت کردم. دوباره

 مبل پرت کردم. یاتاقم شدم و کتم رو از تنم در آوردم و رو داخل

 .ستادمیرو بازکردم و پشت پنجره ا راهنمیدکمه اول پ دو

 .دنیرونشون م 9ساعت  یعقربه ها دمیدستم نگاه کردم که د یتو یساعت مچ به

 پاش رو داخل اتاق گذاشت. یبعد از اون هم در باز شد و کس دیدر به گوش رس یتو دیچرخش کل یدفعه صدا هی

 .شهیداره اونه واال در با کارت مخصوص بازم دیکه کل یشدم که شهرزاد برگشته چون تنها کس متوجه

 رده؟ب یبه سر م یاون فرارنکرده پس تا اآلن کدوم گور یعنی

 به سمتش نکردم. یحرکت نیکردم و کوچک تر ینگاه م رونیب به

 

 

*** 

 شهرزاد

 

 

 داشت. یاز شرکت ها قرارکار یکیاومد امروز بهزاد با  ادمیکه از خواب بلند شدم  صبح

 حرکت کردم. یبهداشت سیبه خودم دادم و به طرف سرو یتکون هی

 صبحونه تپل رو دادم. هیخارج شدم و سفارش  سیمورد نظر رو انجام دادم از سرو اتیعمل یوقت

 .رونیآماده بشم برم ب دمیکه با صبحونه خوردن خودم رو تا خرخره خفه کردم بهتر د یوقت
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با خودش  یمنو فقط واسه حمال شهیگرم نم یآقا بهزاد که آب نیدو اطراف بزنم به هرحال از ا نیا یچرخ هی برم

 آورده.

 کنم. یاز خاطراتم م یادیکنم و  یوءاستفاده ممنم از نبودش س ستیکه ن حاال

 زدم. رونیاز هتل ب دیاسپرت زدم و با برداشتن کل پیت هی عیسر

 

 

 زدم. یسه پل قدم م یس یهدف رو یها بود که ب ساعت

 .میکرد یافتادم که باخانواده ام سفر م یزمان ادی

 قشنگ بود. ایچقدر دن میبود یخانواده شاد چقدر

 ما انداخت. یخوشبخت یشومش رو رو هیسا یخبر یکدوم از خداب دونمینم

 شده ستاره ها در حال چشمک زدن به من هستن. کیتار دمینگاه به آسمون انداختم که د هی

 شدم هوا رو اصال حس نکردم. کیغرق خاطراتم بودم که تار تقدریا

 ساعت چنده؟ دخانمیبود گفتم:ببخش ستادهیکه کنارم ا یخانوم به

 هشت.-بهم انداخت ینگاه زن

 بهزاد برگرده هتل باشم. نکهیخواستم تا قبل از ا یمن م یوا یخودبه خود گرد شد ا چشمام

 نداشتم سوژه بدم دستش. دوست

 بلند کردم. یتاکس نیاول یحرکت کردم و دستم رو برا عیسر

 و آدرس هتل رو دادم. سوارشدم

 که جمع کرده بودم حساب کردم. ییها زهیرو با خرده ر یتاکس هیکرا دمیرس یوقت
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 وارد هتل شدم. عیسر

 عجله داشتم که بدوبدو به طرف راه پله رفتم. نقدریا

 گرفتم. ینفس دمیپشت در رس یوقت

 رسوندن به اتاق خودم رو هالک کردم به نفس نفس افتادم. یکه برا یبقدر

 در رو بازکردم و پام رو به داخل گذاشتم. دیبا کل آروم

 رد.ک یرو تماشا م رونیبود و ب ستادهینگاهم گذروندم که چشمم افتاد به بهزاد که پشت پنجره ا ریاتاق رو از ز تمام

 کرد نور لوستر بود. یکه اتاق رو روشن م ینور تنها

 رو بستم و آروم چند قدم به جلو حرکت کردم. در

 آروم بهزاد به گوشم خورد یصدا

 زوده؟ کمیاومدن  یبرا یکنیفکر نم-

 نگفتم که به طرفم برگشت و خونسرو بهم زل زد. یزیچ

 .نداختیکرد و رعشه به تنم م یکالفه ام م شیو آروم یخونسرد نیا

 جلو اودمد. دمیجواب نم دید یآرامش قبل از طوفان وقت نیا دونستمیم

 ؟یگفت:گفتم کجا بود آروم

 ...آخه؟زهیلکنت گفتم:خوب م...من چ با

 ؟یتوچ-بهزاد

 تا به خودم مسلط بشم. دمیکش یقیعم نفس

 .رونیرفته بودم ب-

 ابرهاش رو باال فرستاد و به طرفم قدم برداشت. بهزاد
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 ؟یگفت یچ-زدیچشمام که دو دو م یو زل زد تو ستادیروبه روم ا قیدق

 شد. یدروغ گفتم چشماش سرخ شده بود رگ گردنش داشت منفجر م دمیبگم نترس اگه

 بزنم. یورد هی رونیگفتم:رفته بودم ب آروم

 پرت شدم. نیزم یطرف صورتم کج شد و رو هیصورتم فرو اورد که  یدفعه بهزاد دستش رو بلند کرد و چنان تو هی

 دهنم احساس کردم یو طعم گس خون رو تو یشور

 کرد. ییصورتم گذاشتم که رده خون روش خودنما یدستم رو رو شوکه

 کارم کتک بود؟ یکه سزا کرده بودم کاریچشمام جمع شد آخه مگه من چ یتو اشک

 بلندم کرد. نیزم یشالم چنگ زد و از رو یبرداشت و موهام رو از رو زیدفعه بهزاد به طرفم خ هی

 .شهیکنده م شهیکردم داره از ر یآورد که احساس م یبه موهام فشار م یبقدر

 سرم گذاشتم تا از شدت دردش کم کنه. یرو رو دستم

 بود. دهیچیسرم پ یتو یبد یلیبه عقب خم شده بود و درد خ سرم

 دیصورتم غر یتو بهزاد

 آرررره؟ یکار رو بکن نیکه ا یکن یم یاما باز سع ادیبهت گفته بودم که از دروغ بدم م-

 

 از ترس بستم. یزد که چشمام رو لحظه ا ادیرو چنان فر یآخر آره

 نخورم. نیمحکم هلم داد که به زور تعادلم رو حفظ کردم که زم تیبا عصبان یاز مکث کوتاه بعد

 طرفش برگشتم و با صداقت گفتم:اما من راستش رو گفتم. به
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جز  یهمون چاره ا یبرا یاما خوب پول نداشت یفرار کن یخواست یدونم م یبا خشم گفت:خفه شو من که م بهزاد

ربه صفت گ یبه تو یکنم خوب یرفتار م زیکن کیبه بعد باهات مثل  نیبهت بها دادم از ا یبسه هرچ یبرگشتن نداشت

 .ومدهین انتکاریخ

 کرد. ریگلوم گ یتو یبزرگ بغض

 شده بودم. یکار انتینکرده بودم اما متهم به خ یشد منکه کار ینم باورم

 تهمت بزنن. کنن و همش لیباور نکنه و بخوان بهت تحم یاما کس یانجام نداده باش یاشتباه چیسخته ه یلیخ

و  یبترس یکه بخوا ینکرد یتو که کار یروت دار شیپ نیسخت تر از ا یتو روزا یمحکم باش دینه شهرزاد توبا اما

 ؟یکن یمونیاحساس پش

 محکم به سمت بهزاد رفتم. یقدم ها با

و  یکرد ریمن هم ساکت موندم...بسه هربار منو با حرفات تحق یگفت یبسه...بسه هرچ گهیگفتم:د تیو عصبان باخشم

 به تو پناه آوردم؟ یکس یکه از ب نهیا رازیکردم غ کاریمن دم نزدم مگه من چ

 بشم. یعصب نقدریکرد که ا یشده بود فکرش رو هم نم رهیبهم خ یبا ناباور بهزاد

 نفس گرفتم و ادامه دادم هی

 ری...اسرمیحق منه آره درست من اس نیبکنم از خانوادم چون ا یادیزنم چون ب یگشت کی رونیمن امروز رفتم ب-

 دارم. ایدن نیاز ا یآدمم انتظارات هیبار بفهم که من هم  کی یتو ول یدستا

 .یکن یم دایپ یچه حال زننیبهت تهمت م یوقت یبفهم یتونیچون نم یآدم سنگدل هیچون تو  یفهم یتو نم اما

 که به گلوم چنگ زد مانع از ادامه حرفم شد. یبغض

 هام بغضم سرباز کرد و اشکام پشت سرهم روان شدن. یبدبخت یادآوریبا

 رونیاز اتاق ب تیشد و با عصبان مونیبگه اما لحظه آخر پش یزیدستش رو بلند کرد که چ ستادیروبه روم ا بهزاد

 رفت.

 هام برگشت. هیبه ر نژیدوباره اکس یخارج شدن بهزاد از اتاق انگار با
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 کردن. هیشروع کردم به گر بلند

 زدم. یم غیو ج دمیکش یها م ونهیرو مثل د موهام

 سرم زدن. یخانواده بودنم رو تو یب دوباره

 به صورتم اصابت کنه. یناحق یلینبود که س حق

 به خاطر کار نکرده به خاطر گناه انجام نداده. اونم

 حال شدم. یکردم که کم کم ب هیگر نقدریا

 

 

*** 

 

 

 

 پلکام رو باز کردم. یچشمام خورد آروم ال یکه تو ینور با

 سرجام نشستم. خیس شبیاتفاقات د یادآوریبه بدنم دادم که با یو قوس کش

 بودم. دهیتخت خواب یرو دمید

 سراز تخت خواب درآوردم؟ یخوابم برده بود پس چجور نیزم یرو شبیمن که د اِوا

 .کشهیم گاریو داره س ستادهیبهزاد پشت پنجره ا دمیبه دوربر انداختم که د ینگاه

 شد. یسرم اکو م یکه بهم زد تو یلیو س تیخوردم و ضربان قلبم شدت گرفت هنوز عصبان یتکون محکم دنشیباد

 نگاهم رو که حس کرد سرش رو چرخوند و بهم زل زد. ینیسنگ



 عهپرنسس قل

 
126 

 

 و کامل به طرفم برگشت. دیپاشنه پا چرخ یرو

 که صداش به گوشم خورد نییحسش سرم رو انداختم پا یزده و ب خی یچشما دنیباد

 بلندشو حاضرشو.-

 از حدم بشم. شینگاه کردم نتونستم مانع تعجب ب بشن

 دمیپرس یکنجکاو با

 م؟یشب حرکت کن ستیقرارن م؟مگهیبر-

دلم  ینگفت شبیکرد گفت:مگه د یو از دهنش خارج مزد و همونطور که دودش ر گارشیبه س یپک محکم بهزاد

 .یکن یتا رفع دلتنگ رونیب میریخانوادم تنگ شده؟امروز م یبرا

 منتظرتم. نییگفت:زودتر آماده شو پا شدیکه داشت از در خارج م همونطور

 .دیاز در خارج شد و در رو بهم کوب بعد

 کردم. یمبهوت داشتم به در بسته شده نگاه م مات

زجرآورش نه به رفتار  یحرفا شبینه به رفتار د شهینم رون؟باورمیخواد منو ببره ب یشد اآلن بهزاد گفت م یچ هان

 صبح اخالق خوشش.

 ضِ یرفتارش ضد نق نقدریآدم ا نیا چرا

 گذره؟ یاون کله اش م یتو یتونم بفهمم چ ینم چرا

 نسل کنه.امروزش رو ک یشد که بهزاد به خاطر من بخواد برنامه ها ینم باورم

 .دمیترس یجاش م یمحبت ب نیکه ندارم بگم از ا دروغ

 من رو به عنوان مشاور انتخاب کنه وحشت دارم. نکهیا از

 اون سرش در حال دوران هست هراس دارم. یتو یزیچه چ نکهیا از
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 کاراش داره. نیاز ا یکنه حتما منظور یهمه لطف به من نم نیخدا ا یمحض رضا بهزاد

 که هستم بدبخت تر بشم. ینیخواد از ا یکنه دلم نم ریکه هست خدابخ یهرچ

حظات ل نیموارد فکر کنم بهتره زودتر حاضربشم تا بتونم از ا نیبه ا تونمیزد که بعدا هم م بیدرونم نه ییصدا هی

 برم. رونیکه بتونم ب نمیخواب بب یتو دیاستفاده کنم چون مطمئنن با

 کردم. یمختصر شیو آرا دمیمانتو شلوار پوش هیبلند شدم و بعد از شستن دست صورتم  عیسر

 شدم از اتاق خارج شدم. یاز چهره خودم راض یوقت

 یها چارهیب نیمثل ا دیواال با دیبه سر وضع من رس کمیکه بهزاد به خاطر منافع خودش هم که شده  خداروشکر

 .گشتمیفلک زده م

 رم بود.منتظ یلعاب یتو بهزاد

 عیبره مط کیحرکت کرد که مثل  یمن بلند شد و بدون توجه به من به طرف درب خروج دنیسمتش رفتم که باد به

 دنبالش حرکت کردم.

 پارک بود باز کرد. ابونیکه کنار خ ییتارایدر اورد قفل گرند و بشیرو از ج ینیماش موتیر بهزاد

 کرده. هیرو از کجا آورده حتما کرا نیماش نیا وا

 به طرف در طرف راننده رفت و پشت رل نشست. بهزاد

 حرکت کردم. نیبه طرف ماش منم

 ارزش نداره روزم رو خراب کنم. دمیکنم و پشت بشم اما د تیکه بهزاد اذ دیبه ذهنم رس اول

 .دمیترس یکار هم ازم سلب شده بود از خشم بهزاد تا سرحد مرگ م نیجرعت ا درضمن

 کردم و نشستم. در جلو رو باز آروم
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*** 

 

 

 اصفهان در حال قدم زدن بودم. یاز پارک ها یکی یتو

 برم. یکه دارم ازش لذت م ییجا نیآخر نیجاها رو با بهزاد رفتم اآلن هم ا شتریب

 نیا هیبه ثان هیهمون داشتم از ثان یرفتن از عمارت ندارم برا رونیحق ب گهیمشهد د میبرگرد نکهیکه بعد از ا دونمیم

 کردم. یارزشمند کمال استفاده رو م یلحظه ها

نظر داره تا دست از پا  ریو منو ز ستادهیا ییجا هیدونستم  یکرد اما م یشد و منو تنها ول م یبا من همراه نم بهزاد

 خطا نکنم.

 رو ندارم که برم. ییدونه که من به جز خونه اون جا یآخه بهزاد نم ستینداره مهم ن اشکال

 به طرف خانوادم...  دیپرکش ذهنم

 ....شمیدست به اون دست فروخته م نیکاال از ا کیکه مثل  ینیبب ییکه بابا منو رها کرد...کجا ینیبب ییکجا مامان

 و نامحرم... بهیپسر غر هیرو آورده به  یکس یدخترت از ب ینیبب ییکجا

 رو کنارم احساس کردم. یدفعه حضور کس هیدر حال قدم زدن بودم که  نطوریهم

 .کنهیو داره با لبخند بهم نگاه م ستادهیکنارم ا یپسر جوون دمیرو که چرخوندم د سرم

 .رمیچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیتعجب بهش  نگاه کردم که گفت:م با

 رو به جهت مخالف چرخوندم که گفت: سرم

 .رمیگ یوقتتون رو نم ادیکنم ز یم خواهش

 .الیواو یعنی نیهرآن بهزاد سر برسه و ا دمیترس ینم مک کاریدونستم چ ینم
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 شنوم. یم-دمیطرف پسره چرخ به

 .میباهم آشنا بش شمیخوشحال م-آورد به طرفم گرفت رونیب یبرد و کارت بشیج یدستش رو تو پسره

 ندارم. یاما من عالقه ا-نگاه به خودش انداختم هیدستش و  ینگاه به کارت تو هی

 دور شدم. یو کم دمیراهم رو کش بعد

 بود بهم و ول کن ماجرا نبود  دهیمگه دست بردار بود مثل کنه چسب اما

 اصرار. ارویبود واسه خودش از من انکار از اون  یاوضاع

نفر دست پسره رو از پشت گرفت محکم  هیدفعه  هیکه  رمشیکرد بگ یاسرار م یرو به طرفم گرفته بود ه کارت

 تابش داد.

 کار رو کرده. نیبهزاد ا دمیاه کردم دمصبب کار که نگ به

 .دنیبدنم شروع کرد به لرز دیپر رنگم

 من نبود. ریبده که بابا بخدا تقص حیبهزاد توض نیواسه ا یبدبخت شدم حاال ک ایخدا یوا

 داد که هرآن امکان داشت دستش بشکنه. یدست پسره رو تاب م چنان

 ؟یکرد یم یه غلطچ یداشت-دیشده اش غر کیکل یدندونا یاز ال بهزاد

 از درد سرخ شده بود چهره اش مچاله شده بود. پسره

 دستم شکست. یتوجه به حرف بهزاد گفت:ولم کن روان یب

 کنم. یغلط کردم ولت نم ید نشد تا نگ-بهزاد

 کرد. اریپسره سکوت اخت اما

دفعه پسره بادرد  هیبه دستش وارد کرد که  یتر شد چون فشار محکم یاز ساکت بودن پسره جر یانگار بهزاد

 غلط کردم غلط کردم ولم کن.-دینال
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 داد از ما دورشد. یهم همونطور که دستش رو ماساژ م ارویبهزاد دست پسره رو ول کرد اون  یاز مکث کوتاه بعد

 فحش هاش قرار داد. تیچقدر جد آباد منو بهزاد رو مورد عنا گهید ستین معلوم

 ل زد به من.نگاهش رو از پسره گرفت باخشم ز بهزاد

 بود. دهیمن نبود پسره مثل کنه به من چسب ریتقص میخوب از حق نگذر یبودم و جرعت حرف زدن نداشتم ول ساکت

 وقت رفتنِ. یکرد یاز صبح ولگرد یبسه هرچ-بازوم رو چنگ زد ستادیرو پرکرد روبه روم ا نمونیقدم ب کی بهزاد

 منو به جلو هل داد. بعدم

 .رونیب میکردم خوبه خودش بهم گفت بر یکه ولگرد یچ یعنیبهم برخورد  یلیخ

 به راه افتادم. یحرف چیه بدون

 

 

*** 

 

 

 گذشت. یاز اومدمون به مشهد م دوروز

و  یضرور یلیبهزاد بودم و فقط در مواقع خ یمن هنوز هم خدمتکار شخص یعنیبرگشته بود  یبه حالت عاد یچ همه

 خاص حکم مشاورش رو داشتم.

 بدتر هم شده. چیباهام بهتر که نشده ه گمیگشته بودم اخالق بکه بر یزمان از

 با من سر لج داره. نقدریدختره فروختم که ا نیبه ا یتر زمیدونم چه ه ینم

 منه. یتا بناگوش بازه اما اخم تخم هاش برا ششین رسهیکه به بهزاد م یدرحال
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 نامرده. ایبه خودم انداختم چقدر دن ینگاه نهیآ یتو

 همه فالکت رو به جونم بخرم. نیمن در آن واحد ا دیبا چرا

 ممکنه. ریغ گهیفقط خانوادم کنار هم جمع بشن اما د خوادینه...اما دلم م ارمیثروت قبل رو به دست ب گمینم

 خدمتکارا بکنم. هیبه بق یکمک کیگرفتم تا از اتاق خارج بشم و برم  میتکون دادم و تصم یسر

دوش  به ییرو تنها یبزرگ نیبار قلعه به ا ینیکردن که سنگ یها چه گناه چارهیاون بخدمتکارم  هیباشه منم  یهرچ

 بکشن.

 اومدم. نییاتاق خارج شدم واز پله ها پا از

 کردم و ترس کل وجودم رو گرفت. یسالن نشسته بود غالب ته یمبل تو یاردوان که رو دنید با

 کنه؟؟؟یم کاریچ نجایا نیمن ا یخدا

 از بهزاد ترس نداشتم. دمیترس یم زیآدم هوس باز ه نیکه از ا یبقدر

 ترسناکش به من افتاد. یدفعه اردوان سرش رو چرخوند اون نگاه وحش هی

 بازشد. یحیزد لبش به لبخند  کر یمن چشاش برق دنید با

 بودم و توان حرکت کردن نداشتم. ستادهیسرجام ا خیس

 د.دفعه اردوان از سرجاش بلند شد و به طرفم اوم هی

 لبام زوم کرد. ینظر گذروند رو کیو صورتم رو  ستادیروم ا روبه

 همون لبخند چندش گفت:به به شهرزاد بانو... با

 شد که به خودم اومدم. لیبه سمتم ما کمینگفتم که  یچیه

 طرف خودش. دیدفعه مچ دستم رو گرفت منو کش هیواکنش نشون دادم و اومدم از دستش فرار کنم که  عیسر

 بغلش. یرو از دست دادم و محکم پرت شدم تو تعادلم
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 رو دوکمرم حلقه کرد منو محکم به خودش فشرد. دستش

 استخوان هام در حال له شدن بود. تمام

شد و حالم رو بد  یم دهیاز صورتم قرارداشت و نفس هاش به پوست صورتم کش یکم یلیاردوان تو فاصله خ صورت

 کرد. یم

 منو به خودش منگنه کرده بود. یالمصب بدجور یکردم از بغلش خارج بشم ول یسع

 .یداکنیبهتر از آغوش  من پ یول نخور چون فکرنکنم آغوش ادیز-اردوان

 کردگفت: یم خیکه مو به تن آدم س یبا لحن بعد

 چقدر حالم خرابه. یدونیم

 گفتم:ولم کن. آروم

 یرو با تو تصور م ییایشب رو کی دمتیبار د نیاول یکه برا یزمان-ه دادتوجه به حرفم با همون لحن ادام یب ازدوان

 .یکردم اما بهزاد گند زد به همه چ

 آره؟ گهید یهه پس بگو خوب سوخت-زدم یحال اردوان گرفته شده پوزخند دمید یوقت

 .ومدیحرفم به مزاجش خوش ن نکهیا مثل

 به کمرم وارد کرد که آخم در اومد. یمحکم فشار

ه شده باش ارهینبوده که اردوان بخواد و به دستش ن یزیتا حاال چ هیچ یدونیکرده اش گفت:م کیکل یدندونا یال از

 کنم. یخودم م یدستا ریبه زور تو رو اس

 حرفش ترس کل وجودم رو فراگرفت. نیا با

نداره و  یدرست حساب یچند وقت از اردوان به دست آورده بودم متوجه شده بودم که تعادل روان نیکه ا یشناخت با

 .ادیازش برم یکه بگ یهرکار

 فرشته نجاتم به گوشم خورد. یدفعه صدا هیکردم به تقال کردن که  شروع



 عهپرنسس قل

 
133 

 

 چه خبره؟؟؟؟ نجایا-بهزاد

 کرد دست از تقال برداشتم. یبه منو اردوان نگاه م یظیبود و با اخم غل ستادهیما ا یچند قدم یبهزاد که تو دنید با

 شمردم و به طرف اتاقم پرواز کردم. متیولم کرد که منم فرصت رو غن یمکث کوتاهبعد از  اردوان

 دادم. هیاتاق شدم و به در تک داخل

 زدم. ینفس نفس م دنمیخاطر تند تند دو به

 ام رو از در گرفتم و آروم به طرف تخت قدم برداشتم و روش ولو شدم. هیتک

 کردم. یقالب ته  دنشیبا د یِوحشتناک یلیمن اردوان آدم خ یخدا

 سرم کنم؟ یتو یمن چه خاک ارهیسرم ب ییبخواد بال اگه

 هوا باز شد. یدر اتاقم ب یدفعه ا هی

ه با دار ستادهیچهارچوب در ا یپگاه که تو دنیتخت بلند شدم اما با د یبازم اردوان باشه باترس از رو نکهیفکر ا با

 ناخودآگاه باز شد. شمیکنه ن یلبخند بهم نگاه م

 بود. یدختر خوب یلیدختر بودم خ نیمن عاشق ا یچرا ول دونمینم

 شدم. یهوا بدون اجازه داخل نم یواال ب یکدوم اتاق یدونستم تو ینم دیببخش-پگاه

 .یخوش اومد یلیخ  هیچه حرف نیا زمینه عز-لبخند به طرفش رفتم با

 تخت نشستم. یو با پگاه رو میکرد یروبوس باهم

ازت خوشم اومده  یلیحرف زدم خ یو چندبار که باهات تلفن دمتیکه د یبهش انداختم که پگاه گفت:از روز ینگاه

 .یکن یشم اما خوب به نظرم تو فرق م ینم یمیصم ادیز یهستم که با هرکس یمن ادم

 نظر لطفته. زمیعز یمرس-

 به وجود اومد. نمونیب یسکوت
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 مقدمه گفت:شهرزادد؟ یدفعه پگاه ب هی

 نم؟جا-

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم-پگاه

 حتما.-تکون دادم یسر

 ه؟یتو...بهزاد چ نیگفت:ب یپا و اون پا کرد بعد از مکث کوتاه نیا یکم پگاه

 منو بهزاد از چه قراره؟ نیکه ب یچ یعنیبود  یسوال چ نیتعجب کردم منظورش از ا یلیخ شیسوال ناگهان از

 دمیتعجب پرس با

 .ستیمنو اون ن نیب یزیچ یچ یعنی-

سفر هم که با همسرم ساسان  یتو یهست شیبهزاد گفت که تو مشاور کار دمیبار تورو د نیاول یکه برا یزمان-پگاه

 درسته؟ یآشنا شد

 تکون دادم. دییتا یرو به معنا سرم

 ادامه داد پگاه

از  یکیعمارت زنگ زدم از که به  یهم زمان شیو چند روز پ یبهزاد یاز آشناها یکیگفت که تو دختر  یساسان م-

 شدم. جیاآلن من گ یبهزاد یکه تو مستخدم شخص دمیخدمتکارها شن

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 بگم آخه؟؟ یچ یعنی

 چونه ام گذاشت سرم رو بلند کرد ریدستش رو ز پگاه

 اتاق هم دفن بشه. نیهم یزده بشه تو نجایکه ا ییحرفا دمیبامن حرف بزن قول م-

 ؟یاریسر درب هیاز قض یخوایم یچ یبرا-
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حق منه  نیهوام رو داشته ا شهیهم یاز بچگ شهیبرادر بزرگ من محسوب م ییجورا هیمن و  ییبهزاد پسردا-پگاه

 .افتهیم یکه بدونم داره دور برش چه اتفاق

 .گهیآره راست م دمیبه حرفاش فکر کردم د یوقت

 بهتر از پگاه. یدرد دل کنم و ک یکیخواست که با یدلم م منم

 .دمید یم ینعمت اله ییهمه تنها نیا نیداشتم وجودش رو ب یدختر حس خوب نیچرا ته دلم به ا دونمینم

 کردن ماجرا. فیکردم به تعر شروع

انتخاب کرد  شیوارد عمارت کرد بعد منو به عنوان مشاور کار شیکه بهزاد منو به عنوان خدمتکار شخص ییجا از

 و همه رو گفتم. همه

 نگاه به پگاه انداختم. هیحرفام تموم شد  یوقت

 شده سخت در حال فکر کردنه. رهینقطه خ هیبه  دمید

 حواست کجاست؟-صورتش تکون دادم یرو جلو دستم

 .بهیعج-چشمام زل زد یبه خودش اومد و تو پگاه

 به؟یعج یتعجب گفتم:چ با

 ببره. یکنه و اون رو به سفر کار شیرو مشاور شخص خدمتکار ساده هی دیبهزاد چرا با نکهیا-پگاه

 سرم رو تکون دادم منم

 شک کردم. نیآره منم به هم-

 دفعه پگاه دستم رو گرفت و گفت:توروخدا مراقب خودت باش. هی

 ؟یواسه چ-

 انداخت نییسرش رو پا پگاه
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 هدف... هیداشته  یکارش منظور نیمطمئنن بهزاد از ا رهیگیخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیه-

 .لنگِیکار م یجا هیخانواده لطف کنه  یدختر ب هیبه  زاتیهمه تجه نیحق با پگاه بود چطور ممکنه بهزاد با ا آره

 ؟یدیگوشت کن فهم زهیآو گمیرو م یزیچ هیشهرزاد -پگاه

 رو با ترس تکون دادم. سرم

 مثل گهیاما چند ساله که د زهیته برام عزدرس هیمراقب خودت باش بهزاد آدم خطرناک یلیگفت:خ دیبا تاک پگاه

 .یکن مراقب باش یپس سع ادیاز دستش برم یپس هرکار ستیگذشته ن

 پگاه رعب وحشت به دلم انداخت. یحرفا

به  شتریحرفا اون هم از زبون دختر عمه اش باعث شد ب نیا دنیخطرناک بودن بهزاد شک نداشتم اما شن در

 بهزاد شک کنم. تیشخص

 اتاقم موندم. یپگاه رفت خونه اش و من تو قهیاز چند دق بعد

 م.شد ینم یکردم هنوز اردوان هست پس به نفع خودم بود که جلوش آفتاب یرفتن رو نداشتم فکر م رونیب جرعت

 

 

*** 

 بهزاد

 

 

 داخل اتاق شد. گمیاتاقم زده شد که با اجازه من ب در

 تا بناگوش باز شد. ششیبهش انداختم که ن ینگاه
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 .ادیناز کرشمه م ای شهیباز م ششین ای رسهیدختره هر موقع به من م نیدونم چرا ا ینم

 ؟یخوایم یچ-دمیپرس آروم

 یمصدق اوقاتتون شدم ول دیبا ناز گفت:ببخش دیاومده بود کش رونیکاله مخصوص ب ریبه موهاش که از ز یدست

 د؟یمهمون دار

 ؟یک-

 اردوان. یآقا-گمیب

 .ادیمن نم شیواال پ رهیاز من گرفته معلومه کارش گ یشده که سراغ یچ اردوان؟باز

 تکون دادم و با دستم اجازه مرخص شدن دادم. یسر

 .دمیبه صورتم کش یرفتم و دست نهیطف آ به

 اتاق خارج شدم و به طرف سالن به راه افتادم. از

 .ارمیخواستم از تعجب شاخ درب یوارد شدنم به سالن م با

 کرد. یکه شهرزاد در حصار دستاش گرفته بود و داشت باهاش صحبت م یدر حال اردوان

 دختربچه کجا زور اردوان کجا؟؟؟ نیکرد که از دستش خودش رو خالص کنه اما زور ا یتقال م یهم ه شهرزاد

 اون دوتا توقف کردم. یبه جلو حرکت کردم و در چند قدم یکم

 چه خبره؟ نجایگفتم:ا یمحکم یصدا ظیاخم غل با

 ییبال تونهیراحت شده بود که اردوان نم الشیبا وجود من خ یشهرزاد به من افتاد دست از تقال برداشت انگار چشم

 .ارهیسرش ب

به حساب آورد به سرعت به طرف  متیفرصت رو غن نیشهرزاد ا یولش کرد که انگار یبعد از مکث کوتاه اردوان

 اتاقش رفت.

 به طرفش برگشتم ظیفتم و با همون اخم غلاز رفتن شهرزاد گر نگاه
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 ؟یکرد یم یچه غلط یداشت-

 .رمیحقم رو بگ خوامیم-بهم انداخت ینگاه جد اردوان

 .یبراش اضحار نظرکن یکه بخوا یندار یگفتم: حق؟کدوم حق؟توحق زدیکه توش تمسخر موج م یلحن با

 چرا شهرزاد.-اردوان

 اشتباه برداشت نکن. ستیشهرزاد حق تو ن-

 ستادیام ا نهیبه س نهیقدم جلو اومد و س کی دوانار

 .یچرا شهرزاد حق منه سهم منه از اول مال من بود اما تو از چنگم درش آورد-

 االن مال منه. ستین گهیبود االن د یگیپوزخند گفتم:خوبه خودت م با

 ؟یک کنهینم یحاال فرق ارمیرو که بخوام به دست م یزیمن چ هزادی یدونیخودت م-زد یهم متقابال پوزخند اردوان

 هم. یحرفش رفت تو نیاز ا اخمام

 رو شونه ام گذاشت یکرد و دست ینیاز موضع خودش عقب نش ختهیحرفش خشم منو بر انگ نیبا ا دید یوقت اردوان

 دارم که بزنم. یمهم یلیخ یبحث رو ولش کن حرفا نیحاال ا-

 به طرف مبل رفت و روش نشست. بعدم

 کردم به اعصابم مسلط باشم. یسع و دمیکش یقیعم نفس

 اردوان نشستم. یمبل تک نفره روبه رو یطرفش رفتم ورو به

 حالت چطوره؟-اردوان

 ه؟یدردت چ نمیبگو بب نجایا یومدین یاردوان تو واسه احوال پرس-زدم یپوزخند

 .یشناسیخوب منو م ادیخوشم م-زد یلبخند

 .رمیبرم بم دیبا گهیکنم اگه تورو نشناسم که د یرکاب تو کار م یساله تو نیگفتم:چند یسرد با
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 باهات دارم بهزاد. یواجب یلیکار خ-اردوان

 ؟یچ-

 .یاریب ریرو گ یپرونده ا هیبرام  خوامیم-اردوان

 رو بستم چشمام

 کارهات شرکت ندارم؟ یمگه من به تو نگفتم که تو-

 .یتونیبهزاد نم یاز من جدابش یتونیگفت:تو نم دیبا تاک اردوان

 نگفتم بهش نگاه کردم. یزیچ

 به گوشم خورد. یکفش یپاشنه ها یصدا

 .کنهینقطه نگاه م هیپگاه اومده داره با اخم به  دمیرو بلند کردم که د سرم

 نجا؟یاومده ا یواسه چ کنهیم کاریچ نجایا نیا وا

 کرد. یبه پگاه نگاه م یبه اردوان که داشت با خونسرد دمینگاهش رو که گرفتم رس رد

 ییچه کارها یدونست من با اردوان تو یبود که م یچون تنها کس ادیدونستم که پگاه از اردوان خوشش نم یم

 گفتم. یکردم و راز دلم رو بهش م یدردل م ششیبود که من پ یتنها کس کمیشر

 سرجام بلند شدم از

 ؟یکن یم کاریچ نجایپگاه تو ا-

 خواد؟یم یچ نجایا نیبهم نگاه کنه گفت:ا نکهیا بدون

 .ومدیاصال به مزاج پگاه خوش ن یزد که انگار یشخندین اردوان

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا گمیباتوام م-بهم نگاه کرد پگاه

 کرد یدست شیبگم اردوان پ یزیمن چ نکهیاز ا قبل
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 داشته باشه. یفکر نکنم به تو ربط-

 .یعوض یآدمها یعمارت به من ربط داره مخصوصا رفت آمدها نیا زیبا خشم گفت:چرا همه چ پگاه

 پاش انداخت یکیاون  یکرد و پاش رو رو یاخم اردوان

 گرفتم؟ یاز تو اجازه م دینکنه با-

 .یبکن یکار نیهمچ یتونیبهزاد تو چطور م-به حرف اردوان توجه نکرد پگاه

 کنم؟ یم کاریپگاه حالت خوبه مگه دارم چ یگیم یکردم و گفتم:چ یپوف

 .یآدم عوض هی نیا کارستیچ نیا یدونیمگه تو نم-پگاه

 .ستادیپگاه ا یدفعه اردان از سرجاش بلند شد و روبه رو هی

 شلوارش کرد بیج یرو تو دستاش

 .شهیدخترجوون واال برات گرون تموم م یگیم یدار یحواست باشه که چ-

 ررررره؟آ یکن یآب م ریسر منم ز هیمثل بق یکنیم کاریهان چ-پگاه

 ستادیاردوان ا نهیبه س نهیقدم به جلو رفت س کی پگاه

بگم  دیبه خاطر تو خودش رو بدبخت کنه که با یدست یکه بهزاد دست زارمیمن م یمردک کثافت اگه فکرکرد نیبب-

 کنم. یمن خودم نابودت م یسخت در اشتباه

 خانوم پگاه. یدیحرفات رو پس م نیگفت:تقاص ا یسرش رو به طرف پگاه خم کرد و با لحن ترسناک اردوان

 شد. دایپگاه هو یچشما یترس تو یها رگه

 هکیمرت نیخوام ا ینم نییاومدم پا یکرد خطاب به من گفت:وقت یقدم عقب اومد همونطور که به اردوان نگاه م چند

 .نمیبب نجایرو ا

 و به طرف باال رفت. دیداخل عمارت دو چیمارپ یبعد به سرعت به سمت پله ها و
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 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا هیاخمام گفت:چ دنیبه طرف اردوان برگشتم که با د تیعصبان با

 .یزنیحرف م ینجوریدفعه آخرت باشه با پگاه ا-

 ...یدیمگه ند-اردوان

 .یبرخورد کن ینطوریدوست ندارم باهاش ا ستیمهم ن یتمام گفتم:هرچ تیو با جد دمیحرفش پر وسط

 به طرفم انداخت و دوباره به طرف مبل رفت روش نشست. ینگاه خاص اردوان

 نشستم و به اردوان زل زدم. میقبل یدوباره سر جا منم

 .ارمیب ریپرونده رو برات گ کی دیبا یخوب گفت-

 ...یاسریاز  یمهم و سر یلیپرونده خ هیآهان آره -ازدوان

 رو بازبونم تر کردم لبام

 کنم. دایپرونده رو پ نیا دیبا یخوب حاال چطور-

 به جلو خم شد  اردوان

 ریو پرونده رو گ یکن یشرکت م یاون مهمون یداده تو تو بیترت یمهمون هی یاسری گهیچندشب د یعنیآخر هفته -

 .یاریم

 هم. یکار رو انجام بدم اخمام خود به خود رفت تو نیا دیبا یاردوان بهم گفت که چطور یوقت

 دختر داره. هیبه  ازیکار ن نیکار رو بکنم ا نیا یاردوان من چطور یشد ونهید-

 .یدختر برو مهمون هیگفت:خوب با  یالیخیبا ب اردوان

 آخه کدوم دختر؟-

 شهرزاد.-اردوان

 اون؟ یچ-از تعجب گرد شد چشمام
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 دیبه موهاش کش یدست اردوان

ون ا ادیکار برب نیاز پس ا تونهیباهوشِ پس م یلیخ دمیکردم فهم دایکه از اون دختر پ یآره چراکه نه با شناخت-

 کاره. نیا یبرا یمناسب سیک

 گفت. یراه هم نم یشدم و سکوت کردم ازدوان ب ساکت

 اردوان انجام بدم. یبرا یرو به راحت نکاریا تونمیاستفاده از شهرزاد من م با

 خودشه شهرزاد... آره

 

 

*** 

 شهرزاد

 

 

 جلوم بود نگاه کردم.که  یرنگ یلباس شب کوتاه مشک به

 پرت کردم و به طرف لباس رفتم. یرو به کنار کاور

 شدم. رهیراه توقف کردم و دوباره با اخم به لباس خ وسط

 خواد؟یم یبهزاد از جون من چ هیکارها چ نیا یعنیشد  یسرم اکو م یبهزاد تو یحرفا

 لباس رو برام آورد. نیخدمتکار وارد اتاقم شد و ا کیکه بهزاد همراه  یقبل به زمان قهیرفت به چند دق ذهنم

 کنم. شیهمراه دیبره و من هم با یمهون کیبهم گفت که قراره به  بهزاد

 .داکنمیپ یرو از داخل مهمون یزیچ هی دیگفت که با بهم
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 .رهیگیخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیه

 داره. ازیبهم ن کنهیکار رو نم نیدونستم بهزاد به خاطر ثواب ا یاول هم م از

 پنهون شده بود نگاه کردم. شیآرا ریبرگشتم و به چهره ام که ز نهیطرف آ به

 به چشمام داده بود. یقشنگ یجال یدود هیو سا ملیچشم پهن ر خط

 اومد. یبه چشم م زیاز همه چ شتریرنگ گونه هام رو برجسته کرده بود رژلب قرمز رنگ ب یآژر رژگونه

 به صورت باز درست شده بود. موهام

 فرستاده بود که منو درست کنه. شگریآرا کی بهزاد

 صورتم کنار زدم و به طرف لباس برگشتم. یهام رو از رو یچتر

ه گرسن یو دست گرگ ها یکن یعمارت زندگ نیا یتو یخوایاطاعت پس اگه م رازیغ یبکن یتونینم یکار چیه تو

 .یصبهتره به هر ساز بهزاد برق یوفتین

 رو برداشتم تا تن بزنم. لباس

 و لباس رو تنم کردم. دمیلباس پوش ریبلند ز نیآست یاسک قهی هیلباس به شکل سارافون بود  چون

 بود. یو پرک یدامن پف نییقشنگ که پا یلیلباس خ هی

 شده. انیتا قسمت ران نما دمیسف یکوتاهه و پاها یلیخ دمید دمشیکه پوش یوقت

که بهزاد همراه لباس فرستاده بود  یرنگ یپاشه ده سانت مشک یبرداشتم و پام کردم کفشا میضخ یساق جوراب هی

 دفعه در اتاق بازشد بهزاد داخل شد. هیهم پام زدم که 

 خانم. هیدر بزنه مخصوصا اتاق  ییندادن که قبل از ورود به جا ادیدونم ننه باباش بهش  ینم من

 پاهام زوم کرد. یدفعه رو هینگاه به سرتاپام انداخت و  هی بهزاد

 کم کم داخل  هم فرو رفتن. اخمامش
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 ه؟یچ نیخشم گفت:ا با

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ؟یکه خودت آورد یهمون لباس نیا-

 .یکه پات کرد یاون ستیمنظورم لباس ن-بهزاد

 ه؟ی...مگه مشکلش چیساق جوراب-انداختم  ینگاه به ساق جوراب هی

 .ایدرش ب-بهزاد

 چرا؟ ؟؟؟آخهیتعجب گفتم:چ با

 .یپات کن یزیچ یحق ندار اریدرش ب گمیم-بهزاد

 تکون دادم یسر

 کنم. ینم یکار نیچینه من هم-

 ارم؟یخودم درش ب ای یاریدرش م-بهزاد

لباس بردم و آروم ساق رو از پام خارج  ریپس بدون چون چرا دستم رو ز دهیرو که بگه انجام م یدونستم کار یم

 کردم.

 به گلوم هجوم برد. یبد بغض

 داشت. یزل زده بود به پاهام و نگاه برنم بهزاد

 جلوش معذب بودم. یلیکنم خ کاریدونستم چ ینم

 .میبر دیزودباش آماده شو با-بهزاد

 رو پام یتا من دست از پا خطانکنم و ساق جوراب ستادهیدونستم ا یبعد خودش داخل اتاق موند تا من آماده بشم م و

 نکنم.
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 .رونیب ختیر یواال همه دارندارم م اریرو در ب یاسک قهیخوب شد نگفت که  حداقل

 .میو همراه بهزاد از عمارت خارج شد دمیپراز درد مانتو شلوار پوش یدل یناراحت با

 کرد. یگلوم بود و داشت خفه ام م یتو بغض

 انسان ها؟؟؟ هیبق شیگذاشتن من پ شیبود نما یکارها چ نیبهزاد از ا هدف

 تم.نداش یپسر چیکه تاحاال به ه یحس هیداشتم  یحس هیتونستم ازش متنفر باشم  یکارش بازم نم نیوجود ا با

 .میو به راه افتاد میرنگ بهزاد شد یمشک یفرار سوار

 که بهزاد شروع کرد به حرف زدن میراه بود یتو

 داشتم. ازیچون بهت ن یایب یمهمون نیازت خواستم به ا-

 داره؟ ازیکنه که به کمک من ن کارینزدم تا ادامه بده مگه قراره چ یحرف

 اون دست صاحب مجلس. دیگاوصندوقِ و کل کی یکنم اما اون تو دایرو پ یپرونده ا کیقراره من -ادامه داد بهزاد

 بکنم؟ دیبا کاریمن چ-زبون باز کردم باالخره

 شتبه طرفم انداخت و دوباره به سمت جلو برگ ینگاه بهزاد

 .یاریب ریاون رو برام گ دیگردنش پس تو با یتو شهیهم دیاون کل-

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ارم؟یب ریاون رو گ یپس من چجور یازش جدانشدن دیاون کل یگیتوکه م-

 

 .یکار رو بکن نیا دیبا یبه چه روش گمیبهت م یداخل مهمون-بهزاد

برام در نظر  یخوب یدونستم خواب ها یم ومدیخوشم ن چیبهزاد ه یطانیکل وجودم رو گرفت از پوزخند فکر ش ترس

 نگرفته.
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 وجود سکوت کردم و باز هم خودم رو به دست سرنوشت سپردم. نیا با

 لوکس توقف کرد. یلیخ ییالیو یجلو نیبعد ماش نیم چند

 از خدمه سپرد تا براش پارک کنه. یکیدست  چیو بهزاد سو میشد ادهیپ نیبهزاد از ماش با

 .ستادیبه طرفم اومد و روبه روم ا بهزاد

 شروع کرد به حرف زدن آروم

 .یشیم یامشب تو به عنوان دوست دخترم معرف-

 ؟یچ یعنی-دیاز تعجب باال پر ابروهام

 .یتو دوست دختر و همراه من هست نکهیا یعنی-کرد سیلباش رو با زبونش خ بهزاد

 خنده گفتم:حاال چرا دوست دختر؟ با

 نکن. یفضول ستیکه بهت مربوط ن ییکارا یتو-کرد یاخم کمرنگ بهزاد

 .دمیهم کش یخنده ام رو قورت دادم و اخمام رو تو ومدیاصال به مزاجم خوش ن حرفش

 .میحرکت کرد یقراردادم و باهم به سمت ورود کمیکوچ یبازوش رو جلو آورد که در حصار انگشت ها بهزاد

 سرسام آورد بود. ادیهنگ زدود آ یبو میکه داخل سالن شد یوقت

 مشغول بودن. یکار هیهم به  گهید یکردن و عده ا یوسط بودن و داشتن گل لگد م یا عده

 به طرفمون اومد. یپوش کیگنده با خانوم ش کمیپوش کچل ش کیمرده ش هیدفعه  هی

 یجناب تهران دیگفت:به به خوش اومد مرده

 .یاسری یمچکرم آقا-زد  یلبخند کج بهزاد

 بهزاد جان...؟؟ یکنینم یمعرف-نگاهش رو به سمت من سوق داد یاسریاسمش  دمیکه فهم مرده

 بله دوست دخترم شهرزاد.-به سمتم انداخت ینگاه بهزاد
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 .ومدیبهم انداخت که اصال خوشم ن یو با معن ینگاه طوالن هی یاسریکه  میکرد یخوشبخت اضحار

 رو عوض کنم. به طبقه باال رفتم تا لباسم یاسریکمک همسر  با

 .دمیکش رونیکه مانتو شالم رو درآوردم شلوارم رو هم از پام ب یوقت

 .یبزار شیهمه مرد به نما نیا یمنو جلو یخوایداشتم خدا لعنتت کنه بهزاد که م یحس بد یلیخ

 چشم بود. یو تو انیکوتاه بود پاهام نما یبدجور لباسم

 ه؟یلباس رو بپوشم چ نیکه من امشب ا نیهدف بهزاد از ا دونمینم

 تکون دادم و از اتاق خارج شدم به سمت پله ها رفتم. یسر

 پاهام شدم. یاز مردها به رو یاریبس زیو ه رهیاومدم که متوجه نگاه خ نییپله ها پا از

تر م هیاز  غیاما در دمیکش نییبه پا یدامن کوتاهم گذاشتم و کم یداشتم و معذب بودم دستم رو رو یبد یلیخ حس

 کون حوردن.ت

 هم دستش. یدنینشسته و جام نوش زیم کیبهزاد سر  دمیشدم و سرم رو چرخوندم که د الیخیب

 طرفش رفتم و کنارش نشستم. به

 بهم انداخت و دوباره نگاهش رو به روبه رو دوخت. ینگاه دنمید با

 تموم بشه. ییکذا یمهمون نیتر ا عیهرچه سر خواستیدلم م کارکنمیچ دیدونستم با یکالفه بودم نم یلیخ

 قرار داشت برداشتم. یقرمز رنگ عیکه توش ما یرو گرفت که جام بزرگ ینیجلوم س شخدمتیپ

 فکرکنم آب آلبالو بود. یشراب قرمز بود ول هیشب

 به دماغم دادم و از لبام دورش کردم. ینیدفعه با استشمامش چ هیکردم که  کیبه لبم نزد آروم

 فکر کردم آلبالو عه. ینینب ریخ یِزهرمار نکهیا اه

 منو از جا پروند. یکیبهزاد از نزد یگذاشتم که صدا زیم یرو یرو با ناراحت جام
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 ؟یچرا نخورد-بهزاد

 با صورتم داره. یکم یلیصورتش فاصله خ میدیطرفش برگشتم که د به

 خورم. یمن شراب نم-دمیخودم رو عقب کش یکم

 .دیهمش رو سر کش یدفعه ا هیزد و جام منو برداشت  یپوزخند بهزاد

 مست نکنه بزنه بدبختم کنه. ایگرد شده بهش نگاه کردم خدا یچشما با

 رقص انداخت آروم از سرجاش بلند شد. ستینگاه به پ هی

 .میبرقص دیبلندشو با-رو به طرفم دراز کرد دستش

 بود. یمغرورانه و دستور شهیمثل هم لحنش

 ؟یجنتلمن درخواست کن هیمثل  یریمیم

 دستش گذاشتم و از سرجام بلند شدم. یو دستم رو تو دمیکش یپوف

 .میهم قرار گرفت یو روبه رو میرفت ستیبه پ باهم

 شونه اش گذاشتم. یدستش رو دور کمرم حلقه کرد و من هم دستم رو رو کی

 .میهم قفل کرد یامون رو هم تو گهید یدستا

 .میشد خودمون رو تکون داد یکه پخش م یآهنگ آروم با

 رقص ها رو بلد بودم. شتریکه داشتم ب یرقص یبه لطف معلما خداروشکر

 .میکرد یحرکت م یبغل هم به آروم یتو

 .یاسری ارویدست همون  دیکل گمیم یچ نیدفعه بهزاد خم شد و دم گوشم گفت:خوب گوش کن بب هی

 خوب؟-رو تکون دادم سرم

 .یریرو ازش بگ دیکل دیبا-بهزاد
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 چشماش نگاه کردم یرو بلند کردم و تو سرم

 ممکنه؟ ریکار رو بکنم غ نیا یآخه من چطور-

 .شدیم دهیسرش رو به سمت گردنم خم کرد که نفس هاش به پوست گردنم کش بهزاد

 .بوسهیدست خودت رو م گهید نیا-زد لب

د نه بهزاکرد اما  ینوش جان م دهیکش هیاآلن  دیبود با یا گهید یهرم نفس هاش ضربان قلبم شدت گرفت اگه کس از

 شدم. یم کیتازه داشتم تحر ادیکارش بدم ب نیاز ا نکهیا یبه جا کنهیاون فرق م

 لباسم برد و داخلش کرد. قهیشد و دستش رو به سمت  کیهم بهم نزد گهید یکم بهزاد

ام قرار گرفت و بهزاد ازم  قهیداخل  یدفعه جسم سرد هیکه  کنهیم کاریداره چ نیخود به خود گرد شد ا چشمام

 فاصله گرفت و من همونطور وسط خشک شده بودم.

 ام کردم. قهیگوشه پناه بردم و دستم رو داخل  هیبه خودم اومدم به  یوقت

 رو قرار داده بود. یخواب آور یدارو شهیش

 به سرم زد. یفکر هیکردم که  سیرو با زبونم خ لبام

م و جام برداشت هیمشروب به همراه  شهیش هیرو بفرسته طبقه باال و خودم هم  یاسریاز خدمتکارها گفتم که  یکی به

 به طبقه باال رفتم.

و شراب سرخ رو هم داخلش  ختمیگذاشتم دارو رو داخل جام ر زیم یرو رو یاتاق مورد نظر شدم و جام و بطر داخل

 و با انگشتم هم زدم تا کامل حل بشه. ختمیر

 .شد انینحسش نما کلیو بعد ه یاسریگنده  کمیرو درست کردم که در باز شد و اول شرفتم و موهام  نهیطرف آ به

 ظرمِ.اتاق منت نیداخل ا یاز خدمتکارها گفت که شخص یکیطرفش برگشتم و بهش نگاه کردم که با تعجب گفت: به

که با بهزاد گذاشته بودم  ییقول قرارها ادیاما  رونیاز اتاق برم ب یهمه چ ریخواستم بزنم ز یم یاسری دنید با

 افتادم.
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 .دمیمرد زن دارم قرار  م هی اریخودم رو در اخت کنمیم یدارم چه غلط من

 شدم. ایح یب نقدریا یشرف شدم ک یهمه ب نیا یک من

 .کنهیبدبختم م یکار رو نکنم اون قبل از همه چ نیاگه ا یبهزاد چ اما

 .نجایا یایآره من گفتم که بگن ب-حرکت کردم یسرایلبم نشوندم و به با عشوه به طرف  یرو یلبخند

 و در رو بستم. ستادمیکرد که روبه روش ا یبهم نگاه م یزیبا تعجب و ه داشت

 واقعا؟؟ -نگاه به سرتاپام انداخت هی

 زدم. یبه گردنم دادم و لبخند یتاب

 شد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش فشرد. کیقدم بهم نزد کی

 کارداشتن؟یبا بنده چ زهیخوب دوش-

 دمیکش ینانفهوم یاش گذاشتم و خط ها نهیس یرو رو دستام

 تو باشم. اریخواست امشب در اخت یخوب دلم م-

 د؟یفکر به ذهنت رس نیچطور ا-زد یچشماش برق یاسری

 .رمیم ستین یباشه مشکل یوارد مجلس شدم چشمم تو رو گرفت اگه ناراحت یوقت-

 ودم رو ناراحت جلوه دادم و خواستم از بغلش خارج بشم که منو محکم تر به خودش فشردبه دروغ خ بعد

 یبرا زدمیداشتم له له م یکه وارد مجلس شد یاز وقت یدونیمن کنار تو بودن نم یآرزو نیناراحت بزرگ تر-

 .دمیاومده از دستش نم شیفرصت پ نیبه تو حاال که ا دنیرس

 زدم. یزدم و چشمک یلبخند

 گونه ام زد. یرو یبا لبخند سرش رو به سمتم خم کرد و بوسه ا یاسری

 حالم بهم خورد چندشم شد. اه
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 لبش گذاشتم. یرو کج کرد به طرفم که ببوستم که دستم رو رو سرش

 بکنم. یکار هی خوامیاوووم من م-تعب بهم نگاه کرد که با عشوه موهام رو پشت گوشم زدم با

 کار؟یچ-یاسری

 اومدم و به طرف جام شراب آغشته به دارو رفتم و برش داشتم. رونیبغلش ب از

 بغلش فرو رفتم. یبا ناز کرشمه به طرفش حرکت کردم و دوباره تو یقدم ها با

 مستت کنم. خوامیگفتم:م یلحن آروم با

 پس تو هم بخور.-زد و جام به طرف من گرفت یلبخند

 .یمشب منم به گرم کنا یتکون دادم و گفتم:نه فقط تو گرم شو که بتون یسر

کردم تا آقا بهزاد به اهدافش  یمرد عرضه م کیداشتم خودم رو به  نکهیخورد از ا یداشت از خودم بهم م حالم

 برسه.

 خودم و بهزاد رو لعنت کرده بودم که حد نداشت. نقدریدلم ا یتو

 .دینوش یکرد و جرعه ا کیبه لباش نزد السیزد گ یلبخند یاسری

 ...گهیهمه رو بخورد د یلعنت اه

 .دیجام رو سرکش اتینگذشت که که تمام محتو یچند

شد  کهیشکم گنده جام رو به پشت سرش پرت کرد که جام هزار ت یاسریلبم نشست که  یرو یروزیپ یلبخند

 .دیچیفضا پ یوامواج شکستنش تو

 رو از تنش درآورد منو محکم به طرف تخت هل داد. کتش

 تخت ولو شدم. یداد که رو عنتر چنان هلم کهیمرت

 بدنم انداخت که نفسم گرفت. یقناصش رو رو کلیه
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بود  زونیکه مثل گردنبد از گردنش آو یرنگ ییطال دیرو باز کرد و اونم از تنش درآورد که من کل رهنشیپ یها دکمه

 .دمیرو د

 که بهزاد دنبالشِ. یدیهمون کل خودشِ

 .کنهیداد که دارو داره اثر م ینشون م نیسرخ شده بود عرق کرده بود ا چشماش

 لب*ام گذاشت. یدفعه به طرفم هجوم آورد لب*اش رو رو هی

 بگم حالت تهوع بهم دست نداد دروغ گفتم اگه

 بود پام رو بلند کنم و بزنم ناقصش کنم. کیکه نزد دیبوس یم انهیوحش چنان

 .دیران پام گذاشت و نوازش وار روش دست کش یرو رو دستش

 .دیچک نییقطره اشک از گوشه چشمم پا هیگلوم جمع شد و یکارش بغض تو نیا با

 شد. ینم ینجوریبود ا یلعنتت کنه بهزاد اآلن اگه ساق پام م خدا

 شد. نیلبام برداشت و وزنش سنگ یلباش رو از رو یاسریدفعه  هی

 شده. هوشیرو کج کردم و به چهره اش نگاه کردم که متوجه شدم ب سرم

 که بود کنارش زدم و بلند شدم. یهر زور زحمت به

 آوردم و از اتاق خارج شدم. رونیگردنش ب یاز تو دیکل آروم

 .ستادهیکه کالفه و نگران ا دمیراهرو بهزاد رو د آخر

 بغضم سرباز کرد و اشکام پشت سرهم روان شدن. دنشید با

 به طرفم اومد و منتظر بهم نگاه کرد. دیمنو د یسست به طرفش حرکت کردم که وقت یو با قدم ها آروم

 کجاست؟ دیکل-اوردیخودش ن یاما اصال به رو دیروان شده ام رو د یاشکا

 به طرفش گرفتم که از دستم چنگ زد. دیکل آروم



 عهپرنسس قل

 
153 

 

 .یکرد با پوزخند گفت:خوبه کارت خوب بلد یدستش  نگاه م یدر حال چرخش پ دیکه به کل همونطور

 گفتم:ازت متنفرم. آروم

 ...نطوریگفت:منم هم یدار یرو بلند کرد با لحن معن سرش

 بهزاد ازم متنفر باشه. نکهیرو داشتم اال ا یزیگرفت از حرفش انتظار هر چ دلم

 که ندارم بگم من بهزاد رو دوست دارم. دروغ

 

 نمدویانسان سنگدل سخت اما دست خودم نبود نم نیا یمرد مغرور جد نیپسر شدم ا نی...آره...من عاشق اآره

 ؟؟؟یچجور

ه ب تونمیکه م یفراتر از دوست داشته طور زیچ هیبود اما اآلن مطمئنم احساسم به بهزاد  یواه یالیخ هیاول  دیشا

 جرعت بگم من عاشقش شدم.

 .میخارج شد یبهزاد پرونده رو برداشت به سرعت از مهمون یوقت

 داخل خونه پارک کرد رو بهم گفت نیکه ماش یوقت

به گوش  یزیچ چیدوست ندارم ه یو تمامش رو چال کن یکه امشب افتاده رو فراموش کن ی:بهتره هر اتفاق

 خدمتکارها برسه.

 شدم. ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه بدون

 طرف ساختمون قدم برداشتم. به

که امشب من به عشقم نسبت به خودش اعتراف  یرو فراموش کنم در حال زیهمه چ خواستیچطور از من م بهزاد

 م؟کرده بود
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*** 

 بهزاد

 

 

 دستام گرفتم. یرو بستم و سرم رو تو چشمام

 از حد مرده. شیب دنیاآلن بهم خبر دادن که پدر شهرزاد براثر کش نیهم

 رو نداره. چکسیه گهید سوزهیخبر به شهرزاد بدم؟دلم براش م نیا یچطور حاال

 .هیخانواده ک نیا یها یمسبب تمام بدبخت دونمیدختر رو سرپاکنم چون من م نیا دیمن با اما

 داشته باشه. یقو زهیانگ کی دیشهرزاد بهت کمک کنه با یخوایاگه م پس

 برداشتم و از شرکت خارج شدم. یصندل یرو از رو کتم

 رول نشستم و به طرف خونه به راه افتادم. پشت

 .از نگهبان ها دادم و به طرف ساختمون قدم برداشتم یکیدست  چیوارد عمارت شدم سو یوقت

 اتاق کارم. ادیاز خدمتکارها گرفتم و بهش گفتم بگه ب یکیکه شدم سراغ شهرزاد رو از  داخل

 هم راهم رو به طرف اتاق کارم سوق دادم و داخل شدم. خودم

 نشستم و منتظر شهرزاد شدم. زیم پشت

 

 

*** 

 شهرزاد
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 .گهیپرونده پرت کردم و گفتم:اه خسته شدم د یرو رو خودکار

 هنوز که اولشه؟-با لبخند بهم نگاه کرد ماهان

 چرا اصال امروز حوصله ندارم. دونمینم-دمیبه صورتم کش یدست

 چرا؟-ماهان

 .افتهیب یاتفاق هیقرار  یدارم انگار یبد یحس هی-

 کرد یاخم کم رنگ ماهان

 .یِکارها از خستگ نیانشاءاهلل فقط ا ریخ-

 تکون دادم و سکوت کردم. یسر

 ؟زهیچ گمیم-ماهان

 بهش نگاه کردم تا ادامه حرفش رو بزنه. یسوال

 کنم. یبررس ییپرونده رو ببرم و تنها نیا تونمیمن م نیاگه بخوا-ماهان

 کنم. لشیتکم دیاما بهزاد گفته که خودم با-کردم: سیرو بازبونم خ لبام

 .دیکه شما انجامش داد گمیمن به بهزاد م دینگران نباش-ماهان

 باال انداخت. ییزد و ابرو یچشمک بعدم

 .دیمهربون یلیشما خ یمرس ییباز شد و گفتم:وا یناخودآگاه مثل اسب آب شمین

 خوبه؟ یلیخ-زد یلبخند کمرنگ ماهان

 خوبه؟ یتعجب گفتم:چ با
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 کنه. فیمثل شما از من تعر ییبانو نکهیا-ماهان

 زدم که در اتاق زده شد و بعد از اون سحر داخل اتاق شد. یخجل لبخند

 .ننیتو رو بب خوانید آقا مشهرزا-سحر

 باشه کجاست؟-تکون دادم یسر

 اتاق کارش. یتو-سحر

 یرو کامل م نیداشت گفت:پس بنده ا یگفتم که ماهان از سرجاش بلند شد و همونطور که پرونده رو برم یا باشه

 کنم.

 .دیآورد فیتشر نکهیممنون از ا-

 داره. کاریبهزاد باهام چ نمیکن تا من بب یهرو به سحر کردم و گفتم:سحرجان شما آقا ماهان همرا بعد

 گفت. یانداخت و باشه آروم نییحرف سرخ شد و سرش رو باشرم پا نیا دنیباشن سحر

 دختر نگفتم که با پسره...استغفراهلل. یشد دیچرا سرخ سف وا

 

 بهزاد برم. دنیسرم برداشتم تا به د یرفتن شال رو از رو رونیکه هر دوتا از اتاقم ب یوقت

 بهزاد کشف حجاب. یکنم جلو یماهان حجاب م ینگاه جلو خخخخ

 بهزاد بهم محرم بود. یانگار

 برق لب زدم. یکردم و کم اهیچشمام رو س یتو کمی

 .ختمیرو آزادانه دور شونه هام ر موهام

 جلوه کنم. بایچشم بهزاد ز یخواست تو یم دلم

 .دمیحرکات از خودم نشون م نین اهمو یپسر رو دوست دارم برا نیمن ا ستیدست خودم ن گهید
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 خدمتکارم دلم گرفت. هیهست و من فقط  یبهزاد ک نکهیا یادآوریبا اما

 

 لبام پاک کردم. یموهام رو بستم و برق لب رو از رو تیعصبان با

 خراب از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق کار بهزاد به راه افتادم. یاعصاب با

 .اتویب-گرفته بهزاد به گوشم خورد یو دو تقه به در زدم که صدا ستادمیدر اتاق ا پشت

 در باز کردم و به داخل قدم گذاشتم. آروم

 دستاش گرفته بود. ینشسته بود و سرش رو تو زیپشت م بهزاد

 سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد. یاز مکث کوتاه بعد

 .دیبار یاز چهره اش م یخسته بود و کالفگ چشماش

 بود که به دلم چنگ زد. یاوضاع و احوال نگران نیا یتو دنشید با

 حالت خوبه؟-به جلو حرکت کردم یکم

 .نیبش ایآره ب-تکون داد یسر بهزاد

 طرف مبل حرکت کردم و روش نسشتم. به

 نگاه کردم. دیکش یرو م یبهزاد که داشت با خودکار خطوط نامفهوم به

 افتاده؟ یاتفاق-

 چشمام زل زد. یتو  قیو سرش رو بلند کرد و عمبرداشت  دنیدست از کش بهزاد

 انداختم تا چشمام منو رسوا نکنه. نییاش رو نداشتم سرم رو پا رهینگاه خ نیا طاقت

 واجبه. یلیحرف دارم که خ یسر هیچون  نجایا یایازت خواستم ب-بهزاد

 شده؟ یخوب چ-
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 اونم در مورد تو... دهیبه گوشم رس یخبر هی-دیکش یقینفس عم بهزاد

 پشت سرم بد گفته؟ ینکنه کس دهیشن یکردم در مورد من چ تعجب

 ه؟یدر مورد من؟منظورت چ-

 بهزاد سکوت کرد و فقط بهم نگاه کرد. اما

 خوب حرفت رو بزن دق کردم. یکنیچرا دست دست م اه

 امروز برام خبر آوردن که پدرت...-بهزاد

 افتاده؟؟؟ یچه اتفاق...یبگو پدرم چ یمکث کرد لعنت بازم

 کرد یدست شیبزنم که بهزاد پ یحرف اومدم

 پدرت مُرده شهرزاد.-

 نه. ای دمیگفت که اول شک کردم درست شن عیکرد رسما هنگ کردم چنان حرفش رو سر کپ

 شده من متوجه نشدم؟ یچ-دمیشک پرس با

 انداخت نییسرش رو پا بهزاد

 تموم کرده. ادیمواد ز دنیامروز صبح خبردار شدم که پدرت خسرو بر اثر کش-

 کرد مانع از حرف زدنم شد. ریگلوم گ یتو یبزرگ بغض

 شه؟؟؟؟یهم یرفت برا ایپدرم مرد از دن یچ

 پناه شده بودم. یبرام سخت بود که ب باورش

 خدا... هیدارم  ییخدا هیکس بودم فقط  ینداشتم ب ایدن نیا یرو تو چکسیه گهید یعنی

 

 توجه از سرجام بلند شدم. یکه من ب زدیپام شل شده بود بهزاد هنوز داشت حرف م دست
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 ادامه حرفش رو خورد و با تعجب بهم نگاه کرد. ستادنمیا با

 شد حرکت کردم. یم دهیکه به زور دنبالم کش ییتوجه بهش راهم رو به طرف در سوق دادم و با قدم ها یب

 کرده بود که اجازه حرف زدن رو از من سلب کرده بود. ریته گلوم گ یزیاما چ خوردیبهزاد به گوشم م یصدا

 گرفتم. شیبود خودم رو از اتاق خارج کردم و راه اتاقم  رو در پ یهر بدبخت به

 یمحکم روپاهام تحمل وزنم رو از دست دادن و با زانو  گهیاتاقم شدم و چند قدم به جلو حرکت کردم که د داخل

 پارکت ها فرود اومدم.

 تنها... یرو نداشتم شده بود تنها چکسیه گهیکه د شدینم باورم

 یدربق یزمان هیهام شده بود  ییکه بود پدرم بود مونس تنها یرو تباه کرد اما هرچ میپدرم منو فروخت زندگ درسته

 بودم که حد نداشت. زیبراش عز

 کردن. یه حسادت مداد که هم یبهم بها م نقدریا یزمان هی

 وسط اتاق با حال زار نشسته بودم که در اتاق باز بسته شد. همونطور

 داخل شده. یمتوجه بشم ک یحرکت کردن نداشتم تا حت توان

 بهم نگاه کرد. یبه گوشم خورد بعد از اون بهزاد روبه روم نشست با نگران یکس یقدم ها یصدا

 چونه ام برد و سرم رو بلند کرد. ریانداختم که دستش رو ز نییرو پا سرم

 به چشمم خورد. شتریغم نبود خانوادم ب یانگار دنشید با

 شهرزاد...-آرامش بخش بهزاد به گوشم خورد یصدا

 شد. دهینگاهم به طرفش کش ناخودآگاه

 .یکن هیکن گر یخودت سع یتو زیآروم خونسرد گفت:نر یهمون صدا با

 .دنیاجازه بدم که شروع کردن به بار هیبودن تا من  اشکام منتظر فرصت بودن منتظر یانگار
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بازوانش رو دورم حلقه کرد  دیآغوشش کش یدفعه بهزاد منو تو هیشد که  لیگلوم به هق هق تبد یخفه تو یصدا

 آروم موهام رو نوازش کرد.

 چنگ زدم  رهنشیکردم و به پ هیبغلش خوب گر یتو

 بود. یدرمون یهر درد ب یبغلش دوا المصب

 اومدم که با دستاش صورتم رو قاب گرفت و با شست هاش اشکام رو پاک کرد. رونیکردم از بغلش ب هیکه گر خوب

 رو بهت بگم. یزیچ هی خوامیشهرزاد م-بهزاد

 بهش نگاه کردم. میاشک یچشما با

 .هیرفتن خانوادت ک نیمسبب بدبخت شدن تو و از ب دونمیمن م-بهزاد

 .گهیداره م یگرده شده نگاهش کردم چ یچشما با

ار رو ک نیا تونمیچون من م میریبه من کمک کن تا انتقامت رو بگ یباش یقو دیگفت:پس با یبا لحن محکم بهزاد

 بکنم.

 بهم کمک کنه. تونهیدرسته بهزاد اون م آره

 خانواده ام رو دنیکه انتقام قلب شکسته خودم و فرو پاش خورمیجا قسم م نیمحکم استوار باشم من هم دیبا من

 بزنم. نیرو زم هیتا بق شمیآره من بلند م رمیبگ

 

 

*** 

 

 

 .گذرهیاز مرگ به حساب پدرم م دوهفته
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 .میکمک کرد پدرم رو خاک کرد بهزاد

 کرد. تیمنو مادرم رو اذ یلیخ یآخر نینکردم چون ا هیگر یچیه براش

 ذهنم در دوران بود. یتو خوردیکه مادرم از دستش م ییکتک ها هنوز

 .رمیفرستاد تا براش مواد بگ یم ییچه مردها شینرفته منو پ ادمی

 اتاقم بودم. یتو شتریو من ب دیچیپ یکم تر به پرپام م بهزاد

 زدم و سکوت کرده بودم. ینم حرف

 ممکن بود. ریغ یبرگردونن اما انگار یکردن منو به حالت عاد یسع یلیسحر خ خاتون

 فرستادم. یشوم خودم لعنت م اهیبخت س به

 بهزاد. یدست ها ریتنها بودم اس یتنها گهید نکهیا

 .دیتپیاون م دیترحم اما قلب المصب من فقط به ام یبه من نداره حت یاحساس چیکه ه یبهزاد

 

 نداشته باشم. یمشکل گهید یکارها ایازدواج  یتو نکهیا یبرا دیفوت پدرم به دستم رس یگواه

 ...یخام الیازدواج چه خ هه

 کردم. یام فکر م ندهیگوشه زل زده بودم داشتم به آ هیاتاق نشسته بودم به  یتو

 .رمیگ یرو م میسخت زندگ یهرطور که بشه انتقام روزا من

 دراتاق زده شد و بعد از اون هم پگاه داخل اتاق شد. یدفعه ا هی

 سرجام بلند شدم و بهش نگاه کردم. از

 شهرزاد.-نگاه با غم بهم انداخت هی پگاه

 غم کل وجودم  رو فرا گرفت. دیپگاه چشمه اشکم جوش دنید با
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 آغوشش فرو رفتم. یطرفش پرواز کردم و تو به

 کردن و زجه زدن. هیکردم به گر شروع

 در آروم کردن من داشت. یکرد و سع یسرم رو نوازش م پگاه

 ؟یکردم از آغوشش خارج شدم که پگاه گفت:خوب هیکه خوب گر یوقت

 آره تکون دادم. یرو به معنا سرم

 دستش گرفت. یاون نشوند خودش هم کنارم جاگرفت و دستام رو تو یکرد و من رو رو تمیبه طرف تخت هدا پگه

 به خاطر مرگ پدرت متاسفم.-پگاه

 ؟یتو از کجا باخبر شد یگفتم:مرس آروم

ض رت خبردار بشم به محاومده بود که نتونستم از عما شیپ یمسائل یسر هیگرفتار بودم  یلیچند وقت خ نیا-پگاه

 افتاده خودم رو رسوندم. یچه اتفاق دمیفهم نکهیا

 .یکنارم نکهیممنون از ا-

 .شهیدرست م زیغصه نخور همه چ زمیعز-پگاه

 .شهیمثل گذشته نم یچیه گهید شهیدرست م ینداشتم که بگم آخه چ یزیچ یعنینگفتم  یزیچ

 تورو ببرم خونه خودمون. خوامیدفعه گفت:من م هی پگاه

 ؟یچ-تعجب بهش نگاه کردم با

 خونه من. یایتو ب نکهینداره منظورم ا یچ-پگاه

 مزاحم تو ساسان بشم. توتمینم شهینم-انداختم نییرو پا سرم

منم  یورنجیا مونهیشرکت م یوقت تو ریبعدش هم امشب ساسان تا د یدار کاریبا لبخند گفت:نه بابا تو به ما چ پگاه

 .ستمیا نتنه
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 .امیبهزاد گفتم:اما بهزاد...عمرا اگه بزاره من باهات ب یادآوری با

 نگران نباش اون با من تو فعال بلند شو آماده شو.-دستم رو گرفت منو از سرجام بلند کرد پگاه

 شده بود. نیعمارت نفر نیفرار از ا یراه برا نیبهتر نیا دینگفتم شا یزیکردم و چ سکوت

 تکون دادم که پگاه از اتاق خارج شد. یسر

 سرم انداختم. یشال هم رو هی دمیمانتو شلوار پوش هی یسر یسر

 شد. انیدفعه در اتاق باز شد قامت بهزاد نما هیگذاشتم که  فمیک یدست لباس مناسب هم تو هی

 که بهزاد داخل شد و در رو پشت سرش بست. ستادمیا صاف

 .ستادیم اطرفم قدم برداشت و روبه رو به

 .نجایمنو ببره اومده ا خوادیپگاه م نکهیدونستم به خاطر ا یم

 به جون من؟ یآدم رو بنداز نیا ادیپگاه خوشت م ینش کاریبگم چ یا

 .یبر نجایاز ا یخوایکه م یفکر کرد یخودت چ شیکه پ کنهیم رمیتحق کنهیحرف بارم م یاآلن کل دونمیم

 گفت. یم ییزایچ هیپگاه اومده بود -بهزاد

 شدم. رهیکردم و بهش خ سکوت

 تو رو ببره خونه اش. خوادیگفت م یم-بهزاد

 .یخوب اگه تو اجازه بد یآره ول-زبون بازکردم باالخره

 و اگه من اجازه ندم؟-شلوارش کرد بیج یدستش رو تو بهزاد

 .رمیخوب نم-

 فقط به خاطر من؟-زد یکمرنگ یلیلبخند خ بهزاد

 ماش زل زدمچش یرو بلند کردم و تو سرم
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 فقط به خاطر تو.-

دارم ن یرفت گفت:من که مشکل یشد و بعد پشتش رو بهم کرد همونطور که به طرف در م رهیبهم خ هیچند ثان بهزاد

 پگاه منتظرتِ. نییپا ایب

چون من دلم  یبهتره زودتر خوب بش-وار جلوم گرفت دیبه طرفم برگشت و انگشت اشاره اش رو تهد یدفعه ا هی

 تنگ شده خانوم کوچولو... زتیزبون تند ت یبرا

 کردم. یبه سرعت از اتاق خارج شد و من مات مبهوت به در اتاق نگاه م بعد

 زده. یحرف نیکه بهزاد همچ شدیباورم نم ایخدا یکم لبام به لبخند باز شد وا کم

 رفتم. نییااز اتاق خارج شدم و به طرف سالن پ یگرفتم با خوشحال یاز حرف بهزاد انرژ یانگار

 .نییبود وسرش پا ستادهیافتاد که ا گمیبه ب چشمم

 نگاهم رو که حس کرد سرش رو بلند کرد بهم نگاه کرد. ینیسنگ

 .ستادیبه سمتم اومد روبه روم ا دنمید با

 جالبه. یلیخ-گمیب

 تفاوت بهش نگاه کردم. ینگفتم و ب یزیچ

 جالبه؟ یچ یدونیم-زد یپوزخند گمیب

 جالبه؟ یچ نمیتو بنال بب دونمیگفتم:نه نم آروم

 .یمراسم مسخره رو راه انداخت نیجلب توجه ا یبرا نکهیا-گمیب

 سر ته تو رو ندارم. یب فیاراج دنیرو بستم و گفتم:بروکنار من حوصله شن چشمام

 .دیدستش گرفت منو به سمت خودش کش یاز کنارش رد بشم که بازوم رو تو خواستم

 .یاریاداها رو درم نیا یجلب توجه بهزاد دار یبرا دونمیمن نم یخشم گفت:فکر کرد با
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کار رو کردم ظاهرا موفق هم هستم  نیخاطر ا نیآره به هم-نگاه بهش انداحتم و بازوم رو دستش خارج کردم  هی

 ده؟یم تیبهزاد چقدر بهم اهم ینیب ینم

 شد. دایچشماش پ یتو تیعصبان یها رگه

 به شونه اش از سالن خارج شدم. یزدم و بعد از زدن تنه ا یپوزخند

 بهزاد رو دوست داره اما محال اجازه بدم به هدف شومش برسه. گمیدونستم ب یم

 

 بود. ستادهیرنگ ا دیسف یپرادو هیپگاه کنار  اطیح یتو

 .میبپر باال خانوم خوشگله که بر-زد یلبخند دنمیطرفش رفتم که با د به

 زدم و سوار شدم. یلبخند

 به حرکت درآورد. نیو ماش استارت زد پگاه

 ؟یبلد یشهرزاد تو رانندگ یبود که گفت:راست یدرحال رانندگ ابونیخ یتو

 نامه هم دارم. یآره تازه گواه-تکون دادم یسر

 خودتِ. شیبا تعجب گفت:جدا اآلن مدارکت پ پگاه

 که پدرم مُرد بهزاد تمام مدارکم رو برام آورد. یآره روز-

 ت کرد.تکون داد و سکو یسر پگاه

 رد بدل نشد. نمونیب یبه مقصد حرف دنیتا رس گهید

 پارک کرد. نگیرو داخل پارک نشیمجتمع نگه داشت و ماش هی یجلو پگاه

 .میو سوارش شد میبه طرف آسانسور رفت میشد ادهیپ نیاز ماش یوقت

 .میو ما خارج شد ستادیآسانسور در طبقه چهار ا هیدکمه طبقه چهار رو زد بعد از چند ثان پگاه
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لبه شهرزاد خانوم به ک دییرفت تا من داخل بشم گفت:بفرما یباز کرد همونطور که کنار م دیدر خونه اش رو با کل پگاه

 .دیما خوش اومد رانهیو

 ...دیخونه برق از کله ام پر دنینگاه به دوربرم انداختم با د هیلبخند داخل شدم  با

 د.بزرگ بو یلیخ کیخونه دوبلکس ش هی

 یم یم چکرد یم یچندسال زندگ نیا یکه من تو ییپس به اونجا رانهیکلبه و گهیم نجایدلم گفتم اگه پگاه به ا یتو

 گفت؟؟؟

 از در ها رفت و داخل شد. یکیاز مبل ها نشستم که پگاه به طرف  یکی یرو

 

 

*** 

 

 

 خوردن. وهیو درحال م میمبل نشسته بود یپگاه رو با

 شده بودم. وانهیآورد واال تا اآلن د رونیپگاه منو از اونجا ب خداروشکر

 سرحال تر شده بودم. یام باز شده بود کم هیروح نجایا

 دفعه پگاه گفت:شهرزاد. هی

 جانم؟-نگاه کردم بهش

 بگم. یزیچ هیخواستم  یم-پگاه

 خوب بگو.-
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 پا اون پا کردن گفت:من حامله ام. نیا یبعد از کم پگاه

 گلوم... یتو دیحرف پر نیا دنیدهنم گذاشته بودم با شن یه توک یبیس کهیت

 بود از حلقم خارج بشه. کیدل روده ام نزد یبه سرفه افتادم که انگار چنان

 ؟یکن یم نیدختر چرا همچ یشد یگفت:چ زدیبه سرعت به طرفم اومد همونطور که به پشتم م پگاه

 کردم. یکه بهتر شدم اشک چشمام رو پاک کردم و تک سرفه ا یکم

 ؟یگفت یتو چ نمیگرفته و خش دار رو به پگاه گفتم:من خوبم بگو بب یصدا با

 آروم گفت:خوب من حامله ام. پگاه

 گفت. یسرم که سرچ کردم که متوجه شدم پگاه چ یبهش نگاه کردم تو نطوریهم اول

 ه پگاه با ترس بهم نگاه کرد.از سرجام بلند شدم ک یخوشحال با

 کردن. یخوشحال دنیبچه ها شروع کردم به پر مثل

 خوب چند وقته؟-مبل کنار پگاه نشستم یکردم رو هیکه خوب خودم رو تخل یوقت

 سه هفته.-شکمش گذاشت یدستش رو رو پگاه

 ساسان خبر داره؟-شکمش گذاشتم یلبخند دستم رو رو با

 .با لبخند سرش رو تکون داد پگاه

 آره؟ یچند وقته کار داشت نیا یفندوق بود که گفت نیا یپس برا-

 بودم. ریدرگ گهیآره د-پگاه

 

جشن بزرگ گرفتم و همه رو دعوت  هیموضوع فرداشب  نیمن به خاطر ا یگفت:راست یموضوع یادآوریدفعه با  هی

 .یکردم تو هم هست
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 تونم... ینه پگاه من فعال نم-لبم کنار رفت یاز رو لبخند

م دست تنها باش یمنو فردا تنها بزار یخوایبعدشم تو م یایبه خودت ب دی...تو بامیندار تونمینم-وسط حرفم دیپر

 ت؟یوضع نیاونم با ا

 لباش رو غنچه کرد و خودش رو برام لوس کرد. بعد

 بغلم انداخت. یتو یباشه تکون دادم که پگاه خودش رو با خوشحال یزدم و سرم رو به معنا یلبخند

 

 

*** 

 

 

 که پگاه بهم داده بود خارج شدم و به طرف آشپزخونه رفتم. یاتاق یتو از

 همون گفتم بهتره خودم صبحونه رو آماده کنم. ینبود برا یکس

 .دمیچ زیم یرو قهیچخچال لوازم صبحونه رو خارج کردم و با سل یاجاق گذاشتم و از تو یرو رو یکتر

 ساسان به گوشم خورد. یکردم که صدا یرو دم م ییچا داشتم

 سالم.-ساسان

 شال کردم و به طرفش برگشتم و جوابش رو دادم. ریز شتریرو ب موهام

 .دیدیبابا چرا زحمت کش یا-نشست زیم پشت

 پگاه خوابه؟ هیچه حرف نینشستم گفتم:نه بابا ا یم زیرو روبه روش گذاشتم و همونطور که پشت م ییچا فنجون

 .ادینه داره م-ساسان
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 من مزاحمتون شدم. گهید دیگفتم:ببخش آروم

 نشست  زیگفت پشت م یریموقع پگاه داخل آشپزخونه شد صبح بخ همون

 .دیایب نجایحالتون نامساعد بود بهزاد از پگاه خواسته به ا کمیپگاه گفت  هیچه حرف نیعه ا-ساسان

 نثارم کرد. یتعجب به پگاه نگاه کردم که دور از چشم ساسان چشمک با

 مهربونن. یلیبله درسته پگاه جون خ-

 .ستین یدر اون که شک-نگاه با عشق به پگاه انداخت هی ساسان

 .الِیخ یدختر ب نیخورد بس که ا یداشت صبحانه اش رو م الیخیپگاه ب اما

 

 رفت دنبال کارهاش دونفر اومدن تا خونه رو مرتب کنن. ساسان

 د.بودم که پگاه صدام ز ستادهیکارگرها ا باالسر

 .کنهینشسته و داره موهاش رو درست م شگریدست آرا ریز دمیاتاقش شدم که د داخل

 ؟یداشت یجانم کار-

 نه؟؟؟ یشهرزاد تو که واسه امشب لباس ندار گمیم-پگاه

 .یریبگ یدونستم تو قراره مهمون ینه من نم-باال انداختم یا شونه

 لباس شب برات فرستاده. هیهمون بهزاد  یآره برا-پگاه

 تعجب بهش نگاه کردم که به تخت اشاره کرد با

 اوناهاش اونجاست.-

 طرف تخت حرکت کردم و کاور لباس رو برداشتم. به

 شده بودم. رهیو همونطور بهش خ اوردمیاز داخلش در ن لباس



 عهپرنسس قل

 
170 

 

 امشب بهزاد هم دعوتِ؟؟ گمیم-

 باشه معلومه که هست. یاون نباشه ک یدک-پگاه

 گفتم و با لباس به طرف در رفتم. یتکون دادم و باشه ا یسر

 لباس رو نشون بده. نمیبب سایگفت:وا عیتندسر پگاه

 .شینیب یتنم م یپگاه جون امشب تو گهیگفتم:نه د یزدم و با موزمار یلبخند

 بکنه از اتاق خارج شدم. یاعتراض نکهیقبل از ا بعدهم

 تخت گذاشتم. یاتاق خودم شدم و لباس  رو رو داخل

 شدم. رهیو به لباس خ عقب رفتم یکم

 شد. انینما یکه لباس قرمز رنگ کوتاه دیکش نییکاور رو پا پیرفتم و ز جلو

 کاور درش آوردم. یزد و کامل از تو یبرق چشمام

 داشت. یقشنگ نهیقسمت شکمش سنجاق س یهاش تور بود رو نیبود که است یسه ربع نیآست لباس

 به لبخند باز شد. لبام

 کار رو کرده باشه. نیکه بهزاد به خاطر من ا شدینم باورم

 نداشته باشه. یپسره به من حس نیکه ا کنمیمواقع شک م یبعض

 .دمیموهام کش یتو یدست

 خودم رو بهش نشون بدم دی...بانیآره هم امیچشم بهزاد ب یتو دیبا امشب
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*** 

 

 

 

 به خودم نگاه کردم. نهیآ یتو

 .ختمیصورتم ر یسرم جمع بسته بودم چندتار از موهام رو رو یبودم و باال دهیرو اتوکش موهام

 کرده بودم. یادینسبتا ز شیآرا

 که از پگاه قرض گرفته بودم پام کردم. یقرمز رنگ پاشنه بلند یبودم و کفشا دهیپوش یجوراب ساق

 اتاق بازشد و پگاه داخل شد. در

 شده بود. بایز یلیبود که خ دهیپوش یرنگ دیکه لباس شب بلند سف یدرحال

 قاپت رو نزنن.  لمونیفام یمراقبت باشم که پسرا دیشده امشب با یچ نیاوالال بب-زد یسوت پگاه

 زدم و تشکر کردم یلبخند

 .ادیبه چشمش ب یا گهید یاز تو کس ریفکر نکنم ساسان غ یخوشگل شد یلیتو خودت هم خ-

 دستاش رو به کمرش زد پگاه

 .کشمشیدم مخو نهیرو بب گهید یکس کنهیغلط م-

 .یایخنده که پگاه گفت:جشن شروع شده بهتره ب ریز میزد

 تکون دادم که از اتاق خارج شد. یسر

 از اتاق خارج شدم. تیانداختم و پس از رضا نهیدوباره به آ ینگاه

 نه دلم براش تنگ شده. ایبهزاد اومده  دونمینم
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 گوشم رو کر کرد. کیموز یسالن که شدم صدا وارد

 پوش دورهم جمع شده بودن. کیزن مرد ش یوسط بودن و تعداد یادیز یها جوان

 بود. ومدهیهنوز ن نکهینکردم مثل ا دایچرخوندم اما بهزاد رو پ چشم

 گفتند. یبه پگاه ساسان افتاد که دست تو دست هم داشتن به مهمون ها خوش آمد م چشمم

 اونا بشم. مزاحم ستیاما خوب درست ن شناسمیرو نم یاز اونا کس ریکه غ من

 آب پرتقال برداشتم. کیرفتم و  یدنیپراز نوش زیطرف م به

 رو کنارم احساس کردم. یکردم که حضور کس یبه دور بر نگاه م داشتم

 .ستادهیکنارم ا پیپسرجوون خوشت هی دمیرو که چرخوندم د سرم

 تعجب بهش نگاه کردم که سالم کرد. با

 .اوردمیشما رو به جا ن یول دیجوابش رو دادم که گفت:ببخش آروم

 ؟یآورد یبجا م دیپوزخند گفتم:با با

 .دمیند لیفام یآخه من پسرخاله پگاه هستم شما رو تاحاال تو دیگفت:لطفا بد برداشت نکن عیسر پسره

 من از دوستان پگاه جان هستم.-

 خوشبختم. یلیخ-زد یلبخند

 تکون دادم و جوابش رو دادم. یسر

 کردن. یبود شروع کرد به وراج دیکه اسمش سع پسره

 پر چونه بود که حد نداشت. نقدریا ماشاءاهلل

 کردم. یم دییلبخند کمرنگ حرفاش رو تا هیبه اجبار با  منم
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 خفه خون گرفت. دیسع دمیبرد که د یداشت خوابم م گهید

داره به پشت سرم نگاه  دمیگرفت اما براخالف تصورم د یبهش نگاه کردم فکر کردم شکر خدا المون یخوشحال با

 .کنهیم

 .کنهینگاه م دیپشت سرم قرارگرفته و داره به سع قیبهزاد دق دمیکه برگشتم د یوقت

 گرفت و به سمت من سوق داد. دینگاهش رو از سع بهزاد

 شد و سرتا پام رو از نظر گذروند. رهیبهم خ قیدق

 شدم. رهیبهش خ منم

 کرده بود. پیخوشت تینها یاون رو ب یمشک دیو کروات سف یمشک رهنیبا پ دیشلوار سف کت

 کرد. یم ییصورتش خودنما یرو یکیکوچ شیخوشحالتش رو به سمت باال سوق داده بود ته ر یموها

 گفت:به به آقا بهزاد...پارسال دوست امسال آشنا... دیدفعه سع هی

 ؟یزنیحرفا م نیکه از ا میدار یمگه با هم صنم-بهزاد

 دست داد. دیبا سع بعد

 کرد یتک خنده ا دیسع

 پسر؟ یتند مزاج نقدریا شهیچرا هم-

 نگفت و بهش نگاه کرد. یزیچ بهزاد

 پگاه جان هست. ییرو به من گفت:آقا بهزاد پسردا دیسع

 .دونمیم-تکون دادم یسر

 با تعجب گفت:واقعا اما ازکجا؟ دیسع

 کرد یدست شیبگم بهزاد پ یزیمن چ نکهیاز ا قبل
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 منه. آخه شهرزاد دوست دختر-

 و دستش رو دور کمرم حلقه کرد. دیمنو به طرف خودش کش بعد

 .ریفعال خفه خون بگ نکهیا یبه کمرم وارد کرد به معنا یکیتعجب به بهزاد نگاه کردم که فشار کوچ با

 .دونستمیواقعا نم-شد یبادش خال دیسع

 .یدیبا همون لحن سردش گفت:خوب حاال که فهم بهزاد

 فنگ زد. میج عیگفت و سر کیبهمون تبر دیسع

 .ستادیبهزاد دستش رو از دور کمرم برداشت و روبه روم ا بارفتنش

 چشمام زوم کرد. ینگاه به سرتا پام انداخت و تو هی دوباره

 پسره؟ نیبا ا یگفتیم یچ ینگفتم که گفت:داشت یزیچ

 نبود. یخاص زیچ-

 کرد. یغالب تهمن  دنیکه باد دیگفت ینم یخاص زیآهان چ-زد یپوزخند بهزاد

 زدم یمتقابال پوزخند منم

 .ستین یدیجد زیچ نکهیا کننیم یغالب ته دنتیهمه با د-

 جواب منو بده...-تن صداش رو برد باال یکم بهزاد

 متقابال داد زدم منم

 گفتم. یم یبه خودم مربوطه که داشتم چ نیسر من داد نزن بعدشم ا-

 خودم ینکن که اون رو یهستم کار یو من ک یهست یتو ک یمثل که فراموش کرد-ابروش رو باال برد یتا هی بهزاد

 رو نشون بدم.

 شدم. رهینگفتم  و بهش خ یزیچ
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 تکون دادم و از بهزاد دور شدم. یسر

 کوچولو فقط بلده زور بگه. فیتعر هیاز  غیاما در امیچشمش ب یباش که امشب گفتم تو منو

بود  کیبرخود کردم و نزد یکردم و حواسم به دور اطراف نبود که به جسم محکم یحرکت م تینبا عصبا داشتم

 دور کمرم حلقه شد و مانع از افتادنم شد. یبشم که دست نیپخش زم

 که با ماهان برخورد کردم. دمیرو که از ترس بسته بودم باز کردم و د چشمام

 ند بازشد.زد که منم لبم به لبخ یمن لبخند دنیبا د ماهان

 گل و آقا بود. یلیخ شدیمن م یباعث شاد شهیپسر هم نیا

 دستش رو از دور کمرم باز کرد و من ازش فاصله گرفتم. حلقه

 سالم شهرزاد خانوم.-ماهان

 سالم حال شما.-

 کجا. نجایممنون شما کجا ا یلیبا لبخند گفت:خ ماهان

 دمیموهام کش یتو یدست

 پگاه جونم. یواهلل من از دوستا-

 .دیکردم شما هم دعوت باش یتکون داد که من هم گفتم:فکر نم یسر ماهان

 شرکت دعوت کرده بود. یاز بچه ها یسر هیبله ساسان -ماهان

 .افتمیبنده ن دیممنون که باعث شد یگفتم:راست یموضوع یادآوریگفتم و با  یآهان

 اتفاق شدم. نیکه باعث ا خوامیکنم من معذرت م یخواهش م-ماهان

 کنه منم نه شما. یمعذرت خواه دیکه با یمن بود اون رینه همش تقص-

 دونفره گذاشته شد. تیآهنگ ال هیزد که همون موقع  یلبخند ماهان
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 بانو. دیدیرو به من م یدور همراه هیافتخار -رقص انداخت و دستش رو جلوم دراز کرد ستینگاه به پ هی ماهان

 .کنهیداره به ما نگاه م دمینگاه به طرف بهزاد انداختم و که د هی

 به آقا باالسر ندارم. یازیتا بهزاد خان بفهمه من ن رقصمیخودش حاال من باماهان م آرررره

 البته...-دست ماهان گذاشتم یلبخند دستم رو تو با

 .میهم قرار گرفت یو روبه رو میرقص رفت ستیبه پ باهم

 .میبود دنیل رقصبغل هم درحا یتو

 کرد. یبه بهزاد بود که داشت با اخم به ما نگاه م چشمم

 هان من از اوناشم آره از اونا... یکه چ یحاال هسته اش رو تف کن فکر کرد یخورد هیچ هان

 .دیشد بایز یلیامشب خ-ماهان

 ممنون-

 منو جذب کرد؟ شتریب یبار که باهاتون آشنا شدم چ نیاول دیدونیم-ماهان

 بهش نگاه کردم که خودش ادامه داد یسوال

 چشماتون. ییرایگ-

 .یدارم نه باطن یظاهر ییبایپس در نظر شما بنده فقط ز-انداخت نییرو پا سرم

 

 یکم کم باهاتون آشنا شدم منش و کردار عال یاول بود وقت دارید یاون برا ریخ-نه تکون داد یبه معنا یسر ماهان

 .دیال هست دهیدختر کامال ا هیاومد شما  یبه چشم م یلیشما خ

...به به...نه به اون بهزاد که پاچه ام رو گرفت نه یشنویها امشب م یکه چ نیخوشانت باشه شهرزاد خانوم بب خوش

 .رهیگیکه داره سرتاپام رو علف م نیبه ا
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 بهزاد مواجه شدم. یخال یچرخوندم که با جا چشم

 کجا رفت؟؟؟ نیرو چرخوندم اما نبود وا ا سرم

 شد. دهیدفعه بازوم محکم از پشت کش هیفکرها بودم که  نیهم یتو

 منو با کش تنبون اشتباه گرفته. یک یاوووووو

 .دمیبهزاد رو جلوم د یبرزخ یدفعه چشما هیبار طرف کنم که  یزیچ هی اومدم

 

 

*** 

 بهزاد

 

 

 گه؟ید یاومد یگفت:اآلن هم نم تیپگاه به طرفم اومد و با عصبان دمیوارد سالن شدم د یوقت

 .یخوش بهم نشون بد یتو رو نجایا امیب کبارینشد من -بهزاد

 .دمیخوش هم بهت نشون م یرو-زد یلبخند پگاه

 .دیآغوش کش یمنو خودش رو پر کرد منو تو نیفاصله ب بعد

 اتفاق خوشحال شدم. نیبه خاطر ا یلیلبخند کج گفتم:خ هیکه از بغلم خارج شد با  یوقت

 شکمش گذاشت یدستش رو رو پگاه

 .یشد ییدا گهیآره د-
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 است. بهیواژه با من غر نیا ییزدم دا یپوزخند

 من رفت. شیپگاه رو صدا زد که از پ یکی

 رو جلوم گرفت. یدنینوش ینینشستم که مستخدم س یزیم پشت

 .دمینوش یبرداشتم و جرعه ا یشراب جام

 تاد.فرشته قرمز پوش اف هیمهمون ها چشم چرخوندم که چشمم به  نیب

 شده. بایمن چقدر ز یچهارتا شد نه اون شهرزادِ خدا چشمام

 اومد. یلباس بهش م یلیخ انصافا

 بود. ستادهیا یدنینوش زیم کنار

 ضربان قلبم شدت گرفت و باال رفت. دنشیدونم چرا باد ینم

 

 پسرخاله پگاه به طرف شهرزاد رفت و شروع به صحبت کردن. دیدفعه سع هی

 با شهرزاد داره. یچه حرف دیشدم سع یعصب

به حرف زدن باهاش  یلیشهرزاد شنونده بود مشخص بود تما زدیحرف م دیسع شتریاما ب زدنیبا هم حرف م داشتن

 نداره.

 .ستادمیبه طرفشون رفتم و پشت سر شهرزاد ا یآن میتصم کی یتو

اجازه رو  نیرش اما من اس یتو ییمشخص بود فکرا یگفتم شهرزاد دوست دختر منه بادش خال دیبه سع یوقت

 .دمیاجازه نم یاحد ناس چیبه ه یعنی دمینم

 خاطر به شهرزاد گفتم که هوا برش نداره . نیحرف هارو هم به ا اون

در حال جوالن  یبغل اون ماهان عوض یاآلن هم تو ستیمن بدهکار ن یشهرزاد خانوم گوشش به حرفا یانگار اما

 دادن.
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 .شهیم دیسرخ سف یکه ه گهیداره به شهرزاد م یماهان چ ستین معلوم

 رقص رفتم. ستیدفعه از سرجام بلند شدم و به طرف پ هیخورد که  یخونم رو م خون

 .دمشیشهرزاد گرفتم و محکم به طرف خودم کش یبازو

 بغلم افتاد. یتعادلش رو از دست داد و تو میکار ناگهان لیدل به

 د و سکوت جاش رو به حرف داد.من تعجب کر دنیبگه که با د یزیچ اومد

 کرد نگاه کردم. یاخم به ماهان که هاج واج ما رو نظاره م با

 ؟یکنیم کاریگفت:چ یرو محکم دور کمرش حلقه کردم و فشارش دادم که آخ دستم

 دردت گرفت؟ هیچ-

 .یکنیگفت:نه بابا...چرا درد...نوازشم م تیعبان با

 .دیکش یدستم رو شل کردم که نفس راحت یکم

 یاش رو تو گهیشونه ام قرار دادم که با تعجب بهم نگاه کرد اما خودش اون دست د یرو بلند کردم و رو دستش

 شد کیبهم نزد یدستم قرار داد و کم

 به حرکت کردن. میشروع کرد آروم

 گفت؟ یم یگفتم:ماهان بهت چ میدیرقص یکه م همونطور

 خودم مربوطه... نیاون موقع بهت گفتم که ا یملطفت نشد نکهیتو مثل ا-شهرزاد

 دم من نزار. یاون موقع گفتم پا رو یملطفت نشد نکهیتوهم مثل ا-زدم یپوزخند

 زد یهم متقابال پوزخند شهرزاد

 من نشه مخصوصا اآلن که پاشنه بلند دارم. یپاها ریدست وپا جمع کن که ز یتو دمت رو از تو-

 انه شهرزاد رو چرخوندم و دستام رو دور شکمش حلقه کردم.حرکت ماهر کیعقب رفتم و با  کمی
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 دستام گذاشت. یهم دستاش رو رو اون

 شونه اش گذاشتم یام رو رو چونه

 نکن دختر... یشهرزاد...با اعصاب من باز-

 شه؟یم یکنم چ یمثال باز-شهرزاد

 نداره. یکردن با اعصاب من عاقبت خوش یباز-

دفعه دستام رو دور کمرش  نیخواست از آغوشم خارج بشه که برش گردوندم و ا یکنم ناراحت شد چون م فکر

 ام گذاشت. نهیقفسه س یحلقه کردم که دستاش رو رو

 .یکن دیمنو تهد یبخوا هیهر ثان نکهیگفت:خسته شدم از ا یلحن دلخور با

 خودم رو نشون بدم. ینکن که اون رو یگفتم:پس کار یتر میلحن مال با

 هم نگاه کرد.کرد و ب سکوت

 شدم. رهیچشماش خ یسرم رو کج کردم و تو یکم

 .یزنیحرف م یپسر چیبا ه نمیبب خوامینم گهید-

 بود؟ دیتهد هی نیا-شهرزاد

 خواهش بود. هینه فقط -نه تکون دادم یبه معنا یسر

 بهت زده اش دور شدم. یچشما یازش فاصله گرفتم و از جلو بعد

 کنه. یکنم از پسرا دور یبه خرج دادم و بهش گفتم که ازش خواهش م متیکالمم مال یچرا تو دونمینم

 کنم که دل سنگ من هم به رحم اومد. یم دشیمظلومانه گفت که من مدام تهد نقدریچون ا دیشا

 که جشن تموم شد به شهرزاد گفتم آماده بشه که برگرده عمارت. یوقت

 نگفت و سکوت کرد. یزیچ گهید دید دمور نیا یمنو تو تیجد یپگاه مخالفت کرد اما وقت اول
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 .میدختر حرف گوش کن آماده شد که بر هیهم مثل  شهرزاد

 .میکدوم حاضر به شکستن اون نبود چیبه وجود اومده بود که ه یسکوت نیماش یتو

 بشه که مچ دستش رو گرفتم. ادهیپارک کردم شهرزاد اومد پ اطیح یتو نیماش یوقت

 و بعد به من انداخت.نگاه به مچ دستش  هیتعجب  با

 دستش رو ول کردم و صاف نشستم. مچ

 رو بهت بگم. یزیچ هی خوامیم-

 ؟یچ-شهرزاد

 نیا ینه تو تو یِبده خبر ادیبهت راه و کار  ادیبودم گفتم:فکر نکن گفتم ماهان ب رهیکه به روبه رو خ همونطور

 عمارت...

 ؟ینگه داشت نجایمنو ا یتکرار یحرفا دنیبه خاطر شن-وسط حرفم دیپر

 شد. ادهیپ دیکش نییرو پا رهیدستگ تیبا عصبان بعد

 کردم و دستم رو لبه پنچره گذاشتم. یپوف

 کنم. کاریدختره سرکش چ نیدونم با ا ینم

 حرف نزده بود. ینجوریبا من ا چکسیحاال ه تا

 

 

 

*** 

 شهرزاد
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 گذشت. یپگاه م یاز مهمون یدوسه روز هی

 چند وقت چندبار باهاش تماس گرفته بودم و از احوالش باخبر بودم. نیا یتو

 کردم. یمبل نشسته بودم و داشتم فکر م یسالن رو یتو

 ه؟یچ یهمه محافظ خدم حشم برا نیا هیهستن خودش ک یخانوادش ک نکهیمشغول بهزاد بود ا یفکرم حساب امروز

 خشک سرده اصال خانواده داره. نقدریبهزاد ا چرا

 ؟یفکر یتو هیچ-فعه سحر روبه روم نشستد هی

 تکون دادم یسر

 مشغول کرده. یذهنم رو بدجور یزیچ هیآره -

 بتونم جوابت رو بدم. دیخوب بپرس شا-سحر

 زدم و حرف دلم رو به زبون آوردم. اینه اما باالخره دل به در ایتعلل کردم شک داشتم بپرسم  اول

 خانواده بهزاد کجان؟ یدونیتو م-

 ؟یپرس یم یتعجب گفت:واسه چبا  سحر

 ...یمحض کنجکاو-

 بهزاد به گوش خورد. نیبوق ماش یزیتا اومد چ سحر

 انداخت اطینگاه از پنجره به داخل ح کی سحر

 کنم. یم فیبعدا برات تعر-

 تکون دادم و از سرجام بلند شدم تا به استقبال بهزاد برم. یسر
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 وارد سالن شد. یجوون یانداخت و همراه با دختر دیکه بهزاد کل میستادیا گمیبا سحر ب یدر ورود دم

 

 ه؟یک گهید نیخودبه خود گرد شد ا چشمام

 قشنگ هم کرده بود. میگر هیرنگ کرده  یموها یرنگ یدختر با چشما هی

 

 کرده اش رو الک زده بود. کوریمان یبود ناخون ها دهیپوش یبا شال شلوار مشک یآب یمانتو هی

 بهزاد حلقه شده بود. یازودور ب دستش

 که همراه بهزاد اومده؟ هیک تهیعفر نیکم بهت جاش رو به خشم داد ا کم

 وضعش از من بدتر بود. گمیاما ب کنهیبهشون نگاه م یالیخیسحر داره با ب دمیرو چرخوندم که د سرم

 دختره نداشت. نیبه ا یحس خوب نکهیچشماش مثل ا یاخم کرده بود که هر آن امکان داشت ابروهاش بره تو چنان

 .میمورد هماهنگ شد هی یتو گمیبا ب خداروشکر

 سرش رو چرخوند و بهم نگاه کرد. بهزاد

 دارم. یفیوظا هیاومد که  ادمیمنتظر بهش نگاه کردم اما  منم

 کمک کردم تا کتش رو خارج کنه. یحرف چیبه طرفش رفتم و بدون ه آروم

 بهزاد دوست پسرمِ... کنهیندونه فکر م یکرده هرک انتیکردم بهزاد بهم خ یم احساس

 

 کرد. یشدم که داشت مشتاق بهم نگاه م رهیگوشه چشم به دختره خ از

 مبل جا گرفت. یبه طرف مبل ها رفت روش نشست بهزاد هم روبه روش رو دختره

 ؟یخونه رو عوض نکرد نیدفعه دختره گفت:هنوز سِت ا هی
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 به توچه آخه؟ یبه چه خانوم فضول به

 کار. نینبود به ا یلزوم-بهزاد

 از دست تو.-زد یلبخند دختره

-دفعه بهزاد صدام زد هیراهم رو کج کردم که به سمت اتاقم برم که  سمیتونستم اونجا وا یلحظه هم نم هی گهید

 شهرزاد...

 به دلم چنگ زد. یکی یصدام زد انگار یو به طرفش برگشتم وقت ستادمیا سرجام

 کرد. شهینم شیکار گهیام د ونهید

 زد. یبهش نگاه کردم که لبخند کج منتظر

 لبخند مضحکش نداشتم. نیبه ا یبه لباش بودم اصال حس خوب رهیخ

 .اریدوتا قهوه ب-بهزاد

 کنم؟؟؟؟ کاریگرد شد چ چشمام

 از مهمان به عهده خدمتکارها بود نه من. ییرایحرف زد واال پذ نیکه از لج من ا دمیفهم

 بهش نگاه کردم اما بعد راهم رو به طرف آشپزخونه کج کردم. رهیخ کمینگفتم  یزیحال چ نیا با

 کار بهزاد تعجب کرده بودن. نیاز ا همه

 به دست به طرف سالن رفتم. ینیو س ختمیدوتا از فنجون ها ر یها رو که آماده کردم تو قهوه

 خانوم گرفتم. تهیعفر نیا یلواز فنجون ها رو برداشت بعد ج یکیبهزاد گرفتم که  یجلو اول

 کنم که تا ته وجودش بسوزه. یقهوه رو روش خال خواستیم دلم

 ؟یبرام عوضش کن شهیم فِیکث نیا زمیاممم عز-متوقف شد دهیکه فنجون برداره که دستش به فنجون نرس اومد

 .ختهیقطره قهوه روش ر هیبه اندازه  دمینگاه کردم که د ینعلبک به
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 یدختره چجور نیا دونمینم یکرد ینگاش م نیبا ذرب دیاومد با یکم بود که به چشم نم یدرسرشاهده به ق خدا

 ده؟؟؟ید

 دفعه بهزاد گفت: برو عوضش کن. هیکه  ختهیبگم به درک که ر اومدم

 پاره کنم. کهیدختره رو ت نیهم بهزاد هم ا خواستیخورد دلم م یخونم رو م خون

 خدمتکارم. هیفراموش کرده باشه من فراموش نکردم که فقط  یباز نکردم هرک تیلب به شکا بازم

انداختم و به طرف آشپزخونه رفتم  نییبهم انداخت که سرم رو پا ینگاه طوالن هیکه قهوه رو عوض کردم بهزاد  یوقت

 رو بزارم. ینیتا س

 گورش رو گم نکرده بود؟ نیگفت:مگه ا تیبا عصبان گمیآشپزخونه که شدم ب وارد

 .گمیمش کن بتمو-خاتون

 خاتون؟ گمیمگه دروغ م-گمیب

 دارم؟ یسوال هیاممم من -دمیپرس آروم

 شده؟ یچ-سحر

 ه؟یدختره که همراه بهزاد اومده ک نیا-

 گفت:معشوقه اش. گمیبگه ب یزیچ یکس نکهیاز ا قبل

 حرف قلبم فشرده شد و دلم شکست. نیا دنیشن با

 ؟یچسبون یکه به مردم م هیوصله ها چ نیا گمیب یگیچرا مضخرف م-سحر

 یکه اومد چطور خودش رو به بهزاد م شیخانوم چندسال پ ایرفته پر ادتی نکهیهه آره مضخرف مثل ا-گمیب

 چسبوند فتنه خانم...

 بود جالبه. ایاسمش پر پس

 فقط مشاور بهزاد اون دختر روانشناسِ. ایپر گهیگفت:نه دروغ م یبه آروم سحر
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 باشه. یمیصم نقدریروانشناس با مراجعه کننده اش ا هیتونستم باور کنم  یمن نم اما

 .زنهیباهاش بدون پسوند حرف م دهیدر مورد ست خونه نظر م کنهیرو دور بازوش حلقه م دستش

 بزنم از آشپزخونه خارج شدم. یا گهیحرف د نکهیا بدون

 .دهیبهزاد هم داره با دقت به حرفاش گوش مخانوم بازه  ایپر شین دمیبه سالن انداختم که د گهینگاه د هی

 طرف اتاقم بدو بدو کردم و خودم رو داخلش پرت کردم. به

 کردن. دایتخت نشستم اشکام راه خودشون رو پ یرو

 ی...من بهزاد دوست دارم...از کتونمینم سوزهیدلم م نمیبب یا گهیبهزاد رو کنار دختر د تونمینم

 دوسش دارم....اما دونمی...چرا...نمدونمینم

 نزاشتم. نیینرفت قدمم رو پا ایکه پر یتا موقع ا گهید

 

 

*** 

 

 

 شد از خواب بلند شدم. جادیکه برام ا یحس دل درد با

 .کشهیم ریت نقدریچرا ا یشد ینجوریشکمم گذاشتم وا چرا ا یرو رو دستم

اصال امشب شام نخوردم با وجود اتفاقات امروز کوفت  زهینخوردم که معده ام بهم بر یزیچ ادیم ادمیکه من  ییجا تا

 بهتر بود. یلیخوردم خ یم

 .دیکش ریکمرم ت یدفعه ا هی
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 امروز چندمه؟ نمیبب سایوا

 نه!!! یوااااا نکنه

 رفتم. یبهداشت سیسرعت از سرجام بلند شدم و به طرف سرو با

 شدم. انهیبعله عادت ماه دمیکه چک کردم د یوقت

 کم داشتم. ریو ریه نیا یرو تو نیهم

 سرم کنم. یتو یندارم چه خاک زاتیمن تجه اآلن

 نابود شد. دمیساعت سه نصف شبِ تمام ام دمیچشمم به ساعت افتاد و د یآره...اما وقت رمیبگ هیاز بق برم

 .رمیبگ یاآلن برم از ک آخه

 .دمیکوتاه کش غیج هیکه نفسم رفت  دیرکشیدلم ت ریچنان ز یدفعه ا هی

 دادم. ینفس افتاده بودم و خم شده بودم و دلم رو فشار منفس  به

 .ستادیچهارچوب در ا یدفعه در باز شد و بهزاد تو هیکردم که  یآه ناله م آروم

 شده؟ یچ-بهزاد

 بگم؟ یچ نیرو کم داشتم حاال به ا نیمن هم یخدا

 شکمم بود. یاما هنوز دستم رو ستادمیزور صاف ا به

 خوبم. ستین یزیچ-

 .یکنیآه ناله م یساعته دار هی یدیکش غیبا شک گفت:پس چرا ج بهراد

 ؟یداریب یچ یبرا یتو خواب ندار یآخه نصف شب اوووف

 ؟یدیچرا جواب نم ستمینگفتم که بهزاد گفت:مگه با تو ن یزیچ

 جواب سرباال هیسکوت و  بازم
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 .ستین یزیچ-

 د؟دادم اما مگه ول کن بو یجواب سرباال م دیپرس یبهزاد م یهرچ

 من انکار از اون اصرار. از

 .یشیتخت بخواب خوب م یبرو رو-بهزاد

 یرو تونمینم شهیم فیمشکل زنانه است کث هی گهیگفتم:ولم کن د تیکنترلم رو از دست دادم و با عصبان یدفعه ا هی

 تخت بخوابم.

 گفتم. یکه حرفم تموم شد تازه متوجه شدم چ یوقت

 گفتم چه مرگم شده. میرمستقینه من که غ یوا

 .شهیشده که جمع نم ختهیتونستم بکنم آب ر یهم نم یغلط چیه گهیاما د دمیخجالت کش یلیخ

 از اتاق خارج شد. یحرف چیبهم نگاه کرد اما بعدش آروم و بدون ه کمی بهزاد

 نزاکت. یب ایح یدخاره ب نیچقدر ا گهیم کنهیفکر م یخودش چ شیپ االن

 .دمیدسته از موهام رو کش هی دمیخفه کش غیج هیحرص  با

 یچا وانیل هیکه  ینگذشته بود که در اتاقم زده شد و بعد از اون هم خاتون در حال یا قهیدق ستیربع ب هی حدود

 دستش بود داخل اتاق شد. یمشک کیپالست هینبات با 

 دخترم؟ یخوب-شد کمیزور خودم رو راست کردم که خاتون نزد به

 .زمیاعزیب-شما دستش رو به طرفم گرفتنگفتم که خاتون م یزیچ

 داخلش قرار داره. یپد بهداشت دمیداخلش رو نگاه کردم د یرو گرفتم و وقت مشما

 د؟یدیتعجب به خاتون گفتم:شما از کجا فهم با

 .یبهزاد گفت الزم دار-خاتون
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 یچه مشکل دهیفهم یعنیبهزاد به خاطر من به خاتون رو انداخته  یحرف تا بناگوش سرخ شدم وا نیا دنیشن با

 دارم؟؟؟

 .دیفهم یبود م یهم م یا گهیهر کس د یاون حرفا رو زد ینفهمه وقت یخوایم خوب

 رفتم. یبهداشت سیبه طرف سرو یحرف چیبدون ه آروم

نبات  یبه طرف خاتون اومدم و کمکم کرد منو رو تخت نشوند به زور همه چا دهیخم دهیکارم رو انجام دادم خم یوقت

 داد.به خوردم 

 تخت دراز بکشم و پتو رو روم انداخت. یکمک کرد که رو بعدش

 مادرم انداخت ناخودآگاه بغضم گرفت. ادیمنو  حرکاتش

 .زمیبخواب دخترم بخواب فکر کن من امشب مادرتم بخواب عز-تخت نشست  یبغض بهش نگاه کردم که کنارم رو با

 خوندن و نوازش کردن موهام. ییه الالکه خاتون شروع کرد ب دیچک نییقطره اشک از چشمم پا هی

 رفتم. یقیشد و بخواب عم نیکم پلکام سنگ کم

 بودم. دهیکه تا حاال نخواب دمیخواب یبا چنان آرامش اونشب

 

 

*** 

 بهزاد

 

 

 کردم. ینشسته بودم و داشتم فکر م زیم پشت
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 .رمیبود که انتقامم رو بگ دهیوقتش رس گهید

 به گوشم خورد. یفیخف غیفکر ها بودم که ج نیهم یتو

 شد. دهیهم شن یفیآه ناله ضع یشک کردم اما بعد صدا اول

 خورد. یبود اما باز هم به گوش م فیضع یلیخ صدا

 طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم. به

 .دهیم ییصدا نیخارج شدنم از اتاق صدا واضح تر شد و متوجه شدم که شهرزاد داره چن با

 چش شده؟ هکنیاز درد ناله م نکهیا مثل

 طرف در اتاقش رفتم در رو باز کردم. به

 کرد. یبود و خم شده بود شکمش رو گرفته بود...داشت آه ناله م ستادهیوسط اتاق ا شهرزاد

 من سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد. دنید با

 شده؟ یچ-

 خوبم. ستین یزیچ-به زور کمرش رو صاف کرد شهرزا

 ؟یکن یآه ناله م یساعت دار هیو  یدیکش غیپس چرا ج-دمیشک پرس با

 بهم نگاه کرد و سکوت کرد. مستاصل

 .یدیچرا جواب نم ستمیمگه باتو ن-

 کرد به دادن چرت پرت جواب سرباال. شروع

 خوب منم ول کن ماجرا نبودم دوست داشتم بدونم چش شده. اما

 .افتهیبراش ب یکه بگم دکتر خبر کنن دوست ندارم اتفاق ضهیمر اگه

 کرده بودم. دایبود که به شهرزاد پ یهمه از سر حس ها نیا
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 .یشیتخت بخواب خوب م یبرو رو-

 یرو ونمتینم شهیم فیمشکل زنانه است کث هی گهیولم کن د-زد ادیفر تیکنترلش رو از دست داد و با عصبان آخرسر

 تخت بخوابم.

 حرف رو زد شستم خبردارشد که چه خبره. نیا یوقت

 ...هیپس بگو دردش چ آهان

 گرد متعجب بهم نگاه کرد. یکه حرفش تموم شد با چشما یوقت

 تازه متوجه حرفش شد. یانگار

 بهش نگاه کردم و بعد از اتاق خارج شدم. کمی

 شهرزاد بخرم. یبرا یطرف پله ها رفتم تا برم پد بهداشت به

 یشب رو نشون م 3:30افتاد که عقربه ها  وارید یدفعه چشمم به ساعت رو هیرفتم که  یبه طرف در سالن م داشتم

 داد.

 .ستیباز ن ییاالن که جا یلعنت اه

 تونم شهرزاد رو هم به حال خودش رها کنم. ینم اما

 بود. یکار سخت یلیبه سرم زد اما خ یفکر هی

 کردم اما وسط راه متوقف شدم. حرکت

 ؟یدیپرسن از کجا فهم یاونوقت از تونم یبگ یچ یبر یخوایآخه پسر م یندار ایتو شرم ح یِچه کار نیا آخه

 بودم. رهینقطه خ هیبودم و به  ستادهیا همونطور

 کن بابا هرچه بادا باد. ولش
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همون اتاق بود حرکت کردم و باالفاصله در  یبشم به طرف اتاق خاتون که سحر هم باهاش تو مونیپش نکهیاز ا قبل

 زدم.

 دیبار یسرش انداخته بود و خواب از چشماش م یرو یکه چادر نماز یمنتظر بودم که خاتون در حال یا قهیدق چند

 شد. انیدرگاه در نما یتو

 افتاده؟ یباشه آقا اتفاق ریخ-خاتون

 خواستم خاتون. یازت م یکمک هی-

 شده؟ یزیچ-خاتون

 داشتم که بگم؟؟؟ یبگم اصال چ یدونستم چجور ینم

 استرس تکون. دادم و پام رو با یسرم رو به چپ راست سوق م کالفه

 .خوامیم یخاتون من پد بهداشت-ایدل رو زدم به در باالخره

 راحت شدم. شیآخ دمیکش یقیاز زدن حرفم نفس عم بعد

 کرد که حد نداشت. یگرد شده از فرط تعجب منو نگاه م یخاتون چنان با چشما اما

 پسرم؟ یخوای...خ...خودت میلکنت گفت:ب...برا با

 زد. رونیاز مغز و گوشام ب دود

 افتادم. یلعنتت کنه شهرزاد نگاه به خاطر تو به چه فالکت خدا

 .خوامیشهرزاد م یبرا خورهیاخم گفتم:خاتون اون به چه درد من م با

 شهرزاد؟-با شک بهم نگاه کرد خاتون

 براش ببر. ریاز دخترا بگ یکیاز  چهیپیآره باال تو اتاقش داره از درد به خودش م-انداختم نییرو پا سرم

 



 عهپرنسس قل

 
193 

 

 بزنه به طرف اتاقم حرکت کردم. یا گهیخاتون فرصت کنه حرف د نکهیاز ا وقبل

 تخت انداختم. یاتاق شدم و خودم رو رو داخل

 غرورم رو زدم. دیدختر ق هیبه خاطر  یمن بهزاد تهران شدینم باورم

 از فکرش خارج بشم. توتمیبرام مهم شده چرا نم نقدریدختر ا نیا چرا

 دواندن. شهیاحساساتم در حال ر یالقلبم احساس ندارم اما با اومدن شهرزاد انگار یمرد قص هی من

 برام دردسر بشه. نکهیحس از ا نیترسم از ا یم

 

 

*** 

 شهرزاد

 

 

 عمارت در حال قدم زدن بودم. اطیح یتو

 است. کارهیبهزاد چ نیا دمیبه نگهبان ها افتاد آخرهم نفهم چشمم

 سم.کنم بپر یهم جرعت نم یکس از

 رنگ داخل شد. دیسف یایپرش نیماش هیبازشد  اطیدفعه در ح هی

 .شنیعمارت جزو خرپول ها حساب م نیا یهمه تو ماشاءاهلل

 شد. ادهیطرف راننده بازشد و ملکه عذاب بنده پ در
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 خانوم... ـــــــــــــــایخودش بود پر بعله

 اخمام خود به خود رفت داخل هم. دنشیباد

 چشمم. یجلو ادیم یهم ه نیندارم ا یدختره دل خوش نیمن از ا شهیدم لونه اش هم سبز م ادیاز پونه بدش م مار

 موهاش. یرو برداشت زد رو شیآفتاب نکیع

 .دیچرخوند که منو د چشم

 زد و به طرفم اومد. یمن لبخند دنیباد

 کردم. ینگاه م رهیخ رهیبودم وبهش خ ستادهیسرجام ا صاف

 من هرهر بهت بخندم. نیزم یبخور اهللشاءیکه ا آخ

 .ستادیسالمت روبه روم ا حیدارم صح فیخوشانس تشر یلیکه من خ ییاز اونجا اما

 زد ودستش رو دراز کرد سالم کرد. یلبخند

 دستش گذاشتم و آروم جوابش رو دادم. یاکراه دستم رو تو با

 ست؟یبهزاد ن-ایپر

 خواستم بگم برفرض که باشه توروسه ننه؟؟؟ یم

 آروم گفتم:نه. یلیذهنم خ یبرخالف حرف ها اما

 .مونمیباشه پس منتظرش م-تکون داد یسر

 ...گهیخوب نچسب بروگمشو د یبه کنه گفته زک یعنی

 ...دییبود گفتم:باشه بفرما یبه دهن کج هیشب شتریکه ب یرو به طرف سالن دراز کردم و با لبخند دستم

 گفت حرکت کرد. یا باشه

 پشت سرش حرکت کردم. منم
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 آوردم. یدرحال راه رفتن بودم و اداش رو در م پشتش

 خانم داخل بشه. تهیآهسته در رو باز کردم و کنار رفتم تا عفر میدیدر سالن که رس به

 داخل سالن شد منم وارد شدم و در رو پشت سرم بستم. ایکه پر یوقت

 .کنهینگاه م ایو داره با چهره مچاله شده به پر ستادهیا گمیب دمیبرگشتم د یوقت

 رفت و روش نشست. یسلطنت یبه طرف مبل ها ییبدون توجه به جا ایپر

 مبل روبه روش نشستم. یهم رو منم

 فنجون برداشتم. کیاز خدمتکارها قهوه آورد و  یکی

 گفتم. ینم یزیبودم و چ ساکت

 ؟یبهزاد یگفت:شما از آشناها ایدفعه پر هی

 چطور مگه؟-رو بلند کردم سرم

 اومد. ینجوریآخه به نظرم ا-ایپر

 به تصور پوچش زدم. یپوزخند

 هستم. شیمن مشاور کار-

 با لبخند گفت:عه چه جالب اتفاقا منم مشاورشم. ایپر

 اوه واقعا؟؟؟-ابروم رو باال بردم یتا هی

 اومد. یم شمیدرمان پ یراچند دوره بهزاد ب هیآره من دکتر روانشناسش بودم و -ایپر

 درمان؟ یبرا-کردم یاخم

 رو پشت سر گذاشت. یدوره سخت افسردگ هیآره بهزاد -دیکش یآه ایپر

 براش افتاده؟؟؟ یاتفاق نیچرا همچ یچ یآخه برا یافسردگ
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 در سالن اومد بعد از اون هم بهزاد داخل شد. یانداختن تو دیکل یبپرسم که صدا یزیچ اومدم

 وجه جلو نرفتم. چیبه استقبالش رفتن و من هم از سرجام بلند شدم اما به ه خدمتکارها

 زد. یلبخند کج ایپر دنیبه طرف ما اومد و باد بهزاد

 .هیماست خنده هاش مختص بق یاخم تخم هاش برا ایب

 با لبخند بلند شد و با بهزاد دست داد. ایپر

 فم انداخت و آروم جوابم رو داد.به طر یا رهیلب سالم کردم که بهزاد نگاه خ ریز اروم

 ندونستم. زیموندن رو جا گهیشروع کرد به حرف زدن که د ایپر

 .شدیاعصابم خراب م شتریموندم ب یم شتریب یهرچ

 بهم انداخت. یبا لبخند جوابم رو داد و بهزاد نگاه طوالن ایگفتم که پر یاجازه ا با

 دادن به نگاهش راهم رو کج کردم و به طرف اتاقم رفتم. تیاهم بدون

 

 

*** 

 بهزاد

 

 

 نگاه کردم. ایشهرزاد گرفتم و به پر یخال یاز جا نگاه

 هم مقابلم نشست. ایکه شهرزاد نشسته بود نشستم و پر یمبل یرو

 بهزاد؟ هیدختره ک نیا-ایپر
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 هم هست. میاز همکارام مشاور کار یکیدختر -

 ؟یکنیم کاریچ نجایباشه ا ریخ-دمیرسگفت که پ یآهان

 برگشتم؟ یچ یمن برا یدونیم-دیبه گوشه ابروش کش یدست ایپر

 بهش نگاه کردم که ادامه حرفش رو بزنه. یسوال

 به خاطر تو...-ادامه داد ایپر

 من دوره درمانم تموم شده. یول یممنون که به خاطر من برگشت یلیخوب خ-

 .ینکرد ریینه...درسته تموم شده اما تو تغ-نه تکون داد یبه معنا یسر ایپر

 ه؟یمنتطورت چ-شدم لیبه جلوما یکم

 ...یشیمقدمه گفت:تو از فکر بهار خارج نم یب ایپر

 .گهیم یداره چ یچ یعنیاومد  رونیبه دوران افتاد از گوشام دود ب مغزم

 گفتم:مگه قرار بود از فکرش خارج بشم؟ تیعصبان با

 بره. نیکه خوابت از ب ریدرگ قدرینه ا یخارج نه...ول-ایپر

 کردم به اعصابم مسلط باشم. یو سع دمیکش یقیعم نفس

 سرجام بلند شدم از

 کشته شد. یکه بهار چجور ادیم ادمیرو فراموش کنم چون هرلحظه  یازمن نخواه که همه چ ایپر نیبب-

 شدم و حرکت کردم. نیزدم و سوار ماش رونیبه سرعت از خونه ب بعد

 کردم. یدادم و با تمام توان حرکت م یپدال فشار م یرو رو پام

 توقف کردم.  یاز شهر شدم و کنار پرتگاه خارج

 شدم. ادهیپ نیماش از
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 بدون توجه به طرف لبه پرتگاه حرکت کردم. دیبار یم یدیشد یلیخ بارون

 زدم و نشستم باز داغ دلم رو تازه کردن. زانو

 دهیزجر کش یبهار کشته شده چجور یآوردن که چجور ادمی باز

ود شدم ناب دهیعذاب کش یقبلش کل دمیفهم ینمونده وقت یازش باق یزیسوخته چ شیآت یکه بدنش تو دمید یوقت

 سوختم.

 من بود چون به خاطر من بود. ریهمش تقص چون

 

 فراموش کردن؟؟؟؟؟؟ نیخوایم یمن چ از

 

 گذشتن. یقدر راحت از کنارش م نیمن بودن باز هم هم یجا اگه

خودم خاکش کردم قسم خوردم که انتقامش رو از تک  یبا دستا یوقت دمیکه بدن سوخته نابود شده اش رو د یوقت

 .رمیکه مسبب مرگ دردآورش بودن بگ ییتک کسا

 بهارم. یام من دشمن قاتل ها یمن بهزاد تهران شمیآروم نم چوقتیکار رو نکنم ه نیا اگه

 حرکت کردم. نیطرف ماش به آروم

 شده بودم واقعا سردم شده بود. دهیموش آب کش مثل

 رول نشستم و به طرف عمارت حرکت کردم. پشت

 پارک کردم به طرف سالن به راه افتادم. اطیداخل ح یوقت

 تخت ولو شدم. یرو تیرو از تنم کندم و با همون وضع سمیخ کت

 ال فورانِ.در ح شیاز آت یکردم درونم کوره ا یم احساس
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 رفت. یم جیسوختم سرم گ یم داشتم

 اول لباس هام رو عوض کنم. دمید بهتر

 شد و سرم به دوران افتاد. اهیسرم رو بلند کردم چشمام س یکم تا

 بود. نیکوه سنگ کیسوخت سرم به اندازه  یشده بود م کهیت کهیگلوم انگار با خنجر ت ته

 ...یمطلق خاموش یاهیتخت ولو شدم و بعد از اون هم س یرفت رو یاهیکم چشمام س کم

 

 

*** 

 شهرزاد

 

 

 رفتم. یاتاقم راه م یتو کالفه

 عمارت قبول کنم. یدختره رو تو نیتونستم وجود ا ینم

 شد؟ داشیبود که پ یک گهید نیا ایخدا

 .یمیباهاش صم یلیکه بهزاد هم خ مشخص

 معشوقه بهزاد باشه. ایپر دیشا گهیراست م گمیب دیشا

 .ستین دیبع یچیآقا بهزاد که ه نیا از

 بهتره. ینجوریبرم از خود بهزاد بپرسم ا دمید بهتر

 رفتم که وسط راه متوقف شدم. یبه طرف در م داشتم
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 ه؟یشده چ دایپ میزندگ یخانوم که سرکله نحسش تازه تو ایپر نیرابطه تو ا یهان...بگ یبگ یچ یبر یخوایم

 ؟یمن کارهیداره تو چ یبتوچه ربط گهیاد بهت نمبهز اونوقت

 .یکه تو بهش نظر دار کنهیخودش فکر م شینگه پ ینجوریهم ا برفرض

 

 مگه ندارم. یقلم اشتباه اومد هی نیاوستا ا نمیبب سایوا

 .ینظر دارم اونم چه نظر چرا

 .نهیکنم آرررره هم یکنم بعد سر بحث باز م یم دایبهونه پ هی ششیپ رمیم

 .ستادمیاتاق خارج شدم و پشت دراتاقش ا از

 دوبار کارم رو تکرار کردم اما باز هم سکوت مطلق جوابم بود. دمینشن یزدم اما جواب در

 .دمیاتاق کش یتو یو سرک دمیکش نییرو پا رهیدستگ آروم

 و کامل داخل اتاق شدم. دمیخودم رو جلو کش یکم دهیتخت خواب یبهزاد رو دمید یوقت

 بابا. گهید الیخیکه خوابه ب حاال

 بهزاد توجه ام رو به خودش جلب کرد. سیخ یاز اتاق خارج بشم که موها و لباس ها اومدم

 بهزاد؟-به طرفش حرکت کردم و صداش زدم آروم

 .دمینشن یجواب اما

 ...دارشویبهزاد ب-رو به طرفش حرکت دادم بازوش رو تکون دادم دستم

 بود که از طرف بهزاد بهم ملحق شد. یجواب من تنها سکوت اما

 فرو رفته بودم. شیاز آت یکوره ا یتو یگذاشتم که انگار شیشونیپ یرو رو دستم

 بود. شیتب داشت که مثل گوله آت یبقدر



 عهپرنسس قل

 
201 

 

 تخت کنارش نشستم. یدهنم گذاشتم و رو یرو رو دستم

 .زمیتورو خدا چت شده عز دارشویدادم و گفتم:بهزاد...بهزاد...ب تکونش

 لباس هاش رو عوض کنم. دیاول با شهینم ینجوریا نه

 و به طرف اتاقک لباس هاش رفتم. دمیپر نییاز تخت پا باسرعت

 رو از تنش خارج کردم. رهنشیبرداشتم و دوباره به سمت بهزاد رفتم پ یدست لباس گرمکن راحت هی

 اش افتاد. کهیت شیبه عضالت شکم ش چشمم

 کردم. یبه بدن برهنه اش نگاه م داشتم

 هستم. یتیچه موقع یاومد تو ادمیدفعه  هی

 کنم. یفکر م یدارم به چ یتیموقع نیچن یکنه نگاه تو خدالعنتم

 زور لباس رو تنش کردم. به

 و چشمم رو بستم. دمیکش نییرو پا شلوارش

 همون چشم بسته شلوار با زور زحمت پاش کردم. با

 رخت چرک ها انداختم. یرو تو سشیخ یها لباس

 دستم گرفتم یطرف تخت رفتم کنار بهزاد نشستم و دستش رو تو به

رو ندارم  یتو کس ریچشمات رو باز کن آخه من که غ زمیآخه عز یشد ینطوریبهزاد درد بالت بخور توسرم چرا ا-

 .رمیمیمن م افتهیبرات ب یاگه اتفاق

 .ختمیر یو اشک م زدمیحرف م ینجوریهم

 شد. زونیپله رفتم و ازش آو یبه طرف نرده ها یموضوع یادآوریدفعه با هی

 .ستادنینرده ها ا نییبلند اسم خاتون صدا زدم که تمام خدمتکارها پا بلند
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 سرت دخترجان. یرو یعمارت گذاشت یشده واسه چ یچ-خاتون

 خراب یلیبهزاد حالش خ دیزدم گفتم:دکتر...دکتر خبر کن یکه نفس نفس م همونطور

 محکم زد به صورتش و سحر به طرف تلفن رفت تا دکتر خبر کنه. خاتون

 هم داخل اتاق شدن. گمیبه طرف اتاق رفتم که خاتون ب دوباره

 شد؟ ینطوریا یچجور-خاتون

 .سوزهیتب م یداره تو دمیوارد اتاق شدم که د دونمینم-

 .اریب زیدستمال تم هیسطل آب با  هیبرو  گمیگفتم:ب گمیدفعه رو به ب هیبودم که  ستادهیوسط اتاق ا مستاصل

 کرد. یبود و با غم به بهزاد نگاه م ستادهیهمونطور وسط اتاق ا گمیب اما

 .گهید برو د یسادیوا یواسه چ-تشر زدم بهش

 رو تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد. سرش

 د.اوم نییکم مقدار تبش پا یلیکه خ میاش کرد هیتشت آورد با کمک خاتون پاشو یوقت

 وارد اتاق شد و به ما نگاه کرد. انسلیمرد م هیدفعه  هی

 شده؟ یسالم چ-دکتره سالم کردم که جوابم رو داد دمیفهم یوقت

 دست بهزاد نشون دادم که به طرفش رفت. با

 .میکن هیکرد و داروهاش رو داد که ته قیبه بهزاد تزر یسرم و آمپول نهیاز معا بعد

 به نگهبان ها تا داروها رو بخرن.رو به سحر دادم تا بده  نسخه

 حالش چطوره دکتر؟-

 .ادیب شیپ یناگوار یامکان داشت اتفاق ها دیکرد یمراجعه م رتریخداروشکر اآلن حالش رو به بهبوده اگه د-دکتر

 و خدارو شکر کردم. دمیکش یاز سر آسودگ ینفس
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 به بدرقه دکتر رفت و من هم به طرف تخت حرکت کردم و به بهزاد نگاه کردم. خاتون

 افتاده بود کنار زدم. شیشونیپ یلختش رو که رو یرو دراز کردم و موها دستم

 کردم؟ یم کاریافتاد من چ یبرات م یاگه اتفاق-لب زمزمه کردم ریز آدوم

 

 

 من از عهد آدم تورا دوست دارم"

 

 دوست دارم آغاز عالم تورا از

 

 شبها من و آسمان تا دم صبح چه

 

 "نم نم تورا دوست دارم میسرود

 

 

*** 

 

 

 دخترم ایب-گذاشت و داد دستم ینیس یسوپ رو خاتون تو ظرف

 د؟یخودتون ببر شهیگفتم:نم یکالفگ با
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بعدشم تو خدمتکار مخصوص  ختهیسرم ر یچقدر کار رو ینیبیوا دختر مگه نم-با تعجب بهم نگاه کرد خاتون

 زودباش ببر تا سرد نشده. یبهزاد

 رو برداشتم و به طرف پله ها رفتم. ینیناچار س به

 .اتویب-خش دار بهزاد به گوشم خورد یو چند تقه به در زدم که صدا ستادمیدراتاق بهزاد ا پشت

 دستم گرفتم و در رو باز کردم و داخل اتاق شدم. کیرو با  ینیس

 بهزاد به هوش اومد و ظاهراً حالش بهتره. ظهر

 .کنهیداده و داره بهم نگاه م هیبه تخت تک دمیکردم که د نگاش

 رو روش گذاشتم. ینیکنار تخت رفتم و س یانداختم و به طرف عسل نییرو پا سرم

 صداش متوقف شدم. دنیاز اتاق خارج بشم که با شن اومدم

 کجا؟-بهزاد

 .گهیفتم:برم دکه پشتم بهش بود گ همونطور

 ؟یپس غذا چ-بهزاد

 ...گهیآوردم د ناهاشیغذا؟ا-طرفش برگشتم به

 .یخودت بهم بد دیبا یول یآره آورد-بهزاد

 ؟یمگه من ننه اتم که غذا بزارم دهنت مگه تو بچه ا یگیم یدار یگردشده گفتم:چ یچشما با

 .یانجام بد گمیرو که م یکار دیوبا یمن یبه هر حال تو خدمتکار شخص-باال انداخت یا شونه

 و به طرف ظرف سوپ رفتم. دمیصورتم کش یرو یدست

 بهزاد نشستم. یتخت روبه رو یبرش داشتم وآروم رو ینیس یرو از

 گفتم:بخور. یظرف زدم و بلندش کردم و با سرد یتو قاشق
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 چقدر خشک.-ابروش رو برد باال یتا هی بهزاد

اون  یخوریغذا م نهیگفتم:آ کن...آ کن...خاله بب یزدم و با لودگ ییبهش نگاه کردم و بعد لبخند دندون نما کمی اول

 بره داخل. مایالمصب باز کن هواپ

 دهنش و مشخص بود خنده اش گرفته. یلباش رو برده بود تو بهزا

 ؟یمسخره ا یلیخ-رو به جهت مخالف چرخوند سرش

 سازت برقصم؟ من با کدوم-آوردم نییپا قاشق

 بهم نگاه کرد و آروم دهنش رو باز کرد. بهزاد

 به داخل دهنش برد. اتیدهنش گذاشتم و بهزاد تمام محتو یتو قاشق

 بود رهیدادم و اون بهم خ یقاشق قاشق بهش غذا م نطوریهم

 کردم. یاش معذبم م رهیخ یها نگاه

 ؟یمقدمه گفت:ظهر تو لباسام رو عوض کرد یب یدفعه ا هی

 وسط راه خشک شد و سرم رو آروم آروم باال آوردم و به چشماش رسوندم. دستم

 دهنم رو قورت دادم و سکوت کردم. آب

 بگو که آدم هول نکنه. یجور هیکنه  کارتیگفتم آخه...خدابگم چ یم یچ

 

 زدم؟؟؟؟؟ دیرو هم د کلتیلباسات رو عوض کردم تازه کل ه زمیبگم؟بگم آره عز یبهش چ اآلن

 چونه ام قرار داد وسرم رو بلند کرد. ریدفعه بهزاد دستش رو ز هیقاشق گرم کردم که رو با  سرم

 چشماش نگاه کردم و سکوت کردم. یتو

 دم؟یمن جوابم رو نشن-بهزاد
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 کردم تو... یکار رو نم نیگفتم:خوب اگه ا آروم

 دیوسط حرفم پر بهزاد

 .رمیامکان داشت بم یکرد یکار رو نم نیاگه ا-

 

 خدانکنه...-جواب دادم عیسر

 انداختم. نییگفتم سرم رو با خجالت پا یبا تعجب بهم نگاه کرد که تازه متوجه شدم چ بهزاد

 .یبر یتونیم-بهزاد

 تخت بلندشدم. یتکون دادم و از رو یسر

 گفتم که بهزاد هم مثل خودم جواب داد. ریطرف در رفتم و آروم شب بخ به

 دادم. هیاتاق خارج شدم و به در تک از

 خودم رو لو بدم. دمیترس یکه بهزاد بهم گفت که برم وگرنه م خداروشکر

 طرف اتاق خودم رفتم و داخل شدم. به

 

 

*** 

 بهزاد

 

 

 بودم. رهیبه در اتاق خ هیکه شهرزاد از اتاق خارج شد چند ثان یوقت
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 اومدم. نییاز تخت پا یهم رو از در گرفتم و به سخت نگاه

 کرد. یهم بدنم کوفته  بود و درد م هنوز

 .ستادمیطرف پنجره رفتم و پشتش ا به

 کردم. دنشیو با فندک شروع به کش دمیکش رونینخ ب کیبرام خوب نبود اما  گاریس نکهیا با

 رو از دهنم خارج کردم. ظشیوارد کردم و دود غل گاریبه س یمحکم پک

 رو نداشتم. یکرد که چشمام رو بازکنم کامال متوجه بودم اما توان حرکت یکه شهرزاد داشت التماس م یوقت

 داد. صیاز رفتارهاش تشخ شهیرو م نیا ستین لیم یشهرزاد به من ب نکهیا دمیرو که فهم یزیتنها چ دنمینم

 مثل... یحس هی تیفراتر از حس مالک یحس هیدارم  ییحس ها هیهم  من

 

*** 

 شهرزاد

 

 م رو باز کردم.چشما یآالرم گوش با

 صاحاب شروع کرد به قارقار. یب نیباز ا اه

 سه نصف شبِ  دمیخواب رو روشن کردم و ساعت رو نگاه کردم که د چراغ

 سرجام نشستم. خیس

 سر به بهزاد بزنم. هیساعت پرکردم که برم  من

 لختم رو که دورم رو گرفته بودن به پشت گوشم فرستادم و از اتاق خارج شدم. یاومدم و موها نییتخت پا از

 .دمیکش نییرو پا رهیطرف اتاق بهزاد حرکت کردم و آروم دستگ به
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 کرد. یم دیقابل د یاتاق رو کم یبود و تنها نور آباژور بود که فضا کیتار اتاق

 .ستادمیشدم و به طرف تخت رفتم و باال سر بهزاد ا داخل

 بود. دهیخواب یپسر بچه تخس عصب هی مثل

 بهتره. یلینه خداروشکر حالش خ دمیگذاشتم که د شیشونیپ یرو رو دستم

 نشه دستم رو به طرف موهاش بردم وآروم نوازششون کردم. داریکه ب یطور آروم

 رو دوست دارم. یحال قو نیو بداخالق اما در ع یمرد عصب نیمن ا چقدر

 وابم.سرم زد که کنارش بخ به

 ارزه. یسختِ اما به امتحانش م یلیخ سکیر هیو  یونگید دونمیم

 ؟یبشه چ داریزد اگه ب بیدورونم نه یزیچ هی

 .شمیآره زود بلند م رمیبشه م داریب نکهیتا قبل از ا نه

 .دمیپتو خز ریگوشه تخت ز هی آروم

بهش نگاه کردم و آروم دستم رو به طرفش حرکت دادم که وسط راه متوقف شد  کمیصورتش به طرف من بود  بهزاد

 اما دورباره به طرفش بردم و گونه اصالح شده اش رو نوازش کردم.

 رفتم. یم کلشیه پیدلم قربون صدقه ت یکردم و تو یبهش نگاه م داشتم

عاشقت  روزیاز د شتریاما من هر روز ب یدیعذابم م یکن یم تیهمه منو اذ نیشد که من عاشقت شدم تو که ا چطور

 .شمیم

 هم افتاد و خوابم برد. یشد و رو نیشد که پلک هام سنگ یکه چ دمیکم نفهم کم
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*** 

 

 

 بود. یک دونمیاما نم کنهیموهام برده و داره نوازششون م ینفر دستش رو ال هیکردم  یم احساس

 هام رفع شد. یتمام خستگ یکه انگار کرد یخوب نوازش م نقدریکه بود دستش درد نکنه ا یهرک

آروم  شد یم دهیکه فکر کنم از پنجره تاب یخواست چشم باز کنم تا طرف به کارش ادامه بده اما با نور یدلم نم اصال

 پلکام رو باز کردم. یال

 .کنهیداره بهم نگاه م رهیخ رهیکه خ دمیباز و مرموز بهزاد د یبا باز کردن پلک هام چشم ها اما

 کجاست...؟ نجایام...ا ی...من کهیک نی.ا..وا

 .کنهیشدم و بهزاد داره بهم نگاه م داریمن خواب بودم واالن ب یگیشهرزاد چرا چرت پرت م نمیبب سایوا

 کنه؟یم کاریچ نجایبهزاد ا وا

 خوابم برد. یدفعه ا هیاما  دمیتخت بهزاد دراز کش یتو شبیاومد من د یم ادمیداشت  ییزایچ هی

 به بدنش داد و نشست. یسرجام نشستم که بهزاد هم کش قوس خیس

 آخه؟؟؟ یدر حال گند زدن شهیچرا هم کنهیکه نم ییاآلن بهزاد چه فکرا ایخدا یوا دمیبه صورتم کش یدست

 کرد اما من توان نگاه کردن بهش رو نداشتم. یبهم نگاه م بهزاد

 .دمیکش یخجالت م ییجورا هی

 کرد. یم ییها الیفکر خ ارهیدختر سر از تخت خوابش در ب هی نکهیبهزاد بود از ا یهر کس هم جا البته

 .میگفت ینم یزیو چ میسکوت کرده بود هردو

 .میکه بگ مینداشت یزیچ یانگار
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 کرد. یبودم اون هم داشت موهام رو نوازش م دهیتخت خواب بهزاد خواب یمن تو اگه

 د.شک ندارم که کار خودش بو استینجوریا بعله

 ؟یکنیم کاریچ نجایدفعه بهزاد گفت:تو ا هی

 نه؟ ای یالزم دار یزیچ نمیخوب...اومده بودم...بب-من کردم من

 ؟یتخت خوابم بود یبا پوزخند گفت:اونوقت چرا تو بهزاد

 شدم و سکوت کردم. رهیگوشه خ هی به

 .ستیدست بردار ن رونیبشر نجات بده بهزاد تا مو رو از ماست نکشه ب نیمنو از دست ا ایخدا اوووف

 ستم؟یمگه با تو ن-بهزاد

 شدم. رهیمشتاق بهزاد خ یسرم رو بلند کردم و به چشما ناخودآگاه

 زهیخ...خوب...من...چ-

 زه؟یچ-بهزاد

 تار ابروم رو باال دادم هی یموضوع یادآوریدفعه با  هیجوابش رو بدم که  یبودم که چ مونده

 ؟یکرد ینوازش م منو یموها یتو چرا داشت نمیبب سایوا-

 نداشت. رمیمچش رو بگ نکهیاز حرفم جاخورد انتظار ا یانگار بهزاد

 حرف رو عوض نکن جواب منو بده.-کرد یاخم

 نه تو اول جوابم رو بده.-روبه روش نشستم  قیبه جلو حرکت کردم و دق یکم

 کردم. ینم یکار نیمن همچ-انداخت نییسرش پا بهزاد

 ...یکرد یم یچرا داشت-

 دادم. یسرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد و آروم گفت:تو فرض کن انجام نم بهزاد
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 جاش رو به تعجب داد. یحرف گستاخ نیا دنیشن با

 بهزاد اعتراف کرد که کار خودش بوده؟ یعنی

 .دمیتختت نخواب یبا پوزخند گفتم:تو هم فرض کن من تو منم

 وبهزاد هم بلند شد. دمیپر نییتخت پا یبا تعجب بهم نگاه کرد که از رو بهزاد

 .رمیلباس هام رو آماده کن تا برم دوش بگ-بهزاد

 تکون دادم که بهزاد ادامه داد یسر

 شرکت. رمیبردار م یلباس رسم-

 خوب نشده تو... یلیاما هنوز حالت خ-

 انجام بده. گمیرو که م یمن خوبم کار-وسط حرفم  دیپر

 تم.تکون دادم و به طرف اتاقک لباس رف یسر

 هم داخل حمام شد و در رو بست. بهزاد

 تخت گذاشتم. یبرداشتم و رو یدست لباس رسم هی

 سرخ شدم. تمیو خر شبید یاداوریتخت خواب نگاه کردم که با  به

 بشم؟؟؟؟ مونیکنم که بعدا مثل خر پش یرو م یکار شهیمن هم چرا

 خودم تکون دادم و از اتاق خارج شدم. یتاسف برا یاز رو یسر

 .ومدینهار خونه ن یبرا بهزاد

 تونستم باهاش وقت بگذرونم. یبود تا م نجایکاش اآلن ماهان ا ینشستم.ا کاریطور ب نیهم هم من

 دیسرخ سف نهیبیماهان رو م نیسحر هر وقت ا نیچرا ا دونمیبود اما فقط نم یخوب و مهربون یلیپسر خ ماهان

 تا بناگوش باز. ششین شهیم
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 کنم سحر ماهان دوست داره. یمواقع با خودم فکر م یکه بعض ندازهیبه ماهان م یو با معن خاص ینگاه ها هی سحر

 

 ساده. تیرع هیاربابِ و من  هیکه من به بهزاد دارم اون  یخوب سحر کجا...ماهان کجا...مثل عشق ممنوعه ا اما

 خارج شدم و به طرفش رفتم. الیتلفن عمارت از فکر خ دنیشن یصدا با

 .دییبفرما یقلعه تهران-رو برداشتم یگوش

 بود. هشیشب ییجورا هیگفتم آخه  یها عادت کرده بودم به عمارت بهزاد قلعه م یتازگ

 .دیشاد پگاه از اون طرف خط به گوشم رس یصدا

 به به شهرزاد خانوم گل.-

 زدم یصداش لبخند دنیشن با

 .زمیعز یسالم پگاه جونم خوب-

 .یممنون تو خوب یمرس-پگاه

 ساسان چطوره فندوق خاله؟؟؟؟ نمیمن خوبم بگو بب-

 ؟یکن یم کاریچ میهمه ما خوب-پگاه

 خونه. نیا یتو گهید دی...دلم پوسکاریبابا ب یچیه-دمیکش یآه

 ازت بپرسم. یزیچ هیزنگ زده بودم  یراست-پگاه

 ؟یچ-

 بزنم. یچرخ هی رونیب میبر ایدلت گرفته ب یگیحاال که م-پگاه

 کنم. کاریرو چ دهیرندیبهزاد خ نیا یول رونیکردم من که از خدام بودم برم ب تعجب

 .دهیاما بهزاد اجازه نم امیمن که دوست دارم ب-
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 اونجام. گهیساعت د مینداره تو برو آماده شو ن یکردن اون بامن کار یراض-پگاه

 بزنم قطع کرد. یمن بتونم حرف نکهیقبل از ا و

 یرو زارهیباز پا م کنمیم یزندگ یطیچه شرا یمن تو دونهیدختر خودش م نی...از دست اشعوریها ب زنمیحرف م دارم

 دم بهزاد تا اون هم به من چنگ بزنه.

 تکون دادم و به طرف اتاقم رفتم. یسر

 گهید ستین یعنی ستین یمشکل گهیم یوقت

 زدم. ملیکم ر هیو  دمیکش کیخط چشم بار هیکرم پودر زدم  کمینشستم و  زیم پشت

 و بلند شدم تا لباس بپوشم. دمیلبام کش یبرق لب هم رو هی

 سرم انداخت. یشال کرم چهارخونه هم رو هی دمیپوش رباسنیکرم رنگ تا ز یمانتو هی

 رنگم رو هم پام کردم. یمشک یپام کردم و صندل ها یلوله تفنگ یشلوار مشک هی

 منتظرم. رونیاز خدمتکار ها اومد و گفت که پگاه ب یکی

 رفتم  رونیرسوندم و ازش ب یرد شدم و خودم رو به در آهن الیبزرگ و اطیح از

 .دمیکش یقیگذاشتم چشمام رو بستم و نفس عم رونیپام رو ب یوقت

 رو داشتم که تازه از قفس آزاد شده. یپرنده ا حس

 .هکنیا اخم بهم نگاه مپگاه پشت فرمون نشسته داره ب دمیاومدم و د رونیاز اون حال هوا ب دمیکه شن یتک بوق با

خرامان خرامان و با ناز کرشمه به طرفش حرکت کردم و در کمک راننده رو باز کردم و  ادیحرصش در ب نکهیا یبرا

 نشستم.

 سالم.-

 ؟یساعت منو االف کرد هی یسالم کوفت واسه چ-پگاه
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 .یکه منتظر شهیهم نم قهیخوبه حاال ده دق-نازک کردم یچشم پشت

 گفت استارت زد. یزیلب چ ریز پگاه

 داد. یداشت فحشم م فکرکنم

 م؟یخوب کجا بر-پگاه

 ؟یدر نظر دار یخودت چ دونمینم-باال انداختم یا شونه

 .می...من امروز خدمت شهرزاد خانوم گلم خوب کجا برگهیگفت:د نه د د یبا لحن الت پگاه

 .ییجا یپاساژ هی میبر-زدم یلبخند

 به چشم. یا-پگاه

 بود. میزندگ یشانس ها نیاز بزرگتر یکیبا پگاه  ییآشنا یکیهمه تار نیا یتو یلیخداوک

 .میشد ادهیالماس شرق نگه داشت و هردوپ یجلو

 .میگذروند یخوش م یو کل میرفت یم شیبه طبقه پ طبقه

 .میدیکش یپگاه م ین ین ینقشه برا یوکل میکرد یبچگونه توقف م یلباس ها نیتریو پشت

 شاپ. یکاف میبا پگاه رفت میدیخوب چرخ یوقت

 .میهم نشسته بود یرو روبه

 با قهوه جلوم گرم بود و سخت مشغول فکر کردن بودم. سرم

 شده؟ یزیچ-پگاه

 .میحرف بزن دیبا-رو بلند کردم سرم

 .دمیخوب من گوش م-پگاه

 ؟یشناسیم ایرو به اسم پر یتو شخص-کردم سیرو با زبونم خ لبام
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 کنه. یسکوت کرد مشخص بود داره فکر م پگاه

 آره چطور مگه؟-تکون داد یسر

 اومده بود عمارت...اوممم همراه بهزاد. شیآخه چند روز پ-

 رفت. یاون م شیرو پ یچند دوره ا هیروانشناسِ و بهزاد  ایآره پر-پگاه

 سرم رو خم کردم یکم

 رفت؟ یمشاور م شیچرا بهزاد پ-

 ناگهان غم همه وجودش رو فراگرفت.حرفم جا خورد  نیاز ا پگاه

 شد رهینقطه خ هی به

 کنه. فیرو تعر زیبهتره خود بهزاد برات همه چ-

 .زنهیبهزاد با من حرف م یشد توروخدا نگاه کن انگار یخال بادم

 .نهیبیاصال منو نم زنهیگفتم؟اما اون اصال با من حرف نم آروم

 دستم گذاشت یپگاه دستش رو رو یدفعه ا هی

 ؟یدوسش دار-

 انداختم. نییبودم و بعد با خجالت سرم رو پا رهیبهش خ هیرو باشدت بلند کردم چندثان سرم

 .دمیفهم یاز سر درون از همون شب مهمون دهدیرنگ رخساره خبر م-پگاه

 ؟یچطور-

 .یکرد یوادار م شیبهزاد به تشو یحواسم بود چطور داشت- پگاه

 ما. تیارباب...شده شاهزاده گدا حکا هیخدمتکارم و اون  هینداره من  یا دهیغم گفتم:دوست داشتن من فا با

 کنه. دایپ تونهیاز خداش هم باشه کجا بهتر از تو م-پگاه
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 .رهیهاش م اقتی...هر کس دنبال لستیرمان ن لمیف یزندگ نمیرو بب قتیپگاه بهتره حق-زدم یپوزخند

 .یصبر کن دیفقط با زاستیچ نیاز ا شتریب یلیتو خ اقتینگو ل ینجوریا-پگاه

 زدم و سکوت کردم. یلبخند

 که پگاه منو رسوند خونه ساعت نه شب بود. یوقت

 .کشهیبهزاد منو م یوا

 .دهیرس شهیم یساعت هیسالن شدم و سراغ بهزاد از خدمتکارها گرفتم که گفتن  وارد

 اتاقم شدم و لباس هام رو عوض کردم. داخل

 .بهزاد دنیکه برم د دیفکرم رس به

 بشم. کیگرفته بودم بهش نزد میپگاه تصم یحرفا دنیباشن

 بهزاد دوست دارم پس اگه قرار باشه بهش نرسم دوست ندارم بعدا افسوس بخورم که تالش نکردم. من

 اتاق خارج شدم و به طرف اتاقش رفتم. از

 باز کردم و داخل شدم.فرصت اجازه دادن بدم در رو  نکهیو چند ضربه به در زدم و قبل از ا ستادمیدر ا پشت

 کنه چون من شهرزاد بودم. یکیخدمتکارها  هیخواستم منو با بق ینم گهید

 رو پشت سرم بستم و برگشتم. در

 بود. گاریپر از دود س اتاق

 .دیکش یم گاریبود و داشت س ستادهیپشت پنجره ا بهزاد

 .ستادمیطرفش حرکت کردم و کنارش ا به

 شد ودوباره به طرف پنجره نگاهش رو سوق داد. رهیگوشه چشم بهم خ از
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 داد. یاز حد م شیب دنیکش گاریمه آلود اتاق خبراز س یخاموش شده و فضا یگارهایپراز ته س یگاریجاس

 ؟یبس کن گهید یخوایگفتم:نم آروم

 نه-همون لحن سرد و محکمش جوابم رو داد با

 بکنم. یکار کی دیبا شهینم ینجوریا

 پس بده منم بکشم.-فرستادم رونیرو صدا دار ب نفسم

 نه-یشگیهمون جواب هم بازهم

 کشه؟ینه پس چرا خودش م گهیداغون شد اه همش م اعصابم

 خوب منم دوست دارم امتحان کنم  یکشیخودت م یچرا نه وقت-

 کرده بودم؟ دایهمه شجاعت رو از کجا پ نیدادم اصال ا یهمه جرعت در مقابل بهزاد به خرج م نیکه ا شدینم باورم

 قدم به عقب رفتم. کیکه  دیطرفم چرخ به

 ؟یبکش یخوایم گاریس-بهزاد

 آره تکون دادم. یسرم رو به معنا اروم

 .دیرو دور کمرم انداخت و منو به سمت خودش کش دستش

 .زد و لباهاش رو به لبام چسبوند گارشیبه س یقیتعجب بهش نگاه کردم که پک عم با

 کنه؟؟؟؟؟یم یداره چه غلط نیتا حد ممکن گرد شد ا چشمام

 به داخل دهنم خارج کرد. گاریدفعه لبهاش رو باز کرد و تمام دود س هی

 شد. دنمیخواستم عقب بکشم که منو محکم تر گرفت مشغول بوس یکارش به سرفه افتادم م نیا با

 از لب*م گرفت بعدش ولم کرد. یمحکم گاز

 لبام از حصار لبهاش خارج شد خم شدم و به سرفه کردم. یوقت
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 بود. یخوب یلیخ گاریس-بهزاد

 االن هم برو. یاتاقم یفردا صبح الطلوع تو-داد رونیصورتم ب یرو تو گارشیکردم که دود س نگاهش

 تمام توانم به طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم. با

 تم.تخت نشس یرو داخل اتاقم پرت کردم و رو خودم

 شد. یکردم چ یفکر م یتورو خدا چ نگاه

 .دمیلبام کش یرو یدست

 رقم خورد.  ینجوریبوسه عمرم ا نیاول شدینم باورم

 لبم گذاشتم. یتخت ولو شدم و دستم رو رو یرو

 بوسه عمرم بود. نیتر نیریش یبه کنار ول یزدم حاال همه چ یلبخند

 بغلم گرفتم. یوبالشت رو تو دمیشکم خواب یرو

 .هیزیهم خوب چ ایدختر...حجب ح یه

 ؟یزنیبوسه اش حرف م ینیریاز ش یدار یشرم کن نکهیا یحاال به جا یدیپسر نامحرم رو بوس  هی تو

 المصب لب که نبود قلوه بود. گمیمگه دروغ م بروبابا

 بودم. دهیکالفه ند شونیهمه پر نیتا حاال بهزاد رو ا ختیته دلم فرو ر یزیچ هیفردا  یادآوریبا

 افتاده؟ یچه اتفاق یعنی

 هم افتاد.  یشد که پلکام رو یچ دمیفکرا بودم که کم کم نفهم نیهم یتو

 

*** 
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 بهزاد

 

 .ومدیخواب اصال به چشمام ن شبید

 .شهیآشکار م یکردن خودت از خانواده حاال داره همه چ یاز چند سال مخف بعد

 اتاقم زده شد وشهرزاد داخل اتاق شد. در

 افتادم. شبیاتفاق د ادی دنشید با

 .ینک دایپ یتونست ینم ایکجا دن چیرو ه نشیریشهرزاد زدم طعم ش یکه به لبا یخودم که تعارف  ندارم بوسه ا با

 رو بلند کرد و با خجالت بهم نگاه کرد. سرش

 به کنار... دنشیدختر به کنار خجالت کش نیا زیزدم همه چ یکمرنگ لبخند

 شد. یسرخ متا بناگوش  دیکش یکه م خجالت

 لطفا نیگفتم:بش آروم

 .ستادمیتخت نشست و منم پشت پنجره ا یرو

 .یباش انیدر جر دیاومده که با شیپ یموضوع مهم هی-

 ؟یچ-شهرزاد

 گردن. یطرفش برگشتم و بدون مقدمه گفتم:خانواده من دارم بر م به

 ؟ی؟کیچــــــــــ-رو با شدت بلند کرد سرش

 رو به پشت سرش سوق دادم نگاهم

 هفته. نیاونم آخر هم رانیگردن ا یگفتم خانوادم دارن بر م-

 تعجب گفت:مگه خانوادت کجا هستن؟ با
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 آمستردام.-

 گفت:پس من... یبعد با ناراحت یسکوت کرد ول اول

دت از سفر تا خانوا یرو مهمون عمارت هست یمن چند وقت یمثل قبل تو به عنوان مشاور کار-دمیحرفش،پر وسط

 برگردن. 

 .کنهینگفت و سکوت کرد مشخص بود داره فکر م یزیچ

 کنم نگران نباش. یرو هماهنگ م زیتا اون موقع همه چ-

 .دینگاه خاص بهم انداخت که دلم از نگاهش لرز هیرو بلند کرد بلند کرد و سرش

 برم؟ تونمیم-شهرزاد

 آره تکون دادم. یچهره اش بود سرم رو به معنا خیکه نگاهم م همونطور

 طرف در رفت از اتاق خارج شد. به

 

 

*** 

 

 شهرزاد

 

 به آخر هفته. دیمثل برق و باد گذشت رس زمان

 .افتهیاتفاق ب عیسر نقدریا یکردم همه چ یرو نم فکرش
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مورد اشتباه کنه  هی نیا یتو یهستم و اگه کس یکرد که من مشاور کار یهفته بهزاد همه رو منتف کی نیا یتو

 در انتظارشِ. یبد هیتنب

 .دنیرس یم یصبح همه مشغول بودن چون عصر خانواده تهران از

 گرفت. یافتاده بود به جونم و داشت نفسم رو م یزیچ هیاسترس داشتم  یلیخ

 کنن اضطراب داشتم. یم یهستن و چه برخورد ییدونستم چطور آدما ینم نکهیا از

 اومده بود. ییمایپسر جوون خوش س کیهم همراه  ایهمون پر یعنیخانوم  تهیساسان هم اومده بودن عفر پگاه

از  یکیگفت  ینامزدش باشه اما وقت دیبود اول فکر کردم شا یمیصم ایبا پر یلیخ نکهیپسره بابک بود مثل ا اسم

 شد. یداره بادم خال فیتشر شونیخانوادگ یآشناها

 بشه.ازدواج کن شرت از سر بهزاد منم کنده  نیبرو گمشو با هم خود

 که هست. نهیدونم بعله خوب...هم یبهزاد من...چه خودم رو صاحب هم م اووووو

 اتاقش اعتصاب کرد. یچهار عصر بود که بهزاد هم اومد و تو ساعت

 داد. یهم پاسخ نم یاومد و به کس ینم رونیب

 پگاه رفتن فرودگاه دنبال خانواده بهزاد. ساسان

 ببره. فیاستقبال ننه باباش تشر خان که به خودش تکون نداد تا به بهزاد

 .شمیآروم نم ارمیوسط هست که تا من سر در ن نیا یمشکل هی لنگِیخانواده م نیا زیچ هی

 .میاز سرجامون بلند شد نیبوق ماش یکه با صدا میسالن نشسته بود یمبل ها یرو ایبابک پر منو

 رو انجام بدن. ییخدمتکارها به صف شدن تا خوش آمد گو همه

 که حالت تهوع بهم دست داده بود. یشده بود به طور شتریب استرسم

 .میشد اطیدر باز کرد و ما از سالن وارد ح ایپر
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از  یجو گندم یبا موها یپیخوشت انسالیشد بعد از اون هم در سمت راننده باز شد مرد م ادهیپ نیاز ماش ساسان

 خارج شد. نیماش

 پدر بهزاد باشه. دیکه با دمیفهم

 یکیچروک کوچ نینداره اما چ یسن ادیکه مشخص بود ز یعقب بازشدن و پگاه زن خوشپوش یز اون هم درهاا بعد

 شدن. ادهیکرد پ یم ییخودنما شیشونیپ یرو

 داد چهره اشون رو. صیشد تشخ ینم ادیدور ز نیا از

 به طرف مادر بهزاد رفت و بغلش کرد. نیریخودش یایبه سمت ما حرکت کردن که پر همه

 .شهیبهزاد هم نه برداشت نه گذاشت چنان محکم بغلش کرد که گفتم اآلن خفه م مادر

 هم به طرف پدر بهزاد رفت و باهاش دست داد. بابک

 حضرت عباس شروع شد... ایچشم مادر بهزاد به من افتاد و به طرفم اومد. یدفعه ا هی

 کردم. یبودم و حرکت نم ستادهیا سرجام

 ازه متوجه چهره اش شدم.ت ستادیروبه روم ا یوقت

 رفته  یبه ک شیرنگ یزد پس بگو بهزاد چشما یبا بهزاد مو نم یعنی

 کرد. یم رهیبود که چشم ها رو خ ییبایزن ز یبقدر

 شما...-باز کرد لب

 کرد یدست شیپ پگاه

 خونه. نیرو مهموا یچند وقت کیبهزاد هستن و  یمشاور کار شونیا-

شک  دمید یینگاه رو جا نیمطمئنم من ا دمیکرد از نگاهش به خودم لرز یبهم نگاه م یطور خاص هیبهزاد  مادر

 ندارم.
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اآلن داره  ایداد آخ خدا یمادرم رو م یمادرم افتادم بو ادیبغلم کرد که منم دستام رو دور کمرش حلقه کردم. آروم

 .کنهینگام م

 رو آورده. بهیبه غر یرفع دلتنگ یدخترش برا نهیبیم

 چشمام زوم کرد. یخارج شدم و بهش نگاه کردم اون هم تمام چهره ام رو از نظر گذروند روبغلش، از

 .ستادیبهزاد مادرش رو کنار زد و روبه روم ا پدر

 زد. یرو به طرفم دراز کرد و لبخند دستش

 از لبخندش گرم شد. دلم

 .یتهران یخوشبختم آقا یلیدستش گذاشتم و با لبخند گفتم:خ یرو تو دستم

 طور دخترم. نیمنم هم-بهزاد پدر

 لبم محو شد. یلبخند از رو ختیر یکلمه دخترم دلم هر دنیشن با

 دختر خودشون خطاب کنن. گرانیمنو د دیخانوادم باشن چرا با دیچرا نبا ایخدا

 چشم پدر بهزاد به پشت سرم افتاد ماتش برد. یدفعه ا هی

 مادر بهزاد پر از اشک شد. یدفعه چشما کیبرگشتن به همون سمت نگاه کردن و  همه

 .کنهینگاه خاص پدر مادرش رو نظاره م هیو داره با  ستادهیپله ها ا یبهزاد رو دمیپشت سرم که نگاه کردم د به

 مادر بهزاد با اشک به جلو قدم گذاشت و گفت:بهزاد پسرم. یدفعه ا هی

 آغوش گرفت. یو تواومد به طرف مادرش رفت و اون ر نییبه سرعت تمام پله ها رو پا بهزاد

 آخ بهزادم آخ پسرم خدااااا.-زد یو حرف م ختیر یگوله گوله اشک م مادرش

 صحنه اشک همه ما در اومده بود. نیا دنید با
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از اندازه اش قادر به  شیغرور ب لیکرده اما به دل ریگلوش گ یتو یگفت مشخص بود بغض بزرگ ینم یچیه بهزاد

 .ستیشکستنش ن

 دفعه اول که چشمش به بهزاد افتاده. یبرا یزد که انگار یبغل بهزاد زجه م یتو یجور هی

 بغل مادرش خارج شد و به طرف پدرش رفت. از

 و بهش زل زد. ستادیپدرش ا یرو روبه

 دفعه بهزاد بغل کرد. هیو  دیچک نییاز چشمش پا یقطره اشک پدرش

 کمر پدرش قرار داد و نوازشش کرد. یدستاش رو رو بهزاد

 سالن نشستن. یرو یمبل ها یاز بغل هم خارج شدن خدمتکارها خوش آمد گفتن و پدر مادرش رفتن رو یتوق

 هیاتاق حبس کرده بود چرا  یقدر غمناک بود چرا بهزاد از صبح خودش رو تو نیپسر با پدر مادرش ا نیا دارید چرا

 .داستیهمه هو یچشما یغم بزرگ تو

 جواب مونده بود. یسرم در حال دوران بود که همه ب یچرا تو یکل

 که اسم مادرش پروانه و اسم پدرش منوچهر بود. دمیپگاه اسم پدر و مادر بهزاد پرس از

 مبل کنار پگاه نشستم. یهم رو من

 .ستمین شتریب بهیغر کیکردم که  یکردم واال احساس م یم یفقط کنار پگاه احساس راحت یلیخداوک

 بود. تیبودن من توهم نبود بر اساس واقع بهیکه غر گرچه

 براش نازک کردم. یبد بهم انداخت که منم پشت چشم یلینگاه خ هیمن گرفت  یجلو یقهوه آورد و وقت گمیب

 یکیدختر خانوم دختر کدوم دوستتِ کدوم  نیدفعه چشم پروانه خانوم به من افتاد و روبه بهزاد گفت:بهزاد جان ا هی

 داره؟ یسن نیه ااز دوستات دختر ب

 بدم. یمن االن جوابش رو چ یخدا ختیر یحرف دلم هر نیا دنیشن با

 شدم رهینگاه بهم انداخت که با ترس بهش خ هی بهزاد
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 رو از من گرفت و به مادرش دوخت نگاهش

ندارن خونه من چند  یا گهید یمنه به علت رفتن به سفر چون دوست آشنا یاز شرکا یکیراستش شهرزاد دختر -

 .کنهیرو اقامت م یوقت

 .ییبایپس اسمت شهرزادِ چه اسم ز-منوچهر

 لب تشکر کردم. ریزدم و ز یلبخند

 پگاه؟ شیشهرزاد خانم حاال چرا خونه تو مونده چرا نرفت پ نیا-پروانه

 حلقش و به سرفه افتاد. یتو دیپر ییچا پگاه

 .رونیحلقش زد ب یزدم پشتش که فکر کنم بچه اش،از تو چنان

 ام. وانهینه توروخدا مگه د-نگاه با خشم بهم انداخت هی

 سرجاش نشست. خیرو محکم لگد کردم که س پاش

 کرد. یبه ساسان افتاد که داشت با شک به من نگاه م چشمم

 شناسم؟یکه من نم کیکدوم شر گهیبدبخت شدم االن م اوه

 .رهیلو م یدونم االن همه چ یانداختم بدبخت شدم خودم م نیزم یرو گرفتم و رو نگاهم

 .کشهیم رونیکه بهزاد به مادرش رفته اون هم مو رو از ماست ب حقا

 دیکش یقینفس عم بهزاد

 .ادیمن به حساب م یمشاور کار ییجورا هیخونده و  یبازگان تیآخه شهرزاد مدر-

 ون داد.تک دنیفهم یزد و سرش رو به معنا یخانم لبخند پروانه

 راحت شدم. شیحبس شده ام رو خارج کردم آخ نفس

 رفتن و نموندن. ایشام پگاه پر یبرا
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 زم؟یعز یریدفعه پروانه خانم گفت:کجا م هیاومدم برم با خدمتکارها غذا بخورم که  دیصرف شام که رس وقت

نگ کرد و سرش رو کج شک ت یمن زوم شد بهزاد چشماش رو از رو یحرف نگاه بهزاد و پدرش رو نیا دنیشن با

 شد. رهیکرد بهم خ

 داخل آشپزخونه شام بخورم. رمیگفتم:من م آروم

 ؟؟؟یدونینکنه مارو قابل نم ینیشیهست که با ما نم یمشکل نجایمگه ا-خانم پروانه

 شما رو بهم بزنم. یجمع خانوادگ خوامی...آخه نمهیچه حرف نیا-انداختم نییرو پا سرم

 لطفا. نیبش زهیما هم به همون اندازه عز یمهمون بهزاد برا-منوچهر آقا

 تکون داد  نیبش یبهزاد نگاه کردم که سرش به معنا به

 مادر بهزاد نشستم. یروبه رو زیگفتم و پشت م یآروم چشم

 خوردم. یمن زهرمار م یاما انگار میدرحال غذا خوردن بود یآروم به

 کرد. سیه منو دهنم رو سروپروانه خانم زل زد ب نیکه ا بس

 تو بشقابتِ. اهی...تخته سزمیخواستم بگم...جانم عز یبابا...م یا

 کرد. یهم نگاه م یجور خاص هی

 .گشتیم یصورتم دنبال شخص خاص یداشت تو یانگار

 به اتاقم پناه بردم. هیاز صرف شام من زودتر از بق بعد

 بودم آخه؟ دهیزن رو د نیچهره مادر بهزاد برام آشنا بود من کجا ا نقدریاتاقم درحال راه رفتن بودم چرا ا یتو

 گفتم که در باز شد مادر بهزاد داخل اتاق شد. دییبفرما هیدر اتاقم زده شد  یدفعه ا هی

 .ستادمیسرجام ا خیس دنشید با

 از جون من؟؟؟ نیا خوادیم یچ ژنیامام زاده ب ای
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 داره؟؟؟یدست از سر کچل من برنم چرا

 .زهیریو قطره قطره اشک م چرخونهیداره نگاهش رو سرتاسر اتاق م دمینگاه کردم که د بهش

 ل؟؟؟یچرا؟؟؟به چه دل رهیگیاتاق غم کل وجودشون رو م نیا دنیهمه با د چرا

 .ستین گهیاتاق اقامت داشته که االن د نیا یقبال تو یکس هیکنم  فکر

 د؟یکن یم هیگر یواسه چ-تخت نشوندمش یطرف پروانه خانم رفتم و دستش رو گرفتم و رو به

 بوده؟ یقبال اتاق ک یکه االن هست یینجایا یدونیهاش گفت:م هیگر ونیم

 نه تکون دادم یبه معنا یسر

 دخترم.-دیخانم با بغض نال پروانه

 حرف چشمام خود به خود گرد شد و کپ کردم. نیا دنیباشن

 اتاق خواهر بهزاد پس االن کجاست؟ نجایا اگه

 پس االن دخترتون کجاست؟-رو به زبون آوردم فکرم

 شهیزخمم م یرو دنیموضوع نمک پاش نینپرس چون باز کردن ا-خانم پروانه

 تکون دادم و سکوت کردم. یسر

 تورو خدا تورو هم ناراحت کردم. نیبب-خانم اشک هاش رو پاک کرد پروانه

 نه بابا-زدم یلبخند

 درسته؟؟؟ یدختر خسرو افتخار یشهرزاد افتخار-خانم پروانه

 نگفته. ،بهشیزیمطمئنم بهزاد چ شناسهیاز کجا منو م نیگردشد ا چشمام

 د؟یشناس یگفتم:شما منو از کجا م یسخت به

 شناختم دخترجان. یمن تورو از قبل م-خانم پروانه
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 ؟یآخه چطور-

 من با مادرت در ارتباط بودم.-خانم پروانه

 تکون دادم یسر

 .دیطفا واضح حرفاتون رو بزنشدم ل جیمن گ-

 دیکش یقیخانم نفس عم پروانه

 .میدر ارتباط بود ینه...ول یمیصم یلیخ میمنو مادرت دوست بود-

 نگاه به دور برش انداخت بعد ادامه داد هیکرد و دوباره  سکوت

 .مونیسراغ زندگ میاومد ارتباط ما قطع شد هر کدوم رفت ایبهزاد به دن یوقت-

 بود. بیکه شباهتش به مادرش عج ییموطال یبایدختر ز هی دنتیچندبار اومدم د یاومد ایکه به دن تو

 خارج. میاز اون من و پدر دخترم رفت بعد

 از تو خانوادت نبود. یاما اثر میموند دوباره برگشت رانیبه خاطر کاراش ا بهزاد

 .نیشما هم مهاجرت کرده بود یانگار

 اون ور آب. میرفت یزمان هیاره ما هم -تکون دادم یسر

 د؟یمنو شناخت یگفتم:بعدش چطور یموضوع یادآوری با

 یمک دمیاسمت رو از زبون بهزاد شن یهمون شک کردم وقت یبرا یمادرت بود هیشب یلیگفتم که تو خ-خانم پروانه

 شکم برطرف شد.

 ؟یکنیم کاریچ نجایمادرت رفته به رحمت خدا پدرت کجاست تو ا دونمیدفعه گفت:م هیکردم که  سکوت

دلم رو بشنوه منم شروع کردم به  یهست که همه حرفا یگوش دمید یخواستم سفره دلم رو باز کنم اما وقت ینم

 گفتن.
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 کردم. هیگفتم و گر گفتم

 خانم بغلم کرد و نوازشم کرد. پروانه

دختر  نکهیان... از اشدن خانوادم...از افتادن دست اردو دهیبهش گفتم از ورشکست شدنمون...از بهم پاش یهمه چ از

 ...گرانیشد خدمتکار د ینازپرورده افتخار

 کردم که سبک شدم. هیگفتم و گر نقدریا

 اومدم و اشکام رو پاک کردم. رونیبغل پروانه خانم ب از

 .یدیکش یچقدر سخت زمیعز-خانم پروانه

 .زهیریمادر که نباشه تمام معادالت خانواده بهم م-دهنم رو قورت دادم آب

 خانم صورتم رو با دستاش قاب گرفت پروانه

کنم  یمادرت رو برات پر نم یکه جا دونمیمنم مثل مادرت حساب کن توهم مثل دخترخودم م زمیغمت نباشه عز-

 اما بازم...

تونم ن دیگرچه که شا دیاریشما هم منو مثل دخترتون به حساب ب-کرد که من رشته کالم رو به دست گرفتم سکوت

 .دیبه من بنداز یگوشه چشم هیاون باشم اما  یبه خوب

 زد. یخانم لبخند پروانه

 سرم گذاشتم. ریتخت انداختم و دستام رو ز یکه مادر بهزاد از اتاق رفت خودم رو رو یوقت

 دلم رو براش برمال کنم. ینفر بود که بتونم رازها هیکه  خداروشکر

 زن کامال متشخصِ. هید زن بهم دست داد مشخص بو نیاز جانب ا یحس خوب چقدر

 شد و خوابم برد. نیکم پلکام سنگ کم

 

*** 
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 رو براش شرح بدم. شبیسر به بهزاد بزنم تمام اتفاقات د هی نییبرم پا نکهیزودتر بلند شدم تا قبل از ا صبح

 .یبندازه گردن من که تو همه نقشه ها رو خراب کرد دیاگه از زبون مادرش بشنوه شا باز

 شناخت. یکه خبر نداره مادرش منو از قبل م اون

 و از اتاق خارج شدم. دمیبه سر صورتم کش یدست

دستم رو بلند کردم که در بزنم که به دفعه در باز شد و قامت  ستادمیرو به طرف اتاق بهزاد کج کردم پشت در ا راهم

 شد. انیبهزاد نما

 چهره من بود. خیهمون جا خشک شد و با تعجب به بهزاد نگاه کردم اون هم همونطور م دستم

 ؟یدار یکار-بهم نگاه کرد بهزاد

 رو بگم. یمطلب هی دیاوهوم با-صدام رو صاف کردم یآوردم و با تک سرفه ا نییرو پا دستم

 ستادیام ا نهیبه س نهیس قیقدم به جلو اومد و دق کیدر اتاقش رو بست و  بهزاد

 شده؟ یباز چ-

 بگم؟ نجایا-به دوربر انداختم ینگاه

 داره؟ یمشکل-بهزاد

 نه.-

 پس حرفت رو بزن.-بهزاد

 و شروع کردم به حرف زدن. دمیبه صورتم کش یدست

 بهم گفته بود رو دادم و بعد سکوت کردم. شبیمادرش که د یاز حرفا یحال شرح
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 دهنم کف کرد بس که حرف زدم. یوا

 هم از شانس منه. نینداره به هر حال ا یگفت:اشکال یشده بود بعد از سکوت کوتاه رهینقطه خ هی متفکر به بهزاد

 شه؟یم یخوب اآلن چ-

 .ینگران باش ستین یازین گهید یرو لو داد زیتو که همه چ-بهزاد

 بزنم تا ته ماجرا رو رفته بود. یمن حرف نکهیتعجب گفتم:من لو دادم خوبه مادرت قبل از ا با

و ر زیهمه چ یحاشا پس چرا از مهارت دروغ گفتنت استفاده نکرد واریتو بلنده د یکه برا یزیچ-زد یپوزخند بهزاد

 ؟یحاشا نکرد

دادم تا  یمامان جونت شرح م یرو برا یکه سرم آورد ییحق بود تمام بالها-وار جلوش گرفتم دیرو تهد انگشتم

 کرده. تیترب یخوش خوشانش باشه چه شازده ا

 هم به سرعت به سمت پله ها رفتم. بعد

 .ارهیسرم م ییموندم معلوم نبود بهزاد چه بال یاونجا م گهید قهیدق کی اگه

 

 از خونه خارج شدن. یقرارداد کی یاز صبحانه پدر مادر بهزاد برا بعد

 هم داشتن. یا گهید یبهزاد اومده بودن کارها دنید یبرا نکهیزن شوهر عالوه بر ا نیا کال

 بودن. یراه انداخته بود کال خانواده خرپول نسیزیب کیآمستردام  یپدر بهزاد تو نکهیا مثل

 کردن چندتا پرونده بودم. یکتابخونه مشغول بررس یهم رفته بود شرکت من هم تو بهزاد

 بره. نییمن پا یآب خوش از گلو هی زاشتیبهزاد نم نیا کال

 داخل اتاق شد. ایدفعه پر هیگفتم که  دییبفرما هیپرونده بود که در کتابخونه زده شد که  یرو سرم

 کنه؟؟؟یم کاریچ نجایا نیتعجب بهش نگاه کردم ا با
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 شده بودم جوابش رو دادم. رهیکرد که همون طور که متعجب بهش،خ سالم

 بلند شدم و روبه روش نشستم. زیکتابخونه نشست که من هم از پشت م یتو یمبل ها یرو

 زم؟یحالت خوبه عز-ایپر

 رو نداشتم. یجنابعال دنیممنون انتظار د-زدم یکج لبخند

 باهات حرف بزنم. یموضوع هیتا در مورد  نجایاومدم ا-پام انداخت یکیاون  یپاش رو رو ایپر

 در چه مورد؟-

 در مورد بهزاد...-ایپر

 بهزاد؟-شک تنگ کردم یرو از رو چشمام

 به عرض شما برسونم. دیهست که با یمطلب هیآره -ایپر

 .میباهم ازدواج کن میخوایما م رونیمنو بهزاد بکش،ب یخواد بگه پات رو از زندگ یخبردار شد که م ستمش

 ...میمو واسه هم نزار میکن یکش سیگ سیگ میبهزاد مال منه...بعد بلند بش یمن هم بگم غلط کرد بعد

 شهرزاد شهرزاد...-ایپر

 هان؟-نگاه کردم ایجمع شد و به پر حواسم

 کنم. یساعته دارم صدات م هیدختر  ییکجا-ایپر

 جام. نیمن هم-رو جمع جور کردم خودم

 در مورد بهزاده. یموضوع هی گفتمیآره داشتم م-ایپر

 .شنومیم-

 خبردارم. یشهرزاد من از همه چ نیبب-ایپر

 ؟یمثال از چ-
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 .یتو بهزاد رو دوست دار نکهیا-ایپر

 د؟؟یگفت از کجا فهم یچ نیحرف کپ کردم جـــــــــــان ا نیا دنیشن با

 

 ه؟یگفتم:منظورت چ آروم

 چه خبره؟ فهممیچشمهات م یچون من از تو یانکار کن یتونینم-زد یلبخند ایپر

 

 ؟یفهمیم یچ گهیخوب د-حرفام کردم یچاشن یپوزخند

 توام. بیمن رق یکنیفکر م نکهیا-ایپر

 جنه بخدا از ما بهترون... نیننه جون ا یگرد شد وااااااا چشمام

 ؟؟؟؟یِ تو جن-دهنم رو قورت دادم آب

 خنده ریاول با تعجب بهم نگاه کرد اما بعدش زد ز ایپر

 متوجه حرف دلشون بشم. هیاز حرکات بق دیروانشناسم با هینه من  یدختر تو چقدر بامزه ا یوا-

 ؟یباشه خوب که چ نطوریبر فرض که ا-دمیبه صورتم کش یدست

 .ستمیتو ن بیبهت بگم من رق نجایاومدم ا-ایپر

 رو انکار کنم بزار بفهمه که من عاشق بهزادم. یزیخواستم چ ینم

 گفتم:عه نه بابا واقعا یلودگ با

 .یباور نکن دمیبهت حق م-ایپر

 .کنهیامروز تو رو صدق نم یحرفا نیکرد رفتار تو بهزاد ا یمن بود باور نم یهم جا یهرکس-

 بهت ثابت کنم. خوامیاما من م-ایپر
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 ؟یچطور-

 به ساعتش انداخت ینگاه ایپر

 رو برات شرح بدم. قیتا تمام حقا زارمیروز باهات قرار م هیبرم وقت ندارم اما  دیمن با-

 کرد رفت. یاز سرجاش بلند شد و خداحافظ بعد

 بودم. رهینقطه خ هینخوردم و به  یتکون نیمن کوچک تر اما

 ست؟یاون و بهزاد ن نیب یزیثابت کنه که چ خوادیم یچجور ایپر یعنی

 کرد. یم ییمن بود فکرا یهم جا یدادن هر کس یدونفر از هم نشون م نیکه ا ییرفتارها

 بهزاد خارج بشم. ایتکون دادم تا از فکر پر یسر

 کنم. یاتاقم انجام بدم و بررس یمونده پرونده ها رو تو یباق یگرفتم برم کارها میتصم

 بغلم زدم و از کتابخونه خارج شدم. ریها رو ز پرونده

 .ستادنیهم ا یکه روبه رو دمیباال سحر وماهان رو د یراهرو یطرف پله ها رفتم که تو به

 کرد. یانداخته بود و تا بناگوش سرخ شده بود ماهان هم داشت با لبخند بهش نگاه م نییسرش رو پا سحر

 .شهیم دیسرخ سف ینجوریکه ا خونهیگوش دختر مردم م ریداره ز یچ دهیماهان ورپر نیا ستیمعلوم ن یییبیو

کردم که هردوتا به سمتم برگشتن و  یمتوجه حضور من بشن تک سرفه ا نکهیا یبه جلو حرکت کردم و برا آروم

 دور شد. یمن بالفاصله از ماهان کم دنیسحر با د

 شهرزاد. ننیبکردم که سحر گفت:آقا ماهان اومده بودن تورو ب یماهان سالم احوالپرس با

 با اجازه با سرعت از ما دور شد. هیگفتم که سحر با  یا باشه

 .کنهیداره به دور شدن سحر نگاه م دمیشدم که د رهیماهان خ به

 احوال آقا ماهان.-
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 ممنون. یلیخ-زد یلبخند ماهان

 افتاده؟ یاتفاق-

 .میباهم کار کن کمیاومده بودم  ریخ-ماهان

 افتاد. نیزم یدستم رو یدفعه پرونده ها هیکه  دمیرو به هم کوب دستام

 کرد و خم شد تا پرونده ها رو جمع کنه. یشدم که ماهان تک خنده قشنگ رهیتعجب به پرونده ها خ با

 خودم اومدم و من هم خم شدم و پرونده ها رو جمع جور کردم. به

 .یدرحال گند زدن شهیکه هم یریبم یانداختم ا نییخجالت سرم رو پا با

 زده؟ جانیه نقدریچرا ا-ماهان

 .کنهیبهم نگاه م رهیداره خ دمیرو بلند کردم و بهش نگاه کردم که د سرم

 کردم. یم یداشتم بررس یی...چندتا پرونده افتاده بود گردنم منم تنهاهیچ دیدونیخوب آخه م-

 .میکن ینداره اآلن باهم درستشون م یاشکال-ماهان

 اتاق. یتو دییممنون پس بفرما یلیخ یوا-اره کردمزدم و با دستم به طرف اتاق اش یلبخند

 داخل اتاق شد و من هم پشت سرش وارد شدم و در رو بستم. ماهان

 کردن. یبه بررس میو شروع کرد میچمباتمه زد نیزم یدوتا رو هر

 کنم. ادداشتیاطالعات رو جدا  یسر هی دیبا دمیدفعه د هیگذشت که  یم یا قهیدق چند

بردارم که همزمان با دست من ماهان هم دستش رو به سمت همون برگه دراز کرد که  یرو دراز کردم تا برگه ا دستم

 کرد. دایدفعه دستامون باهم تماس پ هی

 هی یالبته نه به نگاه معمول کنهیاون هم داره بهم نگاه م دمیرو بلند کردم و به ماهان با تعجب نگاه کردم که د سرم

 خـــــــاص. یلیخ یلینگاه خ
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 که ماهان هم سرش رو به چپ راست تکون داد و صاف نشست. دمیپس کش عیرو سر دستم

 کردم یمصلحت خنده

 کردم. یم ادداشتیاطالعات رو  یسر کی دی...بازهیاوممم چ-

 .نطوریمنم هم-انداخت نییسرش رو پا ماهان

 روهم به سمت ماهان گرفتم. یکیخودم گذاشتم و اون  یدو جلو یکیو  دمیکش رونیپرونده ب یاز ال دیبرگه سف دوتا

 .دیرو بلند کرد و اول به برگه و بعد نگاهش رو به سمت چشمام کش سرش

 .دیدستم کش یدستم گذاشت و آروم برگه رو از ال یرو از دستم گرفت منتها دستش رو رو برگه

 ودم.شده ب رهیانداخت اما من بودم که هاج واج بهش خ نییسرش رو پا بعد

 بود. ینبود کارش عمد یچون اتفاق رمیبگ دهیکارش رو ناد تونمیاآلن دست منو نوازش کرد نم نیا

 که بهتره مغزم گهیخودم فکر کردم االن ماهان بهم م شیخواستم بهش تذکر بدم اما پ یم شهیمرگش م هیامروز  نیا

 رو شست شو بدم.

 .ستیمستثنا ن هیقض نیو ماهان هم از ا دهیهرکس حق به خودش م کال

 انداختم و مشغول شدم. نییسرم رو پا یحرف اضافه ا چیهمون بدون ه یبرا

 و رفتنش رو تماشا کردم. ستادمیکه ماهان رفت من هم رفتم پشت پنجره ا یوقت

 دفعه برگشت و به سمت پنجره اتاقم نگاه کرد. هیرفت که  یم نشیبه سمت ماش داشت

 و انداختم و از پنجره فاصله گرفتم.پرده ر دیکه منو پشت پنجره د یوقت

 خاص... یحرفا هیحرکات خاص... هیداشت... یخاص ینگاه ها هیشده بود  یجور هیامروز  ماهان

 بره. نیمنو ماهان از ب تیمیصم خوادیوجه دلم نم چینداشته باشه چون به ه یرفتارش منظور نیاز ا دوارمیام
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*** 

 

 

 .گذرهیم بزرگ یها یاز اومدن تهران یروز چند

 کردم. یزدم و درد دل م یخوب شده بود باهاشحرف م یلیچند روز رابطه ام با مادر بهزاد خ نیا یتو

 رشیشد از ز یبکشم هر موقع حرفش م رونیزبونش ب ریاز ز یهنوز موفق نشده بودم راجع به خواهر بهزاد حرف اما

 رفت. یطفره م

غم بزرگ بود...دل مادرش پر از خون بود...خود  هیپدر بهزاد  یچشما یاومده بود که تو شیپ ییایچه قضا دونمینم

 آدم سنگدل شده بود. هیبهزاد هم 

قلعه بزرگ رو فرا گرفت  نیکه غم سرتاسر ا یپسر شاد سرزنده بوده اما از زمان هیبودم که قبال  دهیمادرش شن از

 شد. گهیآدم د هیبه  لیبهزاد تبد

 .نهیمنو بب دیزنگ زد و با من قرار گذاشت و گفت که با ایبود که پر نیتر از همه ا بیعج اما

 

 مورد حرف زدم. نیهمون با بهزاد در ا یاز چه قراره برا هیدوست داشتم بدونم قض یهم از سر کنجکاو من

 با راننده برم و برگردم اجازه داد که سر قرار برم. نکهیبه شرط ا بهزاد

 بکنه. یکار نیبهزاد همچ شدینم باورم

 کرده بود. دایرو به جز خونه خودش ندارم و بهم اعتماد پ ییقبول کرده من جا گهید نکهیا مثل

 شاپ نشسته بودم. یکاف یتو ایپر یرو روبه

 پسره بابک هم همراهش بود. اون
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 ؟؟؟یآورد یرو دنبال خودت کشاند نیا یواسه چ خوب

 ؟یحرف بزن یخواینم-دمیاز قهوه ام رو نوش یکم

 چرا...-ایپر

 من قراره با بابک ازدواج کنم.-داد هیتک شیصندل یپشت به

 گلوم و به سرفه افتادم. یتو دیحرف قهوه پر نیا دنیشن با

 اشک چشمام رو گرفتم و صاف نشستم. یکه سرفه کردم با دستمال کاغذ خوب

 خنده. ریزدم ز یدفعه ا هیانداختم  اینگاه به پر هینگاه به بابک و  هی

 شاپ بهم نگاه کردن. یکه همه افراد کاف دمیخند نقدریبخند...ا ینخند ک حاال

 کردن. یگرد شده نگاهم م یبابک با چشما ایپر

 گفت؟ یخنده دار زیچ-بابک

 چه جورم.-

 کجاش خنده دار بود؟-چشماش رو تنگ کرد بابک

 ازدواجتون.-زدم یپوزخند

 داشت. قتیحق نیاما ا-ایپر

 .یتو بهزاد دوست دار دونمی...من که میتونیممنو ن یخر کن یرو بتون یخانم هرک ایپر نیبب-

 .یسخت در اشتباه-زد یلبخند ایپر

 ابروم رو بردم باال یتا هی

 خوب تو بگو و روشنم کن.-

 کنم. فیپس بزار از اول برات تعر-شروع کرد به حرف زدن دمیاز قهوه اش رو نوش یکم ایپر
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 اومدن. یم شمیمشاوره پ یبرا یادیجا افتادم و افراد ز عیسر یلیدفتر مشاوره باز کردم خ هیکه  یزمان"

 اومد. دنمیشده بود به د یدچار افسردگ یپسر جوون رو که بدجور هیروزا  نیاز از هم یکی یتو

خراب بود که تا شش ماه تمام لب باز نکرده بود که  یحالش به قدر لیمن اومده بود اوا شیمشاوره پ یبهزاد برا اره

 بزنه. یحرف نیکوچک تر

 جلسه باالخره حرف زد. نیبعد از چند اما

 حال زخم خورده بود. نیبود اما در ع یبهزاد خوشم اومده بود پسر مغرور نترس از

 تیمیاما به خاطر صم ادیب شمینبود پ یازین گهیارتباطمون خوب شده بود که حالش کامال مساعد شده بود د نقدریا

 .میباز هم باهم در ارتباط بود نمونیب

دادم نه بابک دوباره برگشتم که با تو  یرفتم خارج اونجا با بابک آشنا شدم عاشق بابک شدم اما نه من نم پس م من

 "آشنا شدم

 

 بهزاد دوست نداشته باشه. ایکه پر شدیکردم باورم نم یم لیتحل هیسرم تجز یرو تو ایپر یحرفا داشتم

آقا  نیبا ا ای یبه من چه تو با بهزاد ازدواج کن یکه گفت ییانیخودم رو حفظ کنم گفتم:خوب ا تیموقع نکهیا یبرا

 به حال من داره؟ یبابک چه فرق

 یتو بهزاد دوست دار دونمیدست بردار شهرزاد من م-ایپر

 وجود نداره. یزیچ نیهمچ-انداختم نییرو پا سرم

 از سر درون. دهدیرنگ رخساره خبر م-بابک

 رو بلند کردم و به بابک نگاه کردم اما مهر سکوت به لبام خورد. سرم
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ست تون یم دیروانشناس بود شا ایکردم به هر حال پر یرو فاش م قینداشت بهتر بود تمام حقا یا دهیفا یکار یمخف

 به من بکنه. یکمک

 بهزاد منو دوست داره. یبرفرض من دوسش داشته باشم فکر کرد-

 شناسمش. یمن م ستین لیم یهم به تو ب مطمئنم که بهزاد-ایپر

 به من داشته باشه. یبهزاد هم احساس دیراست بگه شا دیشدم شا رهیخ ایپر یچشما به

 .ارهیکه بتونه احساساتش رو به زبون ب یکن یکار دیمغروره با یلیاما بهزاد خ-بابک

 ؟یآخه چجور-

 دیاب گمیگرفتم اون شب بهت م یمهمون هیبه خاطر حضور پدر مادر بهزاد  گهیاون رو بسپر به من...چند شب د-ایپر

 .یکن کاریچ

 شدم. رهیتکون دادم و متفکر به فنجون قهوه ام خ یسر

 بتونم بهزاد عاشق خودم کنم. دیراست بگه شا ایپر دیشا

  شیمهمون میگذشت و امشب قرار بود بر یم ایاز مالقاتم با پر یروز چند

 کنه؟؟؟ کاریچ خوادیشب مدونستم ام ینم

 کنه باز نزنه آبروم رو ببره به فنا برم. ریآخر عاقبت مارو بخ خدا

 دنبالم. ادیاز نگهبان ها م یکیبعدش گفت  شگاهیخانم به زور منو فرستاد آرا پروانه

 رفتن. یخودش و شوهرش زودتر م ظاهرا

 دنبالم شانس که ندارم. ادیبهزاد ب یگفت یم یمردیپروانه جون خوب م ینش کاریبگم چ یا

 .دیدادم از بس موهام رو کش یجون مرگ داشتم م شگریدست آرا ریز

 نگاه کنم. نهیآ ینزاشت خودم رو تو شعوریب یحت
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 .ینیخودت رو بب یتونیحاال م-بهم انداخت تینگاه با رضا هیصورتم تموم شد  کاپیکه م یوقت

 .دمیچرخ نهیسرجام بلند شدم و به طرف آ از

 خوردم. حیتکون فج هیها  یمثل سکته ا دمیخودم رو د یوقت

 منم چه خوشگل شدم. نیخالق ا جلل

 بود. ختهیرو همه رو فر کرده بود و دورم ر موهام

 داده بود. یقشنگ یبه چشمام جال یبود خط چشم پهن دهیپشت چشمم کش یدود هیسا هی

 بود. دید یتو یلیقرمز رنگ خ رژ

 داده بود تنم کردم. هیرو که پروانه خانم بهم هد یرنگ بلند یآب لباس

 شده بود. یسنگ کار نهیقسمت س یافتاد و رو یم نیزم یلباس رو دنباله

 اومده دنبالم. یکیاعالم کرد که  شگریرنگم رو پام کردم. آرا یپاشنه بلند مشک یکفشا

 و بعد از پرداخت پول خارج شدم. دمیشالم رو پوش مانتو

 رنگ بهزاد افتاد. یمشک ینگاه کردم چشمم به فرارکوچه رو که  یتو

 پس بهزاد.. ادیاز راننده ها دنبالم ب یکیمگه قرار نبود  کنهیم کاریچ نجایا نیجا خوردم ا دنشید با

 

 بهزاد رفتم. نیخودم اومدم و آروم به طرف ماش به

 نخورم. نیکردم قدم هام رو آروم بردارم تا زم یم یسع

 جلو رو باز کردم و نشستم. در

 بود. رهیبهزاد سانتال مانتال کرده پشت فرمون نشسته بود و به جلو خ دمیطرف راننده برگشتم که د به

 ود.کرده ب شیخواستن یلیبود که خ دهیپوش یدست کت شلوار سورمه ا هیماشاءاهلل چه خوشگل شده بود  یییییوا
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 زه استارت زد و حرکت کرد.به سمتم بندا ینگاه نیکوچک تر نکهیا بدون

 به سمتم بندازه. یکردم سر بحث باز کنم و تا بلکه نگاه یکه سع میراه بود یتو

 بگم؟ یزیچ هی-

 .شنومیبا همون لحن سردش گفت:م بهزاد

 دنبالم پس چرا تو... ادیمگه قرار نبود راننده ب-زدم ایپا اون پا کردم و باالخره دل رو به در نیا کمی

 

 زد یفم و پوزخندوسط حر دیپر

دنبالت...جاها عوض شده  امیخودم ب دیدارم گفت با فیتشر یجنابعال یمادر بنده فکر کرده من راننده شخص-

 من خدمتکار. یسیتو رئ یانگار

 بهم بندازه. ینظر هیحرفش منو باش که چقدر خوش حال بودم بلکه  نیگرفت از ا دلم

 دلم رو به درد آورد بغض گلوم رو فشار داد. حرفش

 حرف نزدم. یکلمه ا گهیرو به طرف پنجره چرخوندم و د سرم

 به من نداره. یحس نیسخت در اشتباهه بهزاد کوچک تر ایپر

 دل هیو  مونمیمن م کنهیکه عاشقش باشه ازدواج م یکیبا  یروز هیبهزاد  گذرهینم یجور نیا زیکه همه چ باالخره

 قلب عاشق خط خورده. هیشکسته 

 

 از تو ، لحظه اومدن غم ییلحظه جدا "

 "تو دست ماتم دمی، جون م زمیرفتنت عز بعد
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 پارک کرد. اطیح یبرد و تو ییالیخونه و هیداخل  نیبهزاد ماش نیاز چند م بعد

 پارک بود. اطیح یتو ییمدل باال یها نیماش

 ...یبودن در حال خنده خوشگذرون اطیح یتا دختر پسر جوون تو چند

 شد. دهینشسته بودم که دوباره نگاهم به سمت بهزاد کش نیماش یتو همونطور

 دفعه سرش رو چرخوند بهم نگاه کرد. هیرو باز کرد  کمربندش

 چهره ام ماتش برد. دنید با

 کردم. یبهش نگاه م منم

 لبام زوم کرد. یصورتم رو از نظر گذروند و رو یاجزا تمام

 ه؟یچ نیا-کم کم بهم گره خورد اخماش

 کدوم؟-تعجب بهش نگاه کردم با

 لبم گذاشتم. یکه رژ لبم پاک نشه دستم رو رو یلبام اشاره کرد. آروم طور به

 رژ لب.-

 پررنگِ  نقدریکه چرا ا نهیدونستم منظورم ا یعه نم-زد یپوزخند بهزاد

 .ارمشیکار به حرف ب نیبتونم با ا دیکردم شا دایآخ جوووون سوژه پ هیپس بگو دردش چ آهان

 ؟یخوب که چ-

 کمش کن.-بهزاد

 کنم. یکار رو نم نیمن ا-دادم و به روبه رو نگاه کردم هیتک یصندل به

 .یکن یکار رو م نیچرا ا-بهزاد

 گفتم:نـــــــــــــوچ یباال انداختم و با تخس ییابرو
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 زدم. یشدم لبخند روزیمن پ مسئله نیا یتو نکهینگفت با فکر ا یزیسکوت کرد چ بهزاد

 .دیبهزاد دستم رو گرفت منو به طرف خودش کش یدفعه ا هی

 .دمیکش یکوتاه غیبود ج یناگهان یلیکارش خ چون

 صورتم قرار داشت.  یفاصله چند سانت یصورتش تو دمیبهزاد که نگاه کردم د به

 ؟یکن یکار رو نم نیتعجب بهش نگاه کردم که آروم گفت:که ا با

 کردم. یبهش نگاه م رهیخ همونطور

 سرش رو آورد جلو که نگاهم رفت سمت چشماش. یدفعه ا به

 .شهیم کیداره نزد نقدریچرا ا نیوا ا عه

 هامون مماس برهم بود. ینیکه ب یاز صورتم نگه داشت به طور یکم یلیفاصله خ یرو تو صورتش

 لبام قرار داد. یدفعه دستش رو بلند کرد و شستش رو رو هی

 خود به خود گرد شد و با تعجب بهش نگاه کردم. چشمام

 داد. یلبام حرکت م یبهزاد به لبام بود و آروم انگشتش رو رو نگاه

 زد. یبه دلم چنگ م یکی یحس ناب انگار هیداشتم  یحس هی

 چشمام زوم کرد. یبه لبام بود چشماش رو چرخوند و رو رهیخ نییرو آورد پا انگشتش

 کنم. یرفتار م گهید یطور نیبعد از ا یاز کنار اشتباهت گذشتم ول یرو به راحت ندفعهیا-لب زد آروم

 شد. ادهیپ نیتوجه به من از ماش یازم فاصله گرفت ب بعد

 .دمیملتهبم کش یبه گونه ها یحبس شده ام رو خارج کردم و دست نفس

 پام نره. ریتا ز دمیباال کش یلباسم رو کم نییشدم و پا ادهیپ نیاز ماش یآروم به

 .میبهزاد قرار گرفتم و هردو باهم به سمت ساختمون حرکت کرد کنار
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 بود که گوش فلک رو کر کرده بود. ادیز یبه قدر کیموز یصدا

 .میو داخل شد میسالن رو باز کرد در

 مشغول بودن. ینگاه کردم که هر کدوم به کار تیجمع لیس به

 مشغول بودن. یداشتم دور هم جمع شده بودن و جوون ها هرکدوم به ولگرد ییکه سن باال یتیجمع

 دست تو دست هم به طرف ما اومدن. ایدفعه بابک و پر هی

 .نیاومد یچه عجب اآلن هم نم یوااااااا-ایپر

 .میخورد کیداد گفت:به تراف یهمونطور که با بابک دست م بهزاد

 .دیبه طرفم اومد آروم منو در آغوش کش ایسالم کردم که بابک جوابم رو داد پر منم

 .یگوشم آروم گفت:امشب آماده ا یتو

 تکون دادم. یبغلش خارج شدم و سر از

 درت.ما ش،پدریتا شهرزاد لباساش رو عوض کنه تو هم برو پ میریما م-رو به بهزاد کرد دیدست منو گرفت و کش ایپر

 .میو به طبقه باال رفت میرد شد تیجمع لیس نیاز ب ایتکون دادم که با پر یسر بهزاد

 از اتاق ها رو باز کرد اول من بعد خودش داخل شد. یکیدر  ایپر

 تخت نشست و منم هم مانتو شالم رو در آوردم. یرو

 ؟یبکن یخوایم کاریچ-برگشتم ایو به طرف پر دمیموهام کش یتو یدست

 امشب. یبدون توجه به حرفم گفت:اووو دختر چه خوشگل شد ایپر

 جواب منو بده. ایگفتم:پر یکالفگ با

 کنم تا خود بهزاد برات له له بزنه. یم یامشب رو بسپار به من کار نیبب-کرد یرو جد نگاهش

 دادن. حینگاه کردم که شروع کرد به توض بهش



 عهپرنسس قل

 
246 

 

 نه. ایشاخ در آوردم  نمیتا بب دمیسرم کش یرو یحرفاش تموم شد دست یوقت

 م؟یشیموفق م یگفتم:تو مطمئن یناباور با

 شک نکن که نقشه ام حرف نداره. استیبا غرور گفت:اسم من پر ایپر

 بگم واهلل. یچ-سرم رو تکون دادم آروم

 .نییپا میبر ایفعال ب یبگ یزیچ خوادینم-ایپر

 .میرفت نییو به سالن پا میهم از اتاق خارج شد با

که چشمم افتاد به پدر مادر بهزاد که  نمیبش زیم کیمهمون هاش خوش آمد بگه منم رفتم سر  هیرفت تا به بق ایپر

 کنار خود نکبتش نشسته بودن.

 .ستادمیبه طرفشون قدم برداشتم و روبه روشون ا نهیکرد که برم بهشون سالم کنم آروم و با طمأن یحکم م ادب

 زدن و جوابم رو دادن. یمن لبخند دنیکردن که با د سالم

 .کنهینگاهم م قیاره دقد دمیگوشه چشم به بهزاد نگاه کردم که د از

 دخترم. یماشاءاهلل چقدر قشنگ شد-خانم به سمتم اومد پروانه

 شد. داریتمام چهره اش پد ینگاه به سرتاپام انداخت حسرت تو هیدفعه  هی

اسمش  دونمینم یسر خواهر بهزاد اومده حت ییبدونم چه بال خوادیدلم م یلیدخترش افتاده خ ادیشدم که  متوجه

 ...هیچ

 جوون تر ها. شیپ زمیهم با آقا منوچهر کردم که مادر بهزاد گفت:خوب...برو عز کیکوچ یکیسالم عل هی

 نجا؟یا شناسمیرو نم یگفتم:اما من کس آروم

 خودت. یرو برا یکس یکن یم دایبرو پ-داد جوابم رو داد یخانم همونطور که منو هل م پروانه

 متعجبم کرد. افهیحواله ق یچشمک بعد
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 رفتم برگشتم به بهزاد نگاه کردم. یکه م همونطور

 که داخل اون پر از آرامش بود. ینگاه هینگاه آروم...نه از سر غرور خشم... هیهم بهم نگاه کرد اما  اون

 رفتم و پشتش نشستم. زیطرف م به

 شربت پرتقال برداشتم. هیرو جلوم گرفت که  یدنیپر از نوش ینیس خدمتکار

 .دمینوش یکردم و جرعه ا کیلبم نزد به

 یخوردن و حرکات زننده انجام م یتاب م چیپ گهیهم د یجوون تو یدخترا پسرا دمینگاه کردم که د ستیپ به

 دادن.

دفعه  هیرو خوردم که  اتیاز محتو یکردم و کم کیرو دوباره به لبم نزد وانیرو با چندش ازشون گرفتم و ل نگاهم

 .به کمرم دیاز پشت محکم کوب یکی

 .ختیر زیم یجام رو اتیکردم و محتو دایبه جلو سوق پ یبود کم یکارش ناگهان چون

 واال االن لک شده بود. ختیلباسم نر یرو خداروشکر

 بود؟ یصاحاب یب یکدوم وحش نیا

 .خندهیو داره هر هر م ستادهیپگاه پشتم ا دمیبه پشت سرم نگاه کردم که د تیعصبان با

 .ادیخانم برم نیها فقط از ا یباز ونهید نیبگو ا پس

 کرده حامله شده اما هنوز بزرگ نشده. ازدواج

 صاحابو. یگفتم:ببند اون ب تیعصبان با

 بود ها. یخنده هاش گفت:عجب ضربه ا ونیم پگاه

 ؟یتو شعور ندار-

 نه-روبه روم نشست یصندل یدور زد و رو زیم
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 دونستم. یخودم م-

پگاه با ابروش اشاره کرد  یچشما یساسان دستاش رو گذاشت رو دمیفعه دد هیکه  میزد یبا پگاه حرف م میداشت

 من ساکت بشم.

 .نیبش ایساسان ب الیخیبابا ب-پگاه

 منم؟ یدیفهم یچشمام پگاه برداشت و با تعجب گفت:چطور یدستاش رو از رو ساسان

 رو داره؟ یکار نیتو جرعت همچ ریغ یآخه ک-پگاه

 خنده که ساسان رو به من گفت:شما حالتون چطوره شهرزاد خانم؟ ریز میزد

 ممنون. یلیخ-کوتاه دست دادم یلیلبخند از سرجام بلند شدم و با ساسان خ با

 نشست. زیپشت م رونیب دیکش یصندل کیهم  ساسان

 تا اآلن؟ یکجا بود-پگاه

 بهزاد. شیپ-قالب کرد زیم یدستاش رو رو ساسان

 کردم. زیگوشام رو تاسم بهزاد  دنیشن با

 بهم سر بزنه. ومدهیگرفته بودم تا االن ن یمن که باهاش قهرم از اون شب که مهمون-پگاه

 شلوغِ. یلیازش گله نکن سرش خ-ساسان

 حاال حالش،خوب بود؟-پگاه

نقطه نگاه  هیزدم همش حواسش پرت بود فقط به  یباهاش حرف م یامشب چه مرگش بود هر چ دونمینم-ساسان

 کرد. یم

 آورد نییصداش رو پا تن

 زل زده به شهرزاد. دمیرد نگاهش رو که گرفتم د یوقت-
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 دارن. یقو یلیخ ییمن شنوا یگوشا دونهیآروم گفت من نشنوم نم مثال

 انداختم. نییزدم و سرم رو پا دنیساسان...نامحسوس بهم نگاه کردن که منم خودم رو به نشن پگاه

 قص نور شروع شد.دفعه چراغ ها خاموش شد و ر هی

 مسن تر ها دو به دو وسط رفتن و شروع به رقص کردن. یجوان حت یآهنگ دونفره گذاشته شد و زوج ها هی

 .دیدفعه پگاه بلند شد و دست ساسان گرفت کش هی

 ؟یشیناراحت نم یتنها بمون نجایاگه ا-به من کرد رو

 نه تکون دادم. یزدم و سرم رو به معنا یلبخند

 هم قرار گرفتن و شروع به رقص کردن. یرو به رو ساسان هم پگاه

 .دنیرقص یبغل هم م یبهزاد که تو ایدفعه نگاهم افتاد به پر هیچرخوندم که  یرو م چشمم

 ها. یدیجوالن م هیتو بغل بق ی...خوبه نامزد داردهیورپر ایپر یا

 کرد. ریحس حسادت زنانه کل وجودم رو تسخ هیاز نقشه است اما باز هم  یجزو ایکار پر نیدونستم ا یم نکهیا با

 جلوم ظاهر شد. یدست هیدفعه  هیکردم که  یبهشون نگاه م داشتم

 .میپاشو برقص یعنیبابک با لبخند دستش رو به طرفم دراز کرده که  دمیصاحب دست که نگاه کردم د به

 انداختم که ابروش رو برام باال انداخت. اینگاه به پر هی

 زود باش دختر یکنیفکر م یدار یبه چ-بابک

 گفتم:به نظرت کارم درسته؟ باترس

 .افتهیب یاتفاق ستینگران نباش قرار ن-بابک

 دست بابک گذاشتم و از سرجام بلند شدم. یرو تو دستم

 نقشه شماره دو بود. یوقت اجرا حاال



 عهپرنسس قل

 
250 

 

 .میهم قرار گرفت یمنو بابک روبه رو میرقص که رفت ستیوسط،پ به

 دستش گذاشتم و اون هم دستش رو دور کمرم حلقه کرد. یرو تو دستم

 .میداشته باش دیکه به بهزاد د میبود ستادهیا ییجا

 یزد و کم ینگاه من لبخند دنیبا د ایبهزاد پشتش به منه و پر دمیسر شونه بابک به اون دوتا نگاه کردم که د از

 سرش رو تکون داد.

 .دنیبه رقص میکرد شروع

 تانیکه نسبت به بهزاد دارم خ یکردم به عشق یکارها نقشه بود بازم حس عذاب وجدان داشتم حس م نیا نکهیا با

 .دمیانجام م یبزرگ

 لبخند بزن.  عیدفعه بابک گفت:خوب سر هی

 .دیدستم رو از پشت کش یدفعه کس هیزدم که  ییدندون نما ینگاه کردم و لبخند بهش

 داد. یدستش گرفته بود و محکم فشار م یبازوم رو تو بهزاد

 نامزدت منتظرته-نگاه به بابک انداخت هی

 حرفش داره. نیاز ا یگفت نامزدت که متوجه شدم قصد منظور یجور هی

 .دیبگه دست منو محکم گرفت کش یزیبابک چ نکهیقبل از ا بعد

 .نیرفت که هر آن امکان داشت بخورم زم یتند تند م چنان

 نخورم. نیسالن رفت و منو چنان محکم پرتاب کرد که به زور تعادلم رو حفظ کردم تا زماز  یگوشه ا به

 شد. یچرا باز وحش کنهیم نیچرا همچ نیا ایخدا یوااااااا

 .ِ یعصبان یبدجور دمیتعجب بهش نگاه کردم که د با

 کردم استخون بازوم شکسته. یم احساس
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 کرد. یم ییبهزاد روش قشنگ خودنما یبود انگشت ها دینگاه بهش انداختم چون پوستم سف هی

 ؟یکنیم یدار کاریبازوم رو ماساژ دادم و به بهزاد گفتم:چ آروم

 تو؟؟؟ ایکنم  یم کاریمن چ-بهزاد

 .هیمنظورت چ-

 ؟یکرد یم کاریمنظورم کامال واضحه تو بغل بابک چ-بهزاد

 رقص داد منم قبول کرد. شنهادیخوب پ-دهنم رو قورت دادم آب

 باال انداخت ییابرو بهزاد

 .یقبول کرد خودیب یرقص داد تو هم با سر قبول کرد شنهادیپ-

 ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا-

 ؟یداد یچرا تو بغل بابک جوالن م-بهزاد

 رو به کمرم زدم و با حالت طلبکارانه گفتم دستام

 ؟یکرد یم کاریچ ای:خودت تو بغل پر

 حرف رو عوض نکن.-دور چشماش رو باز بسته کرد هی بهزاد

 یدیبدونم خودت چرا باهاش رقص خوامینه م-

 دهن بازکنه برم داخل. نیخواست زم یزد که دلم م یلحظه سکوت کرد اما بعد چنان حرف هی بهزاد

 بکنه. یفکر نیکردم بهزاد اون شب در مورد من چن یوقت فکر نم چیه

 .یهدف دار یمنظورم اما تو از کارت منظور دار یچون ب دمیرقص ایمن با پر-بهزاد

 گفتم:ساکت شو. آروم
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هان نکنه کارت  یرقصیواسه چه با بابک م یچرخ یدور بر ساسان م نقدریا ینه...چرا...بزار بهت بگم...واسه چ-بهزاد

 نه؟؟؟؟یا

 مگه تا حاال از یبکن یفکر نیدر مورد من همچ یگفتم:ساکت شو بهزاد تو حق ندار تیتموم شد و با عصبان صبرم

 ؟یدید یزیمن چ

 .دمید قیاما امشب خداروشکر چشمام باز شد و تمام حقا دمینه ند-تکون داد یسر بهزاد

 قدم جلو اومد کی

 یم تر اهیکه هست س ینیاون وقت خودم روزگارت رو از ا یشد کیبابک نزد ایبه ساسان  نمیبب گهید کباریفقط -

 کنم.

چون امشب  زیواسه من اشک تمساح نر یخود یکه بهزاد با پوزخند گفت:ب دیچک نییقطره اشک از چشمم پا هی

 .دمیرو خوب د تیذات واقع

 ییبه خاطر تهمت ها یروز هی یمطمئن باش آقا تهران یدیحرفات رو پس م نیتقاص ا یروز هیو با بغض گفتم: آروم

 .یشیم مونیپش یکه بهم زد

 شلوارش کرد بیج یدستاش رو تو بهزاد

 .یدیرو م هیبق یتقاص گناه ها و خراب کردن زندگ یپس توهم دار-

 سرم اکو داد. یکه امواج شکستنش تو یقلبم رو شکست به طور یبدجور حرفش

کنم خونه خرابت  یخودم نابودت م یسخت در اشتباه یلونه کن زامیخونه عز یرو زارمیمن م یاگه فکر کرد-بهزاد

 کنم. یم

 .هیگر ریاشکم پشت سرهم روان شدن بغضم شکسته شد و بلند زدم ز یها قطره

 دهنم گرفتم و با دو خودم رو به طبقه باال رسوندم. یرو جلو دستم

 یه اخانواد یوقت ستمین یچیمتوجه شدم که من ه گهید کباریشکست  یلیبهزاد برام گرون تموم شد دلم خ یحرفا

 کرد. یدر موردم م یتصور نیزاد بود چنبه یهم که جا یندارم هر کس
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 عاشق خدمتکارش بشه. یپسر یدید ایدن یکجا شهیاحمقم که فکر کردم بهزاد عاشقم م یلیخ من

 سرم انداختم. یو شالم رو همونطور رو دمیرو پوش مانتوم

 دفعه محکم به بابک برخورد کردم. هیرفتم که  یاومدم و به طرف درب خروج نییپله ها پا از

 اخم کرد. میاشک یچشما دنیبا د بابک

 .یکنیم هیشده چرا گر یچ-بابک

 کن. یخداحافظ ایکردم گفتم:از طرف من اومد پر یکه هق هق م همونطور

 بهش اجازه حرف زدن به بابک بدم از سالن خارج شدم. نکهیقبل از ا و

 رفتم و داخل کوچه شدم. رونیب الیو اطیبدو از ح بدو

 خوردم وارد کوچه پس کوچه ها شدم. یتلو تلو م هیرکه از شدت گ همونطور

 .ستادمیسرجام ا یموضوع یادآوریبا  یدفعه ا هی

 برم. یموقع شب با چ نیندارم ا نیکه ماش من

 شد. ریسراز شتریکوچه اشکم ب یو خلوت یکیتار دنیکه با د دمیبه صورتم کش یدست

 و آروم شروع به راه رفتن کردم. دمیجلوتر کش یبودم مانتوم رو کم دهیترس یبدجور

 دلم خدارو صدا زدم. یتو

 .دمیاز جا پر ینیبوق ماش یباصدا یدفعه ا هی

بود که دوتا پسر جوون داخلش  شیش ستیدو نیماش هی دمیدهنم...به پشت سرم که نگاه کردم د یاومد تو قلبم

 نشستن.

 کنن. یدارن با تعجب بهم نگاه م دمیپسرا که نگاه کردم د افهیق به

 کردم. هیبلند گر یو با صدا ختنیپشت سرهم ر اشکام
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 نییقدم با ترس عقب رفتم که در طرف راننده بازشد شد و پسره اومد پا چند

 .یریکجا م سایوا-

 .ایجلو ن-تکون دادم یسر

 .یریبابا کجا م ایب-شد ادهیهم پ گهیطرف شاگرد باز شد و اون پسر د در

 .زنمیم غیواال ج ایجلو ن-

 ...ترسهیاز ما م نیگفت:فرهاد ا گهید یکیرو به اون  دهرانن

 م؟؟؟یجون مگه ما ترسناک لیگفت:نگو سه یبا لودگ فرهاد

 

 آروم جلو اومد دیرس یبه نظر م یتر یکه آدم جد لیسه

 .میبهت کمک کن میخوایفقط م میباهات ندار یآروم باش دخترجون کار-

 .یاونم چه کمک-فرهاد

 گفت:فـــــــــــرهاد. تیبا جد لیسه

 در آورد ساکت شد. لیسه یادا فرهاد

 .یوفتیگرگ ها ن ریگفتم گ ییتنها دمیفقط د نمیبیما تو رو به چشم خواهرم م نیبب-لیسه

 گرگ ها افتادم. ریاالن هم گ نیپوزخند گفتم:من هم با

 باال انداخت یشونه ا لیسه

 .یکرد سکیت اومد بدون خودت رسر ییبال ای یاما اگه اتفاق یباشه هر جور راحت-

 کردم. هیدوزانو افتادم و شروع به گر یرو

 کس شدم. یچقدر تنها شدم چقدر ب من
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 .ادیسرم ب ییبال هیجا بمونم تا  نیکه هم ایکنم به دوتا پسر اعتماد کنم  کاریچ

 روبه روم نشست لیسه

 من فقط قصدم کمکِ به جون مامانم قسم.-

 .نِیحرف راست زده باشه هم هیدفعه فرهاد گفت:تو عمرش  هیشدم که  رهیچشماش خ به

 بلند شد منم از سرجام بلند شدم. لیتکون دادم که سه یسر

 باز کرد منم نشستم. نیدر عقب ماش فرهاد

 گفت؟خونه ات کجاست؟؟؟ لیدفعه سه هیدوتا هم نشستن که  اون

 قلعه بهزاد نداشتم که برم. ریرو غ ییجا یشدم کجا برم بعد از اون همه اتفاق بعد از اون همه سخت ساکت

 به حرکت درآورد. نیعمارت دادم و ماش آدرس

 ما رد بدل نشد. نیب یحرف نیطول راه کوچک تر یتو

 نمیخوشگل خانم...ا ایبود گفت:ب رهیعمارت پارک کردن فرهاد همونطور که به روبه رو خ یجلو نیماش یوقت

 .یکن یم یهم زندگ ییقصرتون عجب جا

 کرد یفرهاد لحنش رو جد یدفعه ا هی

 کن تنها اون یخبرا هست پس سع نیهم از ا گهیاما فکر نکن دفعه د یافتاد یخوب یآدما ریامشب گ یآبج نیبب-

 .ینر ییوقت شب جا

 شدم. ادهیپ نیگفتم و آروم تشکر کردم از ماش یا باشه

 که من داخل نشدم حرکت نکردن. یدر باز کردم اونا هم تا زمان دیرفتم و با کل یطرف در ورود به

 افتادم. ییادما نیچن ریبودن خداروشکر کردم که گ یخوب و انسان یپسرا واقعا

 انداختم و به طرف سالن رفتم. نییها با تعجب بهم نگاه کردن که سرم رو پا نگهبان
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 هرچه در توانم بود خودم رو با زور زحمت به اتاقم رسوندم. با

 و برق روشن کردم. دمیکش وارید یرو رو دستم

 زارم نگاه کردم. افهینشستم و به ق نهیا زیم پشت

 .اهیس رشیقرمز شده بود ز چشمام

 شده بود صورتم رنگ به چهره نداشت. یبود لباسم خاک ختهیدور اطرافم ر دهیرژ لبم پخش شده بود و موهام ژول کل

 کردم. زیمرطوب برداشتم و صورتم رو تم دستمال

 ندم و به طرف حمام رفتم.رو از تنم ک لباسم

 و چشمام رو بستم. دمیوان دراز کش یتو

 کوه مرتفع رو کنده بود. هیبودم انگار  خسته

 شد. یاحساس م ینیشونه هام بار سنگ یرو

 تخت ولو شدم. یرو تنم کردم و رو یکه دوش گرفتم حوله تن پوش یوقت

 اتاق خارج بشه...بلند شدم تا لباس بپوشم. نیاز اجنازه ام  دیبخوابم فردا با ینجوریخودم فکر کردم اگه ا با

 .دمیدم پا پوش یشلوار راحت هیبلند با  نیآست کیتون هی

 بستم. رهیگ کیرو با حوله خشک کردم و با  موهام

 نثار خودم کردم. یکه افتاد پوزخند نهیبه آ چشمم

 کرده بودم که چشمام پف کرده بود قرمز شده بود. هیگر یبقدر

 ؟یکرد کاریبهزاد تو با من چ آخ

 شدم. یعاشق بهزاد نم چوقتیکاش ه خورمیم حسرت

 آدم با روح شکننده... هیآدم سنگدل و من  هی اون
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 کردم که لعنت به خودم باد. خودم

 داریخواستم تا صبح ب یم ادیخواست خواب به چشمام ب یتخت ولو شدم چراغ رو خاموش نکردم چون دلم نم یرو

 اتفاقات امشب رو مرور کنم. بمونم و تمام

 است. کطرفهیبه من نداره عشق من فقط  یحس چیمتوجه شدم که بهزاد ه امشب

 بهم زد. یاون بدون داشتن مدرک تهمت هرزگ چون

 بالشت افتاد. یقطره اشک از چشمم سر خورد و رو هی

 حس کردم. یلیخانوادم رو خ یخال یجا امشب

 کنم ونابودش کنم. دایپ دهیمارو از هم پاش یخوشبخت یکه زندگ یخورم کس یقسم م امشب

 که باعث شد خانواده ما از هم گسسته بشه و باعث مرگ مادرم شد. یکس

 تمام احساساتش رو دفن کنه فقط به فکر انتقام باشه. خورهیقسم م یشهرزاد افتخار امشب

 د.گوشم تکرار ش یسالن اومد امواجش تو یاز تو یزیشکستن چ یدفعه صدا هی

 کرده بود. جادیا یبد یصدا دیکش یسالن م یبه زور پاهاش رو تو یکی یانگار

 نگاه به دور برم کردم. هیتخت نشستم و  یرو

 دزد باشه... نکنه

 همه نگهبان آخه دزد کجا بود. نیدختر با وجود ا یشد ونهیبابا مگه د نه

 شد. انیدر اتاقم باز شد قامت بلند بهزاد نما یدفعه ا هی

 سرش اومد؟؟؟ ییشده چه بال یشکل نیچرا ا نیمن ا یخدا یاااواااا

 

*** 
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 بهزاد

 

 گفتم. یرفت تازه متوجه شدم چ هیکه با گر یوقت

 ؟؟؟یزد یحرف نیکه همچ یبود دهید یزیتو ازش چ یدختر رو بشکن نیقلب ا یلعنتت کنه بهزاد چطور تونست خدا

 خونم به جوش اومد. دهیم لشیرقصه تازه لبخند هم تحو یبغل بابکِ و داره م یتو دمید یخودم نبود وقت دست

 شهرزاد دچار اشتباه بشه. یکارها نیبا ا دیبود شا ایباشه اون نامزد پر یهرچ

 .ستین یشهرزاد دختر سوءاستفاده گر دونمیمن م اما

 زدم. واریرو محکم به د مشتم

 .رمیگیم شیآت افتمیم شیاشک یچشما ادی یوقت

 .دمینفس سر کش کیجام شراب برداشتم و  هیرفتم و  یدنینوش زیبه طرف م تیعصبان با

 خوردم که حسابش از دستم در رفته بود. نقدریا وانیدو ل وانیل کی

 زدم. یم جیکه مست شده بودم و گ دمیفهم یرو م نیا فقط

 نن.بمو ایکه امشب مامان بابا قرار شد خونه پر دمیرو فهم نیفقط ا دمینفهم یاز مهمون یزیکه چ من

از نگهبان ها که از قبل خبرش کرده بودن منو  یکیانداختن و  نیماش یمنو گرفتن و تو یشونه ها ریساسان ز پگاه

 رسوند خونه.

 شدم و به طرف ساختمون رفتم. ادهیپ نیماش از

 نخورم. نیکه به زور تعادلم رو حفظ کردم تا زم یخوردم جور یتلو م تلو

 دفعه چشمم به در اتاق شهرزاد افتاد. هیسمت طبقه باال رفتم که  به
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خورد  یلستایکنم که دستم به گلدون کر یریرفت اومدم از افتادنم جلوگ جیدفعه سرم گ هیطرف در اتاق رفتم که  به

 و شکست.

 نشده باشه. داریب یخداکنه کس یدهنم گرفتم وا یرو یرو دستم

 گلدون شدم و به طرف اتاق شهرزاد حرکت کردم. الیخیب

 کردم. یم یرو باز کردم و کرواتم رو شل کردم همش احساس خفگ رهنمیدکمه پ نیراه اول یتو

 گذاشتم که دستم سر خورد... رهیدستگ یو دستم رو رو ستادمیدر ا پشت

چهارچوب چوب در  یرو گرفتم و با هرچه که در توان داشتم در اتاق باز کردم و تو رهیزدم و دوباره دستگ یلبخند

 .ستادمیا

 کرد. یتخت نشسته بود و با تعجب به من نگاه م یرو شهرزاد

 شده بود. بایامشب افتادم که چقدر ز ادی دنشید با

 خواست دوست داشتم لمسش کنم یوجودش رو م دلم

 کرد. یشهرزاد فرق م یکشش نداشتم اما انگار یدختر چیمن تاحاال به ه شدینم باورم

 شــــــهــــــــــرزاد...-دمزدم و آروم اسمش رو به زبون آور یلبخند

 

*** 

 

 شهرزاد

 

باز بود کرواتش شل کج شده  رهنشیخورد دکمه اول پ یتعجب به بهزاد نگاه کردم چشماش سرخ بود و تلو تلو م با

 بود.
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 بود. ختهیصورتش ر یتو موهاش

 شده؟ یشکل نیچرا ا نیا ایخدا

 شــــــــهــــــــــرزاد...-اسمم رو به زبون آورد یدفعه با لحن کش دار هی

 باور بود. ریاز حد شل غ شیب لحنش

 اومد که اسم منو صدا کنه. یم شیپ یکمتر مواقع یحت زدیمحکم حرف م شهیبهزاد هم ادیم ادمیکه من  ییجا تا

 داد. هیتخت بلند شدم که بهزاد هم کامل داخل اتاق شد در بست و بهش تک یرو از

 حالت خوبه؟-موهام بردم یتو یدست

 نــــــــــــه خوبم کن.-بهزاد

که چشمام از تعجب  دیگونه ام کش یدستش رو نوازشگونه رو ستادیخراب بود جلو اومد و روبه روم ا یلیخ لحنش

 گرد شد.

 .خوادیدلم تورو م-بهزاد

 .دهیحرفا از بهزاد بع نیواال ا جهیکه مست کرده پس بگو گ دمیدهنش فهم یبو از

 ...یفهمینم یتو مست-رو عقب بردم سرم

 دستش رو دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند بهزاد

 .یبهتر از هرموقع ا فهممیهم خوب م یلیبرعکس خ-

 ازش سر بزنه. ییخطا هینبود و هرآن امکان داشت  یکردم از بغلش خارج بشم چون اصال رفتارش عاد یسع

 کرد. دنمیلبام گذاشت و شروع به بوس یرو یلب*اش رو یدفعه ا هیاز تقالم کالفه شد که  یانگار

 به خودم اومدم شروع به ول خوردن کردم تا از آغوشش خارج بشم. یهنگ کردم اما وقت اول

 هرکول کجا... نیزور من کجا زور ا اما
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 کرد. یمست بود باز هم قدرتش رو حفظ م نکهیبا ا یحت

 گلوم خفه شد. یگفتم که تو یاز لبم گرفت که آخ یدفعه گاز محکم هی دیبوس یلب*ام رو م انهیو وحش محکم

 دهنم به دوران افتاد. یکردم لبم خون شده چون مزه گسش تو یم احساس

 یدونستم حالت تعادل نداره و هر کار یچون م دمیترس یچشمام جمع شده بود مثل سگ از بهزاد م یتو اشک

 ازش ساخته بود.

 .ریمونده رو ازم نگ یکه برام باق یزیچ نیآخر ایو از دست بهزاد نجات بده خداخدا کمک خواستم تا من از

 مونده جسم روح منه. یتنها باق یپاک

 .دیبهم رس ژنیاکس یبهزاد لباش رو از لبام جدا کرد که انگار یدفعه ا هی

 تخت ولو شدم. یهلم داد چون انتظارش رو نداشتم رو بهزاد

 بدنم انداخت. یکتش رو از تنش کند خودش رو رو عیاز سرجام بلند بشم که بهزاد سر اومدم

 

فردا صبح از کارت  یفهمیبهزاد تورو خدا ولم کن تو االن نم-شروع کردم به التماس کردن شهینم ینجوریا دمید

 .یشیم مونیپش

 .یزیکن اعصابم رو بهم نر یه پس سعمنو تو باش یفقط برا خوامیولت کنم من تازه به دستت آوردم امشب م-بهزاد

 خمارش بهم نگاه کرد یکه بهزاد با چشما هیگر ریز زدم

شهرزاد منو ببخش که اون حرفا رو بهت زدم منو ببخش  خوامیمعذرت م-کرد کیسرش رو به گوشم نزد بهزاد

 .زمیعز

 شدم. رهیام بند اومد با تعجب از گوشه چشم به بهزاد خ هیگر

 مصرف کرده زده به سرش. ادیز نکهیکرد واقعا مثل ا یعذرت خواهبهزاد از من م االن

 .دیکش قیعم یگردنم فرو برد و نفس ها یگوش یسرش،رو تو دیدفعه بهزاد الله گوشم رو بوس هی
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 افتاد. یتخت م یرو یگریبعد د یکیاشکم  یها قطره

 .شدیم کیتحر شتریبهزاد ب یکردم انگار یتقال م هرچه

 شد و نفس هاش منظم شد. نیدفعه جسم بهزاد سنگ هی

 افتاده. هوشیب دمیرو از حصار دستاش خارج کردم و آروم کنارش زدم که د دستام

 سرعت بلند شدم و از اتاق خارج شد. به

 کاناپه نشستم. یطرف سالن رفتم و رو به

 بهزاد روش قرار داشت. یبوسه ها یکه جا دمیبه گردنم کش یدست

 بود. شینم گلوله آتگرد یانگار

 . شدیم یاومد اونوقت چ یسرم م ییاگه بال ختنیر نییپا اشکام

 افتاده. یجسم ناپاک سر هی یکرد اونوقت تو بود یکارش رو قبول نم چوقتیباش شهرزاد بهزاد ه مطمئن

 باهام بکنه. یکار نیهمچ خواستیکه بهزاد م شدیمچاله شدم باورم نم نیکاناپه مثل جن یرو

 هم افتاد. یشد و پلکام رو نیکم چشمام سنگ کم

 

*** 

 

 بهزاد

 

 پلکام رو باز کردم. یچشمام خورد آروم ال یکه تو ینور با

 سرم گذاشتم. یکرد.دستم رو رو یشده بود تمام عضله هام درد م نیکه چقدر سرم سنگ آخ
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 اتاق شهرزاد کپ کردم. دنیدفعه با د هیشدم که  بلند

 از شهرزاد نبود. یبه تخت نامرتب نگاه کردم اما اثر کنمیم کاریچ نجایا من

 وسط،اتاق افتاده بود. کتم

 به خاطر نداشتم  یزیاما چ ارمیب ادیرو به  زیکردم همه چ یدستام چشمام رو فشار دادم و سع با

 از حد مشروب خوردم شیبا شهرزاد دعوا کردم و من ب شبیبود که د نیاومد ا یم ادمیکه  یزیچ تنها

 افتاد. یچه اتفاق ادینم ادمیبعد از اون  گهید

 کردم؟ یم کاریاتاق چ نیا یاآلن من تو پس

 کجا بود؟ شهرزاد

 افتاده؟ یچه اتفاق شبید

 بده. تونستیدونستم فقط جوابش رو شهرزاد م یسرم بود که م یجواب تو یسوال ب یکل

 اومدم که حالت تهوع بهم دست داد. نییاز تخت پا آروم

 تونستم. یاما نم ارمیباال ب خواستیرفتم دلم م یبهداشت سیطرف سرو به

 به صورتم زدم و از توالت خارج شدم. یآب هی

 .دمیاتاق خودم کش یتو یاز اتاق خارج شدم و سرک آروم

 ست؟یاز خودش ن یدختر کجاست؟؟؟چطور من سر از اتاقش در آوردم اما اثر نیپس ا ستیهم ن نجایا نه

 گرفته. ینیکاناپه در خودش مچاله شده و حالت جن یکه رو دمیرو د ییطرف سالن رفتم که جسم کوچولو به

 .دهیکاناپه آروم خواب یشهرزاد که رو دمیکه رفتم د جلوتر

 نشد. داریو صداش زدم اما ب ستادمیا باالسرش

 .دارشویشهرزاد ب-رو به طرفش دراز کردم و شونه اش رو تکون دادم دستم
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 سرجاش نشست. خیمن س دنیپلکاش رو باز کرد که باد یال آروم

 .ستادیاز سرجاش بلند شد و روبه روم ا یدفعه ا هیبهم نگاه کرد و بعد  کمی

 .یاز لرزش بدنش حس کن یتونستیم یرو به راحت نیترس کل وجودش رو فرا گرفت...ا دنمیچرا با د دونمینم

 ؟یدیچرا خواب نجایا-دمیپرس آروم

 .یدونیخودت نم یعنی-شهرزاد

 بودم که از تو سوال بپرسم. وانهیدونستم مگه د یاگه م-زدم یپوزخند

 مجبور شدم.-زد یهم متقابال پوزخند شهرزاد

 کردم؟ یم کاریاتاق تو چ یمن تو یراست-کردم یکمرنگ اخم

 ست؟ین ادتی نمیا یعنی-شهرزاد

 نه تکون دادم. یبه معنا یسر

 افتاد؟؟؟ یچه اتفاقات شبید ادینم ادتی یعنیچطور ممکنه -شهرزاد

 یذاشتبعد تو گ میکه باهم دعوا کرد ادیم ادمی ییو با حالت متفکر گفتم:من فقط تا جا دمیگوشه ابروم دست کش به

 .ادینم ادمیبعد از اون نه  یرفت

 شروع کرد به حرف زدن. دیبه صورتش کش یدست شهرزاد

 خواستم به شهرزاد تجاوز کنم. یکه من م شدیباورم نم ارمیشاخ درب خواستمیم دمیشهرزاد شن یحرفا یوقت

 .نییحرفاش تموم شد سرش رو انداخت پا یوقت

 حکم فرما شده بود نمونیب یبد سکوت

 ازش گفته باشم یزیچ یدفعه بهار به ذهنم خطور کرد نکنه تو عالم مست هی

 نزدم. یزیچ یبود حرف نیخوب فقط هم-رو صاف کردم صدام
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 .یهم کرد یگفت:چرا تازه ازم عذر خواه عیسر یموضوع یادآوریبا  شهرزاد

 اونوقت؟ لیچه دل ؟بهیتعجب گفتم:چ با

 شد نهیدست به س شهرزاد

 .یخوایازم عذر م یکه بهم زد ییبه خاطر حرفا یچندبار گفت یکه مست بود شبید-

 نثارش کردم یشخندین

 .زنهیم یادینامربوط ز ی...آدم تو اون موقع حرفاینفهم یتو عالم مست یگیخوبه خودت م-

 ستادمیدفعه وسط راه ا هیراهم رو به طرف اتاقم کج کردم و  بعد

 .ومدنیاتاقت بخواب تا خدمتکارها ن یتو برو تو-

 دفعه به طرفش برگشتم هی

 کنم. یانجام بدم عمل خواستمیم شبیرو که د یکار شمیسکرت بمونه واال مجبور م ایقضا نیو بهتره تمام ا-

 کل وجودش رو گرفت که منتظر جواب نشدم و به طرف اتاق رفتم. ترس

 

*** 

 

  شهرزاد

 

 که رفت آروم به طرف پله ها رفتم. یوقت

 امکان داشت منو بدبخت کنه. شبیکه به چشمم خورد تخت نامرتب بود که د یزیچ نیاتاقم شدم که اول وارد

 کرد. ریگ یزیطرفش حرکت کردم که پام به چ به
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 ولو شده. نیزم یکت بهزاد رو دمیکه نگاه کردم د نییپا به

 برش داشتم. نیزم یشدم و از رو خم

 .دمیادکلن تلخ بهزاد رو به مشامم کش یکردم و بو کیبه دماغم نزد آروم

هم باهام بکنه ازش دل زده  یوجودش نهفته شده که هر کار یتو یزیآدم متنفر بشم چه چ نیاز ا تونمیمن نم چرا

 .شمینم

 تخت ولو شدم. یرخت چرک ها انداختم و خودم رو یو تور کتش

 اون کاناپه. یبدنم درد گرفت رو شبید شیآخ

 بخوابم. یزیچ چیکردم بدون فکر کردن به ه یخودم انداختم و سع یرو رو پتو

 

 

*** 

 

 زد دختر. بتیغ هویکجا  شبید-خانم پروانه

ور حالم بد بود مجب کمی شبینشستم گفتم:واال من د یمبل م یپروانه خانم گذاشتم و همونطور که رو یجلو شربت

 خونه. امیب یشدم عجله ا

 شده بود االن حالت خوبه. یعه چ-خانم پروانه

 بله شکر خدا.-زدم یلبخند

 .دیجلوش نوش یاز شربت آلبالو یزد و جرعه ا یخانم هم لبخند پروانه

به  یادار یکارها یسر هیانجام  یو آقا منوچهر برااومده بودن  ایشد که پدر مادر بهزاد از خونه پر یم یچندساعت

 رفته بود. رونیب
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 .نیموند ایخونه پر شبیشما چرا د یراست-

 مارو نگه داشتن. میقشنگ مالقاتتون کن میامشب نتونست نکهیبه بهونه ا ایمادر پدر پر-خانم پروانه

 ن.از شهرشو رونیما رو دعوت کرده باغ ب ندهیچند روز آ یبرا ایپر یدفعه پروانه خانم گفت:راست هیگفتم که  یآهان

 باغ؟-

 بزرگ قشنگ داره. یلیباغ خ هیدارن که  الیو هیاز شهر  رونیب یآره تو-خانم پروانه

  گذرهیذهنش م یتو یچ ستیکردم باز معلوم ن سکوت

 ارهیدو درب شبید یتالف خوادیم دونمیم

 کنه ازم متنفر شد. دایبه من پ یحس نکهیا یبه سنگ خورد بهزاد به جا رشیت شبید آخه

 دستش گرم کرد. یخانم سرش رو به کتاب تو پروانه

 اومد. ادمی یزیچ هیدفعه  هیسرجام بلند شدم که  از

 .نیرزمیز یتو نییگرفتم برم پا میتصم

 شد حرکت کردم. یختم م نییکه به پا یطرف راه پله ا به

 رو هل دادم و چراغ رو روشن کردم. یآهن در

 سالن ورزش بود که استخر هم اونجا بود. هیچرخوندم  چشم

 توقف کردم. لیتردم یحرکت کردم و رو آروم

 همون کنجکاو شده بودم. یبار ازش استفاده کنم تاحاال سوار نشده بودم برا هیخواست  دلم

 روشن شد. دمیاز دکمه ها رو فشار دادم که د یکی

 ش قرار گرفتم.لبم نشست پام رو بلند کردم و رو یرو یلبخند

 .زدمیکه قدم م یبود به طور نییپا یلیخ سرعتش
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 .رونیشد که چشمام از حدقه زد ب ادیاز دکمه ها خورد و چنان سرعتش ز یکی یدفعه دستم رو هی

 که از نفس افتادم. یکردم به قدر یتند حرکت م تند

 کم کردم. ییلویچند ک هیکنم  فکر

 پرت شدم. لیتردم یدفعه حواسم پرت شد محکم از رو هی

 گفتم. یخوردم و آخ بلند نیها زم کیسرام یرو

 نابود شدم تمام استخون هام شکست. یواااااا

 خودم نابود شد. یزدم که پا لیبه تردم یزور از سرجام بلند شدم و لگد به

 دستم گرفتم و دستگاه خاموش کردم. یرو تو پام

 افتاد. یقیسالن چرخوندم که به دستگاه موس یرو تو چشمم

 به طرفش رفتم و روشنش کردم. یخوشحال با

 لبم جا خوش کرد. یرو یلبخند یپر یتیک یپخش شدن صدا با

 خوب بلدم برقصم. یلیاهنگش خ نیمن با ا اوووف

 قدم عقب رفتم و ژست رقص گرفتم چند

Youre so hypnoti sing 

 یکننده ا زمیپنوتیواقعا ه تو

Could u be the devi l 

 یباش طانیش یتونیم تو

Could u be an angel 

 یفرشته باش یتونیم
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Your touch magneti zing  

 هیسیتو مغناط تماس

Feel  l i ke going floating l eave my body glowing  

 بذار بدنم بدرخشه شمیآب شناور م یکه دارم رو مونهیم نیا مثل

They say be afraid 

 بترس گنیبهم م هیبق

Youre not l i ke the others futuri sti c l overs  

 دیستین شرویعاشق ها پ هیها مثل بق شما

Di fferent DNA 

 ی...متفاوت داری...ان...اید هی

They donot understand  

 فهمند  یتورو نم هیبق

Youre from a whole other another world  

  یجهان کامال متفاوت اومد هیاز  تو

A di fferent dimension  

 اندازه متفاوت  هی با

And im ready to go lead me i nto the l i ght 

 کن ییآماده رفتنم منو به سمت نور راهنما منم
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ام پ یکه تو یکه پابند یبه طور دیچرخ یم نیزم یآهنگ حرکات منم تند شد و پاهام با ضرب رو تمیتند شدن ر به

 .ددایصدا م نگیریج نگیریبود ج

 

 .دادمیحرکت به پام م هیحرکت به شونه ام و  هی

 .دادمیکمرم رو با انعطاف تکون م همزمان

 ندادم و به کارم ادامه دادم. یتیاما اهم کنهیجفت چشم داره منو نظاره م هیکردم  یاحساس م همش

 

Ki ss me K-k-ki ss me 

 ببوس منو ب.ب. ببوس منو

Infect me with your love and fi l l  me with  

Your poi son 

 به عشقت آلوده کن منو سرشار از زهرت کن منو

 

کرد دست از حرکاتم برداشتم و با  یداده بود و داشت با لذت بهم نگاه م هیتک واریبهزاد که به د دنیدفعه با د هی

 تعجب بهش نگاه کردم.

 ده؟؟؟یتمام رقصم رو د یعنی نجاستیا یکنه از ک یم کاریچ نجایا نیخود خدا ا ای

 آوردم شروع کرد به دست زدن. یگرفت همونطور که به طرفم م واریاش رو از د هیدفعه بهزاد تک هی

 وقت روز. نیرو نداشتم اون هم ا دنشیبودم و قادر به تکون خوردن نبودم اصال انتظار د ستادهیمن سرجام ا اما

 .یکارها هم بلد نیاز ا دونستمیفوق العاده بود نم نیآفر-ستادیروم ا روبه

 ؟یینجایا یاز ک-دمیپرس یسخت به
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 به دور برش انداخت ینگاه بهزاد

 .یکردم تا آموزش بد یبرات کالس باز م یرقص مهارت دار یتو نقدریا دونستمیاگه م شتونیاز اول نما-

 کارها هم نیکردم از ا یکه داشت گفت:فکر نم یصورتم خم کردم و با فاصله کم ینگفتم که صورتش رو رو یزیچ

 یرقصیخوب م یلیخ یبلد باش

 ؟یمگه قرار نبود االن شرکت باش یکنیم کاریچ نجایموقع روز ا نیاصال تو ا-رو عقب بردم صورتم

 گرفتم. یخونه ام از شما اجازه م امیب نکهیا یبرا دیدونستم با ینم-شلوارش کرد بیج یدستاش رو تو بهزاد

 .یدیخوب حاال که فهم-رو با دستم پشت گوشم فرستادم موهام

که  دمیسرم کش یکه زد رو یاما باحرف ارهیم نییفکم رو پا زنهیشدم گفتم اآلن م مونیاز حرفم پش یمثل چ اولش

 چندتا شاخ در آوردم. نمیبب

 .رمیگ یبه بعد از، شما اجازه م نیچشم از ا-زد یلبخند مچهین بهزاد

 .گهیاوممم من برم د-دهنم رو قورت دادم آب

 دادم. هیو بهش،تک دمیدو یبعد به سرعت به طرف در خروج و

 رو روز قلبم گذاشتم  دستم

 ه؟یدونستم چه به چ ینم واقعا

 .دارهیچرا دست از سرم بر نم کنهیبه من توجه م نقدرینداره پس چرا ا یبهزاد به من حس اگه

 داره. ازیکه بهزاد به من ن زنهیم ادیدرونم فر ییندا هیم منو دوست داره اما بهزاد ه کنمیمواقع فکر م یبعض

 به اهدافش. دنیرس یباشم برا لهیوس هیبهزاد بخواد ازم سواستفاده کنه و من فقط  ترسمیم دونمینم
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* 

 

 بهزاد

 

 دستام گرفتم. ینشستم و سرم رو تو نیزم یمحو شد همونجا رو دمیکه از د یوقت

 گرفتم. یم شیکه داشتم آت یبود به طور گرمم

 .دمیبه گردنم کش یرو باز کردم و دست رهنمیدکمه اول پ سه

 مجذوب خودش کرده بود. نقدریداشت که منو ا یدختر چ نیمن ا یخدا

 کدوم به اندازه شهرزاد فکرم رو مشغول خودش نکرده بود. چیبود اما تاحاال ه ادیز یلیدوربر من خ دختر

نه اون فراتر از  نمیبیاما حاال م شمیهمون به سمتش جذب م یکردم چون رفتاراش مثل بهار بود برا یمفکر  لیاوا

 بهار ذهنم رو مشغول کرده.

 از وزنه ها رو برداشتم وشروع کردم به وزنه زدن. یکیرفتم  لیشدم و به طرف وسا بلند

 رفت. یچشمم رژه م یهمش اندام و حرکات شهرزاد جلو اما

قلبم  کردنیداد دست ها پاهاش هماهنگ حرکت م یپاش صدا م یخلخال تو دادیکه کمرش رو حرکت م یوقت

 گرفت. یضربان م

 .شهیم کیتحر دنشیبا د یکنه پس هر مرد ییمن دلربا یاونقدر راحت تونست برا یوقت

 کنه. ییمردها دلربا هیبق یباد کرد مگه من مرده باشم که شهرزاد برا رتمیدفعه رگ غ هی

 آخه چرا؟؟؟ یشد یرتیدختر غ کی یبهزاد تو چت شده برا نمیبب سایوا

 کرد. جادیا یپرتاب کردم که انعکاس بد یرو محکم به گوشه ا وزنه
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 دادم. هیکه اونجا قرار داشت متصل کردم و خودم هم به دستام تک یزیرو به م دستام

 کار کرده بودم. یصدسال هی یانگار زدمینفس م نفس

 .یداشته باش یبه شهرزاد حس یتونیبهزاد نه تو نم نه

 .یداشته باش یحس یدختر چیبه ه دینبا چوقتیتو ه یکه تمام احساسات رو درونت بکش یقسم خورد تو

 ...نهیبه اردوان آره هم شیدیکارت باهاش تموم م یاست و وقت لهیوس کیتو  یشهرزاد که فعال برا مخصوصاً

 

* 

 

 شهرزاد

 

 نگاه کردم  نهیآ یتو مپیچهره و ت به

 بودم. دهیرنگ پوش یمشک یشلوار دم پا هیکوتاه با  دیسف یمانتو هی

 .ختمیر فیک یخرت پرت تو یسر هیرو برداشتم و  یرنگ یمشک فیک

 بود برداشتم. دهیاصفهان خر میکه رفته بود ییروزا یکه بهزاد برا یرنگ یپاشنه بلند مشک یها کفش

 مختصرم دخترونه هم کرده بودم. شیآرا هی

 .نایا ایباغ پر میبود بر قرار

 .زمیعز یآماده شد-گفتم که در باز شد و پروانه خانم داخل شد دییبفرما هیدفعه در اتاقم زده شد که  هی

 بله -زدم یلبخند

 نشده  ریتا د میپس بر-خانم پروانه
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 .میو به طرف سالن رفت میاز اتاق خارج شد باهم

 زد  یراهمون سبز شد و لبخند یجلو گمیسالن ب یتو

 آشپزخونه با شهرزاد کار دارن. یتو یخانم ول دیببخش-گمیب

 نگاه به من کرد و سرش رو تکون داد. هیخانم  پروانه

 میو داخل شد میبه طرف آشپزخونه رفت گمیب همراه

 کنه. زیو ست که دعوا خوادیم گمیکه ب دمیفهم یآشپزخونه خال دنیوارد شدم با د یوقت

 .کنهیداره با اخم بهم نگاه م دمیشدم و د نهیبه س نهیس گمیدفعه با ب هیعقب برگشتم که  به

 !؟ست؟ین یکه کس نجایا-

 نداره. یبا تو کار یآره چون کس-گمیب

 ؟یخوایم یچ نجایا یمنو کشوند یپس واسه چ-

 .رونیبهزاد برو ب یاز زندگ گمیبار به زبون خوش بهت م کی-گمیب

خنده هام گفتم:عه نه بابا چشـــــــــــــم چون شما  ونیبا تعجب بهم نگاه کرد که م گمیخنده ب ریزدم ز یپق

 .گمیبانو ب کنمیکار رو م نیحتما ا دیامر فرمود

 .شهیفکر نکن با خارج شدن من از کادر بهزاد با تو م-شدم یجد

 افته. یاتفاق م نیچون هم یسخت در اشتباه-گمیب

 دمیکش یپوف

 .گهیخسته شدم د دمیرو شن فیاراج نیمن که بس ا یزد یتکرار  یحرفا نقدریا یخسته نشد-

 نکن. یباز ریشهرزاد با دم ش-گمیب

 .یستین ی...آخه جوجه تو واسه من عددریگفتم:کدوم دم ش یلودگ با
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 .یبش مونیکه خودت از کرده ات پش ارمیسرت ب ییمطمئن باش چنان بال-گمیب

 نیچون تضم یمن جمع کن یدست پا  یصورتش بردم و با لبخند گفتم:تو هم بهتره دمت رو از تو یرو جلو صورتم

 .ارمیسرش م ییکنم چه باال ینم

 

 تنه اش بهش زدم و از آشپزخونه خارج شدم. بعد

 افتاده؟ یاتفاق-دیطرف پروانه خانم رفتم که پرس به

 نبود. یمهم زیچ ینه بابا چه اتفاق-زدم یلبخند

 .میتکون داد که باهم از سالن خارج شد یسر

 .میشد یبلند یشاس نیماش سوار

 پشت فرمون نشست و پدرش کنارش... بهزاد

 .میپروانه خانم هم پشت نشست منو

 انداختم. نییبه چهره ام انداخت که سرم رو پا ینگاه نهیاز ا بهزاد

 کرد. یاز آهنگ ها رو پل یکیرو به سمت ضبط برد و  دستش

 تعجب کردم آخه بهزاد عادت نداشت آهنگ پاپ گوش بده. یلیآهنگ خ دنیشن با

 اوردیهم گذاشته بود که اشک آدم رو در م یآهنگ هی

 

 یساخت اتویحاال که تو دن رمی)م

 

 یبودم هربار که باخت شتیپ یول
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 رمیخونه س نیبعد از تو از ا گهید

 

 رمیم هیکن دارم با گر حاللم

 

 بخند واسم رمیم دارم

 

 گهیتورو د نمیب ینم

 

 اشک من نم نم  بارهیم

 

 ـــــــــــــرمیم دارم

 

 بعد از من یشیخوشبخت م تو

 

 یبا قلب من دار کاریچ

 

 از سرم کم کم یافت یم
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 (ـــــــــــــرمیم دارم

 (رمیخراطها دارم م دی)مج

 

 پروانه خانم نگاه کردم که اشک چشمش رو پاک کرد. به

 کرد. ینگاه م رونینگاه هم به آقا منوچهر انداختم که با غم ب هی

 داد. یدستش فشار م یتو یبود و فرمون رو بدجور رهیبهزاد هم با اخم به روبه روش خ خود

 دخترشون افتادن. ادیآهنگ گذاشتنت...مشخصِ  نیلعنتت کنه بهزاد با ا خدا

 با غم همراه باشه. دیبا برهیهم که خانوادش رو م ییجا هیتورو خدا  نگاه

 فکر بهزاد و خانوادش بودم. یبه مقصد به آهنگ ها گوش ندادم و تو دنیتا رس گهید

 .در باز کرد رمردیپ هینگذشت که  ینگه داشت و چندتا بوق زد که چند یبزرگ یلیخ یدر آهن یدفعه بهزاد جلو هی

 که اونجا قرار داشت پارک کرد. یا گهید نیداخل برد و کنار دوتا ماش نیماش بهزاد

 نگاه به دور بر انداختم. هیو  میشد ادهیپ نیماش از

 بود... اهیبزرگ بود که پر از درخت و گل گ یلیباغ خ هی

 بودم که رودخونه هم داشت. دهیشن ایپر از

 

 خارج کیش یلیخ مسن یخانم آقا هیبه همراه  ایکه داخل باغ مستقر شده بود باز شد و پر یدفعه در ساختمون هی

 شدن.

 .وستنیدفعه از پشت باغ پگاه و ساسان به همراه بابک به جمع پ هیکه  میطرفشون حرکت کرد به

 خوشحال شدم. یلیخ دنشید ،بایپگاه هم هست ول دونستمینم
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 و تنقالت آورد. یو خدمتکارشون چا میبالکن نشست یرو

 بودن. یخانواده متشخص و با فرهنگ یلیهم آشنا شدم خ ایپدر مادر پر با

 

 رو حس کردم. ینگاه کس ینیسنگ

 رو که بلند کردم با بهزاد چشم تو چشم شدم. سرم

 بهش،نگاه کردم. رهیننداختم و خ نییدفعه سرم رو پا نیا

 من. چارهیب یپهلو یرفت تو خبریاز خدا ب شعوریب هیدفعه آرنج  هیبه بهزاد بودم که  رهیخ

 کار رو کرده. نیپگاه ا دمیکنارم که نگاه کردم د به

 جان با تو کار دارن. ایگفت:مادر پر یحرص یکردم که با لبخند یاخم

 طرف مادرش،برگشتم به

 من متوجه نشدم. دیجانم ببخش-

 ؟یدار ینسبت یگفتم با خانواده تهران زمیاشکال نداره عز-ایپر مادر

 رو ندارم. یکس ادیب ادمی یمن ه ادیخوشت م ایبگم خدا یچ موندم

 ونِیخانوادگم یاز آشناها یکیدفعه پروانه خانم گفت:آره شهرزاد جان دختر  هی

 نگفت. یزیچ گهیهم سکوت کرد و د ایپر مادر

 اطراف بزنم. یچرخ هیگرفتم بلند بشم برم  میشد که تصم یمتفرقه زده م یحرفا

 آوردن. یبهانه ا هیگفتم که هر کدوم  ایپگاه و پر به

 وارد باغ شدم و حرکت کردم. ییتنها به

 مانتوم کردم و قدم زدم. بیج یرو تو دستام
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 رفتم که کال از همه دور شده بودم. نقدریا

 شدم. ریدل باغ اس یتو دمیبه اطراف انداختم که د ینگاه هی

 تنومد پرتم کرد. یدهنم گذاشت و به طرف درخت یدستش رو رو یکیدفعه  هیبرگردم که  خواستمیم

 .دمیچیدر به خودم پ از

 ه؟؟؟؟؟یکدوم خر گهید نیا

 و ترس کل وجودم رو فرا گرفت دیدهنم ماس یاردوان حرف تو دنیبه طرف فحش بدم که با د اومدم

 کنه؟؟؟؟یم کاریچ نجایا نیا

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا

 ؟یکنیم کاریچ نجای...انیلکنت گفتم:ت...تو...ا با

 ستادیاومد جلوم ا اردوان

 خوشگلم؟ یمنو نداشت دنیانتظار د هیچ-زد یپوزخند

 داخل؟ یاومد یاصال چه جور یکنیم یچه غلط نجایتو ا گمیبهت م-

 به دور اطرافش انداخت ینگاه اردوان

 هستم؟؟؟ یمن ک یفراموش کرد نکهیسخت بود اما ناممکن نبود مثل ا کمی نجایخوب اومدن به ا-

 رو تکون دادم سرم

 .یینجایکه تو ا گمیمن االن به همه م-

 .دیدفعه بازوم رو گرفت و منو به طرف درخت ها هل داد و خودش هم بهم چسب هیبرم که  اومدم

 بود. دهیبهم چسب ختشیریب کلیصورتم بود و تمام ه کیتعجب بهش نگاه کردم صورتش نزد با
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 هم با ما بگذرون هوم خوبه؟ یوقت هی یبهتر یبگ یبخوا نکهیپس قبل از ا-اردوان

 از فرط تعجب بزرگ شد. چشمام

 دست پاش خارج بشم. ریکردم از ز یبه خودم دادم و سع یتکون

 کار رو دارم. نیمگه من قدرت ا اما

 بزنم. غیج ای یکنیولم م-

 من تازه به دستت آوردم. هیحرفا چ نیولت کنم؟ا-اردوان

 ؟یخوایم یاز جوون من چ-دمیهم کش یرو تو اخمام

مال  وامخیتو رو م یستین یتو هم مستثن ارمیباشه که من بخوامش و نتونم به دستش ب یتا حاال نشده دختر-اردوان

 .یسهم من یمن

 

 ...مگه من کاالم که حق تو باشم.یور هی کهیگفتم:ببند گاله رو مرت تیعصبان با

 حق رو از چنگم در آورد. نیا ،یاما بهزاد عوض یگفت:آررررره تو حق من یبا لحن خاص اردوان

 ناز شست آقا بهزاد خوب حالت رو گرفت.-زدم یپوزخند

 .ومدیحرفم به مزاجش خوش ن نکهیا مثل

 آورد کلمیبه ه یفشار

 ؟یدل بهزاد و خانوادش جا کرد یخوب خودت رو تو نکهیمثل ا هیچ-

 همون لحن گستاخم گفتم:کردم که کردم...توروسه ننه؟؟؟ ای

 .رهیچنگال من اس یپا تو زیگر ین آهواما اال-اردوان
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 یبکن یتونینم یغلط چیبودم اما گفتم:ه دهیترس نکهیا با

 و تماشا کن. نیپس بش-اردوان

 ییوهم داشتم که اردوان چه بال ادیز یلیخ دمیترسیکل وجودم رو در بر گرفت زانوهام شروع به لرزش کرد م ترس

 .ارهیسرم م

 کردم که من صورتم رو بر خالف اون چرخوندم. کیسرش رو نزد اردوان

 .دیکش یقیگردنم برد و نفس عم ریرو ز سرش

 دهنم گذاشت. یمتوجه شد و دستش رو رو عیبزنم که سر غیج اومدم

 به گردنم زد که چندشم شد. یبکنم بوسه ا تونستمینم یکار چیه

 .ادیکم آورده بودم و کم مونده بود اشکم درب نفس

 .دیصدام رو شن یدلم خدا رو صدا زدم که انگار یرو خوندم و تو اشهدم

 ازم فاصله گرفت و چند قدم عقب رفت عیکه اردوان سر دیبه گوش رس یخش خش یصدا

 .گردمیمنتظرم باش برم-وار جلوم گرفت دیرو تهد انگشتش

 به سرعت به ته باغ فرار کرد. بعد

 شد. داریدرختها فرشته نجاتم پد یالبه ال از

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-بهزاد

 حالت خوبه؟-اومد کیکه نزد دیچهره ام د یتو یچ دونمیکردم که نم یبهش نگاه م رهیخ نطوریهم

 .ستین یزیزدم گفتم:نه چ یکه نفس نفس م همونطور

 شر بشه. دمیترسیاز اردوان نگفتم م یچیه

 گذاشت که با تعجب بهش نگاه کردم. میشونیپ یرو رو دستش
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 ؟یداغ نقدریتو چرا ا-بهزاد

 دستش گرفت ینگفتم که بازوم رو تو یچیه

 حالت خوبه؟ یمطمئن-

 آره تکون دادم. یرو به معنا سرم

 .هیبق شیخوب پس برو پ لهیخ-بهزاد

 ؟یاگه اردوان باشه چ ییتنها یعنیدلم خونه کرد برم  یتو ترس

 ؟یایترس گفتم:تو نم با

 قدم بزنم. خوامینه م-رو تکون داد سرش

 سرعت حرکت کردم. با

 .دمیبه ساختمون باغ دو دنیرس تا

 فرش پهن کردن. نیزم یرو دمید دمیرس یوقت

 گردم. یساعته دنبالت م هیتو  ییگفت:کجا دنمیدفعه پگاه با د هی

 شده؟؟؟ یزیچ-

 .نمیدستم رو گرفت و مجبورم کرد بش پگاه

 در آورد و جلوم گذاشت. فشیک یخرت پرت از تو یسر هی

 لبم نشست. یها نگاه کردم لبخند رو لیوسا به یوقت

 .میکن یمنچ باز ایب-پگاه

 .یبه باز میرو تکون دادم و شروع کرد سرم

 .میکرد یداد م غیو ج میداد یم جانیه یپگاه ه منو
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 .میکن یباز بالیوال دییما تموم شد به دفعه ساسان گفت:خانم ها بفرما یباز یوقت

 شهرزاد نه برگ چغندر. گنیخوب به من م یسخت بود ول کمیمنتها من با اون پاشنه ها  میبلند شد همه

 .کنمینم یبود که که بهزاد گفت باز نجایمشکل ا اما

 ؟یکنینم یباز یواسه چ-به طرف بهزاد رفتم تیعصبان با

 .نیفضوالش ک نمیبب نکهیا یبا همون لحن سردش گفت:برا بهزاد

 زدم یپوزخند دمشیکش یدست بهزاد گرفتم و همونطور که م منم

 .نمیبب ایزود باش ب هیک یدیخوب حاال فهم-

 کرد. یگرد شده بهم نگاه م یداشت با چشما بهزاد

 شروع شد. یو باز دنیهورا کش هیهمه  وستیبهزاد به جمع ما پ یوقت

 کردن. یم یخوب باز یلیپسرا خ نیا المصب

 کرد. یم یهم باز یجد یلیبهزاد که خ مخصوصا

 که باعث خنده پسرا شد. میافتاد نیزم یو رو میکه چند بار بهم خورد ایپر منو

 خورد. یتکون نم ادیز شیخانومم که به خاطر حاملگ پگاه

 زد. یضربه نم ادیشد ز یخانم هم چون ناخونشون اوف م ایپر

 تونستم. یدادم اما باز هم با اون کفشا نم یبه خودم تکون م کمیکه  میمن بود فقط

 .مینهار بخور میو قرار شد بر دیرس انیبه پا ونیبا برد آقا یباز

 کردن. یپگاه شروع کردن به ساالد درست کردن مردها هم جوجه کباب درست م ایپر

 .ستادمیباغ ا یحرکت کردم و روبه رو آروم

 اردوان بود. ریدر گ ذهنم



 عهپرنسس قل

 
284 

 

 کرده بود. بیکرده بود نکنه ما رو تعق دایپرو  نجایا یچطور آخه

 نکنه اون... گمی...مگمیدفعه ذهنم رفت سمت ب هی

 خدمتکار. هیبا اردوان داره اونم اردوان با  یرو تکون دادم نه...نه...امکان نداره آخه اون چه سر سر سرم

 ه؟یخواد ارتباطش با بهزاد چ یم یاردوان از جون من چ اصال

 کار خالفِ؟؟؟؟ یبهزاد هم تو یعنیآدم خالفکاره  کیطور که مشخصه اردوان  نیا

 

*** 

 

 گذشت. یاز برگشتنمون از باغ م یروز چند

 روز بعدش مادر پدر بهزاد برگشتن خارج. چند

 موقع رفتن اونا بهزاد چقدر حالش خراب بود. دونهیم خدا

 از اون نداشتن. یپدر مادرش هم دست کم البته

 سفر آخرت. رهیکرد دور از جون داره م یقلعه نگاه کرد که آدم فکر م نیبا حسرت به بهزاد ا نقدریخانم ا پروانه

 ه؟یکارها چ نیا یگرد یبرم گهیمن چند وقت د زیعز خوب

 شهر. یاطراف ها ینیزم کیسر  میبود فرداشب با بهزاد بر قرار

 .میبر میخوا یبهم نگفت که چرا م یحت

 .میباش که بر بهم گفت آماده فقط

 گذرهیم یمردک چ نیسر ا یتو ستیمعلوم ن اصال

 جمالتش بو داره!!!! ییجورا هیکه  زنهیبهم م هیحرفاش رو با کنا میاومد نکهیهم بعد از ا گمیب
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 .میتا حدالمقدور شب برس میافتیاتاقم نشسته بودم عصر قرار بود راه ب یتو آماده

فرمودن که لباس  هیبهزاد خان توص میبر میخوا یبود و ما هم معلوم نبود به کدوم نا کجا آباد م یهوا رو به سرد چون

 گرم بپوشم.

سرم کردم و کاله شال گردن  کیکوچ یروسر هی دمیپوش یکاله دار چرم مشک یپالتو هیبا  دیشلوار کتون سف هی

 رنگم رو برداشتم. دیسف

 .ادیرنگم رو پام کردم و منتظر شدم تا بهزاد ب یمشک یها چکمه

 بود داخل شد. دهیپوش یکت مخمل مشک هیبا  رهیت نیکه شلوار ج یدفعه در اتاقم باز شد و بهزاد در حال هی

 ؟یآماده ا-بهزاد

 آره تکون دادم. یبه معنا سرم

 نشده. ریتا د ایزود باش ب-بهزاد

 اد از سالن خارج شدم.رو برداشتم و همراه بهز کمیکوچ یپشت کوله

 رو حرکت داد. نیماش کافیت هیبهزاد شدم و بهزاد استارت زد و با  یفرار سوار

 دمیکه پرس میراه بود یتو

 از شهر؟ رونیب میقراره بر یچ یبپرسم برا تونمیم-

 گفت:نه... عیسر یلیبود خ یهمونطور که حواسش به رانندگ بهزاد

 حرف رو نداشتم. نیجوابش کپ کردم انتظار ا از

 و سرم رو به طرف پنجره چرخوندم. دمیهم کش یرو تو اخمام

داره دور اطرافم اتفاق  یبفهمم چ دیشدم انگار نه انگار که منم آدمم با یمنو باش عاشق چه آدم الغوزیدرک پسر  به

 .افتهیم

 بهزاد به گوشم خورد یدفعه صدا هی
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 کنم. یداریرو خر نیزم هی ییروستا هیبه  کینزد یعنیاز شهر  رونیاز نقاط ب یکی یقراره تو-

 دمیطرفش برگشتم و دوباره پرس به

 ؟یخوایم نیزم یخوب واسه چ-

 به،طرفم انداخت ینگاه مین بهزاد

 ...نمارستایداره نه ب یاریبه هیفقط  کشینزد یدرست کنم همون روستا مارستانیب هیبسازمش و  خوامیچون که م-

 !!!کنهیم یکار نیبهزاد داره همچ شدیتعجب به بهزاد نگاه کردم باورم نم با

 هستن. کیکار باهم شر کی یباور کنم که بهزاد و اردوان تو تونمیمواقع نم یبعض

بهزاد مغرور هست اما  یشد یعاشق خوب آدم یدلم با خودم گفتم نه اشتباه نکرد یمهمون لبام شد.تو لبخند

 همون پسره که منو از دست اردوان نجات داد. نیداره...ا یما قلب مهربونارومِ...غد خشن هست ا

 آهنگ بزارم که بهزاد هم با تکون دادن سرش بهم اجازه داد. هیکه  تونمیخودم جرعت دادم و گفتم م به

اب انتخ از اون ها همون رو یکی دنیکردن آهنگ ها با شن نییرفتم و بعد از باال پا نیبه طرف ضبط ماش یخوشحال با

 کردم.

 

 هست لبخندت چه کرده با قلبم ادمی شهی)هم

 

 کم کم یمراول یخواهیبه جان من نم نم م یباریم

 

 عشقت  یکرد یکه دلبر ییآنجا یمراگاه ببر
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 یشب گرد یدل دارد هوا یبه قلبم آورد را

 

 تو دارم دوباره امشب یهمه کس کارم هوا ارمی

 

 امان باران ببارد امشب یوقفه ب یاز آسمان ب دیبا

 

 شعر بخوان یبه دلم گرچه عذابم کن خوش

 

 دل به من یکه ده یبه روز یوا یشعر که خوابم کن 

 

 ستیالف ن یمن مهیتو ن نکهیا یاحساس خرابم کن عزم

 

  میهیهردو شب ستینکن پنبه که انصاف ن رشته

 

 ستیتو مثل دل ساده من صاف ن یمو مگر

 من( مهین ونی)حامد هما

 

 اون بودم. ادیآهنگ متوجه شدم چقدر من بهزاد دوست دارم چون تمام طول آهنگ به  دنیباشن

 زده شد. یمن زدم نه از جانب بهزاد حرف یبه مقصد نه حرف دنیتا رس گهید
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 هشت شب بود. یشده بود ساعت طرفا کیتار هوا

 کرد. یم یو بهزاد داشت رانندگ میجنگل بزرگ بود هیدل  یتو

 کردم. یوحشت آور جنگل نگاه م یکیشب و به تار یاهیپنجره به س از

 توقف کرد. یدفعه ا هیخورد و  یتکون بد نیدفعه ماش هی

 ده.ش یچ نمیجا باش تا کن بب نیتو هم-دفعه بهزاد کمربندش رو باز کرد هیو  میبهزاد با تعجب بهم نگاه کرد منو

 شد. ادهیپ نیتکون دادم که بهزاد از ماش یسر

 نگاه بهش انداخت. هیرو زد باال  نیماش اپوتک

 نشست. نیثمره درش رو بست و اومد داخل ماش یرفت که ب یباهاش ور م یا قهیدق چند

 شده؟ یچ-

 کرد به همون منوال هم جوابم رو داد یم یبا انگشتاش باز بهزاد

 .ادیب رکاریتعم نکهیمگه ا ستیدرست بشو ن یچه مرگش زده ول نیدونم ماش ینم-

 ادیبخواد ب یبعدش هم کس میهست یما کدوم جهنم دره ا ستیمعلوم ن رکار؟االنیتعم-به اطراف انداختم ینگاه

 نه االن. ادیصبح م

 اد؟؟؟یاآلن م یپس فکر کرد-بهزاد

 م؟یکن کاریچ دیپس ما تا صبح با-

 .میبمون نیماش یتو ادیم رکاریکه تعم یتا زمان دیبا-بهزاد

 م؟؟؟یکن ریجنگل دراندشت س نیا ینه امشب تو یگرد شد وااااااا چشمام

 ؟یقبرستون نیا یگرفته تا صبح تو تیتعجب گفتم:نکنه شوخ با

 ؟یترسینکنه م هیچ-زد یپوزخند بهزاد
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 .ترسمیگفتم:آره م تیچشماش نگاه کردم و با جد یتو

 به روبه رو زل زد دیرو د میلحن قاطع و جد یوقت بهزاد

 هم هست. یا گهیراه د هیخوب -

 .گهیم یچ نمیپا گوش شدن تا بب سرتا

 افراد. نیاز ا یکیخونه  میو شب رو اونجا بگذرون میبر تونمیروستا هست م هی یکینزد نیهم-بهزاد

 خونه اشون؟ دنیمارو راه م یخوب فکر کرد یهست ول یفکر خوب-

 ...گهید میکنیم دایپ یبهونه ا هی-بهزاد

 کنارم قرار گرفت. نیماش یو بهزاد بعد از قفل کردن درب ها میشد ادهیپ نیاز ماش ییگفتم که دوتا یا باشه

 .میرفت یم شیبه شونه پ شونه

 .دمیرو د ییروستا یخونه ها ییمن روشنا میدل جنگل که خارج شد از

 .دمیو دستام رو بهم کوب دمیبه هوا پر یخوشحال با

 با تعجب بهم نگاه کرد خودم رو جمع جور کردم بهزاد

 .نیزده شدم هم جانیه کمی...زهیاممممم...چ-

 تاسف تکون داد و جلوتر از من حرکت کرد. یاز رو یسر

 گرفته بودن. یعروس یانگار ومدیسر صدا م یدفعه از خونه ا هیسرش به راه افتادم که  پشت

 .میو به سمت همون خونه حرکت کرد مینگاه به هم انداخت هی

 ودن.کرده ب یرو چراغون یدر چوب تمام

 آورد. رونیسرش رو ب ینگذشت که در باز شد و پسر بچه ا یکه چند دیبا مشتش به در کوب بهزاد

 فرصت حرف زدن به ما بده به سرعت داخل رفت. نکهیما تعجب کرد و قبل از ا دنیباد
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 شدن. انیپسر جوون در درگاه در نما هیهم تنش بود  به همراه  یکه لباس محل رمردیپ هیاز اون  بعد

 ن؟یدار یبا لهجه گفت:کار رمردیپ

 میتونیم میپناه آورد نجایهمون به ا یخراب شد برا نمونیماش میما از، شهر اومد-کردم یدست شیاز بهزاد پ زودتر

 م؟یشما بگذرون شیامشب پ

 دفعه چهره اش بشاش شد هینگاه هم به سمت ما انداخت  هینگاه به پسر جوون انداخت و  هی رمردهیپ

 خداست بفرما داخل بفرما... بیچرا که نه دخترم مهمان حب-

 در کنار رفت اول من داخل شدم و پشت سرم بهزاد داخل شد. یجلو از

 نداشتن. ادیکرده بودن اما مهمون ز یبود که چراغون اط،بزرگیح هی

 بود و مهمون ها رفته بودن. کیکوچ یعقد بندون هیطور که معلوم شده بود  نیا

 پهن کردن و همه دور اون نشستن. اطیح یوت یا سفره

 .میبهزاد هم کنار هم نشست منو

 که از همون اول شروع کردم به گرم گرفتن با تک تک افراد حاضر. من

 زد. ینم یحرف شدینم دهیاز اون پرس یزیبهزاد ساکت بود و تا چ اما

 بودن. یمهمون نواز یغذا گذاشتن کال آدما یکل جلومون

 دفعه بهزاد دم گوشم گفت:تمومش کن لطفا هیکردم که  یبا غذا خوردن خودم رو خفه م داشتم

 رو تموم کنم. یتعجب بهش نگاه کردم و چ با

 رو؟ یچ-

 .یخفه کرده خودت رو تا خرخره پر شد-به ظرف غذام اشاره کرد بهزاد

 نخوردم. یزیگفتم:اوووو هنو که چ یالیخیب با
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 رومون نشستمرده روبه  ریدفعه همون پ هی

 روستا؟ نیاومد یخوب حاال واسه چ-

 .دیهست یاتون مشخص شهر افهیق پیاز ت-ادامه داد میبگ یزیما چ نکهیاز ا قبل

 یحیتفر هی میاومد میدیشن یادیز یها فیروستا تعر نیما از ا دیدونیآره درسته آخه م-زدم یگله گشاد یلبخند

 خراب شد. نیکه خوب از شانس بدمون ماش میبکن

 ن؟یبود دهیرو شن نجایا یها فیبودم اسمش مش قاسم گفت:تعر دهیکه فهم رمردهیپ

 نه راستش...-بهزاد

 .نجایمردم ا یکردن مخصوصا از مهمون نواز یم فیتعر یلیخ گهیبله د-دمیبهزاد فشاردادم و وسط حرفش پر دست

 همه دروغ. نیمنو ببخش به خاطر ا ایخدا

 دختر؟ یگیدروغ م یاسه چدفعه بهزاد آروم دم گوشم گفت:و هی

 کن. فیتو هم تعر کمی شهیازت م یبهتر ییرایپذ یبباف سمونیهمه آسمون ر نیاگه ا نیبب-

 تاسف تکون داد یبه معنا یسر بهزاد

 که متوجه بشن. یستین نینگران ا یگیدروغ هم م یکنیمجلس مردم شرکت م یتو یکشیتو خجالت نم-

جشن افراد  یتو یبهزاد...تجربه ثابت کرده هرچ الیخیگفتم:ب خوردمیلقمه غذا دهنم گذاشتم و همونطور که م هی

 تر... نیدلنش یمهمون شتریب

 .هشینم دایاز شهرزاد پوست کلفت تر پ ایدن یظرف غذا برداشت و با پوزخند گفت:آره آره...درسته آخه تو هی بهزاد

 .رمیگ یگفت به من گفت پوست کلفت االن حالش رو م یچ نیموندم!!!ا ینطوریهم

 زدم و ظرف غذا رو از دستش گرفتم که با تعجب بهم نگاه کرد. یمتقابال پوزخند منم

 .رهیبم یهستن پس بهتره از گرسنگ یو استاندارد کیآدم ش یلیخ یبهزاد تهران یچون که آقا-
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 بده بابا من گرسنمه. یکنیم کاریچ-بهزاد

 ه؟یارتباط شما با هم چ یدفعه مش قاسم گفت:راست هیکه  میکرد یبهزاد سر ظرف غذا دعوا م با یطور نیهم

 ...یراستش ما تو-کالهم کردم و گفتم یاز موهام رو تو کمی

 .میما نامزد-دفعه بهزاد دستش،رو دور شونه ام انداخت و منو به خودش،فشرد هی

 گفت یچ نیخود به خود گرد شد جان ا چشمام

 .دنیشروع کردن به دست زدن و زنها کِل کش همه

 .ینه تو هم راه افتاد-زدم یلبخند حرص هی

 با توعه. ینیاز اثرات بد همنش-ازم فاصله گرفت بهزاد

 نگفتم. یزیشدم و چ ساکت

 شستن ظرف ها بهشون کمک کنم که دخترا نزاشتن. یتو خواستمیم میسفره رو جمع کرد میکه شام خورد یوقت

 .میشد یمیآشنا شدم و با هم صم باهاشون

 بودن. ییایخوب و با حجب ح یلیخ یدخترا

 سوال بپرسم شهرزاد جون؟ هی تونمیبود گفت:م حانهیکه اسمش ر شونیکی

 .زمیچرا که نه عز-زدم یلبخند

 ؟یآشنا شد یبا نامزدت چجور-ه بود انداخت ستاینگاه به سمت بهزاد که کنار مردا ا هی

 بگم... یداختم و سرم رو تکون دادم خوب حاال چنگاه به بهزاد ان به

 خووووب. یشب بارون هی زمیعز یدونیبا لبخند گفتم:م افتمی آهان

 باهم گفتن خــــــــــــــــــــــوب. همه
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سوپر من وارد شد و منو از دست اونا  هیافتادم بهزاد مثل  یناخلف یآدما ریگ یسر هیآهان جونم براتون بگه که -

 نجات داد.

که بهزاد منو از  نهیاز ا ریداشت مگه غ یکینزد قتیخوب باز هم به حق یول گمیهمه دروغ م نیمنو ببخش که ا ایخدا

 دست اردوان خالص کرد.

 اردوان تن بدنم شروع به لرزش کرد. یاداوریباز هم با  یوا

 .کیچه رمانت یاز دخترا گفت:وا گهید یکی سایپر

 .کنمیدروغ سرهم نم نقدریو ا دمیزدم و سکوت کردم الل بشم بهتره حداقل جرم زبونم رو نم یلبخند

 .دییدفعه بهزاد به طرفم اشاره کرد به طرفش رفتم که گفت:گاومون زا هی

 شده؟ یچ-

 .میهست یمنو تو نامزد عقد کننیفکر م نایا-به دور اطرافش،انداخت ینگاه بهزاد

 ه؟یخوب مشکلش چ-تکون دادم یسر

 مشکله... هیقض نیسرتاسر ا-بهزاد

 شده؟ یتا متوجه بشم چ یواضح حرفت رو بزن شهیم-

 .میاتاق مستقر بش کی یمنو تو تو دیبا میبمون نجایگفتن اگه قرار باشه امشب ا نایا-بهزاد

 .دیحرف سوت کش نیا دنیبا شن سرم

 جنازه ام رد بشن. یاز رو نکهیاتاق باشم عمرا مگه ا کی یمن با بهزاد تو یچ

 ..شیخوب من پ یواسه چ یگیم یچ فهممیمن که نم-

 منو تو هست. یاتاق برا کیامشب...چون مهمون دارن همه اتاق ها پره و تنها  شهینم-وسط حرفم دیپر بهزاد

 .یخودت بخور دیحاال هم چوبش رو با میمنو تو نامزد یتو بود تو به دروغ گفت ریگفتم:تقص تیعصبان با
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 دروغ گفتن تبهر ندارم. یکنم که مثل تو تو کاریخوب من چ-هاش کرد بیج یرو تو دستاش

 شدم نهیبه س دست

ار ک نیمنو به ا تونهینم یگردم و کس یعنوان هم از حرفم بر نم چیبه ه مونمیاتاق نم کی یبه هر حال من با تو تو-

 مجبور کنه.

 

 

 

 

 اتاق نگاه کردم. یواب پهن کرده تورخت خ به

 رو باز کرد و اون رو از تنش خارج کرد. رهنشیپ یکتش رو از تنش در آورد دکمه ها بهزاد

 نخوره. کلشیانداختم تا نگاهم به ه نییرو پا سرم

 اتاق باشم. کی یشدم که با بهزاد تو مجبور

 سرش گذاشت و به سقف زل زد. ریپتو قرار گرفت و دستاش رو ز ریگوشه رخت خواب رفت و ز هیبه  بهزاد

 و کالهم رو از سرم برداشتم و موهام رو باز کردم. دمیبه صورتم کش یدست

 بودم. دهیبلند پوش نیلباس آست هی رشیرو از تنم خارج کردم ز پالتوم

 خت.و بهش نگاه کردم نگاهش رو از سقف گرفت و به من دو ستادمیسر بهزاد ا باال

 شده بود یخواست یلیچهره اش افتاده بود و خ یماه تو نور

 .میبهتره اتمام حجت کن میباش نجایاگه قرار باشه باهم ا-

 بگو.-بهزاد
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 معذبم. یلیهمون االن خ یاتاق تنها نبودم برا یپسر تو هیمن تاحاال با  نیبب-

 خنده که کپ کردم. ریچنان زد ز بهزاد

 یدستش نگاه م کی دیسف یداشتم به خنده و دندون ها دیخند یدم چقدر قشنگ مبو دهیخنده اش رو ند تاحاال

 کردم.

 دفعه خنده اش رو خورد و دوباره پوزخند زد. هی

 .یاون لبات رو کج نکن نقدریرو ببرن که ا مردشورت

 .یدیاتاق تنها نخواب یچقدر هم که تو تا حاال با من تو-بهزاد

 یها خوبه بغلش هم رفته بودم االن داشتم جانماز آب م گهیاصفهان بود...عه راست م یمنظورش به شب ها دمیفهم

 .دمیکش

 خودم رو حفظ کردم موضع

 طرف. نیها تو اون طرف جوب منم ا ینزد یبه هر حال دست به من زد-

 هوا تکون داد یدستش رو تو بهزاد

 .دنیتر از تو برام صف کشبرو بابا مگه آدم قحطه به تو دست بزنم من لب تر کنم صدتا به-

 .دیخودش و پشتش رو بهم کرد و گرفت خواب یرو دیپتو رو کش بعد

 م.بود دهیاالن من راحت کنار دو سه تا دختر خواب یگفتیتو اگه دروغ نم شعوریحرصم گرفته خوب پسره ب یلیخ

 .یشاخ دار یاونم چه دروغا یمگه خودت دروغ نگفت خوب

 از نشد.من دردسر س یخوب دروغ ها اما

 

 .خورهیاصال تکون نم دمیکه د دمیو پتو رو کش دمیگوشه رخت خواب دراز کش هی منم
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 بهزاد پتو رو بغل کرده. دمیپشتم نگاه کردم که د به

 .کنهیکار رو م نیاز لج من ا نکهینه...مثل ا دمیکه د دمیکش چندبار

 خودم قرار گرفت. یبهزاد کنار رفت و رو یکه تمامش از رو دمیدفعه چنان پتو رو با شدت کش هی

 .دیبهزاد از پشت به گوشم رس یدفعه صدا هی

 ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار چیه-

 .کنهیشده و داره با اخم بهم نگاه م زیخ مین دمید برگشتم

 کار هست؟ نیدر ا یمشکل دمیخودم کش یگفتم:پتو رو رو یالیخ یب با

 .خوامیمنم پتو م ینداره ول یمشکل رینخ-بهزاد

 به طرفش،برگشتم کامل

 از سرما سگ دون بزنم. یبغلت انتظار دار یتو یهمه روگرفت یوقت-

 آره بزن...-بهزاد

 .دیچیو دور خودش پ دیمن کش یپتو رو از رو بعد

 .دیکه بهزاد هم از اون طرف محکم پتو روچسب دمیکش تیعصبان با

 مثل بچه ها. میود...شده بدیکش یاون م ی....هدمیکش یمن م یه

 مــــــــــال منه.-دمیپتو رو کش غیبا ج آخر

 پتو رو ول کرد و با تعجب بهم نگاه کرد. یحرف چیکنم از صدام شوکه شد چون بدون ه فکر

 فرابنفشم شوکه شدم. غیاز صدا و ج خودمم

 نگاهم رو به اطراف چرخوندم و صدام رو صاف کردم. کمی
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...نه من...پس بهتره منصفانه یایچون نه تو کوتاه م میرسینم ییجدال به جا نیخوب با ا-رو پشت گوشم زدم موهام

 .میقسمت از پتو رو تصرف کن هیهرکدوم از ما 

 .میو مثل بچه آدم کپه امون رو گذاشت میدیخودمون کش یو پتو رو رو میمن و هم بهزاد پشتمون رو بهم کرد هم

 رو با زبونم تر کردم لبام

 ریامممم...خوب...شب بخ-

 .ریهم آروم گفت:شب بخ بهزاد

 رو بستم و کم کم خواب بود که مهمون چشمام شد. چشمام

 

*** 

 

 

بالشت ببرن مثل سنگ  نیجسم سفت قرار گرفته بود اه مرده شور ا کی یدرد گرفته بود سرم رو یبدجور گردنم

 سفته.

 که شپلق صدا داد. دمیبه بالشت کوببا کف دستم  تیزور عصبان از

 .یپشت گردن کس یبود که محکم بزن نیصداش،مثل ا دهیصدا م ینجوریمگه بالشت هم ا وا

 کرد. ی...چشماش باز بود داشت بهم نگاه مدمیرو باز کردم که صورت بهزاد روبه روم د چشمام

 کجاست؟ نجایاصال ا میمن ک هیک نیا

 که؟یبه من نزد نقدریاومد خوب پس بهزاد چرا ا ادمی زیکم همه چ کم

 م؟یشد یشکل نیاوه اوه ما چرا ا دمیخودم و بهزاد انداختم که د تینگاه به وضع هی
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از دستامم دور گردن  یکیبهزاد بود اون هم با پاهاش کمرم رو قفل کرده بود  کهیشکم برهنه و شش ت یمن رو سرم

 بهزاد بود.

 م؟یبود دهیبچه آدم خواب نیع شبید ادیم ادمیکه من  ییشد تا جا یجور نیا چرا

دفعه بهزاد پاهاش رو برداشت اما دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و  هیخالص کنم که  تیخودم رو از اون وضع اومدم

 باال. دیمنو کش

 صورتش بود. کیبودم و صورتم نزد دهیبهزاد خواب یرو قیدق گهید االن

 هوا معلق مونده بود. یلختم رو یموها

 حاال؟!؟؟ یعجله بود نیکردم که از بغلش خارج بشم که گفت:کجا با ا تقال

 ولم کن.-چشماش نگاه نکنم همونطور که نگاهم به گردنش بود جواب دادم یکردم تو یم یسع

 مگه جات بده.-بهزاد

 زشته بهزاد. نهیبیم ادیم یکیاالن -

 .ادیزن شوهر نم هیاتاق  یکس تو چیگفت:نگران نباش ه یبا لحن خاص بهزاد

 حرف سرم رو بلند کردم و با تعجب بهش نگاه کردم. نیا دنیشن با

 طوره. نیو ظاهرا که ا میفعال منو تو زن شوهر-ادامه داد بهزاد

 بکنم. یغلط هیعنان از کف بدم و  دمیترسیبه بهزاد رو تحمل کنم م یکیهمه نزد نیتونستم ا ینم

 ؟یکالفه ا نقدریچرا ا-بهزاد

 بهزاد ولم کن. کنمیخواهش م-دمیکش یقیعم نفس

 دفعه رنگ نگاهش عوض شد و آروم دستش رو از دور کمرم باز کرد. هی بهزاد

 بلند شدم و پشت به بهزاد نشستم. عیسر
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 قلبم قرار دادم و چشمام رو بستم. یرو رو دستم

 بهزاد زنگ زد... یدفعه گوش هی

 .برداشت جواب داد بشیج یتو از

 .نیماش ریتعم یبود و اومده بود برا رکاریتعم نکهیا مثل

 .رونیرفت ب یحرف چیو بدون ه دیلباس پوش بهزاد

 سرم نکردم. یو روسر دمیبهزاد رفت پالتوم رو پوش نکهیاز ا بعد

 رو سرم کردم و تمام موهام رو داخلش فرو کردم. کالهم

 همه در حال رفت آمدن. دمیاتاق خارج شدم و د از

 .شدنیروستا بود و همه صبح زود بلند م نجایباشه ا یهرچ

 خوردم منتظر بهزاد نشسته بودم. یخوشمزه ا یصبحونه محل نکهیاز ا بعد

 که بهزاد رفته بود. شدیم یدو ساعت یکی

 

 .میکرد یاز همه خداحافظ میبهزاد اومد عزم رفتن کرد یوقت

 .میکردن و ماهم بعد از تشکر از زحماتشون از خونه خارج شد یخوشبخت یقاسم و زن مهربونش برامون آرزو مش

 .میبعد از بستن قرار داد به طرف مشهد حرکت کرد نیسر همون زم میرفت میشد نیسوار ماش یوقت

 زدم نه بهزاد. یراه نه من حرف یتو

 بود. نیریتجربه ش هی روزیکردم اتفاقات د یفکر م نیمن داشتم به ا میفکر بود یسخت تو هردومون

 توهمِ. هیخواست فکر کنم همش  یجالب بود که دلم نم نقدریهمسر بهزاد بود ا حس

 ازش دل بکنم. تونمیکه نم یهم دوستش دارم به قدر یلیبهزاد دوست دارم خ من
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 روز ازش جدا بشم اون روز روز مرگ منه. هی اگه

 

 

*** 

 

که با  رونیسر رفت ب هیاتاقش بود فقط  یامروز بهزاد اصال شرکت نرفت و همش تو میاتاقم نشسته بود یسحر تو با

 و خراب برگشت. شونیپر یحال

 چش شده بود. دونمینم

 سوال بپرسم شهرزاد؟ هیدفعه سحر گفت: هی

 حتما.-

 رابطه تو ماهان در چه حده؟-پا اون پا کرد نیا کمی سحر

 تعجب کردم. شیسوال ناگهان از

 .میخوب معلومه ما فقط همکار-مکرد یا خنده

 فکر کنهً  ینجوریفکر نکنم آقا ماهان ا یگفت:ول یبا ناراحت سحر

 بود؟ یحرفا چ نیحرفش کپ کردم منظورش از ا از

 دمیشک پرس با

 ؟ینگران نقدریا یتو واسه چ ستین نطوریاصال هم ا-

 از حرفم جاخورد دست پاش رو گم کرد یانگار

 خ...خوب...م...من منظورم نداشتم.-
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 گذره؟یم یمنو ماهان چ نیبرات مهمه ب نقدریچرا ا یچرا داشت-

 انداخت و سکوت کرد. نییپا سرش،رو

 نه؟ یدوسش دار-

 ؟یگیم یچ یشدت سرش،رو بلند کرد و با تعجب گفت:دار با

 راستش رو به من بگو. یانکار کن یتونینم-

 آره-دهن باز کرد باالخره

 خوبه. یلیخ نکهیخوب ا-زدم یلبخند

جا گذاشته  ششیعمارت قلب منم پ نیمن عاشق ماهان بودم با رفت امدهاش به ا یایتو ب نکهیقبل از ا یدونیم-

 شد.

 .نیایبهم م یلیتو ماهان خ-

 زد  یپوزخند سحر

 مپلمیکه به زور د یدختر هیکرده من  لیپسر تحص هیخدمتکارم اون  هیمن  یفراموش کرد نکهیمثل ا یلیآره خ-

 .میخوریرو گرفتم ما اصال بهم نم

ن نه م میرسیبهم نم چوقتیکه ه میهست یمواز یخودم افتادم آره حق با سحر بود...ما ضلع ها ادیحرفاش  دنیشن با

 به بهزاد نه سحر به ماهان.

 دستم گرفتم یدادن بهش دستاش رو تو یدلدار یبرا اما

  کنهینگو سحرجان توکلت به خدا باشه مطمئن باش اون بهت کمک م ینجوریا-

 کرد. دییزد و با سر حرفام رو تا یلبخند سحر

 بهزاد چش شده؟ یدونیبهزاد گفتم:سحر تو م یادآوریدفعه با  هی

 شده؟ یچرا مگه چ-سحر
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 باال انداختم یا شونه

 بد بود. یلیاومد حالش خ رونیهم از ب یخودش رفته نه نهار خورد نه شام وقت یاز صبح تو-

 امروز چندمه؟-شد رهینقطه خ هیحرفام آروم به  دنیبا شن سحر

 فکر کنم هشتم.-دمیهم کش یاخمام رو تو یکم

 

 سحر لبالب از غم شد. یدفعه چشما کی

 شده؟ یزیچ-

 نه تکون داد. یبه معنا یسر

 ؟یشد یشکل نیا یدیرو شن خیشده چرا تا تار یزیچ هیگفتم:چرا  یکالفگ با

 گفت:امروز...خوب امروز... یلب باز کرد و به سخت باالخره

 ؟یامروز چ-

 امروز سالگرد فوت خواهر بهزادِ.-سحر

 فوت؟!؟مگه خواهرش مرده؟!! یحرف کپ کردم چ نیا دنیشن با

 

 مگه خواهر بهزاد مرده؟ یگیم یچ-تکون دادم یسر

 ؟یدونست یمگه تو نم-بهم نگاه کرد سحر

 معلومه که نه.-

 آره چند ساله امروز هم سالگردش شده.-سحر
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 یقلعه نگاه م نیحسرت به ا نقدربایساله پس بگو چرا خانوادش ا نیخواهرش مرده اونم چند یعنی شدینم باورم

 کردن.

 خرابه. یلیهمون که بهزاد امروز حالش خ یبرا

 .گهید رمیخوب من م لهیخ-از سرجاش بلند شد سحر

 کردم. یو داشتم به بهزاد فکر م من همون گوشه نشسته بودم اما

 بسته شدن در به خودم اومدم و نگاهم رو بهش دوختم. یصدا با

 سر به بهزاد بزنم. هیحتما برم  دیمن با شهینم ینجوریا

 سرجام بلند شدم و به طرف اتاقش رفتم. از

  شدیم دهیآهنگ تا اتاق منم شن یصدا یحت

 .دادیآهنگ رو گوش م نیپشت سر هم هم یه بهزاد

 آهنگ رو واضح تر بشنوم. یسرم رو جلوتر بردم تا صدا یکم

 آهنگ دلم گرفت غم همه وجودم رو فرا گرفت دنیشن با

 .نداختیگذشته هام م ادیو منو  شدیسرم تکرار م یتو یبان نیام یصدا

 

 نهیبیخوابت رو م هیهست که هر ثان یکی نجای) ا

 

 نهیشیبا نبض ساعت منتظر م میچشمه تقو تو

 

 خونهیاونکه غرقه سکوته دستتو م شهیمه
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 مونهیکه منتظر م فهمهیم یلحظه رو کس درد

 

 دیشب حالمو پرس یتو رفت یوقت از

 

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 دیها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 دیها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود بعد

 

 بود خبریاز تو ب دیکه از راه رس یمسافر هر

 

 ننینکردم خوابتو بب داریساعتارو ب من
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 نمیلحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بش نیا

 

 دیشب حالمو پرس یتو رفت یوقت از

 

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 (دیها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 آهنگ از اول گذاشته شد. دوباره

 .دمینشن یرو پاک کردم و چند تقه به در نواختم اما جواب اشکام

 در گذاشتم و در باز کردم. رهیدستگ یرو رو دستم

 

 

*** 

 

 بهزاد

 

 .دمیاسم بهار دست کش یسنگ قبر گذاشتم و رو یرو رو گلها

 سالگردش بود شد شش سال. امروز
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 دلم گذاشت. یسال شد که رفت و غم نبودنش رو رو شش

 که رفت منم با خودش برد. یروز از دستش بدم اما زمان هیکردم  یفکر نم چوقتیه

 .یو بهزادت رو تنها بزار یبر یزود نیکه به ا یمعرفت باش یب نقدریکردم ا یگفتم:فکر نم آروم

 شده بود. رهیسنگ قبر بود که بهم خ تنها

 کنم که چطور نابودت کردن چطور عذابت دادن. یفراموش نم چوقتیه-

 همه عذاب نکشم. نیتا ا یکاش بود یبود شمیبهار آخ کاش پ آخ

 کرد اما توان شکستنش رو نداشتم. یم ینیگلوم سنگ یتو بغض

 تا قلبم سخت بشه. زمیمحکوم بودم تا سنگ باشم من قسم خوردم که اشک نر من

 به سنگ قبر انداختم. یو نگاه دمیبه کتم کش یبلند شدم و دست آروم

 شده تو. ختهیانتقام خون به ناحق ر رمیکه انتقامم رو بگ یفقط زمان گردمیبهارم برم گردمیبرم

 شدم و به طرف عمارت رفتم. نیماش سوار

 سست به طرف سالن حرکت کردم. ییشدم و با قدم ها ادهیپ نیماش از

 بهار افتادم اون هم مثل شهرزاد سرزنده بود. ادی دنشیدم شهرزاد به استقبالم اومد با درو که باز کر در

 من غرق در افکار خودم بودم. زدیحرف م شهرزاد

  دمینفهم یزیکه آروم تکونم داد و لبهاش تکون خورد اما من باز هم چ دیچهره ام د یتو یچ دونمینم

 زدم و به طرف پله ها رفتم  کنارش

 .دمیکش یم گاریگوشه اتاق نشسته بودم و س هیشام هم نخوردم فقط  ینرفتم و حت نییر پانها واسه

 .دادمیرو هم پشت سر هم گوش م یبان نیام آهنگ

 دفعه در اتاق زده شد اما قادر به جواب دادن نبودم. هی
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 دفعه در اتاق باز شد و شهرزاد سرش رو داخل کرد. هی

*** 

 

 شهرزاد

 

 .گاریس یداخل اتاق شدم...اتاق پر بود از دود و بو کامل

 در رو هم پشت سرم بستم. چرخوندمیکه نگاهم رو دورتادور اتاق م همونطور

 افتاد. دیکش یم گاریاز اتاق کز کرده  بود و س یدفعه چشمم به بهزاد که گوشه ا هی

 نگاه بهم انداخت بعد دوباره سرش رو به سمت پنجره سوق داد. هی

که مادرم رو از دست داده  یمن هم زمان برهیبه سر م یمیچه اوضاع وخ یتو دونستمیکردم م یرو درک م حالش

 حال رو داشتم. نیبودم هم

 رفتم و خاموشش کردم. یقیبه طرف دستگاه موس اول

 خشدار بهزاد به گوشم خورد یصدا

 رو هم روشن کن. ی...اون لعنترونیبرو ب-

 .میحرف بزن دیبا-دمیپاشنه پام به طرفش چرخ یرو

 داد رونیرو ب ظشیزد و دود غل گارشییبه س یپک محکم بهزاد

 .رونیحالم بده گمشو ب ینیبینم یکور-

 .زنهیحرف ها رو م نیا ستیچون حالش خوب ن دونستمیروم نداشت م یریتاث چیه حرفاش

 پام له کردم. ریرو از دستش گرفتم و ز گاریهمون منوال به طرفش رفتم و س به
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 ؟یکنیم یچه غلط یمعلوم هست دار چیگفت:ه تیبا عصبان زادبه

 ؟یکنیم کاریچ یخودت دار-مثل خودش جواب دادم منم

 .ستیشهرزاد حالم خوش ن رونیبرو ب-بهزاد

 دمیبه پشت گردنم کش یدست

 با من حرف بزن بهزاد. نجامیا نیهم یمن هم برا-

 ...یچیمن ه یاز زندگ یدونیم یباتو...هه تو چ-زد یپوزخند بهزاد

 ؟یدونیم یمن چ یتو خودت از زندگ-شدم رهیدادم به روبه رو خ هیتک وارینشستم و به د کنارش

 دمیکش یقیعم نفس

 

 .میغم و شاد بود یخانواده ب هیما  یزمان هی-

ز رو ا زیهمه چ مونیزندگ یآدم تو هیبا پا گذاشتن  یشب بارون هیاما  میکم نداشت یچیخانواده ثروتمند که ه هی

 .میدست داد

 و ادامه دادم دمیصورتم کش یرو یدست

 

رو که به  ییکرد گرچه پدرم از اول هم پول ها یاون با پدرم وارد معامله شد هه معامله که چه عرض کنم اختالس م-

 برام مهم نبود. یچیغرق لذت بودم که ه نقدریدست آورد از راه حالل نبود اما من ا

کار کرد  نیکه مارو وادار به ا یکل اموالمون به حراج گذاشته شد و اون آدم ختیهم رب یورشکست شد همه چ پدرم

 از خودش به جا نزاشت. یاثر نی...کوچک ترنیزم یشد...آب شد و رفت تو بیغ

 ها... ابونیآواره کوچه خ میشد میشبِ از دست داد هیرو  مونیهمه زندگ یوقت

 نو. نیآست تیشناختن هه شده بود حکا یمارو نم یاصال انگار تنرفیپذ یها مارو نم لیکدوم از فام چیه گهید
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 .میاتاق اجاره کرد هینقطه شهر  نیتر نییپا یتو میرفت

پوشش همه  نیشتریبا ب یبودن که حت یفیکث یآدما نقدریدر رفت آمد بودن...ا یجور واجور یاون خونه آدما یتو

 داد. یاحساس معذب بودن بهت دست م

 شهیکه هم یآورد زن یو اون در م نیا یام با کلفت چارهیمادر ب دیکه خرج موادش رو با یمعتاد الابال هیشد  پدرم

 .شستیرو م هیبق یرخت چرک ها دیکرد با یم یپادشاه

 ؟؟؟؟یکردم اما تا به ک یبهش کمک م منم

 حرکت نشسته بود. یکه همونطور ب شدیم یا قهیاما چند دق شستیروز مادر لب حوض داشت رخت م هی

 نیدفعه  پخش زم هیشونه اش گذاشتم که  یبه طرفش رفتم و دستم رو رو دمینشن یصداش زدم اما جواب چندبار

 شد.

ساعته سکته کرده و درجا تموم  میاورژانس اومد گفت که ن یکرده بود وقت خیسرعت به طرفش رفتم تمام بدنش  با

 کرده.

 دونه اش رو تنها گذاشت خودش رو راحت کرد. هی یکیرفت ماه بانو دختر  باالخره

 فاجعه. یعنیدختر  هی یعالم سرم آوار شد...نبود مادر برا یها یتمام بدبخت یمرگ مادرم انگار با

 یکردم چون حوصله نعشه بودنش رو نداشتم صدا یپدرم براش مواد جور م یاز مرگ مادرم شده بودم ساق بعد

 بود. یبد یلیعربده هاش ناقوس خ

 شد. یچ یدونیچند گرم مواد فروخت بعدش هم که خودت م یاز اون هم منو به جا عدب

 .کنهیداره بهم نگاه م دمینگاه کردم که د بهش

 

 .دمیمنم هم کم درد نکش یدیحاال فهم-چشمام رو گرفتم نم

 کرد. ینگفت همونطور بهم نگاه م یزیچ
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 حاال نوبت توعه. یباخبر شد میزندگ یخوب تو از همه رازها-زدم یجون یب لبخند

 بگم از کجا بگم؟ یچ-بهزاد

 دمیلبم رو با دندون جو پوست

گوش  هیخودت اگه  یتو زیامروز سالگرد خواهرتِ برام حرف بزن بهزاد نر دونمیخوب بگو چرا حالت انقدر خرابه م-

 .هیدرد دل پس بدون شهرزاد سنگ صبور خوب یبرا یخوایم

 شروع کرد به حرف زدن یلحن خاص هیو با شد  رهیبه روبه رو خ بهزاد

داشت من پدرم  هیسا مونیزندگ یرو شهیهم یخانواده چهار نفره که خوش هی میخانواده شاد بود هیماهم مثل شما -

 مادرم و خواهر کوچکترم بهار.

 ...ییبایاسم خواهرش بهار بود چه اسم ز پس

 ادامه داد بهزاد

 یم شیرفتم آت ینداشت هرجا م شیاز دستم آسا یشاد سرزنده بودم که کس یمن به قدر نینب ینجوریمنو ا-

 سوزوندم.

 کردم  یم تیرو اذ هیکردم و بق یهمه کلکل م با

 قسمت من هم سرد شدن بود. یانگار اما

 هم قادر به گرم کردنش نبود. دیقطب شمال که تابش خورش هیشدم  من

 پدر رو داشتم. هیبهار حکم  یمن براکه  یبه قدر میبود یمیباهم صم یلیبهار خ منو

 که درسم تموم شد وارد شرکت بابا شدم.  یوقت

 دانشگاهش نامزد کرده بود. یاز پسرا یکیزمان بهار با  اون

 از شرکاش بهم زد. یکیدفعه بابا با  هیرفت که  یم شیپ یخوش یبه خوب یچ همه

 .دیدادگاه کش سیشکل گرفت و کار به پل یاساس یدعوا هی
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 کرده. یم یبابا به اسم شرکت کالهبردار کیشر یانگار

 زندان سکته کرد و تموم کرد. یافتاد زندان و به حبس ابد محکوم شد اما تو کشیشر

 خونه امون لونه کرد. یتازه رو یبدبخت یتموم شد اما انگار زیهمه چ ظاهرا

 ازش،نبود. یشب گذشته بود اما خبر مهیکرد ساعت از ن ریاما د رونیروز بهار رفت ب هی

 بابا. کیبود پسر همون شر یکار ک یدونیم دنیتماس گرفتن و گفتن که بهار رو دزد باهام

ردم ک دشیآخر سر تهد دیفهم یکرد پول...طال...ثروت...اما نه نم یگفتم قبول نم یبهش م یفکر انتقام بود هرچ یتو

 اما گوشش،شنوا نبود.

 شده. دایبهمون خبرداد که بهار پ سیصبح پل فردا

 .رمیبگ لیجنازه بهار رو تحو دیدونستم با یاما نم میرفت یبه سمت آگاه خوشحال

 کردن. دایبا مشخصات بهار رو پ یگفتن جسد دختر بهم

 دایصورت قشنگش پ یرو یزخم کبود یشکستم نابود شدم آره خودش بود بهار من بود که جا دمیجنازه رو د یوقت

 بود.

 گرفتم. شیآت شتریکشته شده ب یچطور دمیکه فهم یقتو

 پرتگاه پرتش کردن. هی نییبه پا نینامردها اول بهش تجاوز کرده بودن بعد با ماش اون

 مرگ بهار خانواده ما از هم گسسته شد. با

 اون...  شیکرد و رفت پ یبهار هم خودکش نامزد

شب مادرم  هیشدن  ریدل دوتا خانواده...کمر شکسته پدرم از غم تنها دخترش پ یاز دست دادن دوتا جوون رو غم

 به سمت انتقام سوق داد. شتریمنو ب

 یکار خالف بود و من هم تو یاون تو میکرد یبا اردوان آشنا شدم و وارد معامله شدم با هم شروع به همکار من

 راه پا گذاشتم. نیهم



 عهپرنسس قل

 
312 

 

 ام...!!!!کنم انتق یفکر م زیچ هیفقط به  من

 مراسم تموم شد پدر مادرم عزم رفتن کردن. یوقت

 خاطر دخترشون اونجا زنده بود. ادیکه  یخونه ا یبودن موندن تو سخت

 زمینره سر خواهر عز ادمیعمارت رو به خاطر سپردم تا  نیفراموش کنم لحظه لحظه ا خواستمیمن موندم چون نم اما

 آوردن. ییچه بال

 .یتو اومد نکهیموند تا ابهار دست نخورده  اتاق

 برگشت و بهم نگاه کرد. دیحرفش که رس ینجایا هی

 ادامه داد یلحن آروم با

 همون اتاق بهار دادم به تو. یهمون اون روز از دست اردوان نجاتت دادم برا یبرا یبهار بود هیشب یلیتو خ-

 .دیکش یمرده متحرک که فقط به خاطر انتقام نفس م هیرو خاموش کرد شدم  میبا رفتنش همه زندگ بهار

 .کنمیروزا برام خسته کننده است که همش احساس درد م نقدریا

 حرفاش تموم شد و سکوت کرد. باالخره

 که بغض کرده بود. دونمیبود اما م رهینقطه خ هینگاه کردم به  بهش

 .زهیخواست اشک بر یمغرور بود که نم یقدر به

 ه اش گذاشتمشون یرو رو دستم

 کن. یخودت رو خال زهیاشک بر تونهیمرد نم هیگفته که  یکن ک هیخودت گر یتو زیبهزاد نر-

 .هیگر ریو زد ز دیچک نییقطره اشک از چشمش پا به

 هاش مردونه بود اما سوزناک. هیگر

 و اشک هام پشت سرهم روان شدن. دیاشکهاش و هق هقش بغض منم ترک دنید با
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 رو به طرفش دراز کردم و بازوش رو گرفتم. دستم

 ام گذاشتم و موهاش رو نوازش کردم. نهیس یرو رو سرش

 کرد. هیکرده دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و شروع به گر دایپ یکه سرپناه یهم مثل بچه ا اون

 دفعه صداش،قطع شد و نفس هاش نامنظم شد. هی

 ام بود خوابش برده. نهیس یهمونطور که سرش رو دمیکه نگاه کردم د بهش

 خواب بغض کرده باشه. یکه تو یبچه ا هیزدم مثل  یبه چهره اش نگاه کردم لبخند یوقت

 دادم. هیتک واریپام گذاشتم و خودم هم به د یسرش رو رو آروم

 رو با دستم فشاردادم و به بهزاد فکر کردم. سرم

 .دونمیخوب م یلیموضوع رو خ نیسخته من ا یلیخ خانواده دنیاز هم پاش دهیکش یپسر چقدر سخت نیکه ا یوا

 هم افتاد و خوابم برد. یشد که پلکام رو یچ دمیکم نفهم کم

 

* 

 

 پلکام رو باز کردم. یصورتم افتاد آروم ال یکه تو یبا نور صبح

 .دمینرم گرم خواب یجا هی یتو دمیبه خودم دادم که د یتکون هی

 تخت بهزاد خوابم. یرو دمیسرجام بلند شدم که د از

 چشمم رژه رفت. یجلو شبیاتفاقات د تمام

 کردم؟ یم یتخت چه غلط یخوابم برده بود پس اآلن تو واریکنار د شبیمن که د نمیبب سایوا

 .هاریسر خودش ب ییبره بال ایبراش افتاده باشه  یکرد نکنه اتفاق هیگر یلیخ شبید یبهزاد کجاست وا اصال
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 سرجام بلند شدم و به طرف در رفتم.فکر به سرعت از  نیا با

همون شخص دور کمرم  یکه دستا افتمیبود ب کیبرخورد کردم نزد یباز کردن در خارج شدم که محکم به جسم با

 خوردنم شد. نیحلقه شد و مانع از زم

 .دمیصورتم د یخوشرنگ خاص بهزاد رو جلو یرو که از ترس بسته بودم باز کردم و چشما چشمام

 

* 

 بهزاد

 

 وآروم چشمام رو باز کردم. دمیصورتم کش یرو یدست

پاهاش بود خوابش  یداده بود و سر من رو هیتک واریشهرزاد همونطور که به د دمیبه باال سرم انداختم که د ینگاه

 برده بود.

 گذاشتن. شیچشمام رد شد و خودشون رو به نما یاز جلو لمیف هیمثل  شبیاتفاقات د تمام

 درد گرفته بود. نیزم یرو دنیبه بدنم دادم تمام استخون هام به خاطر خواب یو کش قوسسرجام بلند شدم  از

 یکه سالها خودش رو محکم نشون داده بود تا کس یکردم بهزاد هیدختر گر نیا یکه من جلو شدینم باورم

 و غرورش شکست. ختیدختر تمام معادالتش رو بهم ر نیا یجلو نهیشکستش رو نب

از شهرزاد ممنون  دیکردم با یم یهم خوشحال بودم احساس سبک یلیاتفاق ناراحت نبودم تازه خ نیاصال از ا اما

 باشم که به حرفام گوش داد.

 کردم و سبک شدم. یکرد خال یم ینیکه سر دلم سنگ ییهمه سال حرفا نیا بعد

 بلندش کردم. ام رو هم دور کمرش حلقه کردم و از جا  گهیو دست د رپاهاشیدستم رو ز هیو  بلندشدم

 به طرف تخت رفتم و شهرزاد رو روش قرار دادم. آروم
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 .دمیگونه اش کش ینگاه به چهره نازش که غرق خواب بود انداختم و دستم رو رو هی

 شه؟یروزم شب نم نمشیروز نب هیداره که اگه  یدختر چ نیا

 کنه؟یدختر هست که منو مثل آهنربا به خودش جذب م نیوجود ا یتو یچ

 تجربه نکردم. یدختر چیکه تا حاال با ه یاحساس هیبه شهرزاد دارم  یاحساس هی من

 و به طرف حمام رفتم. دمیپشت گردنم کش یدست

 دوش گرفتم و لباس  هام رو عوض کردم. به

که باعث  دادمیجوابش رو م ییکرد با خوشرو یبهم سالم م یشدم رفتم هر ک الیو اطیاتاق خارج شدم و وارد ح از

 تعجب همه شده بود.

 تعجب هم داره... یجا خوب

 .زنهیقدم م اطیح یامروز داره بعد سال ها تو دیچرخ یدهنش م یکه به زور حرف تو یتهران بهزاد

 باشم. میقد اهیس ویاون د خوادیدلم نم گهیکه د یامروز حالم خوبه به قدر یلیخ

 رو عوض کرد. زیو قلبم همه چ یتم که با ورودش به زندگفرشته کوچولو هس هی ونیرو من مد ناهایهمه ا آره

دفعه در اتاق باز شد و شهرزاد هراسون خارج شد و چون  هیکه قدم زدم وارد سالن شدم به طرف اتاق رفتم که  خوب

 حواسش نبود محکم به من برخورد کرد.

 بخوره که دستام رو دور کمرش حلقه کردم. نیبود زم کیرو از دست داد و نزد تعادلش

 من کپ کرد. دنیرو باز کرد و با د چشماش

 

*** 
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 شهرزاد

 

 کردم. یداشتم به بهزاد نگاه م رهیخ نطوریهم

 بس که داغ و ملتهب بود. زدیم شمیداشت آت دستاش

 اش گذاشتم و آروم فشار دادم. نهیس یاز دستام رو رو یکیخودم اومدم و  به

 هم از من فاصله گرفت و دستاش رو از دور کمرم باز کرد. بهزاد

 ؟یهراسون نقدریچرا ا-بهزاد

 .گشتمیدنبال تو م-رو پشت  گوشم زدم موهام

 مگه گم شده بودم؟-دیاز تعجب باال پر ابرهاش

 ...شبینه آخه چون د-

 حرفم رو خوردم و سکوت کردم. ادامه

 ؟یچ شبید-شد کیقدم بهم نزد کی

 شد؟ یچ شبید یدونیخودت نم یعنی-ردم و بهش نگاه کردم دستم رو به کمرم زدمرو بلند ک سرم

 نبود از تو بپرسم. یازین گهیکه د دونستمیاگه م-تکون داد یسر بهزاد

 .ارهیبه اون راه تا حرص منو در ب زنهیخودش رو م دونستمیدر اومد م کفرم

 حالت خوبه؟-ام رو خاروندم چونه

 باز موند. یزد که دهنم مثل اسب آب یلبخند بهزاد

 ...شمینم نیبهتر از ا-بهزاد

 کردم. یمن همونطور با تعجب بهش نگاه م یول
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 حالت خوبه؟-رو با تعجب جلوم تکون داد دستش

 ؟یتو االن لبخند زد-چشماش نگاه کردم به

 ؟یچ-بهزاد

 ؟؟؟؟یگفتم:تو...االن...لبخند...زد دیتاک با

 اره؟د یمشکل-لبخند زد دوباره

 نه آخه تاحاال سابقه نداشته.-تکون دادم یسر

 کرد. داینوک پاش با پام تماس پ یشد به طور کیبهم نزد گهیقدم د کی بهزاد

 ازت تشکر کنم. خواستمیم-بهزاد

 ؟یچ یتعجب گفتم:برا با

 ممنونم. یلیازت خ-بهزاد

 افتاده؟ یچه اتفاق ؟مگهیبهزاد ممنون یگیم یچ-

اعث ب نکهیاز ا یدلم دفن کرده بودم گوش داد یکه تو ییو به حرفا یوقتت رو گذاشت نکهیاز ا شبیبه خاطر د-بهزاد

 تا حالم خوب بشه. یشد

 باال انداختم یزدم و شونه ا یلبخند

 .یو به حرفام گوش داد یمن از تو ممنونم که به من رو محرم اسرارت دونست ستیبه تشکر ن یازین-

 .میبود رهیهردو بهم خبه وجود اومد و  نمونیب یسکوت

 زودتر به خودش اومد و ازم دور شد. بهزاد

 شده. رمید کمیبرم شرکت  دیمن با زهیخوب چ-کرد یسرفه ا تک

 انداختم و از سر راهش،کنار رفتم. نییرو پا سرم
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 به طرف اتاقم رفتم. یبهزاد داخل اتاقش شد با سرخوش یوقت

 خوشحال بودم که بهزاد حالش خوب شده. یلیخ

 خودم رو خوشگل کنم. کمیاومد  یظهر که بهزاد به خونه م یگرفتم برا میتصم

 دوش آب گرم گرفتم. هیطرف حمام رفتم و  به

 اومدم و حوله دور موهام رو باز کردم. رونیحموم ب از

 دادم به جون موهام افتادم و خشکش کردم. یکه قر م همونطور

سرم  یباال پسیکل هی...موهام رو با یساق مشک هیبا  دمیپوش دیسف یاسک قهی هیهم  رشیوز دمیپوش یسارافون ل هی

 بستم.

 کنم. دابیسرخاب سف کمینشستم تا  زیم پشت

 سطح پوستم پخش کردم. یکرم پودر به صورتم زدم و رو کمی

 به چشمام زدم. ملیر کمیبا  کیخط چشم بار هی

 فرستادم. نهیآ یخودم تو یبوس برا هیو  دمیلبام کش یلب رو رو رژ

 بو رو برداشتم و به گردنم زدم. یپل ادکلن

 بدنم نشست. یرو یسوهان روحم عرق سرد یصدا دنیبا شن دادمیقر م نهیآ یکه جلو همونطور

 من؟ یبرا یدیهمه به خودت رس نیا یک یبرا-اردوان

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیمن ا یتعجب به طرفش،برگشتم و بهش نگاه کردم خدا با

 وارد اتاقم شده؟ یچطور اصال

 نجات بده نفسم رفت و برگشت. یوحش وید نیکه منو از دست ا ستین گهیاالن بهزاد شرکت و د نکهیا یادآوری با

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-دمیهم کش یرو تو اخمام
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 اومدم کار ناتمومم رو تموم کنم.-داد هیرو بست و بهش،تک در

 .یبر نجایبهتره از ا-

 و اگه نرم؟-اردوان

 .ادیسرت م ییکه چه بال کنمینم نیواال تضم یبر نجایبه نفعته که از ا-دمیکش یقیعم نفس

 آره؟ کنهیکمکت م ادیبهزاد جونت م هیهه چ-زد یپوزخند اردوان

 حسابت رو برسه. ادیبهزاد ب گمیآره م-

 .یچه خوب باهاش چنج شد-اردوان

 مفتش؟ ای یفضول یدار یشدم که شدم مشکل-

 ...منو تو...مینجایبه دادت برسه فقط منو تو ا ستین چکسیهه بهزاد جونت رفته شرکت ه-اردوان

 به تنم افتاد ترس کل وجودم رو فرا گرفت. رعشه

 .شمیدر خارج نم نیجا تنها باشم سالم از ا هی یمردک روان نیدونستم با ا یم

 من کم بشه؟ یآدم از سر زندگ نیشوم ا هیسا خوادیم یک ایخدا

 کردم به اعصابم مسلط باشم و اعتماد به نفسم رو حفظ کنم. یهمون منوال هم سع به

 .دمیترس یمثل سگ ازش م یکه بدجور یدرحال دمیفکر کنه ازش ترس خواستینم دلم

 عجله؟ نیکجا با ا-دفعه بازوم رو گرفت هیطرف در رفتم تا خارج بشم که  به

 .کشمیم غیواال ج یولم کن عوض-بکشم رونیکردم بازوم رو از حصار دستش ب یسع

که به دادت  ستین یبزن اما مطمئن باش کس غیج-زد مهیتخت خودش هم روم خ یمنو محکم پرت کرد رو اردوان

 برسه.
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دستش دوتا دستام رو باال سرم قفل کرد و با پاهاش پاهام رو قفل کرد که جفتک  کیدستام بهش ضربه زدم که با  با

 نندازم.

 .ی...تو توان مقابله با من رو نداریکه چ یهه فکر کرد-صورتم آورد یورو جل صورتش

 ؟یخوایاز من م یچ-

 دندون بکشم. ریلذتت رو ز خوامیفقط م یچیاز تو...ه-اردوان

زور نزن خانم کوچولو  ادیتکون دادم که اردوان گفت:ز یتمام بدنم رو قفل کرده بود اما خودم رو به سخت نکهیا با

 .یابله با من رو ندارچون تو توان مق

تم گرف میتصم لیتونستم در مقابل اردوان قد علم کنم به همون دل یکردم بازهم نم یم یگفت من هرکار یم راست

 بزنم به در خواهش و التماس.

 .رسهینم یریکنم از من به تو خ یکنم اردوان دست از سرم بردار بهت التماس م یالتماس گفتم:خواهش م با

 .رسهیم یلیخانم کوچولو از تو به من خ یکنیاشتباه م-جواب داد یبا لحن خمار اردوان

 کنم. یاشتباه نم گهیامروز د یو هست یتو حق من بود-شد یجد بعد

 به سمتم حمله کرد. انهیهم وحش بعد

 حس،انزجار دست داد حالت تهوع گرفتم. بهم

 گردنم. دنیه بوسشد شروع کرد ب کیتحر شتریب یکه انگار دمیبلند کش غیج هی

 که صورتش رو جلو آورد تا لبام رو ببوسه که سرم رو کج کردم. دادمیرو تکون م خودم

 و صورتم رو به طرف خودش برگردوند. دیچون با دستش فکم رو چسب ومدیکارم به مزاجش خوش ن یانگار

 کرد. دنمیلبام گذاشت و شروع به بوس یرو با سرعت رو لباش

 دهنم مزه مزه کردم. یتو یداد که طعم گس و تلخ خون رو یلبام فشار م یبا فشار لباش رو رو نقدریا

 .دیچک نییقطره اشک ازچشمم پا هی
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 .هیگر ریو زدم ز دیترک بغضم

 رو بلند کرد و بهم نگاه کرد. سرش

 به تو هم خوش بگذره... دمینکن قول م هیگر-اردوان

 صورتش تف انداختم. ینفرتم رو جمع کردم و تو تمام

 رو بست وبادستش صورتش رو پاک کرد. چشماش

 آرامش بهم نگاه کرد با

 .ینکرد یکار خوب-

 روش زد. یزیبه طرف گردنم رفت و بوسه ر آروم

 باهام نداره  یآرومه نکنه کار نقدریچرا ا وا

 رفت و درد کل وجودم رو فرا گرفت یاهیکه کرد چشمام س یبا کار اما

 شد. اهیکه از درد چشمام س دیدندون گرفت کش ریزک گردنم رو به زپوست نا چنان

 کمتر درد داره. رهیگاز بگ ینجوریسگ ا یعنی

 .دیکه تمام اتاق لرز دمیاز ته دل کش یغیج چنان

 شد. انیدر نما یدفعه در محکم باز شد وقامت بهزاد تو هی

 .میاردوان با تعجب بهش نگاه کرد منو

 کرد. یبه منو اردوان نگاه م یبهزاد از خشم قرمز شده بود داشت با گنگ صورت

 ؟یکرد یم یچه غلط یداشت-دیدندون هاش غر یدفعه از ال هی

 تخت نشستم و به بهزاد نگاه کردم. یبه سرعت رو دیبهم هوا رس یمن برداشت که انگار یتن لشش رو از رو اردوان

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-اردوان
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 ؟یکنیم کاریازت بپرسم تو خونه من چ دیرو من با نیا-زد یپوزخند بهزاد

 .یاالن شرکت باش دیمگه تو نبا یلعنت-کرد یاخم اردوان

 به صورتش زد یقدم به سمت اردوان برداشت و مشت محکم کی بهزاد

 نرسم؟ یانتظار داشت هیچ یکرد یم یچه غلط یداشت یعوض کهیمرت-

 دمیکش یآروم غیبه صورت بهزاد زد که ج یهم بلند شد و مشت اردوان

 . دیرس یخوبش م یهان تازه داشت به جاها یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 وگمش نجایکاره حاال هم از ا یلیخ کشمتیکه نم نیهم-دستش گرفت یاش رو تو قهیبه طرفش حمله کرد و  بهزاد

 اش رو مرتب کرد و به طرف در رفت. قهی اردوان

 نگاه به سمتم انداخت. هیخارج بشه برگشت  کامل نکهیاز ا قبل

 ابروش رو باال برد و به سرعت از اتاق خارج شد. یتا هی

 کردم. دایپ دنینفس کش یتازه هوا برا یاردوان انگار بارفتن

 سرم آوار شده. یرو یتازه متوجه شدم که بدبخت اما

 .کنهیداره با اخم بهم نگاه م دمیسرم رو به طرف بهزاد چرخوندم که د آروم

 اردوان بود که گند زد به هم نقشه هام. نینکردم ا یکه من کار یخودت شاهد بود ایخدا

 .دمیترس یلینکردم اون بود که اومد...من خ یو با بغض گفتم:من...من...بخدا من کار آروم

 ن.بهم اجازه نداد که ادامه حرفم رو بزنم و اشکام پشت سر هم روان شد بغض

 .کنمینوش جان م یکتک حساب هیبه سرعت  به طرف اومد گفتم اآلن  بهزاد

 .دیتخت نشست و منو به طرف خودش کش یبرخالف تصورم رو اما

 رو دور شونه ام انداخت منو محکم بغل کرد. دستاش
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 شد؟؟؟ یگرد شد جان چ چشمام

 .افتهیبرات ب یاتفاق زارمیتموم شد نم یآروم باش همه چ-بهزاد

 !؟یستین یاز من عصبان-اومدم رونیغلش،بب از

 .یندار یریبشم تو که تقص یعصب یآخه واسه چ-نوک انگشت هاش اشکام رو پاک کرد با

 ...یاومد یاگه تو نم-

 حاال که اومدم. ـــــــــسیه-لبم گذاشتم یانگشتش رو رو بهزاد

 شد. کیدفعه سر بهزاد به صورتم نزد هیو  میشد رهیهم خ یچشما یتو

 لبام احساس کردم. یلباش رو رو یکردم که گرم یتعجب داشتم بهش نگاه م با

 تکون محکم خوردم و چشمام از تعجب باز شد. هی

 موهام فرو کردم کردم لباش رو به لبام فشار داد. یدستش رو پشت گردنم گذاشت و ال هی بهزاد

 و بکنه؟؟کار ر نیبهزاد ا شدیکنم باورم نم کاریچ دونستمیشوک بودم و نم یتو

 کردم. یچشمام بسته شد و دستام دور گردنش حلقه شد و باهاش همراه ناخودآگاه

 چسبوند. میشونیرو به پ شیشونیلبام برداشت پ یلباش رو از رو یوقت

 .کنهیخمارش داره بهم نگاه م یبا چشما دمیرو آروم باز کردم و د چشمام

 نگاه تب دارش در حال چرخش بود. یو نگاهم تو زدمینفس م نفس

 شهرزاد...؟؟؟-بهزاد

 جانم؟-لب زدم یرفته ا لیتحل یصدا با

 دوست دارم.-بهزاد

 گرد شده به بهزاد نگاه کردم. یحرف کپ کردم و با چشما نیا دنیشن با
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 گفت؟؟؟دوست دارم؟؟مطمئنن با من که نبود. یچ االن

 که نبود. واریبود با د یاگه با تو نبود پس با ک ونهید خوب

 ؟یگفتم؟چ یخش دار یفاصله گرفتم و با صدا ازش

 گفتم دوست دارم.-بهزاد

 نقشه است. هیهم  نینکنه ا هیکارها چ نیا یمعن-انداختم نییرو پا سرم

 دستاش گرفت یرو تو دستام

ازت استفاده کنم اما ناخودآگاه عاشقت  خواستمیم لیاوا دیشا نیگفتم هم میزندگ یکه تو یقتیحق نینه بزرگ تر-

 شدم.

 رو به اون رو شد. نیاز ا زیهمه چ میبا اومدن تو به زندگ یمنو به خودم آورد یدیمن نور بخش کیتار یبه زندگ تو

 حرفاش اشک هام پشت سرهم روان شدن. دنیشن با

ن نکن م یرم پس با احساساتم بازواسه از دست دادن ندا یزیکنم من چ یالتماست م کنمیگفتم:خواهش م هیگر با

 .شمینابود م یپاهات له کن ریغرورم رو ز یکل خانواده ام رو از دست دادم اگه تو هم بخوا

آدم خودخواه خشن اما با تو همه  هیآدم سنگدلم  هیمن تورو دوست دارم شهرزاد آره من  گمیبخدا دروغ نم-بهزاد

 دم.شهرزاد من عاشقت ش شهیمعادالت جابه جا م نیا

 رو به من داره که من به خودش دارم. یبهزاد هم همون حس یعنی شدینم باورم

 ؟ینکنه از حرفام ناراحت شد یکنیم هیگفت:چرا گر یکرد که بهزاد با نگران زشیر یشتریبا شدت ب اشک

 خوشحالم. یلیاشک شوقِ خ نایناراحت؟نه ا-نه تکون دادم یبه معنا یسر

 تو... یعنیگفت؛ یبا ناباور بهزاد

 وقته. یلیمن هم تورو دوست دارم بهزاد نه از حاال خ-دمیحرفش پر وسط

 تر شد کیزد و بهم نزد ینیلبخند دلنش بهزاد
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 .زمیریرو به پات م ایشهرزاد همه دن کنمیمن خوشبختت م افتهیبرات ب یاتفاق زارمینم-

 ...ییمن فقط تو یایچون همه دن یزیبه پام بر ارویهمه دن خوامینم-تکون دادم یسر

 

 .ییگاه من فقط تو هیرو ندارم تنهام نزار تنها تک چکسیاز تو ه ریبهزاد من غ-بغض ادامه دادم با

تنهات  چوقتیمطمئن باش ه یمن یایتو هم همه دن-صورتم آورد و مماس با لبام لب زد یصورتش رو جلو بهزاد

 .زارمینم

 ؟یدیقول م-

 .دمیبهت قول م-بهزاد

 قدم شدم. شیمن بودم که پ ندفعهیلباش گذاشتم ا یزدم و لبام رو رو یلبخند

 تخت انداخت و خودش هم روم قرارگرفت. یمنو رو بهزاد

 عالقه. یعشق بود از رو یهوس نبود از رو یبوسه از رو هی نیا

 از هم گسسته بشه.  زیدوام نداشته باشه و به سرعت همه چ ادیز یخوش نیا دمیترس یهراس داشتم م اما

 

* 

 

  بهزاد

 

 اتاق شهرزاد خارج شدم و وارد اتاق خودم شدم. از

 زدم. یو لبخند دمیلبم کش یرو یدست
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 لذت بخش بود. یلیبود خ نیریکه چقدر بوسه اش ش یوا

 دوسش دارم. یلیدختر شده بودم با خودم که تعارف ندارم خ نیعاشق ا من

 پرونده ها رو جا گذاشتم دوباره به راننده گفتم که برگرده. از یکیو  یگوش دمیراه فهم یتو یوقت

 شهرزاد توجه ام رو به خودش جلب کرد. هیو گر غیج یکه صدا رفتمیبه طرف اتاقم م داشتم

 چشمام رو گرفت. یخون جلو دمید یاوضاع نیاردوان و شهرزاد رو با چن یوقت

اردوان رو راه ندن اما  ستمیخودم ن یش کرده بودم وقتمن به نگهبان ها سفار زهیریاردوان زهرش رو م دونستمیم

 خونه است شک ندارم. نیکار رو انجام داده از افراد هم نیهرکس که ا دونمی...اما میکار چه کس دونمینم

 .زارمیکنم زنده اش نم داشیپ فقط

 .زدیبه دلم چنگ م یکی یگناه انگار یکه ب گفتیشهرزاد با بغض م یوقت

 خوشحالم که به عشقم اعتراف کردم. یلیخ

 .گردهیو دوباره برم ستیاردوان دست بردار ن دونمیم اما

آره  هیکه قاتل پدرش ک فهمهیبدم شهرزاد باالخره م ادیرو  یو دفاع شخص یراندازیگرفتم که به شهرزاد ت میتصم

 تموم نکرد  اون رو کشتن. ادیز دنیپدرش از مواد کش

 

*** 

 

 شهرزاد

 

 منتظرمه نییپا یسالن ورزش یاز خدمتکارها گفت بهزاد تو یکیاتاق نشسته بودم که  یتو
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 از جونم؟؟؟؟؟ خوادیم یچ باز

 کردم. یبا خودم حال م یشدم و ه فیخرک یکه به عشقش اعتراف کرده مثل چ یزمان از

 خواب بود. هیاون تورو دوست داشته باشه مثل  یعشق بهزاد باش نکهیا

 خراب بشه. تمیر نیچرا همش احساس کنم قراره ا دونمیما برداشته شده اما نم یزندگ یکه مانع ها از رو فعال

 انداختم و موهام رو مرتب کردم. نهینگاه به ا هیشدم و  بلند

 رفتم. نیزم ریسه در چهارم از اتاق خارج شدم و به طرف ز افهیدادن به ق تیرضا بعد

 هم دستش بود. یرنگ یو جسم مشک ستادیا شهیچند تا ش یبه روبهزاد رو دمیوارد شدم د یوقت

 زد. یلبخند دنمیرو پشتش گذاشتم که به طرفم برگشت و با د دستم

 داشتن؟ یخوب حضرت آقا با من چه کار-رو پشت گوشم زدم موهام

س سروقتت پ ادیدوباره م مونهیشهرزاد مطمئنن اردوان آروم نم نیگفت:بب یو با لحن جد دیصورتش کش یرو یدست

 .یریبگ ادیرو  نیاصول و قوان یسر هیبهتره 

 ؟یکنیمگه تو از من مراقبت نم-کردن یدلم شروع کردم با دستام باز یافتاد تو ترس

زنده  شهیاما من که هم کنمیقطره خونم از تو محافظت م نیمن تا آخر-دستاش گرفت یشونه هام رو تو بهزاد

 ...ستمین

 و مانع از ادامه حرفش شدملبش گذاشتم  یرو رو دستم

 .رمیمیمن م یبهزاد حرف از مرگ نزن تو بر کنمیخواهش م-

 چونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد. ریو که دستش رو ز دیچک نییقطره اشک از چشمم پا هی

 .یاز خودت محافظت کن یبتون دیپس تو با ستیمرگ حقه دست من ن-بهزاد

بتونه مواظب خودش باشه من دوست ندارم تو  دیمحکم باشه...با دیشهرزاد من...با-به شونه ام وارد کرد یفشار

 .یو اون رو شکست بد یکن یباز یبا هر قدرتمند دیتو با یباش فیضع
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 داد. یداد و منو به سمت انتقام سوق م یم انیرگام جر یبهزاد خون رو تو یحرفا

 کرد. یبه همون اندازه خون رگهام رو منجمد م فکر از دست دادن بهزاد هم اما

ه ک یو نه بهزاد ینه مادر یندارم نه پدر یزندگ ،واسهیدلخوش گهید اهیس ایدن نیا یبهزاد نباشه من بمونم تو اگه

 پشتم باشه.

 

 

 ستین یسهم کم کنمیرا با تو قسمت م امییتنها "

 ستین یمن عالم ییاز عالم تنها ترگسترده 

 ها راتمام فصل خواهمیآنقدر دارم که م غم

 "ستین یغم نیخود بنشانمت بنش نیرنگ یسفره بر

 

 

 نگفتم و سرم رو تکون دادم. یزیبهزاد ناراحت نشه چ نکهیا یبرا اما

 کنم. کاریچ دیخوب حاال با-رو پاک کردم اشکم

 .یریبگ ادی یانداز ریت دیدفاع از خودتِ...با یریبگ ادی دیکه با یزیچ نیاول-اسلحه جلوم گرفت هی بهزاد

 ه؟یواقع-ماشه گذاشتم یرو از دستش گرفتم و دستم رو رو اسلحه

 به سمت مخالف بهزاد پرتاب شد. ریت هیدفعه دستم فشار اومد و همون موقع  هی که

 گرد شده بهش نگاه کردم. یسرعت اسلحه رو پرتاب کردم و با چشما به

 آرامش خم شد و اسلحه رو برداشت. با
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 دستش چرخوند شروع به حرف زدن کرد یرو تو اسلحه

 ماشه رو نکش.  چوقتیه یکه مطمئن نشد یدرس اول تا زمان-

 قدم عقب رفتم. هیاسلحه رو به طرفم نشونه گرفت که از ترس  یدفعه ا هی بعد

 منو بکشه؟ خوادینکنه م کنهیم کاریداره چ نیا

 دشمنت بکش. یماشه رو رو یهرجا که بود یخطر یتو یدیهروقت د درس دوم-بهزاد

 کرد. کیها گرفت و شل شهیدستش رو به طرف ش بعد

 .دیهوا چرخ یشد و امواج شکستنش تو کهیهزار ت شهیش

 حاال نوبت توعه. ریبگ-رو به طرفم گرفت اسلحه

 ها قرار گرفتم و نشونه گرفتم. شهیش یبلند کردم با فاصله روبه رو اطیرو گرفتم و با احت اسلحه

 دستام گذاشت. یو دست هاش رو رو ستادیپشتم ا بهزاد

 داد. یم یکرد و قلقلکم م یگرمش به گردنم برخورد م یکه نفس ها یبغلش بودم به طور یتو قیپشت دق از

 کار متمرکز کنم. یکردم خودم رو رو ینکردم و سع یتوجه ا اما

 اون تمرکز کن. یرس سوم هدفت رو انتخاب کن و فقط روو د-دم گوشم آروم لب زد بهزاد

 ازم فاصله گرفت. بعد

 کردم که خطا رفت. کیها نشونه گرفتم و شل شهیاز ش یکی یرو

 شد. کهیت کهیخورد بهش و ت قیدق کیشل نیهم بهش نخورد اما سوم کیشل نیدوم

 لبم جاخوش کرد. یرو یلبخند

دن کر کاریرو نابود کردن...فراموش نکن شهرزاد که با تو خانوادت چ میندگکه ز ییهدف من فقط انتقام...از کسا آره

 .یکه تحمل کرد ییفراموش نکن که چه زجرها
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 ...کیشل دمیکه کش ییزجرها ادی...به کیورشکست شدن پدرم شل ادی...به کیمرگ مادرم شل ادی به

 گرفتم. یپشت سر هم نشونه م نطوریهم

 خرد شده نگاه کردم. یها شهیآوردم و به ش نییها تموم شد اسلحه رو پا شهیکه ش یوقت

 .شهیداشته باشه موفق م یانسان هدف یوقت آره

 شروع کرد به دست زدن که با غرور بهش نگاه کردم. بهزاد

 .یایکار برب نیاز پس ا یبتون یراحت نیکردم به ا یفکر نم نیآفر-بهزاد

 ه؟یخوب کاف-رو به خودش دادم اسلحه

 .ستین یمحافظت از خودت نه کاف یبرا-بهزاد

 کنم؟ کاریچ دیبا گهید-کاسه اش چرخوندم یرو تو چشمام

 ؟یزنیلبخند ژکوند م هیهان چ-شک تنگ کردم یزد که چشمام رو از رو یلبخند مشکوک بهزاد

 .یریبگ ادی یدفاع شخص دیفقط با ستین یخاص زیچ-باال انداخت یشونه ا بهزاد

 بده؟ نیخوب مگه ا-رو کج کردم سرم

 با مرگِ. یکردن با من مساو نیفقط تمر ستینه بد ن-بهزاد

 از تعجب گرد شد. چشمام

 گه؟ید یکنیم یشوخ یدار-کردم یخنده ا تک

 نه تکون داد. یسرش رو به معنا بهزاد

 نه؟ یکنیکار رو نم نیتو که با من ا-

 .کنمیگفت:چرا م تیبا جد بهزاد

 ...یلیتو خ یمنو نابود کن ادیچطور دلت م یچ یعنی-سرم یرو انداختم رو صدام
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 .گمیم یچ نیبب ریزبون به دهن بگ قهیدق هی-دهنم رو گرفت یدفعه بهزاد جلو هی

 داد. یبس که دستش رو محکم فشار م شدمیخفه م داشتم

 ؟یگیم یگفت:هان چ یچشم ابرو بهش اشاره کردم که باحالت گنگ با

 کردم. یو با چشم هام به دستش اشاره م شدیاز دهنم خارج م یفهومنام یصداها

 .یو داد به راه ننداز غیکه ج یدارم به شرط یبرم-بهزاد

 باشه تکون دادم. یرو به معنا سرم

 .دیرس ژنیتازه بهم اکس یدستش رو برداشت انگار یوقت

 منو. یکشتیم یبهزاد داشت یخفه ش-

 یمبارزه آماده کنم اگه از روش ها یتو رو برا خوامینگاه کن شهرزاد من فقط م-کرد  بشیج یدستاش رو تو بهزاد

 .یاز خودت دفاع کن یتونیمواقع م شتریب یمن استفاده کن

 کنم؟ کاریچ دیخوب من با لهیخ-

 .یحمله کن دیفقط با ستین یکار خاص-ازم فاصله گرفت بهزاد

 ام؟ یمگه من وحش-رو خاروندم سرم

 .یکنیم تیفقط منو اذ یفهمینه م ای...یفهمیچرا نم-دیکش یپوف بهزاد

 کنم. کاریچ دونمیگفتم:به خدا بهزاد خوب هول شدم نم تیمظلوم با

 به من حمله کن. نیباشه بب-به چشم هام نگاه کرد رهیخ کمی بهزاد

 .ادیاما دردت م-

 تو حمله کن دردم گرفت اون با من.-بهزاد

 .یباشه خودت خواست-گرفتم گارد
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 بخورم. نیبود با سر زم کیداد...نزد یبهش حمله کردم که جاخال ادیبا فر بعد

 .کنهیپوزخند مسخره داره نگام م هیبا  دمید برگشتم

 داد که از درد سرخ شدم. چشیبه طرفش حمله کردم که دستم رو گرفت و پ دوباره

 بهزاد دستم شکست. یآ یآ-

 عد ولم کرد.هم به دستم وارد کرد و ب گهیفشار د هی بهزاد

 کردم به ماساژ دادن دستم. شروع

 .یناقصم کن ینکه بزن یبد ادیقرار بود بهم دفاع -کنار زد تیصورتم با عصبان یبود تو ختهیرو که ر موهام

ر سرت بال بدت نینه خانوم کوچولو از ا شیتا تو بزن کنهیطرف مقابلت توقف م یفکر کرد-شد نهیدست به س بهزاد

 .ارهیم

 خوب دوباره حمله کن.-شدم که ادامه داد ساکت

 خوشگل پسر بدم. نیبه ا یدرس حساب هی دیبا

 کردم و دستام رو مشت کردم تا بهش حمله کنم. زیرو ر چشمام

 .یفرز تر باش دیبا-داد یحمله کردم که دوباره جاخال بهش

 رو بردم باال تا بهش لگد بزنم که ضربه ام رو دفع کرد. پام

 .نیاومد آفرنه خوشم -بهزاد

 و دستش رو دور کمرم انداخت. دیهوا گرفت منو به طرف خودش کش یرو بردم باال که دستم رو تو مشتم

 کرد. دنمیلبام گذاشت و شروع به بوس یلباش رو رو امیبه خودم ب تا

 از تعجب گرد شد. چشمام

 پسر سواستفاده گره بود... نیا چقدر
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 .دیبوس یداشت منو م انهیحشاما اون و دمیاش کوب نهیرو به س مشتام

 کردم. یدست از تقال برداشتم و باهاش،همراه تیظرف یکه ب منم

 بهم نگاه کرد. طونیلبخند ش هیلبام برداشت با  یلباش رو از رو یوقت

 خوشمزه بود. یلیاوووم خ-بهزاد

  ییسودجو یلیتو خ-رو به طرف مخالف چرخوندم صورتم

 ه؟یمنظورت چ دیتعجب گفت:ببخش با

 .یکنیم گهیکار د هی یبد ادیبهم دفاع  نکهیا یبه جا-

 .شمینم ریکنم ازت س کاریچ-بهزاد

 ؟یشیخنده گفتم:بار اولته عاشق م با

 معلومه که نه من دلم حرمسراست.-به خودش گرفت یحالت متفکر بهزاد

 اعتراض گفتم:عه بهــــــــــزاد؟!!!؟ با

که عاشقش شدم قبل از مرگ بهار دوست  یهست یدختر نیآره تو اول کنمینم تتیخوب اذ لهیبا خنده گفت:خ بهزاد

 .خواستنیمنو م تمیبه خاطر موقع ایام  افهیبه خاطر ق ایعاشقشون نبودم البته اونا هم  چوقتیدختر داشتم اما ه

 نشدم. تیکه من بخاطر پول وارد زندگ یدونیاز کجا م-

ون چ یکنیدست از پا خطا نم یریدهن ش یچون تو خودت تو یکنیفرق م هیچون تو با بق-زد یلبخند کمرنگ بهزاد

 پرنسس... هی یتو شهرزاد

 زد که باعث لبخندم شد. میشونیرو به پ شیشونیپ بعد

 که بهش دارم. یبه خاطر عشق خوامیمن بهزاد به خاطر خودش م آره
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 کردم. یپرونده کار م کی یرو داشتم

 صادر شده بودن اما حساب پول ها درست نبود. مشکالت وجود داشت کاالها کامل یسر هی

 کمتر بود. شیا یحساب ها دست برده باشه چون پول ها از مقدار واقع یتو یکی یانگار

 دفعه در باز شد و بهزاد وارد شد. هی

 دیدر بزن دیبا یقبل از ورود به مکان دیدون یشما نم یتهران یآقا دیگفتم:ببخش یرو بستم و با حالت معترض پرونده

 خانم. کیاونم اتاق 

 به اجازه داشته باشه. یازیکنم وارد شدن به اتاق نامزدم ن یفکر نم-بهزاد

 دلم آب شد. یاسم نامزد اونم از زبون بهزاد قند تو دنیباشن

 نداره اما نامزدتون...من که هنوز نامزدت نشدم. یمشکل ریو با همون لحن گفتم:نخ اوردمیخودم ن یبه رو اما

 .یشینامزد هم هم م-زد یدلبخن بهزاد

 که دست بهزاد بود. یدفعه چشمم افتاد به جعبه قرمز رنگ هیزدم که  یلبخند

 .کنمیکاراش دخالت م یفکر کنه دارم تو ترسمیبپرسم نپرسم...اگه بپرسم م دونستمینم

 .کنمیدق م ینپرسم که از فضول اگه

 .کنهیم کاریبدونم که داره چ دینامزد با هیپس بنده به عنوان  کنهیمنو نامزدش خطاب م یوقت نمیبب سایوا

 ه؟یاون چ گمیم-تک سرفه صاف کردم کیرو با  صدام

 دستش اشاره کردم. یبه جعبه تو بعد

 توعه... یبرا نیا-نگاه به جعبه انداخت بعد جلوم گذاشت هی بهزاد
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 ؟من یبرا-نگاه با تعجب به جعبه و بعد به بهزاد انداختم هی اول

 کرد. نییاره باال پا یرو به معنا سرش

 .دمیجعبه د یرو تو یسامسونگ یجعبه قرمز رنگ رو باز کردم که گوش یخوشحال با

 مال منه؟؟؟ نیا شهیمن باورم نم یخدا یوا

 

 مال منه؟ نیگرد شده گفتم:ا یچشما با

 آره.-بهزاد

 گرونه. یلیخ نیاما ا-

 نداره. یبرام ارزش ایدر برابر تو دن-بهزاد

 ممنونم...ممنونم. یلیخ-

 شدم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و بغلش کردم. بلند

 هم کمرم رو فشار داد. اون

 لباش گذاشتم. یدفعه صورتش رو جلو آورد تا ببوستم که دستم رو رو هیصورتش قرار گرفتم که  یجلو یوقت

 .شهینه بهزاد نم-تعجب بهم نگاه کرد با

 ت:چرا.با تعجب گف بهزاد

 راحت با تو باشم. نقدریا تونمیبهزاد من نم-انداختم نییرو پا سرم

 آخه چرا مشکل از منه.-بهزاد

 . میبگم...بهزاد منو تو نامحرم یاما خوب...چه جور یزیمن همه چ یگفتم:نه نه تو برا عیسر

 .یهست یتو دختر پاک کنمیدرکت م-بهزاد
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 .یکنم تا تو راحت باش یم دایراحل پ هیمشکل هم  نیا یبرا زمیزانداختم که بهزاد گفت:باشه ع نییرو پا سرم

 یخوب یلیبهزاد تو خ یمرس-زدم یلبخند

 اما نه به اندازه تو...-بهزاد

 میصحبت کن یموضوع هیدر مورد  دیبا یگفتم:راست عیپرونده سر یادآوری با

 شده؟ یچ-بهزاد

 برداشتم. زیم یطرف پرونده رفتم و از رو به

 .ستیشده درست ن زیجنس ها درست صادر شده اما پول وار یتمام-رو به بهزاد نشون دادم پرونده

 درسته؟ یگفت یدیرو د دیاما تو که رس-کرد یاخم کمرنگ بهزاد

 دیکه با ستین یزیمبلغ اون چ نمیبیدرست هم بود اما االن با چک کردن حساب ها م دمیآره د-رو تکون دادم سرم

 باشه.

 حرفت... نیاز ا یتو منظور دار-بهزاد

 .کنهیم یهست که داره خراب کار یکیدم دستگاهت  یتو-دمیکش یقیعم نفس

 شرکت؟ یمنظورت تو-بهزاد

 عمارت. یهم تو دیشا-

 .یکنیم یچرا من...شما خودت بررس نمیبب ساینه وا کنمیم یکل یریگیپ هیباشه من فردا -بهزاد

 ؟یتعجب گفتم:من آخه چجور با

 .یکنیم یشرکت و شخصا بررس دیاریم فینداره شما فردا تشر یجورچ-بهزاد

 شرکت؟؟؟ امیمن ب-
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که من بدون تو از  یدونیم یکارها به من کمک کن یتو نکهیهم ا یمن آشنا بش یکار طیهم با مح گهیآره د-بهزاد

 .امیپس کارها برنم

 .شمیگفتم:باشه باشه...من فردا صبح زود آماده م یبا خوشحال 

 تکون داد از اتاق خارج شد. یهم سر بهزاد

 .کنهیم یمعرف یبهزاد فردا منو چه کس یعنی هیچه حس خوب یشرکت وا رمیجوووون فردا م آخ

 کار رو نکنه. نیا گمیبگه خودم م یا گهید زیاگه خواست چ گهیآره د شمیمن مشاور کار گهیکه م مطمئنم

 زده بشه. ینشده حرف یرسم یزیکه چ یتا زمان خوامینم آخه

 افتاد. لیموبا یسرم رو چرخوندم که چشمم به گوش یخوشحال با

 زدم و به طرفش رفتم. یلبخند

 رو از نظر گذروندم ستیشدم و ل نیبود که داخل مخاطب نیکه کردم ا یکار نیاش رو روشن کردم اول صفحه

 اسم پگاه توقف کردم. یرو از نظر گذروندم که رو نیمخاطب ستیل

 .دمیتخت دراز کش یزدم و رو یطانیش لبخند

 دادن. جیکردم به مس شروع

 سالم-

 بعد پگاه جوابم رو داد. هیکردم و چند ثان سند

 سالم شما؟-پگاه

 ..زمیعز میشیبا هم آشنا م-

 برو با عمت آشنا شو.-پگاه
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 جوابش رو بدم خوابم برد. نکهیهم افتاد و قبل از ا یکم کم پلکام رو دادیو پگاه هم جواب م گفتمیم ینجوریهم

 

*** 

 بهزاد

 

 اتاق شدم و در رو بستم. داخل

من اختالل  یکارها یهست که داره تو یکیبزنم دوست نداشتم ناراحت بشه اما  یشهرزاد نخواسته حرف یجلو

 .کنهیم جادیا

 شدم. تخت برداشتم و از عمارت خارج یبا خودم کلنجار رفتم و باالخره کتم رو از رو یا قهیدق چند

 اردوان گاز دادم. یالیرول نشستم و به طرف و پشت

رو داخل بردم و  نیمنم در رو کامل باز کرد ماش دید یاز نگهبان ها از در خارج شد و وقت یکیتا بوق زدم که  چند

 پارک کردم.

 شدم و داخل سالن شدم. ادهیپ نیماش از

 آقا بهزاد دیخوش اومد-از خدمتکارها به طرفم اومد یکی

 ردوان کجاست؟ا-

 داخل اتاقشون-خدمتکار

 تکون دادم و به طرف اتاقش حرکت کردم. یسر

 وبعد از در زدن داخل شدم. ستادمیدر اتاقش ا پشت

 بود. ستادهیا نهیآ یاتاق بود و جلو یبا باال تنه برهنه تو اردوان
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 ؟یرا آورد شما کجا راه گم کرد یبهزاد تهران یبه به باد آمد و بو-زد یمن پوزخند دنید با

 دارم. یکار واجب ومدمیتو ن دنیبه خاطر د-زدم یهم متقابال پوزخند من

 کار اون هم بامن؟-رفت و تنش کرد رهنشیبه طرف پ اردوان

 آره.-

 سراغ من؟ یشده که اومد یخوب باز چ-اردوان

 ه؟یکارها چ نیمنظورت از ا-شلوارم کردم بیج یرو تو دستام

 زاد واضح حرف بزن کدوم کارها؟؟؟به-اردوان

 .یکنیتو کارهام دخالت م یکه دار نیهم یمن بپا گذاشت یکه برا نیهم-

 بکنم؟ یکار نیهمچ دیبا یمن واسه تو بپا گذاشتم آخه واسه چ یگیچرا مضخرف م-اردوان

 .یکنیم یمن فضول یکارها یتو یکه دار دونمیخودت رو نزن به اون راه اردوان من م-

 ینکن با اعصاب من باز یپس سع ارمیگل پسر من که سر از حرفات در نم نیبب-ستادیکرد و روبه روم ا یاخم اردوان

 .یکن

تورو راه ندن اون موقع چطور  ستمیکه خونه ن یمن به همه گفته بودم زمان یوارد عمارت شد یپس اون روز چجور-

 ؟یاز اتاق شهرزاد سر درآورد

 .کنم ینم یکار نیپس من همچ میکیفراموش نکن که منو تو با هم شر-ام زد هنیانگشتش رو به قفسه س اردوان

 هم. یتو رهیباشه وگرنه کالهمون م نطوریکه هم دوارمیرفتم گفتم:ام یکه عقب عقب م همونطور

 از جانب اردوان زده بشه از اتاق خارج شدم. یحرف نکهیهم قبل از ا بعد

 

*** 
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 شهرزاد

رنگ هم  دیبا شال سف دیسف یبودم شلوار دم پا دهیزانو پوش یتا باال یمشک یمانتو هیم به خودم نگاه کرد نهیآ یتو

 سرم کردم.

 هم برداشتم. یشونه ا فیک هیپام کردم و  یرنگ یمشک یپاشنه مبل یها صندل

 هم کردم و از اتاق خارج شدم. تیال ش،کاملیآرا هی

 بهزاد رفتم. نیشدم و به طرف ماش اط،قلعهیح وارد

 .میشاگرد جا گرفتم و که بهزاد با لبخند گفت:بر یصندل یکنارش،رو

 .میآره بر-

 کرد. اط،خارجشیرو به حرکت در آورد و از ح نیماش

 شرکت. ادیامروز پگاه هم م یدفعه بهزاد گفت:راست هیکه  میراه بود یتو

 گفتم:واقعا؟ یخوشحال با

لج کرد که اون هم  یایبهش گفتم تو فردا م شبید یوقتآره -کرد جواب داد یهمونطور که دنده رو عوض،م بهزاد

 .ادیم

 .ادیخوبه که پگاه هم م یلیتکون دادم و ساکت شدم آخ جون خ یسر

 .ستمیتنها ن گهید ینجوریا

 .کنهیکردم اگه بفهمه منم پوست از سرم م تشیاذ شبید یکل یوا

 شد. ادهیپارک کرد و از پ یبزرگ نگیرو داخل پارک نیماش

 .میخارج شدم و شونه به شونه هم حرکت کرد نیاز اون از ماش تیبه تبع منم
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 شد. کیش یلیخ یساختمون تجار هی وارد

 .میطرف آسانسور رفت و هر دو داخل شد به

 طبقه مورد نظر نگه داشت بهزاد در رو باز گذاشت تا من خارج بشم. یتو یوقت

 در حال رفت آمدن بودن. یبزرگ بود که چند نفر یلیشرکت خ هیاومدم  رونیآسانسور که ب از

 کردن. یو با تعجب به من نگاه م کردنیاشون به بهزاد سالم م همه

 بود. نهیک یدخترا که از رو شترینگاه ب مخصوصا

 ...یبه به جناب تهران-بهزاد شد و باهاش دست داد کینزد انسالیمرد م هیدفعه  هی

 یجناب صمد یمتعال یصبح عال-بهزاد

 کنن؟ینم یرو معرف بایز یدیل نیا یچشمش به من افتاد و با تعجب گفت:جناب تهران یدفعه صمد هی

 به من انداخت و دستش رو پشت کمرم گذاشت. ینگاه بهزاد

 هستم. یتهران یآقا یاز دوستان خانوادگ یکیبزنه گفتم:بنده  یبخواد حرف نکهیاز ا قبل

 بهش زدم. یچشمک یم صمدبا تعجب بهم نگاه کرد که دور از چش بهزاد

 .میکرد و منو بهزاد به طرف اتاقش حرکت کرد یهم اضحار خوشبخت یصمد

 

 .دمیکشیاتاق بهزاد در حال راه رفتن بودم و داشتم به نقطه نقطه اتاق سرک م یتو

 بود. یبزرگ و قشنگ یلیخ اتاق

 ؟یبگم تو نامزدم ینزاشت یچ یدفعه بهزاد گفت:برا هی

 موضوع زده بشه. نیاز ا ینشده حرف یرسم یزیکه چ یتا زمان خوادیبهزاد جان من دلم نم-طرفش،برگشتم به

 ؟یناراحت هیقض نیآخه چرا از ا-بهزاد
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روبه  زیشرکت پشت سرت حرف درست بشه هروقت همه چ نیا یدوست ندارم تو گمینه نه من به خاطر خودت م-

 کن. یرفمنو مع یراه شد اونوقت هرجور دوست داشت

 بزنه که در اتاق زده شد. یزد و اومد که حرف یلبخند

 گفتم که پگاه با سر صدا همراه ساسان وارد اتاق شدن. دییبفرما هی بهزاد

 کردم. یو بغلش،کردم از بغلش خارج شدم و با ساسان هم احوال پرس دمیپگاه به طرفش،پرکش دنید با

 و بهزاد سفارش قهوه داد. میمبل ها نشست یرو

 کجا؟ نجایبه پگاه گفتم:تو کجا ا رو

 دلم برات تنگ شده بود. دنتید امیمن هم گفتم که ب یایتو قراره ب دمیفهم یوقت-پگاه

 .امیکرد که منم م لهیپ دیایشما هم قراره ب دیآره تا از زبون بهزاد شن-زدم که ساسان جواب داد یلبخند

 .رهیحوصله ام سر نم ینجوریخوب شد که اومد من هم ا-

حساب ها  یتو یگفت انگار یم ییزایچ هیبهزاد  یاومده باشه رو به من گفت:راست ادشی یزیچ یانگار ساسان

 شده. جادیمشکل ا

قهوه  یکه فنجون ها یدر حال یبزنم در اتاق زده شد و بعد با کسب اجازه در بازشد و منش یحرف نکهیاز ا قبل

 دستش بود داخل شد.

نگاه بهش انداختم که چنان  هیرو جلوم گرفت فنجون رو برداشتم و  ینیس دیهمه تعارف کرد و به من که رس به

 بهم رفت که از فرط تعجب چشمام گرد شد. یچشم غره ا

بود که عشقش  رو از  ینگاهش مثل کس یکنیم ینجوریبه کارت دارم که ا یمگه کار یسمیدختره ساد ییییو

 .یاریچنگش در ب

 مخ مردم فشار آورده ها. یهوا هم رو یآلودگ

 دادم هیتک یصندل یرفت به پشت رونیبهزاد ب یکه منش یوقت
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 نبود که گزارش شده بود. یزیحساب ها شوکه شدم اون چ دنیبا د شبیآره من د گفتمیداشتم م-

 شده دادم. زیاز حساب ها و از مبلغ وار یشرح حال بعد

 ر فرو رفته بودن.فک یاتاق رو فرا گرفت و همه تو سکوت

 بهزاد اخم کرده بودن و سخت مشغول فکر کردن بود. ساسان

 پگاه بود که سکوت رو شکست. نیکردم که باالخره ا یم یفنجون قهوه ام باز با

 ن؟یکن کاریچ نیخوایخوب حاال م-پگاه

 بندازم. ینگاه هیتا  رمیپرونده حساب ها رو از حسابدار بگ رمیمن م-ساسان

 از سرجاش،بلند شد واز اتاق خارج شد. بعد

 نگاه به پگاه انداختم که چشمم افتاد به شکمش. هی

 کوچولو اومده باال و گرد شده بود. هی

 کوچولوت چطوره؟ ین یحال ن-زدم یلبخند

 شماست خانوم جان... یدعا گو-شکمش گذاشت یدستش رو رو پگاه

 دستش بود وارد اتاق شد. یا که پرونده یزدم که همون موقع ساسان درحال یلبخند

 داخل هم بود. یبدجور اخماش

حساب ها هم مشکل  هیشده بق زیعالوه بر پول وار گهیشهرزاد خانم درست م-بهزاد گذاشت زیم یرو رو پرونده

 دارن.

 ؟یچ یعنی-پرونده خم شد یبا تعجب رو بهزاد

 .شهیاز حساب شرکت داره برداشت م یعنی-ساسان

 گفت: تیاخماش رو برد داخل هم و با عصبان بهزاد
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 .کنهیم یصاحاب شده حسابدار نداره اون مردک چه غلط یشرکت ب نیا برداشت؟مگه

 ندونستن تکون داد. یبه معنا یسر ساسان

 .کنهیم ینفر داره به اسم شرکت کالهبردار هی نکهیا مثل

 . کردیاز شرکتشون سواستفاده م یو کس که خواهرش زنده بود یزمان نکهیبهزاد ا یبرگشت به حرفا ذهنم

 همون آدم هم بهار رو گروگان گرفته بود. پسر

 اومده. ییکار اون باشه بهزاد بهم نگفت که سر اون آدم چه بال نکنه

 .رهیانتقام بگ خوادیم یهنوز زنده است واال بهزاد از چه کس مطمئنن

 .رمیبنده م ارمیشما سر درنم یبهزاد در حال حرف زدن بودن که پگاه گفت:من که از حرفا ساسان

 .امیپگاه منم هم م سایوا-سرجاش بلند شد که من هم بلند شدم از

 .یارد ییآشنا شتریباشه تو به افراد شرکت ب یها با خودت باشه هرچ یبررس هیرو به بهزاد گفتم:بهتره بق بعد

 .میهمراه پگاه از اتاق خارج شد یباشه تکون داد و بعد از خداحافظ یبه معنا یسر

 .دمیکه ماهان رو د میرفت یبه طرف آسانسور م میداشت

 سالم خانوم ها.-ماهان

 لب گفتم که پگاه گفت:به به سالم آقا ماهان احوالتون؟ ریز یسالم

 ممنون. یلیخ-ماهان

 کجا؟ نجایشما کجا ا-رو به من کرد بعد

 کنم. یمسائل رو بررس یسر هیم:همراه بهزاد اومدم تا گفت آروم

 .دیکردم که شما باش یآوردن اما فکرش رو هم نم فیهمراه آقا بهزاد تشر یبودم خانوم دهیبله شن-زد یپوزخند

 داره؟ یمشکل-کردم یاخم
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 .ینه چه مشکل-ماهان

 .ادیاز حضورتون مرحمت ز میشیپس با اجازه اتون ما مرخص م-

 .میکرد گرفتم و داخل آسانسور شد یدست پگاه رو که با تعجب به ما نگاه م بعد

 افتاده؟ یاتفاق-پگاه

 نه چرا؟-

 .دیزدیحرف م هیکنا کهیآخه با ت-باال انداخت یشونه ا پگاه

 لگد زدم که جمع کنه. هیکرد  یداشت دراز م یادیگفتم:پاشو ز یالیخ یب با

 خنده. ریزد ز بلند

 .میپگاه شد نیو سوار ماش میدآسانسور خارج ش از

 ؟یآورده بود نیماش-

 .امیگفت:آره ساسان صبح زودتر اومده بود من مجبور شدم خودم ب زدیهمونطور که استارت م پگاه

 .میاطراف بزن نیا یچرخ هی میبر یموافق-گفتم که پگاه گفت:به یآهان

 آره منم حوصله خونه رو ندارم.-

 ...یخوشگذرون یبه سو شیپس پ-پگاه

 

 .میشد ادهیفروشگاه نگه داشت و هردو پ کی یجلو

 .دنیبه چرخ میو شروع کرد میمجتمع شد داخل

 .میدیکش ینقشه واسه فندوق پگاه م یو کل میکرد یتوقف م یفروش یسمونیس یجلو باهم

 گردنبد توجه ام رو جلب کرد هیدفعه  هیبودم که  ستادهیا نیتریاز مغازه ها شد و من هم پشت و یکیداخل  پگاه
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 دقت کردم چشمام از تعجب گرد شد. یوقت

 محاله... یهمه خوشبخت نی...منو اایخدا یوا

 هنوز داخل مغازه است. دمینگاه به پگاه انداختم که د هی

 و روبه فروشنده گفتم: ،شدمیوارد گردنبند فروش عیسر

 .نمیبب تونمیاون گردنبدتون رو م دیببخش

 ؟یکیکدوم -فروشنده

 که اسم بهزاد نوشته. یهمون-

 .دیلحظه صبر کن هیبله -فروشنده

 برداشت و جلوم گذاشت. نیتریپشت و از

 لبم جا خوش،کرد. یلمسش کردم لبخند رو یوقت

 کرد. یم ییاسم بهزاد روش خودنما یرنگ که به فارس ییطال فیگردنبد ظر هی

 .خوامیرو م نیهم-

 موقع داخل گردنم انداختم. پولش رو حساب کردم همون یوقت

 گرده. یپگاه داره دنبالم م دمیمغازه خارج شدم که د از

 گردم. یساعته دارم دنبالت م هیدختر  ییکجا-به طرفم اومد دیمنو د یوقت

 دور بر. نیجا هم چیه-زدم یلبخند

 به پگاه نگفتم. یزیچ هیاز قض فعال

 زده بشه. یحرف خواستینشده دلم نم یرسم زیکه همه چ یکنم اما تا زمان یرو مخف یزینداشتم از پگاه چ دوست
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 داده بود. بیترت یمهمون هیبهزاد  امشب

 کنه و بعد از اون هم به خانواده اش خبر بده. یمنو به عنوان نامزدش معرف خواستیم یمهمون نیا یتو ظاهرا

 نه؟؟؟ هی رفتنیپذ یخانواده اش منو به عنوان عروسشون م دونستمینم

 عده از افراد شرکت به عالوه ماهان رو هم دعوت کرده بود. هی

 مو و صورتم رو انجام بده. شیو آرا ادیبه عمارت ب شگریبود آرا گفته

 سرم جمع کرده بود. یرو فر کرده بود و باال موهام

 بود. ختهیصورتم ر یدسته از موهام رو هم صاف کرده بود و جلو هی

 بود. ینفت یلباس شب بلند آب هی لباسم

 بود. بایز یلیخ شیسادگ نیبود در ع یکیلباس ش یلیخ

 کرد. یم یخوشحال بودم چون امشب بهزاد منو به عنوان همراه و همسرش معرف یلیخ

 زد. یمن چشماش برق دنیداخل اتاق شد و با د بهزاد

 اتاق کامل بست و به سمتم قدم برداشت. در

 رنگ زده بود. یکروات آب هیو  دیسف رهنیپ با یکت و شلوار مشک هی

 .میست کرده بود ییجورا به

 خوشگل شدم.-که خودم رو براش لوس کردم ستادیا جلوم

 نه...-بهزاد
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 .یشد رینظ یفراتر از خوشگل ب یزیچ هیتعجب بهش نگاه کردم که گفت: با

 به لبخند باز شد که بازوش،رو جلو آورد... لبم

 .میرو گرفتم و به همراه هم از اتاق خارج شد بازوش

 .میوستیبود پ تیبه سمت سالن که مملو از جمع باهم

 هم سخت مشغول حرف زدن بود. گهید یو عده ا دنیدر حال رقص یآهنگ گذاشته بود و عده ا یج ید

 .میگفت یبهزاد به همه خوش آمد م با

 نیکلک باالخره دل ا یکه دم گوشم آهسته گفت:ا میبغل کرد رو گریهم د ایکه من و پر میستادیبابک ا ایپر یجلو

 نه؟ یآقا بهزاد رو برد

 .گهید مینیما ا-زدم یلبخند

 ها. میاز پشت گفت:ما هم هست یکیدفعه  هی

 .ستادنیپگاه و ساسان ا دمید برگشتم

 .دیخوش اومد یلیخ زمیعز یوا-پگاه رو بغل کردم عیسر

 داره؟ یچه مناسبت یمهمون نیحاال ا-بابک

 .دیشیآخرش همه متوجه م-نگاه بهم انداخت کی بهزاد

 .میصبرانه منتظر آخر شب هست یما ب-ساسان

 از مهمون ها. یکی شیکه بهزاد رفت پ میدیخند همه

 گذاشته شد که همه زوج ها دوبه دو رفتن وسط. تیآهنگ ال هی

 دست جلوم ظاهر شد. هیدفعه  هی

 .بایز یدارم بانو ،رویافتخار همراه-ستادیبهزاد با لبخند جلوم ا دمیصاحب دست که نگاه کردم د به
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 البته سرورم.-دستش گذاشتم یرو تو دستم

 بهزاد و اون هم دستاش رو دور کمرم حلقه کرد. یشونه ها یو دستام رو رو میرفت ستیبه وسط پ باهم

 دارم... یچرا از صبح دلشوره بد دونمینم

 . افتهیبد قراره ب یلیاتفاق خ هیکنم امشب  یاحساس م همش

 شده؟ یدم گوشم گفت:چ بهزاد

 یچیه-

 ؟یکالفه ا نقدریپس چرا ا-بهزاد

 ؟یدیتو از کجا فهم-تعجب بهش نگاه کردم با

 .شناسمیم یخوب من تورو بهتر از هرکس-ابروش رو باال انداخت یتا هی

 ...افتهیاتفاق بد قرار ب هیامشب  کنمیدلشوره دارم فکر م-

 .مکنیرو برگزار م ینامزد نیمن امشب ا ادیب نیآسمون به زم ادیب شیپ یاتفاق چیه زارمینگران نباش نم-بهزاد

 اش گذاشتم و با آرامش چشمام رو بستم. نهیس یزدم و سرم رو رو یلبخند

 پناهگاه امن بود. کیبهزاد  وجود

 ازش،جدا بشم خواستمیوجه نم چیکه به ه یدوسش دارم به اندازه ا یلیبود خ دنینفس کش لیمن دل یبرا حضورش

 .ستیکم و کسر ن یزیچ نمیآشپزخونه تا بب یکه رقص تموم شد رفتم تو یوقت

 رو داشتم. زبانیبود که حکم م یحس خوب یلیخ

 شهرزاد!؟!؟! یدفعه سحر با تعجب گفت:وا هیوارد آشپزخونه شدم  یوقت

 ودشده ب رهیگرد شده بهم خ ینگاه کردم که با چشما بهش

 دختر. یاسپند الزم شد یماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل مثل ماه شد-به طرفم اومد خاتون
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 .یخوشگل شد یلیآره خ-سحر

 .نیشما لطف دار یمرس-زدم یلبخند

 ...یچقدر در کنار بهزاد قشنگ-خاتون

مگس مزاحم  کی یصدا دنیدوام نداشته که با شن ادیلبخند ز نیصورتم رو در برگرفت اما ا یپهنا یخجل لبخند

 شد. یاعصابم خط خط

 .یخوب کارت رو بلد ادیخوشم م-گمیب

 ساکت باش. گمیبا اعتراض گفت:ب خاتون

 ...گهید نیکنه کارش ا ییخوب بلده دلربا نهیاز ا ریچرا ساکت باشم خاتون مگه غ-گمیب

 کردم به اعصابم مسلط باشم. یو سع دمیکش یقیعم نفس

 .یعقب نمون هیکه از بق ریبگ ادیجلوت رو گرفته خوب تو هم  یمگه کس-طرفش،برگشتم به

 که؟ ستیکم ن یزیدوباره رو به سحر گفتم:چ بعد

 آماده است. ینه همه چ-سحر

 تکون دادم و از آشپزخونه خارج شدم. یسر

 داشته باشم. شیآسا گمیب نیروز نشد که  من از دست ا هی

 دختر جلوم روگرفت. هیدفعه  هی

 گه؟ید یشهرزاد خانوم-تعجب بهش نگاه کردم با

 آره.-تکون دادم یسر

 .یاینفر باال منتظرت گفت بهت بگم که ب هی-دختر

 ؟یک-
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 ندونستن باال انداخت و ازم دور شد. یبه معنا یا شونه

 شد انیلبم نما یرو یفکر لبخند نیبهزاد باشه با ا دیباشه شا تونهیم یک یعنی ییییو

 اونجا نبود. یر اتاق بهزاد رو باز کردم اما کسطرف باال رفتم د به

 طرف اتاق خودم رفتم و با لبخند داخل شدم به

 از تعجب سر جام متوقف شدم. ستادهیکه پشت پنجره ا یکس دنیبا د اما

 در به طرفم برگشت و بهم نگاه کرد. یصدا دنیشن با

 منتظرم بود. یاوووم فکر کنم اشتباه اومدم چون کس-

 من منتظرت بودم. یومدیاشتباه ن-ماهان

 ماهان بود؟ نهیکه قرار بود منو بب یکردم ماهان منتظر من بود نکنه اون کس تعجب

 د؟یداشت یشما با من کار-قدم جلو اومدم کی

 باهات حرف بزنم. یموضوع هیدر مورد  خوامیآره م-تکون داد یسر

 .ستادیاومد و روبه روم ا داره مگه؟؟؟بهش نگاه کردم که خودش جلو یبامن چه حرف وا

 .کنمیامشب راز دلم رو برات فاش م زنمیدلم رو م یامشب همه حرفا-ماهان

 .دیواضح حرفتون رو بزن شهیشدم م جیگفتم:من کال گ یحالت سردرگم با

 .ومدیخوشم ن چینگفت بهم نگاه کرد از طرز نگاه کردنش ه یچیه

 !!!کنمیخواهش م یشوخ هی نیا ایزد که قلبم داخل دهنم اومد نه خدا یدفعه چنان حرف هی

 دوست دارم شهرزاد.-ماهان

 .شدیسرم اکو وار تکرار م یتو حرفش

 نبود. یجالب یشوخ-کردم یخنده ا تک
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 نکردم. یکنه گفت:اما من اصال شوخ جادیچهره اش ا یتو یرییتغ نکهیبدون ا ماهان

 .کنمیم یتلق یحرفتون رو به عنوان شوخ نیده ااما بن-به خودم گرفتم یجد حالت

 که عاشقتم. یبفهم یخوایچرا نم-ماهان

 خارج بشم. ییاتاق کذا نیزودتر از ا خواستیکالفه بودم و دلم م گفتمینم یچیه

 .یشهرزاد بگو...بگو که توهم منو دوست دار یزنیچرا حرف نم-دفعه شونه هام رو گرفت هی

 قدم ازش فاصله گرفتم. کیدستش خارج کردم و  یهام رو از تو شونه

 برو. نجایاز ا گمیبار م نیآخر یبرا نیبب-کردم به اعصابم مسلط باشم یسع

 هان؟ هیگناه من چ-ماهان

 قرار داره. گهید یکه قلبش،در گرو کس یشد یکه عاشق کس نهیگناه تو ا-

 کرد و با تعجب بهم نگاه کرد کپ

 ه؟یمنظورت چ-ماهان

 رفام واضح بود.فکر کنم ح-

 از دوست داشتنت دست بردارم. تونمیاما من نم-ماهان

 .کشمیرو دوست دارم و از عشقش دست نم گهید یکیگفتم:تمومش کن من  تیعصبان با

 شه؟یم یمن چ فیپس تکل-ماهان

 کرد یکه به عشقش نسبت به ماهان اعتراف م یشد زمان انیصورتم نما یمعصوم سحر جلو یلحظه چشما هی

 .یهم بش گهید یکیعاشق  یتونیگفتم:م آروم

 ؟یپس تو چ-ماهان

 فراموش کنم. یتو رو چجور-نگاه کردم که ادامه داد بهش
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 ...یکار رو بکن نیا یتونیم-

 تورو از قلبم خارج کنم  تونمیکنم که نم کاریچ تونمینه نم-ماهان

 عقلش رو از دست داده. یقانعش کنم انگار یچجور دونستمینم

 که کرد چشمام خود به خود گرد شد. یکه با کار ستین یکار شدن نیکردم تا بهش بفهمونم ارو بلند  سرم

 لبم گذاشت. یدفعه لباش رو رو هیبه طرفم اومد و  ماهان

 که دستش رو پشت سرم گذاشت و لباش رو به لبام فشار داد. رمیازش فاصله بگ اومدم

 دفعه در اتاق باز شد. هیاش گذاشتم تا به عقب هلش بدم که  نهیس یرو رو دستم

 وارد اتاق شده. یک دونستمیپشتم به در بود و نم من

 باز شدن در ماهان ازم فاصله گرفت و با ترس به پشت سرم نگاه کرد. با

 هام وارد بشه. هیبه ر ژنیتا اکس دمیکش قینفس عم چندتا

در  چهارچوب یبهزاد که تو دنیماهان انداختم و بعد برگشتم به پشت سرم نگاه کردم...با د دهینگاه به چهره ترس هی

 شدم. رهیکرد خ یبود و با تعجب به ما نگاه م ستادهیا

 شد. ختهیسرم ر یسطل آب سرد رو هی یانگار دنشید با

 .دیدیم تیاون وضع یمارو تو دینه بهزاد نبا ایخدا

 کرد. ید مگه باور منکردم اما بهزا یمن کار ایخدا

 بهزاد.-زد و اومد از اتاق خارج بشه که به طرفش رفتم یپوزخند بهزاد

 حسابت رو برسم. امیجا بمون تا ب نیقرمز گفت:خفه شو هم یطرفم برگشت و با چشما به

 سرم اومده بدبخت شدم... ییکه چه بال دمیخشک شدم فهم سرجام

 شهرزاد.-به طرفم اومد و پشت سرم قرار گرفت و اسمم رو صدا زد ماهان
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 کرد. دایپ شهیتک تک سلول هام ر یصداش دستم خود به خود مشت شد و خشم تو دنیشن با

 صورتش فرود آوردم. یطرفش برگشتم و دستم رو باال بردم و تو به

 .دیچیاتاق پ یکه به صورتش زدم تو یلیس یصدا

 ذاشت و با بهت بهم نگاه کرد.صورتش گ یرو رو دستش

ه اسم منو ب چوقتیه گهیکه از خشم دورگه شده بود گفتم:د یوار جلوم صورتش گرفتم و با صدا دیرو تهد انگشتم

 .چوقتیه اریزبون ن

 و همه جا رو سکوت فرا گرفت. دیخواب نییپا یدفعه سر صداها هی

 .نداختیسکوت رعب وحشت به دلم م نیا

 .افتهیاتفاق شوم ب هیقراره  دونستمینداشتم م یس خوباول هم به امشب ح از

 دفعه بهزاد وارد اتاق شد و به طرفم اومد. هی

 بود ساکت... آروم

باشه قبلش ساکت  یعصبان یلیخ یزیاگه از چ شناختمیآرامش قبل از طوفانِ من بهزاد رو خوب م نیا دونستمیم

 .شهیم

 دستش گرفت. یطرفم اومد و دستم رو تو به

 .دیکشیم نییتعجب بهش نگاه کردم که به راه افتاد و من رو هم دنبال خودش به سمت پا با

 .رفتیتوجه به من به طرف سالن م یبکشم اما اون ب رونیکردم دستم رو از دستش ب یسع

 .میبد حیکه بزار توض زدیهم دنبالمون به راه افتاد و مدام حرف م ماهان

 ما با تعجب بلند شدن. دنیمبل نشستن که با د یپگاه ساسان رو دمید میوارد سالن شد یوقت

 مهمون ها رفته بودن. همه
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 .کردنیبودن و ما رو تماشا م ستادهیگوشه ا هیهم  ایو پر بابک

 نخورم. نیدفعه بهزاد منو به وسط سالن ها داد که به زور تعادلم رو حفظ کردم تا زم هی

 گوشم زد. ریطرف بهزاد برگشتم که به سمتم قدم برداشت و مجمع ز به

 .دیچیبهزاد در هم پ یلیس یو پگاه با صدا ایپر غیج یصدا

 محکم زد که سرم به دوران افتاد. چنان

 شد. دهیزبونم کش ریتلخ و شور خون ز مزه

 سرخ و پر از خشم بهزاد نگاه کردم. یبه چشما میاشک یچشما با

 ش؟یزنیم یبهزاد واسه چ یکنیم یچه غلط یگفت:دار دفعه پگاه هی

 افتاد. نیزم یصورت ماهان زد و رو یمشت محکم تو هیبه طرف بهزاد اومد که بهزاد  ماهان

 بهزاد چه مرگته پسر؟-ساسان

 زد که چشمام رو بستم. یادیفر بهزاد

 کردن؟ کاریدونفر با من چ نیا دیدونیم-بهزاد

 بدم. حیبهزاد بزار توض-جلو قدم برداشتم به

 خفه شو...-بهزاد

 برخورد کرد. زیچنان هلم داد که تلو تلو خوران به عقب پرت شدم وکمرم محکم به م بعد

 از جسمم بود. شتریکمرم درد گرفت اما درد شکستن قلبم ب یلیخ

 نیا یما خواست خداوند بود که از چهره واقعا میامشب قرار بود من اعالم کنم که منو شهرزاد قراره نامزد کن-بهزاد

 دختر آگاه بشم.

 کردن. یسالن بود و داشتن با تعجب به ما نگاه م یخدمتکارها تو همه
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 شهرزاد...-پگاه

 نکردم. یگفتم:بخدا من کار هیگر با

 من بودم... گهیراست م-ماهان

 یمن اشتباه کردم که تو نینکرد یارک چکدومیآره شما ه کنمیاز وسط نصفت م زنمیتو خفه شو واال م-بهزاد

 مار پرورش دادم. نمیآست

 مردک... نیداد داشت با ا یکه به ظاهر خودش رو جلوم معصوم جلوه م یدختر نیا دمیآره رفتم باال که د-داد ادامه

 دهنش گرفت. یحرفش رو خورد و دستش رو با درد جلو ادامه

 ؟یگیم یدار یچ-بابک

 کرد. یبه ما نگاه م یاشک یبه سحر افتاد که داشت با چشما چشمم

 تو به خدا قسم بهزاد بزار حرفم رو بزنم.-قدم جلو رفتم کی

 شهرزاد.  یصدات رو بشنوم تو دل منو شکست خوامینم سیه-صورتش گرفت یانگشتش رو جلو بهزاد

 .چوقتیه نمتیبب خوامینم گهید-ستادیبه طرف پله ها رفت که وسط راه ا دهیقامت خم با

 پشت سرم هم روان شد. اشکام

 لعنت فرستادم. اهمینشستم و به بخت س نیزم یجا رو همون

 .رمیمیسرم کنم من بدون اون م یتو یبدون بهزاد چه خاک حاال

 اومد. یکه دل سنگ هم به رحم م زدمیکردم چنان زجه م هیکردم به گر شروع

 .کنهیسرم رو نوازش م یکی دمیدفعه د هی

 بود نگاه کردم. ستادهیبه پگاه که باال سرم ا میاشک یرو بلند کردم و با چشما سرم

 بلند شو.-شونه ام رو گرفت ریز
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 نکردم بهزاد دچار سوء تفاهم شده. یکار نیگفتم:بخدا من همچ هیگر با

 .میکنیما باور م-ساسان

 ماخونه  یایرو جمع کن م لتیبهم نگاه کنه گفت:برو وسا نکهیبدون ا پگاه

 اون رو تنها بزارم. تونمیمن نم یپگاه ساسان پس بهزاد چ شیپ برم

 نه؟؟؟یتو رو بب خوادینم گهیرفته بهزاد گفت د ادتیاحمق مگه  شهرزاد

 به طرف پله ها رفتم که کنار ماهان متوقف شدم. دهیخم یشونه ا با

 ادم... نیبه خاطر حضور نحس ا کشمیکه امشب دارم م ییها یبدبخت تمام

 خشم بهش نگاه کردم که با غم بهم نگاه کرد. با

 طرف پله ها رفتم ازشون باال رفتم. به

 اتاقم شدم که غم کل وجودم رو فرا گرفت. وارد

 لحظات کنار بهزاد رو به خاطر آوردم. تمام

 کمد رفتم و توش چند دست لباس گذاشتم. یتو یطرف ساک دست به

 گلوم بود افتاد. ریاردوان ز یادگاریکه  یودبه خودم نگاه کردم...چشمم به کب نهیآ یتو

 خاطراتم و اعتراف بهزاد به عشقش افتادم. ادیکه باز هم  دمیدست کش روش

 بدم. حیبرات توض یبهزاد که نزاشت ینامرد یلیخ

 اومدم که چشمم به در اتاقش افتاد. رونیاتاق ب از

 قابل تحمل بود. ریود وجودم براش غحضور من نب یرایبرم باهاش حرف بزنم اما اون پذ خواستیم دلم

 اومدم. نییرو برداشتم و از پله ها پا ساک

 من به طرفم اومدن. دنیهم با د ایرفته بود بابک پر ماهان
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 .کنمیمن حرفات رو باور م-آروم بغلم کرد ایپر

 نگفتم و سکوت کردم. یزیچ

 صورتش رو ازم گرفت و به داخل آشپزخونه رفت. یزدن چشمم افتاد به خاتون که با دلخور رونیاز خونه ب ایپر بابک

 چشم دنبال سحر گشتم اما نبود. با

 به نفع من. چیه کیزد و با حرکات لباش گفت: یپوزخند کنمینگاهش م دید یافتاد که وقت گمیبه ب چشمم

 نگاهم کنه ساک رو برداشت. نکهیرو با انزجار ازش گرفتم که ساسان به سمتم اومد و بدون ا صورتم

 هم به طرفم اومد و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد. پگاه

 .دینگاه به عمارت انداختم که چشمه اشکم جوش هی برگشتم

 رد شد. لمیف کیچشمم مثل  یقلعه گذاشتم جلو نیا یکه پا تو یخاطراتم از روز اول تمام

 

 صدا یب هیمنو شب منو گر"

 "درد دل کردنم با خدا منو

 

 سالن به راه افتادم. یبه طرف خروج پگاه هم قدم شدم و با

 .امیبهزاد مجبورم کرده بود به استقبالش ب نکهیاومد از ا ادمی

 وارد خونه شد و چقدر من اون روز حرص خوردم. ایکه همراه پر یروز نکهیا ای

 

 سهمم از عشق تو غم شده نیب"

 "جهنم شده امیتو دن بدون
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 به صورتم خورد. یکه باد سرد میشد اطیو وارد ح میدر سالن خارج شد از

 قدر دوام داشت. نیکه عشق منو بهزاد هم شدینم باورم

 .دیبودم از هم پاش دهیکه کنار بهزاد چ یا ندهیآ یکه برا یسرعت تمام برنامه ها نیهم به

 عقب گذاشت. یصندل یشد و ساکم رو رو نیسوار ماش ساسان

 ست دادم.از د شهیهم یتموم شد و من بهزاد رو برا زیچ همه

 شکست و تمام اشکام پشت سرهم روان شدن. بغضم

 

 حاال مونده از تو فقط خاطره "

 "بره ادمیکه عشقت  محاله

 

 نگاهم رو به قلعه انداختم. نیبرگشتم و آخر هیگر با

 .شدیسرم آوار م یمکان بود اما االن داشت رو نیباتریعمارت با شکوه برام ز نیا یروز هی

 .شدیبزرگ از سر دلم برداشته م ادیفر کیکرد که فقط با  یم ینیسر دلم سنگ یغم هی

 

     از رفتنت بگذره دیچقدر با "

 "تو از خاطراتم بره ادی که

 

 کردن و زجه زدن. هیدوزانو افتادم و شروع کردم به گر یرو
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 .کردمیم هیو گر زدمیداد م همش

 کردم. یاسم بهزاد رو صدا م ای گناهمیگفتم من ب یم ای مدام

 حرفا بدهکار نبود. نیداشتم ارومم کنن اما من گوشم به ا یو ساسان به طرفم اومدن و سع گاهپ

 زخمم... یبود به رو یکردم سبک شدم...اما باز هم نبود بهزاد نمک هیکه گر خوب

 سرجام بلند شدم و به طرف پگاه و ساسان برگشتم. از

 .نمیبش رو باز کرد تا نیاشک چشمش رو گرفت و در عقب ماش پگاه

 شدم نیدلم گفتم سوار ماش یکه تو ینگاهم رو هم به عمارت انداختم و بعد از خداحافظ نیآخر

 

 

  به دادم برس حال و روزم بده"

 "سرم اومده یچ نیکن بب نگاه

 

    برام نباریکن ا یتو کار ایخدا"

 "هام هیبه شب گر دمتیقسم م 

 رفتم. رونیاز اون خونه ب شهیهم یحرکت کرد و من برا نیماش

 هم گذاشتم و تمام خاطراتم رو مرور کرد یدادم و چشمام رو رو هیتک نیماش شهیرو به ش سرم

 

*** 
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  بهزاد

 

 اما حالم رو خوب نکرد. دمیرو سر کش وانیل

 .دمینفس سرکش کیمشروب رو باال بردم و  شهیش ستیکارساز ن وانیبا ل شهینم ینجوریا

 گرفته بود. شیآت شتریگلوم شروع به سوختن کرد اما قلبم ب ته

 ؟؟؟یکار رو کرد نیدادم پس چرا ا یمگه عاشقت نبودم مگه جونمم برات نم یکار رو کرد نیشهرزاد چرا بامن ا آخ

 داره؟؟؟ دنیمرد چقدر توان عذاب کش کیبسمه چقدر درد بکشم مگه  گهید ایخدا

 شد. کهیپرت کردم که هزار ت تیمشروب رو با عصبان شهیش

 ولو شدم. نیزم یگرفتم تا بلند بشم اما سر خوردم و رو واریرو به گوشه د دستم

 دفعه موفق شدم. نیکردم بلند بشم و ا یسع دوباره

 که از شهرزاد داشتم رفتم. یتلو خوران به طرف عکس تلو

 خندونش نگاه کردم. یلب ها هیو  برداشتم

 گونه ام افتاد. یو رواز چشمم سر خورد  اشکم

 ؟یکرد انتیپس چرا بهم خ زمیرو به پات بر ایکه حاضر بودم تمام دن من

 .رفتیجلوم رژه م ییهمش اون صحنه کذا شهیچشمم دور نم یشهرزاد از جلو انتیلحظه هم خ هی

 .شکستمیاومد م یدم دستم م یعکس رو پرتاب کردم و هرچ تیعصبان با

 .شدیاتاق م نیدوزانو افتادم و هق هق مردونه ام بود که باعث شکست سکوت خفقان آور ا یکه شدم رو خسته

 

*** 
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  شهرزاد

 

 گوشه زل زده بودم. هیکه مخصوص اتاق مهمان بود کز کرده بودم و به  یتخت یرو

 اتاق مهمان رو برام آماده کرده بود. پگاه

 شد. انیچهارچوب در نما یوکه گفتم ساسان ت یدییاتاق زده شد و بعد از بفرما در

 شالم بردم که کامل داخل اتاق شد و در رو بست. ریرو ز موهام

 تخت نشستم و بهش نگاه کردم. یرو درست

 م؟یباهم حرف بزن شهیم-زد یلبخند

 البته.-آره تکون دادم یبه معنا یسر

 تخت نشست و بهم نگاه کرد. یرو کنارم

 کردم. یم یدستم باز یانداختم و با انگشت ها نییرو پا سرم

 مطالب هنوز برام مبهمه. یسر هیها رو متوجه شدم اما  هیقض یسر هیامشب -ساسان

 گفتم:کدوم مطالب؟ یخش دار یصدا با

 درک کنم. تونمیاما اتفاقات امشب رو نم دونمیرو م دیتو بهزاد عاشق هم هست نکهیا-ساسان

 اما بهزاد بهم تهمت زد. میزدم آره عاشق بود یپوزخند

 واجبه بهتون بگم؟-نگاه کردم بهش

داداشش  یدلش رو برا یخواهر همه حرفا هیو  نمیبیآره واجبه چون من تورو مثل خواهرم م-چشمام یزد تو زل

 .کنهیبازگو م
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ت رصو یاونا بودن تو یجا گهید یبودن اگه کس یخوب یآدما یلیحرف بغضم گرفت ساسان پگاه خ نیا دنیشن با

 کردن. یمن نگاه هم نم

 من. انتیاز تمام اتفاقات امشب گفتم از تهمت بهزاد از تصور خ قیشروع کردم به گفتن حقا آروم

 کردم. هیو گفتم گر گفتم

 و اشکام رو پاک کردم. دمیکش یقیحرفام تموم شد نفس عم یوقت

 نکردم بهزاد دچار سوء تفاهم شده. یبغض گفتم:بخدا من کار با

 .شهیدرست م ینگران نباش همه چ-ساسان به گوشم خورد یکه صدا هیگر ریز زدم

 بهش نگاه کردم میاشک یچشما با

 نگرانت شده. یلیخ شتیپ ادیرو بسپر به من االن هم پگاه م زیتو نگران نباش همه چ-ساسان

 از اتاق خارج شد. ریتکون دادم که با گفتن شب بخ یسر

 

 .یگریدر د دیگشا یز رحمت م یگر ببند در خدا

 

 که به بهزاد نامرد دارم... یبه خاطر حضور پگاه ساسان به خاطر عشق ایباز هم خدارو شاکرم به خاطر حضور پر من

 پر از غذا وارد اتاق شد. ینیس کیبا  پگاه

 خوب وقت غذاست.-رو روبه روم گذاشت ینیس

 ندارم. لیم-رو به طرف مخالف چرخوندم سرم

 .شهینم میحرفا حال نیمن ا یبخور دیبا خودیب-پگاه

 به زور مجبورم کرد چند لقمه بخورم. بعد
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 .شناسمیمن م کنهیم تتیو اذ دهیم امیبهت پ یکه گفت یاون-نگاه بهش کردم هی

 ه؟یواقعا ک-پگاه

 من بودم.-زدم یتلخ لبخند

 شناسهیمنو م نقدریکه ا هیک نیا گفتمیهمش م یشعوریب یلیگفت:خ ینیاول تعجب کرد بعد با لحن خشمگ پگاه

 به ساسان بگم. خواستمیاخرسر م

 یبودم که بهزاد به عشقش اعتراف نم یراض یمثل سابق بود حت زیاالن همه چ خواستیدلم م یلیخ-زدم یلبخند

 کرد.

 بگذرد... زین نیا-پگاه

  رسهیاما جون منم به لبم م گذرهیزدم آره م یپوزخند

 بهزاد دق کردم. یتموم بشه من هفت تا کفن انداختم و از دور تا

 

*** 

 در حال قدم زدن بودم. ابونیخ یتو

 گذاشتم. رونیامروز هم به زور پگاه پام رو از خونه ب گذرهیم ییروز از اون شب کذا سه

کار رو اشتباه کردم به کدوم گناه نکرده دارم  یکجا گمیچندشب خاطراتم رو مرور کردم همش،با خودم م نیا تمام

 .شمیمجازات م

 .کشمیبه دوشم م یله که دارم پشت سر هم بدبختسا نیچند

 درآوردم و صفحه رو روشن کردم. فمیک یبود رو از تو دهیکه بهزاد برام خر یگوش

 از بهزاد بود. یعکس نهیزم ریتصو

 افتاد و با دستم صورتش رو نوازش کردم. یقطره اشک از چشمم رو گوش هی
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 حد بود؟؟ نیاعتمادت به من فقط در هم یبدم چرا حرفام رو باور نکرد حیبرات توض ینزاشت چرا

 کردم. یرفتار رو م نیهم دیبهزاد بودم شا یاگه منم جا کنمیشب ها با خودم فکر م یبعض

 گوشش. رینه که به ناحق بخوابونم ز دمیکه من به طرف مقابل اجازه دفاع م زنمیم بینه باز به خودم نه اما

 زد صورتم درد نگرفت قلبم فشرده شد. که بهم یلیس با

ب که از جان ییبهم اعتماد نداره و فقط،به چشمش...به خطا یبا اون کارش بهم ثابت کرد که به اندازه سر سوزن بهزاد

 من سر نزده بود اعتماد داشت

 وصل کردم. لیدر آوردم و به موبا فمیک یرو از تو یهنذفر

 کردم. یپلگوشم گذاشتم و آهنگ مورد نظر رو  یتو

 کرد. دنیکردم به قدم زدن که همون موقع هم بارون شروع به بار شروع

 تک تنها شدم من ایدن نی)در ا

 

 در دل صحرا شدم من یاهیگ

 

 زدیکه از مردم گر یمجنون چو

 

 شدم من الیل یدر پ شتابان

 

 خندمیاثر م یب چه
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 میگریثمر م یب چه

 

 چرا رسوا شدم من یناکام به

 

 شدم من دایعاشق چرا ش چرا

 

 شناسمیآشنا را م ریآن د من

 

 شناسمیادا را م نیریآن ش من

 

 ما کار خدا بود نیب محبت

 

 (شناسمیمن خدا را م نجایا از

 (ایدن نیدر ا یسلطان ی)مهد

 آهنگ اشکام سرباز کرد و پشت سر هم روان شد. دنیشن با

ا ت کردنیکه همه فرار م یبود به قدر دیشد یلی...بارون خشدیمشخص نم دیپاشیصورتم م یچون بارون رو منتها

 کنند. دایپ یسرپناه کی

 .دادنیبه نشانه افسوس تکون م یکردن و سر یها هم با تعجب بهم نگاه م یبعض

 بارون... ریقدم زدن ز ینداره حت یتیبرام جذاب ایدن نیا یتو زیچ چیه گهیچون د ستیاصال برام مهم ن اما
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 کرد. یم ینیکوه سرشونه هام سنگ کی یکه انگار یدم به اندازه اخسته بو نقدریا

 .نیمرگ سنگ کیبه اندازه  خواستیخواب م هی دلم

 رفتم و همونطور روش نشستم. مکتین کیطرف  به

 گرفتم بودم. شیکرده بود اما من از درون در حال آت سمیخ یبدجور بارون

*** 

 

 بهزاد

 شده بودم. رهینقطه خ هیشرکت نشسته بودم و به  یتو

 پگاه شهرزاد برد خونه خودش... یشب انگار اون

 هست... یا تهیخبر نداره چه عفر یانگار دونمینم

اون و ساسان رو هم از هم بپاشه اما  یامکان داره زندگ ستین یگوش،زد کردم که مراقب باشه اون دخترخوب بهش

 کو گوش شنوا...

 .کنمیرکابم قبول نم یرو تو انتکاریخکردم من افراد  رونیرو هم از شرکت ب ماهان

 بدتر از قبل. یکردم حت یبه همه پرخاش م یمار زخم هیبودم  شده

 کمرم رو شکست. یبدجور نشیننگ انتیشهرزاد خ نبود

 تو. ایگفتم:ب یگرفته ا یاتاق زده شد که با صدا در

 شد. انیبازشد و قامت نحس ماهان نما در

 کرده؟؟؟ یفراموش کرده که چه غلط یانگار نجایچقدر پروعه که اومده ا هیک گهید نیخود به خود گرد شد ا چشمام

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-دمیغر تیعصبان با
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 سالم.-در اتاق رو بست و خونسرد به طرفم برگشت ماهان

 نجا؟یا یاومد یسالم زهرمار گفتم واسه چ-

 .میحرف بزن دیبا-ماهان

 باتو ندارم. یمن حرف-

 دارم. من یول-ماهان

 بزنم به طرف مبل ها اومد و روش نشست. یمن حرف نکهیاز ا وقبل

 پرو بود. یلیبشر خ نیا

 من فراموش نکردم. یکرد یاونشب چه غلط یاگه تو فراموش کرد-

 عذاب وجدان راحت بشم. نیرو برات بازگو کنم بلکه از دست ا قتیمنم فراموش نکردم اومدم تا تمام حق-ماهان

 نگفتم تا ادامه حرفش،رو بزنه. یزیزنه؟چیحرف م یوجدان؟؟؟از چ عذاب

 .یاونشب تو دچار سوء تفاهم شد-ماهان

 اشباه بود. هیفقط  دمیکه د یزیپوزخند گفتم:واقعا اون چ با

 .میکه خودت و من مرتکب شد یاشتباه هی قایدق-ماهان

 مرتکب نشدم. ییمن خطا یمورد رو اشتباه کرد هی نیا-جلو خم شدم به

 .میجفا کرد یلیچرا منو تو در حق شهرزاد خ-تکون داد یسر ماهان

 الهه بود. یکه انگار یگیم یجور هیهم صورت گرفت حق اون دختر بود  ییاگه جفا-

 بهزاد. یخبر ندار یچیتو از ه-ماهان

 تا بلکه متوجه بشم؟ یواضح حرفت رو بزن شهیم-

 .دیکش یقیچشماش رو بست و نفس،عم ماهان
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 کرد به حرف زدن. شروع

 از خودم بدم اومد. شتریاز قبل فشرده شد و ب شتریزد که قلبم ب ییحرفا

 یاونشب اون رفته بود اتاق شهرزاد...گفت که بهش ابراز عالقه کرده بود...گفت که شهرزاد گفته کس نکهی...از اگفت

 ... دهیرو دوست داره و ماهان به زور شهرزاد بوس گهید

 کردم. یبه ماهان نگاه م رهیفاش تموم شد ساکت شد اما من همونطور خکه حر یوقت

 شهرزاد منو دوست داره و اونشب فقط حاصل تفکرات غلط من بوده. یعنی شدینم باورم

 چطور باور کنم؟-

رو برات  زیکرد همه چ یدوست داره و اونشب سع یلیرو بدون که شهرزاد تورو خ نیخودت فقط ا لیم-ماهان

 .یاما تو حاضر به گوش کردن نبود بده حیتوض

به  شمیببخشتت من امشب از کشور خارج م یکه در حقش کرد یبه خاطر ظلم دوارمیام-از سرجاش بلند شد ماهان

 دوسش دارم خداحافظ...و بعد به سرعت از اتاق خارج شد. شهیشهرزاد بگو من ببخشه هم

 خشک شده بودم. یصندل یمن همونطور رو اما

 رفت. ینم نییکرد و پا یم ینیسر گلوم سنگ یزیچ هی

 داد و گفت که شهرزاد گفته اما من باور نکردم. لمیحرفا رو تحو نیهم قیساسان دق یاومد از حرفا ادمی

 کردم؟ کاریشهرزاد من با تو چ آخ

 رو نابود کردم. تیمن...عشق من...خانوم من...زندگ شهرزاد

 رفتم. یه طرف خروجرو برداشتم و از اتاق خارج شدم و ب کتم

 شدم و به طرف عمارت حرکت کردم. نیماش سوار

 خونه به طرف اتاق شهرزاد رفتم. دمیرس یوقت

 نگاه به دور بر انداختم. کیاتاقش شدم و  داخل
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 نداشت االن هم مثل قبل شده بدون شهرزاد خفه کننده. ییاتاق بدون بهار صفا نیا یروز

 باز کردم.طرف کمد لباس هاش رفتم و در رو  به

 دلم تلنبار شد. یلباس هاش غم رو دنید با

 شد. ریو اشکم سراز دمیهاش کش رهنیانبوه پ یرو یدست

 اتاق زده شد که اشکم رو پاک کردم و در کمد بستم. در

 .دییبفرما-

 

 اتاق باز شد و سحر داخل اتاق شد. در

 انداخت. نیینگاه با غم به اتاق انداخت و سرش،رو پا هی

 دلش جا باز نکنه. ینبود که شهرزاد تو یبود کس یمیصم یلیبا شهرزاد خ دونستمیم

 

 شده؟ یچ-

 .میحرف بزن یمهم یلیدر مورد موضوع خ دیبا یجسارت نباشه آقا ول-رو بلند کرد و گفت سرش

 تخت نشستم. یتکون دادم و رفتم رو یسر

 .ستادیتخت ا یجلو اومد و روبه رو سحر

 .شنومیخوب م-

 

 نجا؟یاومد ا یبود به اسم اردوان م ییآقا هی-پا اون پا کرد و آروم گفت نیا یکم سحر

 خوب؟-کردم یاسم اردوان اخم دنیشن با
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 وارد خونه شد؟ انهیاما اون مخف میشما ورودش رو ممنوع کرده بود-سحر

 

 سحر برو سر اصل مطلب حوصله ندارم.-گفتم کالفه

 .گمیاالن م دیباشه باشه ببخش-گفت عیسر نه

 سخت بود. یلیحرف زدن در مقابل من براش خ دونستمیکرد م یدستش باز یبا انگشت ها یکم

 کرد تا وارد عمارت بشه. یبهش کمک م یک دونمیمن م-سحر

 

 ه؟یک ؟اونیدونیم-شدم و گفتم لیحرف به جلو ما نیا دنیشن با

 .گمیب-سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد سحر

 تعجب به سحر نگاه کردم.حرف ساکت شدم و با  نیا دنیشن با

 بوده. گمیسر ب ریکارها ز نیهمه ا یعنی گفتیداشت م یچ نیا

رو  فیاراج نیا یکدورت دار نهینکنه به خاطر ک گهید یگیراست م یسحر دار-شک تنگ کردم یرو از رو چشمام

 ؟یبافیبه هم م

 با دمیخودم د یمن با چشما ارمیرو به زبونم ب قتیحق ریکلمه غ کیآقا...کور بشم اگه  گمیبخدا راست م-سحر

 .دمیخودم شن یگوشا

 چرخ خودمون بود محاله دروغ بگه. یتو یاز بچگ شناختمیبه موهام چنگ زدم من سحر رو م یکالفگ با

 کن... فیتعر یدونیرو که م یخوب هرچ-

کرد اما باورود شهرزاد تمام  یکار م نجایقبل ا یلیاز خ گمیب-شد و شروع کرد به حرف زدن رهینقطه خ هی به

 مدام در حال جنگ جدل بودن. ادیاز شهرزاد خوشش نم دونستمیکرد م رییرفتارهاش به کل تغ

 اومد؟ یاز شهرزاد خوشش نم گمیچرا ب-سکوت باال گرفتم یرو به معنا دستم
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 رم؟یبگ یا جهیسکوتت چه نت نیکرد که دوباره گفتم:از ا سکوت

شده  لی...آخه...اون زلگمیآورد چون ب یخطر به حساب م هیشهرزاد رو  گمی...بزهیمن من گفت:خوب...چ یکم با

 کرده بود. ییخودش در مورد شما فکرا شیپ

 زدم. یحرف لبم کج شد و پوزخند نیا دنیشن با

 .دهینگاه کن کارم به کجا رس توروخدا

 ادامه بده...-تکون دادم یسر

 .دادیاما خوب شهرزاد هم خوب جوابش رو م ختنیآهان آره کم کم شروع کرد به زهر ر-سحر

خوب  دمیاسم آقا اردوان رو شن یفکر کردم با خانوداش اما وقت زنهیداره با تلفن عمارت حرف م گمیب دمیروز د هی

صبر کنه تا شما از منزل  دیگفت با یم گمیگفت که ب یم یطرف مقابل چ دونمینم ستادمیشک کردم و فالگوش ا

 .دیخارج بش

 بود. گمیسر از اتاق شهرزاد در آورد کار ب نجایهم که آقا اردوان اومدن ا یروز

هم  شده بودم و میگوشه قا هیبسته پول بهش داد من  هیو  گمیراست رفت سراغ ب هیاومد  رونیاز اتاق ب نکهیاز ا بعد

 .دمیشنیو هم حرفاشون رو واضح م دمشونید یخوب م

 ...گفتنیم یبهم بگو که چ قیدق-

 هیتموم موند ازش خواست که  مهیکار امروزت اما چون کارش ن یبرا نیگفت ا گمیله اردوان خطاب به بب-سحر

 هم قبول کرد. گمیبراش فراهم کنه و ب گهیفرصت د

 ساکت شد و بهم نگاه کرد. بعد

 که انتظار نداشتم. ییرکاب من اون هم از جانب کسا یتو انتیشده بودم هه باز هم خ رهینقطه خ هیبه  متفکر

 تموم حرفم نبود.. نیاما ا-سحر

 هم مونده؟ یا گهید زیچ-
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 بله در مورد شهرزاد...-سحر

 خوب؟-اسم شهرزاد سرپا گوش شدم دنیشن با

 گناهه. یبا بغض گفت.آقا شهرزاد ب سحر

 ده؟یاز کجا فهم نیاما ا دونستمیرو که خودمم م نیا

 ه؟یگناه چ یمنظورت از ب-

 به شهرزاد نداشت. یربط چیشب هاون  هیقض-سحر

 واضح حرفت رو بگو. -

 .یگریشهرزاد رو بشنوم اون از زبون شخص د یگناه یب گهید کباری خواستیم دلم

ماهان از اتاق  یشد و پشت بعدش هم صدا دهیپر از خشم شهرزاد از اتاقش شن یاون شب رفتم باال و صدا-سحر

 خارج شد.

گفت که شهرزاد  یماهان م ستادمیهمون کنجکاو شدم و پشت در ا یمن...خوب من...آقا ماهان دوست داشتم برا آقا

 .گهید یکیگفت و به ماهان گفت که بهتره بره با  یم یا گهیدوست داره اما شهرزاد مدام از دوست داشتن فرد د

 و دیاومدم بعد هم که شما دچار اشتباه شد نییپا بود نتونستم اونجا بمونم و از پله ادیعالقه من به ماهان ز چون

 .دیکرد انتیگناه رو متهم به خ یشهرزاد ب

 

 رو مرتکب شدم. یاشتباه بزرگ نیکردم چطور شد که همچ کاریمن چ ایخدا

 چارهیمن به اون دختر ب یچرا گذاشت ینگفت یزیچرا همون شب چ یدیسحر گفتم:تو که حرفاشون رو شن روبه

 تهمت بزنم؟

که فراموش کردم شهرزاد دوست من لجم گرفت از  یگفت:بخدا آقا عشق ماهان منو کور کرده بود به قدر هیگر با

جلدم و باعث شد از شهرزاد انتقام کار نکرده اش  یرفت تو طونیلحظه ش هیماهان به شهرزاد ابراز عالقه کرد  نکهیا

 .رمیرو بگ
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 .کردیم یخال چارهیکه داشت رو سر اون دختر ب یدق دل یبه نحوه ا یهر کس سوختیشهرزاد م یبرا دلم

 بره. رونیدستم اشاره کردم از اتاق ب با

اما من  شهیمن نم دنیبه د یبرش گردونم مطمئنن راض یحاال چطور ایخدا یوا ستادمیشدم و پشت پنجره ا بلند

 که منو ببخشه. کنمیخواهش،م کنمیالتماس م ششیپ شمینم دیبهزادم نا ام

 

*** 

 

  شهرزاد

 

 کردم. یبودم رو لمس م دهیکه خر یتخت نشسته بودم و گردنبد یرو

 .شدیم قیتزر یرگ ها یتو یآرامش خاص هیکردم  یموقع اسم بهزاد رو لمس م هر

 از دوست داشتنش دست بکشم. تونمیکه بهزاد در حق من بد کرد اما من نم فیح

 .ستادمیبلند شدم و پشت پنجره ا آروم

 نداشت. یتیمثل قبل برام جذاب گهیشده بود اما د یعال یگنجشک ها به گوشم خورد هوا یصدا

 شده بودم. ریس ایدن نیاز ا گهیوقت بود که د یلیخ

 یوبخ یلیخ یبودم گفتم:هوا رهیخ رونیپگاه داخل اتاق شده همونطور که به ب نکهیا الیدر اومد به خ یدفعه صدا هی

 شده مگه نه؟

 نشد و جوابم رو نداد برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم. دهیاز جانب پگاه شن ییصدا دید یوقت

 شدم. رهیکرد با تعجب بهش خ یبود و بهم نگاه م ستادهیبهزاد که وسط اتاق ا دنیبا د اما
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 نکنه باز اومده بهم زخم زبون بزنه؟؟ کنهیم کاریچ نجایا نیا شدینم باورم

 ؟یکنیم کاریچ نجایگفتم:تو ا آروم

 نبود. یاز خشم اون شب خبر گهیبود د یجوابم رو بده نگاهم کرد نگاهش طور خاص نکهیبهزاد بدون ا اما

 که اتفاق اونشب... یاگه اومد-

 منو ببخش شهرزاد.-بهزاد

 شد. یزد که متوجه نشدم چ عیحرفش رو سر نقدریا

 ه؟یمنظورت چ-

 .خوامیکه منو ببخش من معذرت م نهیمنظورم ا-بهزاد

 یبر نجایبهتره از ا یزخم زبون بزن یاگه  اومد-همون پشتم رو بهش کردم یبرا ندازهیم کهیتصور کردم داره ت اول

 .خوامیواقعا معذرت م یزخم زبون؟نه اشتباه متوجه شد-دیپر تعجبش به گوشم رس یصدا

 من گناهکارم؟ یکنیتو که فکر م یواسه چ-طرفش برگشتم به

 من اشتباه کردم منو ببخش.-بهزاد

 رو گفت. قیاومده بود و تمام حقا ششیماهان پ نکهیشروع کرد به حرف زدن و ا بعد

 که با تعجب بهم نگاه کرد. دنیتموم شدن حرفش اول با مکث بهش نگاه کردم بعد شروع کردم به خند با

 شهرزاد...-قدم جلو اومد کیکه بهزاد  دمیخند یبلند بلند م نقدریا

 شد. لیتبد یکم خنده هام به اخم بزرگ کم

 رو؟؟؟تو؟؟؟ یببخشم ک-

 بدم. حیبزار برات توض-بهزاد
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امروز روز  یمگه تو به من اجازه حرف زدن داد یساکت باش...بزارم حرف بزن-سکوت باال آوردم  یرو به معنا دستم

 دمی...من هم بهت اجازه حرف زدن نمیتالف

 اما من...-بهزاد

 نرفته. ادمیمن  یکرد کاریکه با من چ یهان اگه فراموش کرد یا تو چام-دمیپر وسط،حرفش

 کبوده یکه به ناحق به گوشم زد یلیس یجا هنوز

 .یکرد ریپاهات خرد خاکش ریز یرحم یهمه غرور منو با ب یفراموش،نکردم چطور جلو هنوز

 نتونم ادامه بدم. گهیکم آوردم و بغض باعث شد د نفس

 فکر کرده. یچ ش،خودشیبهزاد پ واقعا

 رو فراموش کنم. زیمن همه چ یمعذرت خواه هیبهم بزنه بعد با  یهر تهمت نکهیا

 اما من دوست دارم.-بهزاد

 یآقا یدونیم ی...تو از عشق چرهیگیخدا تو از دوست داشتن حرف نزن که خندم م یپوزخند گفتم:محض رضا با

که اجازه حرف  نهیاز ا ریمگه غ یهمه جلوه داد یب جلودختر خرا هیکه منو  نهیاز ا ری...مگه غیدونیم یچ یتهران

 ؟یزدن رو از من سلب کرد

فقان خ یفضا نیهم ینه من نه بهزاد فقط تو میکدوم قادر به شکستنش نبود چیبه وجود اومد که ه نمونیب یسکوت

 .میبود رهیآور بهم خ

 کن... یکردم تو بزرگ یاشتباه هیحاال من -بهزاد

 دهنش گذاشتم که با تعجب بهم نگاه کرد. یطرفش رفتم و دستم رو رو به

 کلمه. کی یبرا یصدات رو بشنوم حت خوامینم-

 نگاهش غم گرفت.دستم به خاطر تماس با لباش گرم شد و ضربان قلبم شدت گرفت. رنگ

 دهنش برداشتم. یفاصله گرفتم و دستم رو از رو ازش
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 یلیبشم حق نبود که س لیهمه خوار زل یگفتم:حرمت ها شکسته شده بهزاد حق نبود جلو یآروم یتن صدا با

 یاه شهیها هم ش یراحت نیبه ا یببخشمت چون تو قلب منو شکست تونمیبخورم اون هم به خاطر کار نکرده من نم

 .شنیقلبم دوباره بهم متصل نم

 .چوقتیه نمتیبب خوادیدلم نم گهید-رو بهش کردم پشتم

 .دیچک نییقطره اشک از چشمم پا هی

 که حاضرم جونم رو هم به خاطرش بدم. یحرف ها رو به بهزاد بزنم اون هم من نیکه ا شدینم باورم

 .میخوایکه ما م ستین یاون جور زیهمه چ شهیهم رهیبگ ادیبرخورد الزم بود تا بهزاد  نیا اما

 هیکه با  اوردمیبه دستت ن یهم بدون من به راحت رو نیاما ا یحق دار یبگ یهرچ-دمیاز پشت سرم شن صداش،رو

 .گردمیآب راحت از دستت بدم من باز هم بر م

 خسارت به بار آورده. یبزرگ که کل لیس هی ستیآب راحت ن یگیکه تو م ینیا-

 خداحافظ. رهیهم جبران پذ لیداره خسارات س یجبران هی یاما هر اشتباه-بهزاد

 بگم از اتاق خارج شد. یزیبتونم چ نکهیاز ا قبل

 بزارم. ابونیسر به ب خوادیخسته شدم دلم م دمیبر گهید ارمیراه دوام ب نیا یبهم کمک کن تا بتونم تو ایخدا

 .ایها کوتاه ن یراحت نیکه به ا دهیطرف عقلم هشدار م هیکه بهزاد رو ببخشم از  خوادیطرف دلم م هی از

 

*** 

 

 من. دنید یااومده بود خونه پگاه بر ایپر امروز

 و همه غرق سکوت... میسالن نشسته بود یتو

 به گوشم خورد که منو خطاب قرار داد  ایپر یکردم که صدا یم یلبه فنجون قهوه ام باز با
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 ؟یبهزاد ببخش یخواینم-ایپر

 لحنم گفتم:نه نیقاطع تر با

 !؟هیکه نه منظورت چ یچ یعنی-با تعجب بهم نگاه کرد ایپر

 آقا بهزاد ندارم. دنیدر بخش یمنظورم کامال واضحه بنده فعال سع-

 ؟یوا چرا خوب مگه دوسش ندار-پگاه

 کار رو ندارم بعدا براش نیبعدشم گفتم فعال قصد ا امیها هم کوتاه ب یراحت نیبه ا شمینم لیدل یدوسش دارم ول-

 .رمیگیم یقطع میتصم

 شهرزاد. یکنیم یرو ادهیز یدار گهیبه نظرم تو د-گذاشت زیم یفنجونش رو رو ایپر

 کاریچ یمن بود یاگه تو جا یگیم یدار یمعلوم هست چ چیگفتم:ه یبا تند ومدیاصال به مزاجش خوش ن حرفش

 ؟یکرد یم

 زمیعز یبابک جون مرس یوا یگفتیم یکرد با خوشحال یم یکار نیاگه بابک باهات همچ یکرد یم کاریواقعا چ نه

 ...یاوردیبدتر از من سرش م زمیغلطا بکن نه عز نیدفعه بعد هم از ا یهمه منو نابود کرد یکه جلو

 نگفت. یزیسکوت کرد و چ ایپر

خوب به اون هم حق  یکردیم کاریچ یبهزاد بود یخودت اگه جا یمن قبول دارم حرفات رو ول یگیراست م-پگاه

 بده.

 . رفتمینم یطرفه به قاض کی دادمیبهش اجازه دفاع م دادمیمن بهش حداقل اجازه حرف زدن م-

دوتا  که شما خوامیمن فقط م دیدونیبگم خودتون بهتر م یواهلل من چ-برداشت فش،رویاز سرجاش بلند شد و ک ایپر

 .ستین یواال قصدم فضول دینینب بیآس

 د شد.تر بلن رید کمی شیمنتها پگاه بخاطر حاملگ میپگاه هم از سرجامون بلند شد منو

 .نیهم دیبهم فرصت بد گمیفقط م یکنیم یفضول یمنم نگفتم تو دار-



 عهپرنسس قل

 
379 

 

 ؟یخواینم یتو منش ایپر یراست-دمیکش میشونیبه پ یدست یموضوع یادآوری با

 .کنهیخوب کار م یلیدارم خ ینه منش-ایپر

 ؟یدیپرس یسوال نیهمچ یواسه چ-دیپنچر شد که پگاه پرس بادم

 دنبال کار بگردم. خوامیمن از فردا م-کردم سیرو با زبونم خ لبم

 ؟یواسه چ-پگاه

 .نمیور دل تو شوهرت بش تونمیرو واسه خودم جفت جور کنم تا ابد که نم یمکان هیتا بتونم  ارمیدر ب دیبا یپول هی-

 ؟یناراحت یزیاز چ-پگاه

 کنم. یخودم زندگ یبرا خوادیدلم م تمینه به خدا فقط خودم اذ-

 نگفت و ساکت شد. یزیچ پگاه

 هی یبه هرحال هر اومدن یهوام رو دارن ول یلیخونه پگاه بمونم گرچه که اون و ساسان خ تونستمینم گهید واقعا

 داره  یرفتن

 ؟یکنه بهزاد که منو در به در کرد کارتیبگم چ خدا

 

*** 

 

 به طرف خونه پگاه حرکت کردم. یخستگ با

 جلوم یاعصابم خراب بود که هر خر نقدریمن جور نبود ا طیشرا اینداشتن  زاین ایکه واسه کار رفتم  ییهرجا امروز

 کردم. یاومد نابود م یم

 بهزاد شد ناقوس اعصاب خرابم. یو اومدم زنگ فشار بدم که صدا ستادمیخونه پگاه ا یدرب ورود یجلو
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 شهرزاد!؟!؟ -بهزاد

 ؟یکنیم کاریچ جانیدرهم گفتم:تو ا یخراب به طرفش برگشتم و با اخما یاعصاب با

 ...یچه استقبال گرم-زد یپوزخند بهزاد

 . دیکن لیم یزیچ یتو شربت ایب یبهزاد جون خوش اومد یگفتم:واااااا یلودگ با

 ؟یدار یاز من چه انتظار-شدم  یجد

 ؟یگرد یدنبال کار م دمیشن ایاز پر-شلوارش کرد بیج یو دستاش رو تو یچیلب گفت ه ریز بهزاد

 یریبگ یتونیزبون وامونده ات رو نم یکه جلو ایپر یبش لیزل

 توروسه ننه... نطورهیبرفرض که ا-

 ؟؟؟؟ینبود ینجوریقبال ا-بهزاد

 قبال از پشت خنجر نخورده بودم.-زدم یپوزخند

 م؟یحرف بزن شهیم-بهزاد

 ندارم. یاون دفعه هم بهت گفتم من با تو حرف-

 حرفام رو بهت بزنم. دینکن من با تمیاذ نقدریشهرزاد ا کنمیخواهش م-بهزاد

 .شنومیخوب م لهیخ-رو بستم چشمام

 .میحرف بزن نیماش یتو یایب شهیم-به دور اطراف انداخت ینگاه بهزاد

 خوب باشه. لهیخ-باشه تکون دادم یبه معنا یبهش نگاه کردم دلم براش،سوخت سر درمونده

 خودش هم پشت رول نشست. نیماش یم تودر جلو برام باز کرد که نشست میحرکت کرد نیطرف ماش به

 رو زد واستارت زد. ینشست قفل مرکز تا

 مجبورم. یتعجب بهش نگاه کردم که گفت:منو ببخش ول با
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 ؟یکنیم یچه غلط یمعلوم هست دار چیه-

 باهات حرف بزنم. خوامیفقط،م-بهزاد

 ؟یرو به راه انداخت نیماش یپس واسه چ-

 پدال فشار داد. یرو شتریرو نداد و پاش رو ب جوابم

 طرف هم به خودم هیاز  ینکردم ول تشیباشه کم اذ یهرچ ارهیبه سرم ن ییکه بهزاد بال دمیترس نیرو بخوا راستش

 .کنهینم تتیزدم که بهزاد دوستت داره اذ بینه

 .ستادهیپرتگاه ا هی یجلو دمیتوقف کرد که نگاهم به روبه رو افتاد که د نیدفعه ماش هی

دفعه وجدانم زد پشت گردنم و من تازه متوجه شدم  هی نییمنو از صخره پرت کنه پا خوادینکنه م نجایچرا اومده ا وا

 باز چرت گفتم.

 .ستادیشد و به طرف پرتگاه رفت و لبه اش ا ادهیپ نیاز ماش بهزاد

 .نییپا یریم خورهیم زیاآلن پات ل وانهید پسره

 گفتم:بهزاد مراقب باش. یدادم با نگران هیتک نیشدم و به در ماش ادهیپ نیماش از

 ؟ینگرانم-زد یکرد و برگشت طرفم لبخند مکث

 انداختم. نیینگفتم و سرم رو پا یزیچ

 ...منو ببخش...دوست دارم شهرزاد.خوامیمعذرت م-دفعه بهزاد دستاش رو باز کرد و بلند داد زد هی

 جمالت رو تکرار کرد. نیا چندبار

 ؟یکنم که تو منو ببخش کاریمن چ-ه برگشت طرفمتعجب بهش،نگاه کردم ک با

 بهزاد دلم براش تنگ شده بود. شیدوباره برگردم پ خواستمیخودم هم خسته شده بودم م نیرو بخوا راستش

 بهزاد. یچشمام حلقه زد و با بغض گفتم:تو قلب منو شکست یتو اشک
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همه نابودم  یجلو یکرد کاریبا من چ یدونیتو م-ستادمیغم بهم نگاه کرد که چند قدم جلو رفتم و روبه روش ا با

 .یزد یلیبدم اما تو ناحق بهم س حیکردم بهت توض یسع یلیمن خ یبهم تهمت زد یکرد

 ؟یکنم تا تو منو ببخش کاریمن چ-گوشم گذاشت یکه زده بود تو یصورتم قسمت یدستش رو رو بهزاد

 مانعش شدم و بغلش کردم. عیبزنه که سر پام زانو یو اومد جلو دیچک نییقطره اشک از چشمم پا هی

 رو دور کمرم حلقه کرد و من هم دستام رو دور گردنش انداختم. دستاش

 تا عطر تنش رو به مشامم بکشم. دمیکش یقیعم نفس

 که چقدر دلم براش تنگ شده بود.  آخ

 سوختم؟ تیتب دور یچقدر تو یدونیم دمیکش یچند وقت چ نیا یتو یدونیم ینامرد یلیگفتم:خ هیگر با

 منو ببخش.  زمیعز دونمیعشقم م دونمیم-بهزاد

 اومدم که دو طرف صورتم رو با دستاش قاب گرفت و اشک هام رو پاک کرد. رونیبغلش ب از

 .یبش تیاذ زارمینم گهینکن...د هیگر-بهزاد

 لبخند سرم رو تکون دادم و دوباره به آغوشش پناه بردم. با

 

*** 

 

 .میکرد یبا لبخند بهم نگاه م یزاد نشسته بودم و هر ازگاهکنار به نیماش یتو

 بلند شد. میگوش یدفعه صدا هی

 کرد. ییخودنما میگوش یاسم پگاه رو دمیدر آوردم که د فمیک یتو از

 جانم پگاه؟-جوابش رو دادم یسرخوش با
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 .جوشهیسرکه داره م ریتو دختر دلم مثل س ییمعلوم هست کجا چیگفت:الو شهرزاد ه یبا نگران پگاه

 .ستیرفت بهت خبر بدم نگران نباش،واسه بچه ات خوب ن ادمی رمیبم یاله-

 االن؟؟ ییکجا-پگاه

 بهزاد. شیپ-نگاه با لبخند به بهزاد انداختم هی

 بهزاد؟؟؟؟-پگاه

 عمارت. گردمیآره دارم برم-

 ن؟یکرد یآشت-پگاه

 نیا بابت زنمیبهت نگفتم به ساسان  هم خودم زنگ م یزیببخش چ گهید رمیگفتم:آره االن هم دارم م یبا خوشحال-

 .کنمیچند وقت ازش تشکر م

 یراست یخوشبخت بش دوارمیام یهام بود ییتو هم مونس تنها زمیعز هیچه حرف نیخداروشکر نه بابا ا-پگاه

 ؟یچ لتیوسا

 هام؟؟؟ لیاووومممم وسا-نگاه به بهزاد انداختم هی

 دنبالشون.  فرستمیبهش،بگو بعدا م-بهزاد

 .گهید یدیشن-

 آره مراقب خودت باش.-پگاه

 خداحافظ.  نطوریتوهم هم-

 بود؟ یچند وقت خونه پگاه چجور نیرو قطع کردم که بهزاد گفت:ا یگوش

 

بود اما اون  یخوب م دیشا رفتمیم یا گهید طیشرا یاگه تو-دمیکش یشبانه غم غصه هام آه یها هیگر یادآوری با

 موقع...
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 ادامه حرفم رو خوردم. شدم و ساکت

 یبه بعد فقط روزا نیتموم شد از ا یهمه چ گهیبود گفت:د یکه حواسش به رانندگ نطوریدستم رو گرفت و هم بهزاد

 .میخوب دار

کردن چند تا آهنگ  نییجواب دادم که دستش رو به سمت ضبط برد و بعد از باال پا یرو با لبخند شاد لبخندش

 کرد.  یمورد عالقه اش رو پل کیباالخره موز

 

 ادیدوست دارم ز ادیبگم بهت ب یزیچ هی)

 

 دلت منو نخواد  ای نمتیاگه نب رمیمیم

 

 ادیداره بارون م یعاشقونه ا یهوا چه

 

  هیبه خاطرت حالم چجور یبدون اگه

 

 هیدور ریدله تقص ریهمه تقص نایا

 

  هیمزد صبور نیتو قشنگ تر اومدن

 

  شیر پبارون دلمو بب بارون
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  ششیتو ات سوزهیداره م قلبم

 

 یشناسیبارون تو که منو م بارون

 

 (یآدم احساس هی ونهیآدم د هی

 عاشقونه( یهوا یاتیب ای)پو

*** 

 

 .گذشتیاز اومدن به قلعه م یماه چند

 اتفاق ها منو ناراحت کرد. یاز لطف نبود اما بعض یاتفاق ها افتاد که خال یلیچندماه خ نیا یتو

 .انیعقد دائم رو هم گذاشت تا پدر مادرش ب میاز بدو ورودم بهزاد منو عقد موقت کرد تا راحت باش نکهیاز همه ا اول

 .کردیعاشق خودش م شتریهنوز هم اتاق هامون جدا بود و منو ب یبار هم ازم سواستفاده نکرد حت کی اما

 بده که من نزاشتم. سیپل لیرو هم تحو گمیب خواستیم

 .میکرد رونشیت بعمار فقط،از

 به بهزاد نگفته. یزیاون شب خبر داشته اما چ هیهم به محض اومدنم ازم معذرت خواست بهم گفت که از قض سحر

خانواده اش خاتون هم استفا داد تا  شیازش به دل نگرفتم اما چمدونش رو بست و برگشت شهرستان پ یزیچ من

 دخترش. شیبره پ

 خدمتکارها رو هم بهزاد مرخص کرد. هیبق
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 کنن. زیاومدن تا خونه رو تم یکه آخر هفته ها م یمن موندم و بهزاد و دوسه تا خدمتکار االن

 بودم. یلباس مجلس ریو من درگ میبابک بود ایپر یعروس کینزد

 .سخت بود یلیخ یلیبود چون با اون شکم گرد قلمبه اش لباس درست کردن خ ریاز من درگ شتریپگاه ب البته

 گرد شده بود که اسمش رو گذاشته بودم کدو تنبل. نقدریا

 دفعه زنگ پشت سرهم به صدا در اومد. هیده شب بود که  یطرفا ساعت

 باشه؟ تونستیم یک یعنی میتعجب بهم نگاه کرد با

 بود داخل سالن شد. دهیپر یکه رنگش از نگران یدر حال مهیساسان سراس میدر بازکرد یوقت

 ؟یشونیپر نقدریباشه ساسان چرا ا ریخ-دیو بهزاد پرس میبهزاد به طرفش رفت با

 شدم. چارهیگفت؛بدبخت شدم بهزاد ب زدیکه نفس نفس م یدر حال ساسان

 پگاه افتاده؟ یبرا یشده اتفاق یچ-

 آره آره...-تکون داد یسر یبا درماندگ ساسان

 .یاز نگران رمیمیساسان حرفت رو بزن دارم م-بهزاد

 تا حاال هم بر نگشته. رونیپگاه از سر ظهر رفته ب-ساسان

 گردهیرفته خبر بده برم ادشی دیشا-دمیبه گوشه لبم کش یدست

 نشد. یازش خبر گهیاما د گردهیدکتر برم رهیساعته م کیهم خاموش گفت  شیبا دلهره گفت:نه گوش ساسان

 بود. رهیگوشه خ کیبهزاد نگاه کردم که با اخم به  به

 .افتهیخودش و بچه اش ب یبرا یاتفاق دمیترسینگران بودم م یلیخودمم خ نیرو بخوا راستش

 از پگاه نشده بود. یشب گذشته بود اما هنوز خبر مهیساعت از ن میساسان بهزاد نشسته بود با

 شد. دهیسکوت خونه کش یکه رو یبهزاد ناقوس لیموبا یدفعه صدا به
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 جواب داد.رفت و  لشیبا سرعت به طرف موبا بهزاد

 

*** 

 

 بهزاد

 

 باشه. تونهیم یکار چه کس دونستمینگران پگاه بودم چون م یلیخ

 بلند شد. لمیموبا یدفعه صدا به

 .شهیروش خاموش روشن م یشماره ناشناس دمیبه طرفش رفتم که د باسرعت

 الو.-دادم جواب

 قهقه اردوان باعث شد چشمام رو ببندم یصدا

 بهزاد جون؟ یچطور-اردوان

 کردم. کاریکه چ یخودت خبر دار گهیکردم که دوباره گفت:د سکوت

 دندونام گفتم:پگاه کجاست؟ یال از

 اسم پگاه...شهرزاد و ساسان به سرعت به طرفم اومدن. دنیباشن

 منه نگران نباش جاش امنه منتها فعال. شیپ-اردوان

 ه؟یکارا چ نیمنظورت از ا-

 .گمیبعدا بهت م-اردوان

 بزنم قطع کرد. یا گهیبتونم حرف د هنکیقبل از ا بعد
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 پشت سرهم شماره اش رو گرفتم اما رد تماس زد. چندبار

سرعت متوجه بشه که  نیکردم به ا یاما فکرش رو هم نم زهیریباالخره اردوان زهرش رو بهم م دونستمیم یلعنت

 .دمیبراش نقشه کش

 

*** 

 

 شهرزاد

 

در تعجبم که ساسان از کجا اردوان رو  نیشده باشه اونم توست اردوان اما از ا دهیکه پگاه دزد شدینم باورم

 .شناسهیم

 .شدنیپگاه بودم اشکام پشت سرهم روان م نگران

 چه خبره؟؟؟ نجایا دمیفهم یم دیبا ارمینتونستم طاقت ب گهیصبح دم بود اما د یها کینزد ساعت

 .شناسنیبا اردوان داره چرا پگاه ساسان اون رو م یاست چه ارتباط کارهیچ بهزاد

 تختم بلند شدم و به طرف اتاق بهزاد رفتم. یرو از

 .دمیکش نییدستم گرفتم و آروم پا یدر رو تو رهیو در زدم دستگ ستادمیدر ا پشت

 اتاق رو روشن کرده بود. یبود و تنها نور آباژور بود که کم کیتار اتاق

 .دیکش یم گاریبود و س هستادیپشت پنجره ا بهزاد

 شدم. رهیطرفش رفتم و کنارش قرار گرفتم و مثل خودش به روبه رو خ به

 بعد از مرگ بهار شد میبا هم بزرگ شد یگفت:منو پگاه از بچگ یگرفته ا یبزنم بهزاد با صدا یحرف نکهیاز ا قبل

 هام اگه پگاه رو هم از دست بدم؟!؟! ییمونس تنها
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 زد. گارشیبه س یقیشد و پک عم ساکت

 بهزاد من مطمئنم. شهینم یزیچ-شونه اش گذاشتم یرو رو دستم

 ؟یدیتو چرا نخواب-بهم انداخت ینگاه بهزاد

 کرده؟ ریسواالت مغزم رو درگ یسر هی نکهیدل نگران پگاه هستم و هم ا-انداختم نییرو پا سرم

 ؟یچه سواالت-به طرفم برگشت کامل

 بهزاد؟ یهست یتو ک-هم کامل به طرفش برگشتم من

 ؟یشناسیمگه منو نم هیگفت:منظورت چ یجیسوالم جا خورد با گ از

 ؟یکنیم کاریچ یدار دونمیاما نم لیاسم و فام کیچرا اما فقط در حد -

تو با اردوان که  هیچ یهمه محافظ خدم حشم برا نیبهزاد...ا یهست یتو ک-شده که ادامه دادم رهیسکوت بهم خ در

 شناسن؟یچرا پگاه ساسان اردوان رو م یدار کاریخالفکار بزرگ چ هی

 فرستاد. رونیبهش نگاه کردم که نفسش رو کالفه ب یحالت سوال با

 دستاش گرفت. یطرف تخت رفت و روش نشست و سرش رو تو به

 دادم وبه بهزاد نگاه کردم. هیپنجره تک به

 رف زدن.که بود باالخره صداش به گوشم خورد و شروع کرد به ح یهمون حالت یتو

 که بهار کشته شد افتادم دنبال کارهاش. یوقت-بهزاد

 بابا بودم. کیشر دنبال

 بود. یک دمیهمه پرس جو کردم تا باالخره فهم از

 بود؟ یاون ک-

 اردوان.-رو بلند کرد و بهم نگاه کرد سرش
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 دهنم گذاشتم. یرو یرو با ناباور دستم

 که خواهر بهزاد رو کشته اردوان... یاون کس یعنی شدینم باورم

 چرا اردوان باهاش در ارتباط بود...؟؟؟ پس

ازش در  یکه چرا با اردوان در ارتباطم چون هنوز مدرک کاف یکنیفکر م نیبه ا یکنیفکر م یبه چ دونمیم-بهزاد

 .رمیانتقامم رو ازش بگ گهیطور د هی دیدست ندارم چون که با

 بهزاد باعث شد با ترس بهش نگاه کنم. لیموبا یبزنم که صدا یحرف اومدم

 سرعت به طرفش هجوم برد و جواب داد. به

 زدم. فونیآ یرو رو یدستم رو دراز کردم و گوش عیالو بگه سر نکهیاز ا قبل

 .شدیدلم م یاردوان از همون پشت خط هم باعث ترس تو یصدا

 .زدیبه دلم چنگ م یکی یانگار

 بهزاد...-اردوان

 ؟؟؟یعوض یخوایاز جون من م یدندون هاش گفت:چ یاز ال بهزاد

 .ستیخوب ن زتیدختر عمه عز یواال برا یبا من حرف نزن ینجوریتند نرو پسر به نفعته ا-اردوان

 نداشته باش. یاردوان بهش کار-دستش رو به سرش گرفت بهزاد

 باشه اما خوب شرط داره.-اردوان

 کثافت...تو مشکلت با منه.-بهزاد

 .یبرام بکن یکار هی دیمنتها با میکن یم یدگیبه اون هم رس-اردوان

 ؟یخوایم یچ-بهزاد

 شهرزاد... خوامیم زیچ هیفقط  یانجام بد خوادینم یکار خاص-اردوان
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 هیچه امتحان نیا ایحرف بغض به گلوم چنگ زد خدا نیا دنیشن با

 .زدیساکت شد و نفس نفس م بهزاد

 از هر دو طرف خط برقرار شد. یسکوت

 عمرا اگه بزارم دستت به شهرزاد برسه. کهیمرت یخندیگفت:تو به گور بابات م تیدفعه بهزاد با عصبان هی

 .دمیم لیگفت:پس جنازه دختر عمه ات رو بهت تحو تیهم با عصبان اردوان

 رو قطع کرد. یهم گوش بعد

 اعصاب بود. یو صداش رو دیچیپ یگوش یممتد تو بوق

 پرتش کرد. واریکرد و بعد محکم به طرف د ،نگاهیبه گوش کمی بهزاد

 دهنم گذاشتم. یو دستم رو رو دمیکش یکوتاه غیج هیترس  از

 نشست. نیزم یو دوزانو رو دیکش یادیفر هی بهزاد

 قرار گرفته... یبد یدوراه یتو دونستمیم

 در انتظارش نبود. یافتاد سرنوشت خوب یطرف عشقش که اگه دست اردوان م هیگناهش از  یطرف دختر عمه ب هی از

ندا  دلم هیاردوان و پگاه رو نجات بده اما  شیبرم پ گفتیدلم م هیشده بودم  جیکنم خودم هم گ کاریچ دونستمینم

 نه پگاه رو. زارهیمطمئن باش نه خودت رو زنده م یکه اگه بر دادیم

 .رمیگفتم:من م یآن میتصم کی یتو 

 ؟یریکه پشتش بهم بود گفت:کجا م همونطور

 اردوان. شیپ-

 قدم عقب رفتم. هیو  دمیناخودآگاه ازش ترس یچقدر عصبان نیدفعه برگشت طرفم اوه اوه ا هی

 ؟یگفت یگفت:چ یآروم یتن صدا با
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 اردوان. شیپ رمی...من...گفتم مزهیمن من گفتم:خوب...چ با

 زد که چشمام رو از ترس بستم. یدفعه چنان داد هی

 .یریگیم میکه سرخود تصم یکنیم جایتو ب یکنیتو غلط م-بهزاد

 .رهیدستاش اس یپگاه تو ینیبیکنم مگه نم کاریچ یگیم-

 .کنمیم دایپ یراه هیتو نگران نباش واسه اون -بهزاد

اردوان  میمن برم خودم رو تسل نکهیوجود نداره فقط ا یراه چیه یبکن یتونیم کاریدر هم رفته گفتم:چ باچهره

 بکنم.

 یشهرزاد خوب تو گمیرو م یزیچ هی-دستاش گرفت و تکونم داد ینه هام رو توبه طرفم هجوم آورد و شو بهزاد

به تو تاوان دادم  دنیرس یهم از دستت بدم من برا یکه به راحت اوردمیبه دست ن یگوشت فرو کن من تورو به راحت

 ...ی...مال منی...سهم منیتو حق من گذرمیاز تو نم یپس به راحت

 .گفتیم ادیجمالت آخر رو با داد فر نیا

 بغلش. یتو دیکه بهزاد منو کش دیچک نییقطره اشک از چشمم پا هی

 ازت بگذرم نه منم تورو دوست دارم. یبه راحت نکهیواسه من آسونه ا یکمرش چنگ زدم و با زجه گفتم:فکر کرد به

 حرف رو نزن. نیا گهیپس د یاگه منو دوست دار-بهزاد

واسه از  یزیبزار برم پگاه حامله است شوهرش االن منتظرش  اما من چبهزاد  کنمیخواهش م-اومدم رونیبغلش ب از

 دست دادن ندارم.

 نامرد؟؟؟!!! یواسه از دست دادن ندار یزیچ یگیارزش ندارم که م یزیتو به اندازه پش یمن برا یعنی-بهزاد

 هم پگاه. یبر نیهم تو از ب نمیبب تونمیاما نم یمن یایتو همه دن-صورتش گذاشتم یرو رو دستم

 فعال برو شهرزاد بزار فکر کنم.-تکون داد یسر یبا کالفگ بهزاد

 گفتم و از اتاق خارج شدم. یا باشه



 عهپرنسس قل

 
393 

 

 .شدنیم دهیبه زور دنبالم کش یانگار کردنیام نم یاریطرف اتاقم رفتم اما پاهام  به

 سر خوردم. نیزم یدادم و همونجا رو هیاتاقم شدم و به در تک داخل

روز بدون  هی تونمیچرا نم دهیخوش به من نشون نم یرو هی یکه من دارم چرا زندگ یِچه سرنوشت شوم نیا ایخدا

 کنم. یدردسر زندگ

 ...شهیهم یاز دست دادن بهزاد برا یعنی...میاز دست دادن پاک یعنیاردوان  شیاگه من برم پ یوا

 چنگال اردوان. یبودن تو ریاس ایمرگ  ایدو راه در انتظارم  اونجا

را چ شیریکه باز ازم بگ یمنو دوباره بهش رسوند ایکنم خدا کاریاگه اون نباشه من چ رمیمیمن بدون بهزاد م ایخدا

 آخه چرا؟

 

 بشکسته گلدانم هنوز در دهیخشک یمن گل"

 

 هنوز درمانم دنبال و مارمیب ازل از

 

 دور از آفتاب بشکسته ی شهیش کیپس  در

 

 "بشکسته گلدانم هنوز بشکسته در یا شاخه

 

 کردم. هیگر اهمیزار بلند شدم و به طرف تخت رفتم خودم رو روش انداختم و زار زار به بخت س یحال با

 به دوش بکشم خسته شده بودم. ییهمه مشکالت رو به تنها نیا تونستمینم گهید



 عهپرنسس قل

 
394 

 

حداقل دلم  دادیم میدلدار کردیبود مرهم دردام بود بهم کمک م نجایلب اسم مامانم رو صدا زدم کاش اآلن ا ریز

 .سوختیکمتر م

 

* 

 

 بهزاد

 

 زدم. لیموبا یها کهیلگد به ت هی تیعصبان با

 فکر کرده؟؟؟ یخودش چ شیبکنه...اون پ یدرخواست نیکه شهرزاد از من چن شدینم باورم

 .سپارمشیبه دست اردوان م یدست یکرده اون رو دست الیخ نکنه

 ندازم. ینم ریدهن ش یدوباره اون رو تو تیخر کیخودم اون رو از چنگال اردوان خارج کردم حاال با  من

 .ستین ایحرفش مصمم بود فکر کنم کوتاه ب یکنم شهرزاد رو کاریچ دونستمیخراب بود نم یلیخ اعصابم

 وجود نداره. یراه چیشهرزاد ه لیاز تحو ریخوب غ یول

دختر رو دوست دارم عاشقشم فرستادن شهرزاد  نیاردوان کنم من ا میتقد یشهرزاد رو دو دست تونمیمن که نم اما

 است. شهیهم یازدست دادن اون برا یصف به معنا وانیاون اردوان ح شیپ

 کردم. یاز آهنگ ها رو پل یکیرفتم و  یقیطرف دستگاه موس به

 شد. انیلبم نما یرو یآهنگ پوزخند یصدا دنیچیپ با

 نگ واقعا مختص من بود.آه نیا
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 بود چرا من ایهمه آدم تو دن نی)ا

 

 تنها بود چرا من یلیکه قلبم خ من

 

 دلم خونه خسته از عشقم من

 

 اشک تو چشمم چرا من یآورد بازم

 

 تنها جیخسته بودم گ ایدن هیاز  دمیبر دل

 

 ایکردم من خدا هیبغض ابرا گر یصدا هم

 

 داغون یلیدل شکسته خ ابونیرفتم تو خ یم راه

 

 بارون( ریز نجامیبود غصه هامون باز من ا اشتباه

 چرا من( یعبدامالک ی)عل

 

* 
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  شهرزاد

 

 شده خودشون رو رسوندن. یچ دنیفهم نکهیبابک هم به محض ا ایپر میسالن نشسته بود یتو

 ساعت بود. یخورد صدا یکه به گوش م ییصدا تنها

 .دادیکه با استرس همش پاهاش رو تکون م ساسان

 نشد. یراض یکنم که برم اما اون هم اون جور یتونستم بهزاد رو راض باالخره

 .رهیداره که هم من رو از چنگال اردوان نجات بده هم خودش انتقامش رو بگ ینقشه ا هی

 همه رو از جا پروند. لیزنگ موبا یدفعه صدا هی

 .فونیآ یرو جواب داد و زد رو یاسم اردوان گوش دنیبا د بهزاد

 .شنومیم-بهزاد

 ؟یفکرات روکرد-اردوان

 آره-بهزاد

 شد؟ یچ جهیخوب نت-اردوان

 برات. فرستمیشهرزاد م-بهزاد

 نزد. یحرف چیسکوت برقرار شد و اردوان ه قهیدق چند

 همون چند بار پشت سرهم الو گفت. یفکر کرد قطع شده برا بهزاذ

 از کجا باور کنم؟-اردوان به حرف اومد باالخره

 .کنمیکار رو م نیکه ا گفتم-بهزاد

 .کنمیم اهیکارت باشه روزگارت روس یتو یبه حالت بهزاد اگه کلک یوا-اردوان
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 ربط...برابر با به خطر انداختن جان پگاه. یحرف ب هی دونستیو سکوت کرد م دیکش یقینفس عم بهزاد

 .گمیکه م یآدرس نیبه ا یاریشهرزاد رو ب دیبا-اردوان

 ؟یپس پگاه چ-بهزاد

 کامل شهرزاد و بردنش با خودم. لیالبته بعد تحو شتیپ فرستمیاون رو خودم م-اردوان

 بهت اعتماد کنم؟ یچطور-بهزاد

 .یبه من اعتماد کن یتو مجبور-اردوان

 ارمش؟یب یدندون هاش گفت:ک یچشماش رو با خشم بست و از ال بهزاد

تو کارت باشه اون موقع  یاما اگه کلک گمیکه م یآدرس نیبه ا یاریشب شهرزاد رو م ازدهیامشب ساعت -اردوان

 .کنمیرحم نم گهیاست که د

 رو قطع کرد. یگوش بعد

 گذاشت و به طرف مبل رفت و روش نشست. بشیج یهم تلفن رو تو بهزاد

 .ستادمیهم به طرفش رفتم و باال سرش ا من

 ؟یبد یاون آدم روان لیشهرزاد رو تحو یخوایواقعا م یعنی-ایپر

 هم دارم؟ یا گهیمگه چاره د-بهزاد

 ساکت شد و به من نگاه کرد. ایپر

 جورش دیدعوا به خاطر من پس خودم هم با نیچون ا ترسمینم یحت ستمیمن اصال ناراحت ن-دمیکش یقیعم نفس

 رو بکشم.

 .کنمیاردوان نم میتورو تسل یاما من به راحت-بهم انداخت ینگاه بهزاد

 ه؟یمنظورت چ-بهش نگاه کردم گنگ
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 هم نشستن و به دهن بهزاد چشم دوختن. هیبق نمیو مجبورم کرد بش رو گرفت دستم

 بود که هم پگاه رو نجات بده هم من رو از چنگال اردوان خارج کنه. دهیکش یشروع کرد به حرف زدن نقشه ا بهزاد

 انداخت. یدلم م یاش خوب بود اما باز هم ترس رو تو نقشه

 .ادیسر بهزاد ب ییاتفاقات بال نیا نیماب دمیترس یازش،ساخته بود م یبود هرکار یآدم خطرناک اردوان

 .دادیعنوان بهم اجازه نم چیبا بهزاد هم مخالفت کنم چون به ه تونستمینم اما

 

*** 

 مجبور بودم برم. گهیساعت د کیده شب و  ساعت

 .دیلرزیزده بود و بدنم م خیدست پاهام  تمام

 ود.ب یبد یلیخ تیموقع دمیترسیم یلیخ

 وصل بود نگاه کردم. یابیدستم که رد یساعت تو به

 .شدیفعال م یکه با لمس اون شنود دمیبه گل گردنم کش یدست

 دفعه در اتاق باز شد و بهزاد داخل اتاق اومد. هی

 .ستادیطرفم قدم برداشت و روبه روم ا به

 انداختم. نییهم قفل کردم و سرم رو پا یاسترس دستام رو تو با

 شده؟ یچ-بهزاد

 .ترسمیم یلیبهزاد خ ترسمیم-

 .افتهیب یاتفاق زارمیمن نم یترسیم یاز چ-چونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد ریرو ز دستش

 سرم کنم. یتو یافتاد اونوقت من چه خاک یاگه واسه خودت اتفاق-فاصله گرفتم و پشتم رو بهش کردم ازش
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 خورد. گونه ام سر یموضوع اشکم در اومد و رو نیتصور ا با

 ؟یکنیم هیچرا گر-دستش گرفت و منو به طرف خودش چرخوند یرو تو بازوم

 .کننیم یها بهم دهن کج واریتمام در د شهیبند دلم داره پاره م یاز تو جدا بشم انگار تونمیگفتم:نم هیگر با

 .دیموهاش برد و منو در آغوش کش یتو یدست بهزاد

منو بهزاد باشه و  دارید نیآخر نیا دیشا دمیهم دستام رو دور کمرش حلقه کردم و عطر تنش،رو به مشامم کش من

 وجود نداشته باشم. گهیمن د دیشا

 .هیگر ریفکر قلبم به درد اومد و زدم ز نیا با

 

 رمیتو م شیواسه موندن دارم از پ رهید گهید"

 رمیگیسهم دستامه که دستاتو نم ییجدا

 خداحافظ رمیدارم م ییبارون تنها نیا تو

 "خداحافظ رمیچه دلگ رمیقصه تقد نیا شده

 

 

 کرد با حرفاش ارومم کنه. یم یکرد و سع یرو نوازش م موهام

 کردم از آغوشش خارج شدم بهزاد سرش رو جلو آورد که ناخودآگاه چشمام بسته شد  هیکه گر خوب

 .دیلبام گذاشت و نرم بوس یرو رو لباش

 کرد. کیموهام فرو برد و سرم رو به سرش نزد یرو تو دستش

 کردم. یهم دستام رو دور گردنش حلقه کردم و باهاش همراه من
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 دیافکر کردم ش نیوجود داشته باشه باز هم بغض به سراغم اومد و به ا تونستیبود که م یبوسه ا نیتر نیریش نیا

 .نمینتونم بهزاد بب گهید

 م برداشت چشمام رو باز کردم.لب یکه لباش رو از رو یوقت

 نشون بده. فیخودش رو ضع خوادیمن نم یبغض کرده جلو دمیفهم دیبه چشم هاش کش یدست

 خوب وقت رفتن. لهیخ-دستش انداخت  یبه ساعت مچ ینگاه

 .کردنینم میاریرو تکون دادم اما پاهام  سرم

 شال فرو بردم و دست تو دست بهزاد از اتاق خارج شدم. ریز شتریرو ب موهام

 بود و چند تا در داشت. یانبار هیکه شب میشد یقسمت هی وارد

که داشت در باز کرد و منو به داخل هل  یدیزنگ زده بود رفت و با دسته کل یکه کم یآهن یاز درها یکیطرف  به

 داد.

 اتاق رو بست و از پشت قفل کرد. در

 صاب مرده رو؟ نیوا کن ا-فتم و مشتم رو محکم به در زدمطرف در ر به

 و نشون از رفتنش داشت!! شدیم دهیکش نیزم یکه رو دمیرو شن ییقدم ها یصدا اما

 دستم گرفتم. یگفتم و پام رو تو یکه آخ بلند دیچیپام پ یتو ینثار در کردم که چنان درد یلگد

 به گوشم خورد. یفیناله ضع یصدا هیدفعه  هی

 بود. یبسته شده و چشماش رو از درد بسته و کنار لبش خون یصندل کیپگاه به  دمیعقب برگشتم که د به

 سرت اومده؟ ییپگاه حالت خوبه چه بال-سرعت به طرفش رفتم به

 ؟یکنیم کاریچ نجایمن با تعجب گفت:شهرزاد تو ا دنیصدام چشماش رو باز کرد و با د دنیشن با

 ست ها و پاهاش رو باز کردم و کمک کردم بلند بشه.جوابش رو بدم د نکهیا بدون
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 داد. هیبردم که نشست و تک واریطرف د به

 ؟یشد یشکل نیکدو تنبل چرا ا-هم به کنارش،نشستم خودم

 اسم صدا نکن؟ نیمرض کدو تنبل نگفتم منو به ا-پگاه

 ؟یشد یشکل نیکه ا هیمن چ ریخوب تقص-

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ینگفت-بهم انداخت ینگاه

 دونسته بود. نجایتورو آوردن من به ا یاردوان شرط آزاد-کردم هینمدار پشتم تک واریمثل خودش به د منم

 نجا؟یشد تورو بفرسته ا یبهزاد راض یعنی...یگیم یتعجب گفت:چ با

 فرستاد که تو االن کنار مامانم تو قبرستون بود. یاگه نم-نگاه کردم بهش

 ها. ستیبد ن یدور از جون هم بگ هی-به شونه ام زد یمحکم مشت

 ؟یشد یشکل نیتو چرا ا-

 به زخم کنار لبش اشاره کردم. بعد

 یادگاری هیچرت پرت گفت باهاش دهن به دهن گذاشتم  یسر هیاردوان  یچیه-زخمش گذاشت یرو رو دستش

 لبم. یکاشت رو

 ؟یاالن که حالت خوبه درد ندار-

 ؟یاومد یم دینبا کنهیاز تو هم استفاده هاش رو م زارهینو زنده نمشهرزاد مطمئنن باش اردوان م ینه ول-پگاه

 .دهینگران نباش بهزاد نجاتمون م-

 ؟یچجور-پگاه

 پگاه گفتم. یکنم رو برا شیکه بهزاد بهم گفته بود عمل یا نقشه

 شه؟یبه نظرت م-شد رهیگوشه خ کی به
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 .دونمینم-باال انداختم یا شونه

 .میو خودمون رو به دست سرنوشت سپرد میسکوت کرد هردو

 

*** 

 

 

 از بهزاد نشده بود. یدستم نگاه کردم ساعت هشت صبح بود اما هنوز خبر یساعت تو به

 .زهیبهم بر یزهر هیبود که  ومدهیاردوان هم ن یحت

 .دیبهزاد رس دیبکنم تا اون موقع شا یاقدام هیکه خودم  دمید بهتر

 کدوتنبل؟-

 زهرمار...-پگاه

 نقشه است. یگوش کن وقت اجرا-

 ندارم. یاما من آمادگ-سرجاش نشست  خیس

 .یضی...پاشو گمشو خودت رو بزن به مریندار یکه آمادگ یبله ازدواج بگ یخوایمگه م-رو با حرص بستم چشمام

 باشه...باشه...-پگاه

 شروع کرد به ناله کردن. بعد

 ده؟یرس مانتیبزن بزار فکر کنن موقع زا غیج شهینم ینجوریا-

 آهان باشه...-پگاه

 گوشم گرفتم تا مانع از پاره شدن پرده اش بشم. یزد که دستام رو رو یغیچنان ج بعد
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م به داد یکی کنمیخواهش م ستیاونجا ن یکس-دمیزدم و بدو بدو به طرف در رفتم و دستم رو به در کوب یلبخند

 .دیبرسه کمکم کن

 اومد و از پشت در گفت:چته چه خبرته؟ انجیمنو آورد ا روزینگهبانِ که د همون

 . ادیم ایبده فکر کنم بچه اش داره به دن یلیپگاه حالش خ دیبه داد برس-

 شد. انیلبم نما یرو یانداختن اومد که لبخند دیکل یلحظه مکث کرد و بعد صدا هی

 قدم به جلو آمد. کیاتاق رو کامل باز کرد و  در

 ام را نگران نشان دادم که با اخم گفت:چه مرگت شده؟ چهره

 اشاره کردم که نگهبان به طرفش رفت. دیکش یم یدر پ یپ یها غیو ج دیچیپیپگاه که از درد به خودش م به

 .ادیم ایلحظه شک کردم واقعا بچه اش داره به دن هیکرد که من خودم  یم یباز لمیف یطور

که بهزاد بهم آموزش داده بود دستش رو محکم از پشت گرفتم و قبل  یز حرکاتا یکیشد با  کشینگهبان نزد یوقت

 افتاد. نیزم یشد و رو هوشینشان بده با ارنجم به کتفش زدم که ب یاز خودش واکنش نکهیاز ا

 ؟یگرفت ادیها رو از کجا  یباز ستیآرت نیاوالال...ا-زد یبلند شد و سوت پگاه

 رو هم برداشتم. دیو دسته کل دمیکمرش کش یطرف نگهبان رفتم و اسلحه اش رو از رو به

 از بهزاد...-

 کالس فشرده هم واسه من بزاره هیباشه به بهزاد بگم  ادمی-پگاه

 .میبر نجایاز ا ومدنیخوب زود باش تا ن لهیخ-

 .میتکون داد که باهم از اتاق خارج شد یسر

 .میو به طرف راه پله رفت میگذشت کیاون سالن ترسناک و تار از

 .میبر میتونیبه سالن از اونجا که نم میرسیم نجایصبر کن شهرزاد از ا-پگاه
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 .میندار یا گهید یخوب راه-دمیبه گوشه ابروم کش یدست

 .میچرا دار-پگاه

 در باز کن. دهایکل نیبا ا-موجود رفت یاز درها یکیبه طرف  بعد

 و باز شد. دیدر قفل چرخ یکیامتحان کردم که باالخره  دیکل چند

 راه داره  اطیبه ح دمیبود که پگاه اون در باز کرد که د یا گهیکه در د میشد داخل

 ؟یدونستیرو م نیتعجب گفتم:از کجا ا با

اسم من حو فتگیاز نگهبان ها م یکیداشت به  یوقت دمیکرد گفت:از اردوان شن یهمونطور که به دور بر نگاه م پگاه

 هست. زیبه همه چ

 .میاومد رونیزدم و دست تو دست هم از اتاق ب یلبخند

 نبود. یاحد ناس چیمستقر بودن چون ه گهید یجا هیپشت عمارت بود و همه نگهبان ها  نجایا نکهیا مثل

 به گوش خورد. یدر پ یگلوله پ کیشل یکه از طرف ساختمون عمارت اردوان صدا دنیبه دو میپگاه شروع کرد با

 به فرار. میو شروع کرد میتعجب بهم نگاه کرد با

 کردم. یخارج م نجایزود تر پگاه رو از ا دیطرف با کیطرف نگران بهزاد بودم از  هیبهزاد اومده از  دونستمیم

ته خس امیب تونمینم گهیگفت:بسه...د زدینشست و همونطور که نفس نفس م نیزم یو رو ستادمیوسط راه ا پگاه

 شدم.

 نفله امون کنن. انیب یخوایبلند شو کدوتنبل نکنه م-به اطراف انداختم یبا نگران ینگاه

 دارم. شهیسرم بار ش ریشدم خ نیسنگ تونمیخوب نم-پگاه

 بار بشکه است چند بار بهت گفتم کمتر بخور آخه. ستین شهیبار ش گهیپوزخند گفتم:اون د با

 .دمیرسیبلند بشم واال حسابت رو م تونمیکه نم فیح-پگاه
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 رو گرفتم و کمکش کردم بلند بشه  دستش

 .میدیرس یکه به در آهن میحرکت کرد باهم

 .شهیاز عمارت ختم م رونیدر به ب نیکه ا دمیفهم

 .یکنیم داشونیمشخص که بهزاد اومده پس ساسان هم همراهش هست برو پ-رو آروم باز کردم در

 ؟یپس تو چ-پگاه

که از اون نگهبان برداشته بودم از پشت کمرم خارج کردم و بعد از چک کردن رو به پگاه گفتم:بهزاد داخلِ  یا اسلحه

 برم به کمکش... دیمطمئنم با

 .رونینگاهم کرده که به زور فرستادمش ب یبا نگران پگاه

 راحت شد. المیخ نیاز ا نیدادم خوب ا هیکه رفت در رو بستم و بهش تک یوقت

 نگران خودش و بچه اش بودم خداروشکر هر دوتا سالم بودن. یلیخ

 به طرف ساختمون رفتم. اطیام رو از در گرفتم و آروم و با احت هیتک

 کردم. داینحس راه پ یاز همون در داخل شدم و به اون انبار دوباره

 اومد. یاز اتاق ها م یسرصداها

 رو آماده باش گرفتم و به جلو حرکت کردم. اسلحه

 .دمیشدم و آروم به داخل سرک کش یاز درها مخف یکی پشت

 بود تعجب کردم. ستادهیبهزاد که دوتا از افراد اردوان دستاش رو گرفته بودن و خود اردوان هم رو به روش ا دنید با

 ...ارهیسرش م ییبال هیحتما  کنهینه اردوان به بهزاد رحم نم یوا

 .دیولش کن-وان نشونه گرفتمارد یو اسلحه رو رو دمیدفعه به داخل پر هی

 زد. یشخندین تیاون وضع یمن تو دنیبه طرفم برگشت و با د اردوان
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 ؟ینرفت یگرد شده گفت:واسه چ یبا چشما دنمیبا د بهزاد

 .کنمیگوله حرومت م هیتوجه به بهزاد رو به اردوان گفتم:به افرادت بگو ولش کنن واال  بدون

 ...یکنیکار رو نم نیتو ا-اردوان

 .دمیچرا مطمئن باش انجام م-تکون دادم یسر

 بهزاد نشونه گرفت. یاسلحه از پشت کمرش در آورد و رو هیدفعه  هی

 .دمیبهزاد از ترس به خودم لرز قهیشق یاسلحه رو دنید با

 که اردوان گفت:بندازش. دنیشروع کرد به لرز دستم

 .کنمیم کینه تو بنداز واال شل-رو محکم تر گرفتم و گفتم اسلحه

 بهزاده. رهیمیکه م یکس نیاول یریم رونیزنده ب نجایبا کشتن من از ا یفکر کرد-اردوان

 کرد. یبهم نگاه م یبهزاد نگاه کردم که داشت با حالت خنث به

 پرتاب کردم و دستام رو باال بردم. یرو به گوشه ا اسلحه

 از نگهبان ها به طرفم اومد و بازوم رو گرفت. یکیزد که  یلبخند اردوان

 هم بستن. یآوردن و منو بهزاد...رو به رو یصندل دوتا

 زد. ینینگاه به بهزاد انداختم که لبخند غمگ هی

 آخر کار منو بهزاده. نجایکردم ا یگرفته بود همش فکر م بغضم

 دونستم؟ینم یداره اما از ک یهمکار سیبهزاد با پل دونستمیم

 ها کجان؟ سیلپ پس

خاطرات خوب از کدومتون شروع  دیخوش تجد یبه لحظه ها میدفعه اردوان گفت:خوب خوب خوب...وقتشه برس هی

 کنم؟
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 .کنمیآهان از تو شروع م-نگاه به بهزاد انداخت هی

 که قلب منو به درد آورد چه برسه به بهزاد. ییکرد به راه رفتن دور بهزاد و به گفتن حرفا شروع

بهتر از مرگ  یچه عذاب دمیپدرت رو بکشم اما د خواستمیاش رو به دلم گرفتم م نهیپدرم مرد ک یوقت-اردوان

 فرزند.

کتک مفصل بهش چندتا از افردام به  کیبعد از زدن  دنشیافراد من دزد گشتیروز خواهرت از دانشگاه بر م هی

 .میعالوه خودم بهش تجاوز کرد

 دستاش رو مشت کرده و رگ گردنش متورم شده. دمیبهزاد نگاه کردم که د به

 ؟بکنه تونستیم کاریکرد چ یکرد که خودش رو کنترل کنه اما خوب اگه آرامش خودش،رو حفظ نم یم یسع یلیخ

ه ب نیو ماش دمیپر نییکردم و به طرف جاده رفتم خودم پا نیبازم دلم خنک نشد بهار رو سوار ماش گهیآره د-اردوان

 .ای...خواهرت رفت اون دنته دره رفت و بنگ

دستام رو باز کن تا بهت  کشمتیکثافت م-دنیکش ادیدفعه بهزاد کنترلش رو از دست داد و شروع کرد به فر هی

 حرومزاده. ینشون بدم عوض

 من. غیبه صورتش زد که مصادف شد با ج یدفعه اردوان به طرف بهزاد رفت و مشت محکم هی

ه اگ یحت کشمتیو م امیم ،بمونهیروز از عمرم باق کیو آروم گفت:اردوان اگه  با خشم به طرف اردوان برگشت بهزاد

 .نیزم ریز یرفته باش

 داستان خانوم کوچولوعه فیچند قدم عقب رفت و با پوزخند گفت:خوب نوبت تعر اردوان

 هیحس کردم  دنشیمرد داخل اتاق شد که با د هیداره...که به دفعه  یخودم فکر کردم مگه اردوان با من چه ارتباط با

 .ستادیلحظه قلبم از کار ا

 کرد؟ یم کاریچ نجایعمو صابر ا شدینم باورم

 عمو صابر؟-زدم لب

 ...یخانواده افتخار کیکوچ نجاستیا یک نیپوزخند گفت:به به بب با
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 کنه؟یم کاریچ نجایبود اون ا یشده بودم ارتباط عموصابر و اردوان چ جیگ

شد  بیغ یدفعه ا کیکرد اما  یبه ما محبت م یلیو خ میباهاش داشت یارتباط خوب یلیبابام بود خ کیشر ابرعموص

 نشد. یو ازش خبر

 باور کنم. خواستیبودم اما دلم نم دهیفهم ییزایچ هی

 ؟یکنیم کاریچ نجایشما ا-

 . کنمیم فیمن؟االن برات تعر-عموصابر

 ور صورتم کج شد. هیبهم زد که  یلیچنان س ستادیروبه روم ا اومد

 ؟یکنیم یچه غلط یدار یعوض کهیمرت-داد بهزاد گوشام رو کر کرد یدفعه صدا هی

 گردشده بهش نگاه کردم. یتعجب به طرف صابر برگشتم و با چشما با

 کرده بودم؟ کارشیمگه من چ زنهیم یلیبهم س یچ واسه

 .شدیحس م یدهنم به خوب یگس خون تو مزه

 ؟یکنیم کاریچ یدار-به طرف صابر اومد اردوان

کنم و  داشیکردم پ یسع یلیهاست خ یتنها باز مانده افتخار نیکرده اش گفت:ا کیکل یدندون ها یاز ال صابر

 بکشمش اما نشد.

 ده؟ید یمنو بکشه مگه از من چ خوادیم چرا

 کردم؟ کارتیمگه من چ یواسه چ-

 یگفت که حساب ها قاط یبود که به بهزاد تهران یک یواسه من دردسر درست کرد کار؟تویچ-زد یپوزخند صابر

 شده آره اون آدم من بودم!!!

 بهم وارد شده بود.  یبزرگ یچند وقت شوک ها نیا یط شدینم باورم
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 منیبگو بب یندار یدرست حرف بزن تو فقط به خاطر اون حساب ها با من پدر کشتگ-دمیکش یقینفس عم آروم

 ه؟یدردت چ

 .گمی... باشه برات میهات زرنگ و چموش یمثل بچگ ادیخوشم م-صابر

 بابات شد من... یباعث ورشکستگ یک یدونیم

 .ادیکردم اشکم در ن یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 .شده باشه میعمر باعث بدبخت هیبهم کرده باشه  یانتیخ نیگفتم عمو چن یزمان بهش م هیکه  یبه کس شدینم باورم

و از کشور خارج  دمیشرکت باال کش یباال آورد بعد همه پول ها یبده یبه اسم پدرت اختالس کردم که کل-صابر

 نبود که بشه ازش گذشت. یزیپول چ ینداشتم ول ی...با پدرت مشکلیو بدبخت نیشدم شما بود

 کردم که قیبهش مواد تزر نقدریبا هزارتا قرض قوله...تازه مرگ پدرت هم کار من بود ا دیکرد یاز اون شما زندگ بعد

 بارش رو بست گور به گور شد. اوردیتوان ن گهید

 کردم. یبود خفه اش م یکرده بود اگه دستام باز م سیصورتم رو خ اشکام

 .یآدم نمک نشناس هیتو  یپست یلیگفتم:خ یخفه ا یصدا با

 .سپارمیخوب من تو رو دست اردوان م یننه بابات ول شیفرستادم پ یقادر بودم تو رو هم ماگه -زد یپوزخند

 از اتاق خارج شد. یهم با خنده مستانه ا بعد

 کرد. ینگاه خاص بهم نگاه م کیبهزاد نگاه کردم که داشت با  به

 دفعه اردوان به طرفم اومد و دستام رو باز کرد. هی

 رو گرفت و بلندم کرد. بازوم

 .رسمیشهرزاد خانوم به اوج م نیامشب چطوره با ا نیخوب حاال بب-طرف بهزاد برگشت به

 کردم خودم رو از حصارش خالص کنم. یزدم و سع یغیکه ج دیدستم رو گرفت وکش بعد

 کرد.... یم ادیو همش داد فر خوردیتکون م یصندل یهم رو بهزاد
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 .زدیبه دلم چنگ م شتریدل خراش بهزاد بود که ب یها ادیفر یو صدا دیکش یاردوان منو به زور م اما

 دوشش انداخت. یمن خسته شد دستش رو دور کمرم انداخت و منو بلند کرد و رو یدفعه اردوان از تقالها هی

ه رسوندن ب بیمن توان آس فیظر یاما مگه دستا زدمیشده بود با دستام به پشتش مشت م شونیهوا پر یتو موهام

 غول رو داشت. نیا

 از درها رفت. یکیسالن شد و به طرف  اردو

 از اتاق خواب ها بود. یکیرو باز کرد وداخل شد ظاهرا  در

 قدم عقب رفت. کیتخت پرت کرد و خودش  یرو منو

 زانوهام نشستم. یسرعت بلند شدم و رو به

 برد و باز کرد کامل از تنش در آورد. رهنشیپ یدستش رو به دکمه ها اردوان

 من باز شد. یدر جهنم به رو یشد اما انگار انینما شیورزشکار کلیه

 به دادت برسه. ستیبهزاد ن یحت میمنو تو هست گهیخوب خانوم موشِ اآلن د-اردوان

 .ستیطور ن نیاووووم چقدر به منو تو امروز خوش بگذره ا-دیرو دور لبش کش دستش

 عقب رفتم. غیتخت بلند شدم و با ج یحرکت از رو کیبرداشت که با زیبه طرفم خ بعد

ه تو تا ب یکن یبا من همکار ستیپس بهتر ن یندار یتو که راه فرار-زد  یبا تعجب بهم نگاه کرد بعد لبخند اردوان

 هم خوش بگذره؟

 .یتو به هدف شومت برس زارمیهم نم رمیاگه بم یحت-وار جلوم گرفتم دیرو تهد انگشتم

 ؟یریگیجلوم رو م یچطور عه اونوقت-طرفم قدم برداشت به

 رفتم. یعقب عقب م یاومد من ه یکه اون جلو جلو م همونطور

 نشو. کیبه من نزد-
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 اومد. یم کمینزد نطوریتوجه به من هم یاردوان ب اما

 خوشش اومده بود. یباز نیاز ا یرفتم انگار یعقب م یه من

 صورتش. یضربه بهش زدم که صاف خورد تو هیبرداشته که  زیدفعه به طرفم خ هی

 گفت. یرو با دستش گرفت و از درد آخ دماغش

 داد که از زور درد سرخ شدم. چشیدفعه دستم رو از پشت گرفت و پ هیفرار کنم که  اومدم

 زد. مهیتخت پرت کرد و خودش روم خ یبا پام بهش ضربه بزنم که ضربه ام رو دفع کرد من رو محکم رو اومدم

 .یهمه چموش باز نیبسه ا گهید-وانارد

 سرش رو به طرفم گردنم برد. بعد

 

*** 

 

  بهزاد

 

 کرد. یطناب رو پاره نم یلعنت غیت نیهم ا یاز طرف شدمیم ونهیکه شهرزاد رو برد داشتم د یوقت

 .ارمیشلوارم در ب یپشت بیج یبستن تونستم از تو یمنو به صندل یهمراه داشتم که وقت غیت هیخودم  با

 بکنم. یکار تونستمیاتاق بودن و نم یاز نگهبان ها تو دوتا

 .نمیبش الیخ یکه ب زاشتیشهرزاد نم الیهم فکر خ یطرف از

 که متوجه نشن طناب رو از دور دستم باز کردم. یزدم و طور یحس کردم طناب پاره شد لبخند کمرنگ یوقت

 .زدیحرف م یکیاز نگهبان ها بهم بود و داشت با اون  یکی پشت
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 از نگهبان ها حمله کردم. یکیبلند شدم و به  یصندل یاز رو یدفعه ا هی

 خودم کردم. یرو سپر بال گهیکرد که نگهبان د کیاسلحه اش رو در آورد و بهم شل گهید یکی اون

 افتاد. هوشیضربه به پشتش زدم که ب هیتعجب به منو جنازه نگاه کرد که به طرفش حمله کردم و  با

 زدم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب اسلحه

له گلو کیکنه که من زودتر اقدام کردم و  کیو اومد بهم شل دیاز نگهبان ها منو د یکیدفعه  هیسالن شدم که  داخل

 بهش زدم.

 ازشون نبود. یدرهاشون رو باز کردم اما خبر یکی یکیسرعت به طرف اتاق ها رفتم و  به

 خورد که به طرف در اتاق ته راهرو رفتم و در رو باز کردم. شهرزاد به گوشم غیج یدفعه صدا هی

 یکرد خودش رو از دستش خالص کنه خون تو یم یزده بود و شهرزاد که سع مهیشهرزاد خ یاردوان که رو دنید با

 رگ هام منجمد شد.

 بازم که تو. یلعنت-اردوان

 زد. یبهم نگاه کرد و لبخند شیاشک یبا چشما شهرزاد

 .زارمیاردوان زنده ات نم کشمتیدفعه م نیا-

 شهرزاد پرت شد. ینثارش کردم که از رو یبه طرفش حمله کردم و لگد ادیبا فر بعد

 بهش زدم. ینکردم و مشت یبه صورتم زد من هم نامرد یدفعه بلند شد و مشت هیطرفش،رفتم که  به

 کرد. یبه ما نگاه م یبلند شد و داشت با نگران شهرزاد

  رهیاسلحه ام رو از پشت کمرم برداشتم که اردوان بهم حمله کرد تا اسلحه رو بگ شهینم ینجوریا دمید

 

*** 
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 شهرزاد

 

 .رهیکه بهزاد اسلحه اش رو برداشت اردوان هم بهش حمله کرد تا اسلحه رو بگ یوقت

 .خارج کنند یکیکردن تا اسلحه رو از چنگال اون  یم یدونفر بود و هرکدوم سع نیا نیب ینیسنگ کشمکش

بودن که  دهیبودن و بهم چسب کیاش دست بهزاد بود و هردو چنان بهم نزد گهیسر اسلحه دست اردوان و سر د کی

 بود. یکیاسلحه دست کدوم  شدیمشخص نم

 گلوله به گوش خورد. کیشل یانتظار تموم شد و از اسلحه صدا باالخره

 و بهم نگاه کردن. ستادنیحرکت ا یب هردو

 خورده. ریت یکیام حبس شد مشخص نبود کدوم  نهیس یتو نفس

 افتاد. نیزم یدفعه بهزاد به عقب پرت شد و رو هیقدم به جلو برداشتم که  کی

 و به طرفش رفتم. دمیکش یغیلکه خون کنار قلبش ج دنید با

وهام رو دفعه اردوان از پشت م هیکه  هیگر ریدادم واسمش رو صدا زدم اما چشماش رو بسته بود...زدم ز تکونش

 گرفت و به زور بلندم کرد.

 .شهیکنده م شهیکردم موهام داره از ر یسرم گذاشتم احساس م یو دستم رو رو دمیکش یغیج

 .یبهم بد یحال اساس هیباالخره بهزادت مُرد حاال وقتشه که -دیصورتم غر یتو اردوان

 خوردم... واریداد که به د هلم

 خورد. شیشونیکرد که درست وسط پ کیاز پشت بهش شل یکیدفعه  هیبه طرفم اومد که  

 افتاد. نیزم یوقفه رو یب
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 باز تموم کرده بود نگاه کردم. یگرد شده به اردوان که با چشما یچشما با

 کرده. کیاز افراد بهزاد که از پنجره داخل اتاق شده بود به اردوان شل یکی دمیرو باال آوردم که د سرم

کردن و التماس کردن که  هیشروع کردم به گر دمیرفت که به خودم اومدم و به طرفش دو بهزاد به طرفش دنید با

 به اورژانس.... دیزنگ بزن

 هیکردم و با گر یدادن بدو بدو م یپرستارها با سرعت حرکتش م مارستانیب یراهرو یبرانکارد بهزاد که تو دنبال

 آوردم. یاسمش رو به زبون م

 .ستادمیدن و چون ممنوع الورود بود پشت در ارو داخل اتاق عمل بر بهزاد

 سر خوردم و افتادم. نیزم یخورد و همون جا رو واریعقب رفتم که پشتم به د عقب

 .به گوشم خورد ایپر یگذشته بود که صدا قهیچند دق دونمینم هیزانو هام گذاشتم و شروع کردم به گر یرو رو سرم

 چه خبره؟ نجایشهرزاد ا-ایپر

 .ستادنیا یبابک باالسرم با نگران ایپر دمیرو بلند کردم که د سرم

 کردن. هیانداختم و شروع کردم به گر ایبغل پر یشدم و خودم رو تو بلند

 خودم رو رسوندم االن حالش چطوره؟ دمیهم فهم-ایپر

 بردنش اتاق عمل. دونمینم-چشمم رو پام کردم اشک

 گاه کجاست؟پ-دمینشست که از بابک پرس یصندل یرو ایپر

 .مارستانیبالفاصله ساسان بردش ب شیفرستاد نکهیبعد از ا-بابک

 از بهزاد که خبر نداره؟-

 .شهیزود متوجه م ای رید یول مینه نگفت-بابک

 رفتم. مارستانیب یتکون دادم و آروم به طرف خروج یسر
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 نشستم و شونه هام رو بغل کردم. مکتین کی یرو مارستانیب اطیح یتو

 از آهنگ ها رو زمزمه کردم. یکیلب  ریز آروم

 

 جوونم نکهیفقط ا هی)مگه گناه من چ

 

 تنها بمونم دیبا ایاز مال دن کمم

 

 حرفام یپا نهیخواد بش ینم یچکیه چرا

 

 ایحکم دن ریبرس به دادم اس خدا

 

 دل حذر کن یداد بزنم ا چقدر

 

 به من نظر کن یلحظه ا هی خدا

 

 یندار یلحظه هم وقت هی خدا

 

 یاریب ادیکه منو به  یخواینم
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 به مردنم بستم دیتنهام خدا خسته ام ام خدا

 

 دادم دستم یهق هق غم کار نیتو حال ا خدا

 

 رونیتا غم بره از قلب من ب شمیپ ایب خدا

 

 دستامون( نیفاصله افتاده تو راه ب چرا

 (ایحکم دن یفتاح ی)مصطف

زاد از به ریرو غ یمگه من ک شمیوقفه نابود م یمن ب افتهیبهزاد ب یبرا یپشت سرهم روان شدن...اگه اتفاق اشکام

 دارم

 و از جام بلند شدم. دمیبه صورتم کش یبود که دست یچه ساعت دونمینم

 رفتم و داخل شدم. مارستانیطرف ساختمون ب به

 د.دستاش گرفته بو ینشسته بود و سرش رو تو یصندل یکه رو دمیاتاق عمل ساسان رو د یراهرو یتو

 عمل تموم نشد؟-طرفشون رفتم به

 نه..-ایپر

 حالت خوبه؟-ستادیبلند شد و روبه روم ا یصندل یاز رو ساسان

 !!!دونمینم-زدم ینیغمگ لبخند

 د؟یپگاه فهم-دمیکش یقیعم نفس

 که اجازه ندادم. ادیب خواستیکرد م هیگر یلیآره خ-ساسان
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 .یکرد یکار خوب-تکون دادم یسر

 هم همراهم اومدن. هیموقع دکتر از اتاق عمل خارج شد که با شتاب خودم رو بهش رسوندم بق همون

 دکتر حالش چطوره؟-

 د؟یشما همراهاش هست-صورتش رو کنار زد یماسک رو دکتر

 ؟یحتما از شجره نامه ما با خبر بش دیحاال با اه

 شد؟ یآره حال بهزاد چطوره عمل چ-تکون دادم یسر یکالفگ با

قلبش خورده بود اما بهش اصابت نکرده بود عمل  کیبود گلوله نزد زیآم تیخداروشکر عمل موفق-زد یلبخند دکتر

 بود از دست بره اما دوباره برگشت. کیبود و چند بار نزد یسخت

 ش؟ینمیبب میتونیکه بابک گفت:م میدیکش یراحت نفس

 چک بشه بعدش آره... ماریب یاتیتا عالئم ح ادیبهوش ب دیبا-دکتر

 از پشت گفت یدفعه صدا هیکه  میکرد یتشکر

 .دی:ببخش

 بود. ستادهیجوان پشت به ما ا یبا سرباز ،همراهیسیکه پل میطرف صدا برگشت به

 ؟؟؟یشهرزاد افتخار-سیپل

 منم...-

 .دیسواالت در مورد اردوان و افرداش جواب بد یسر کیتا به  دیایب یبه اداره آگاه دیشما با-سیپل

 کردن. ییساسان نگاه کردم که گفت:نگران نباش از پگاه هم بازجو به

 ترس نداره. یسوال و جا یسر کیفقط -سیپل

 .رسونمشیمن االن خودم م دییتکون دادم که ساسان گفت:شما بفرما یسر
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 .یبگ دیرو با یدیشن یدیکه د یهر چ دیبا نگران نباش-دیکش یقیاون دوتا رفتن ساسان نفس عم یوقت

 .میحرکت کرد یو به طرف آگاه میخارج شد مارستانیگفتم که منو ساسان از ب یا باشه

 

 بودم گفتم. دهیبودم و د دهیکه شن یاداره هرچ یتو

 طور که مشخص بود حکم صابر هم اعدام بود. نیشده بود ا ریکشته شده بود و صابر هم دستگ اردوان

 شوم اردوان شکر کردم. هیبه خاطر تموم شدن سا خدارو

 شکر داشت. یکه حالش خوب بود هم جا نیفعال وجود نداشت اما هم دنشیبود و امکان د ومدهیبهزاد بهوش ن هنوز

 نشسته بود نگاه کردم. یصندل یپگاه که رو به

 دوقلو داره. کردیفکر م دیدیم یگرد قلمبه شده بود اصال هر ک یلیخ

 وعه؟قل کیکه بچه ات  یتو مطمئن گمیبود انداختم و رو به پگاه گفتم:م شیگوش یکه سرش تو اینگاه به پر هی

 گفت. یآره بابا سونوگراف-پگاه

 .یشد نیسنگ نقدریقلو باشه پسر هم باشه پس تو چرا ا کیرو به چونه ام زدم و متفکر گفتم:خوب اگه  دستم

 .خورهیم ینیریکنه همش ش دایاضافه وزن پ ترسمیم خورهیبا خنده گفت:بس که غذا م ایپر

 .گهیواقعا بچه اش پسره د خورهیم ینیریاوه اوه پس اگه ش-

 .کنمیم یخالص بشم اون موقع همه اتون رو زخم تیوضع نیاز ا دیفقط،صبر کن-پگاه

 .میکار دار یکه کل میبر دیخوب پاش-خنده ریز میزد

  میخارج شد مارستانیو از ب میشد بلند

 .میو به طرف قلعه رفت میبهزاد کش رفته بودم شد نگیمن که از پارک نیماش سوار

 .میقراره باهم ازدواج کن گهیچند وقت د میهرحال منو بهزاد ندار به
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 .میشد ادهیپارک کردم و پ اطیرو داخل ح نیماش

 اومدن بهزاد آماده کنن. یتا خونه رو برا انیبود که دوسه تا کارگر ب قرار

 و من داخل اتاق کار بهزاد شدم. ستادنیباالسر کارگر ها ا ایپر پگاه

 عقب نمونه. یزیتا از چ دادمیشرکت رو انجام م یبود کارها مارستانیکه بهزاد ب یزمان از

 گذاشتم و خودم پشتش نشستم. زیم یرو رو فمیک

 کردم. دایرو پ یپرونده ها رو نگاه کردم که شماره سلطان کمی

 و شماره رو گرفتم بعد از چند بوق جواب داد. رو برداشتم لمیموبا

 بله.-یسلطان

 ؟یسلطان یسالم آقا-

 بله خودم هستم شما؟-یسلطان

 .رمیگ یتماس م یبهزاد تهران یهستم از شرکت آقا یبنده افتخار-

 احوال شما؟ یاوه سالم خانوم افتخار-یسلطان

االن دو روزه گذشته اما  ادیاز گمرک داخل انبار ماب مگه قرار نبود که جنس ها بالفاصله یسلطان یممنون آقا یلیخ-

 .ستین یهنوز خبر

 همون هنوز جنس ها رو نفرستادم. ینکردم برا افتیمن هنوز کل پول رو در یواهلل خانوم افتخار-یسلطان

تم به گرف لیجنس ها رو کامل تحو نکهیپول رو بعد از ا هیمگه قرار نبود که بنده بق-دمیبه گوشه ابروم کش یدست

 کنم؟ زیحسابتون وار

معامله  گهیشرکت د کیکنم بعد شما با  زیاز کجا معلوم من تمام پول رو وار-سکوت کرد که ادامه دادم یسلطان

 د؟ینکن

 کنم. دایخانم بنده از شرکت شما بهتر از کجا پ دیینفرما-یسلطان
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 کنم. یم زیهر وقت جنس ها رو گرفتم پول رو وار دیتر بفرست عیجنس ها رو هرچه سر دیپس لطف کن-

 ست؟ین یشیفرما رهیگیفردا صبح جنس ها داخل انبارتون قرار م-یسلطان

 روز خوش. ریخ-

 از پرونده ها... یسر هیکردن  یرو قطع کردم و شروع کردم به بررس تماس

 وارد اتاق شد. مهیسراس ایدفعه در اتاق بازشد و پر هی

 ا؟یچه خبره پر-چشمم برداشتم یمطالعه ام رو از رو نکیع

 گفت:بهزاد...بهزاد بهوش اومده. یبا خوشحال ایپر

 واقعا؟؟؟-بلند شدم زیپشت م از

 آره االن بابک خبر داد.-ایپر

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. فمیک یخوشحال با

 .زمیمبارکت باشه عز-که اومدم پگاه به طرفم اومد و بغلم کرد رونیب

 ؟یپس شما ها چ-که دوباره برگشتم شدمیتکون دادم و داشتم از در خارج م یسر

 .میدیکارها رو انجام م میهست نجایتو نگران ما نباش ما ا-ایپر

 هستن. رونینگهبان ها هم ب دیبه من زنگ بزن دیالزم داشت یزیباشه ممنون اگه چ-تکون دادم یسر

 شدم. اطیکردم و وارد ح یخداحافظ

 شکرت  ایشدم و گاز دادم...خدا نیبدو سوار ماش بدو

 .یدیدوباره بهزاد رو بهم بخش که

 کردم. یرو به سمت ضبط بردم و آهنگ مورد عالقه ام رو پل دستم
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  خوامینه نم خوامیتو نم ریبه غ یزیدل تو برام چ یواسه تو ول ی)همه چ

 

 کاش یوندیپاش م مونهیکه فقط م ییکه نفسم بنده به نفسهاش تو یاون

 

 دل بده بمون بام عاشقت شدم امیتو دن یاومد امیدن

 

 اونجام دست تو دستام عاشق تو ام یهرجا بر امیهمه دن یشد تو

 

 یکه بگ یتو رو بهتر از هرک شناسمیم

 

 یکیجز تو  ستین یچکسیواسه ه احساسم

 

 شهینم یتو واسه من تکرار عشق

 

 واسه تو ستیدل تو دلم ن گهید دلتنگم

 

 حس به تو نیفقط ا یدونیم دلتنگم

 

 (شهیهم یمونیچون تو برام م دارم
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 (امیهمه دن ی)بهنام بان

 شدم. ادهیپ نیپارک کردم و از ماش مارستانیب یجلو

 رفتم و داخل شدم. مارستانیبدو بدو به طرف ساختمون ب نیماش یاز قفل کردن درها بعد

 !؟دیببخش-رفتم رشیطرف پذ به

 بود گفت:بله؟ نییکه سرش پا یجوون دختر

 بهوش اومده االن کجاست؟ گنیعمل کرده م یبهزاد تهران-

 راهرو یطبقه سوم انتها-نگاه کرد وتریکامپ یتو دختر

 منتظر اسانسور باشم به طرف پله ها رفتم. نکهیکردم و بدون ا یتشکر

 .زدنیکه داشتن با هم حرف م دمیراهرو بابک ساسان رو د یطبقه سوم انتها یتو

 حرفاشون رو قطع کردن. دنیمنو رو د یطرفشون رفتم که وقت به

 گفتم:بهزاد بهوش اومد؟ زدمینفس نفس م ادیز دنیکه از شدت دو همونطور

 آره.-بابک

 نمش؟یبب تونمیم-

 .شهیم یچ مینیبب دیفعال که دکتر داخل اتاقِ با-بابک

 .میش،رفتاومد که به طرف رونیپرستار از اتاق بهزاد ب کیموقع دکتر و  همون

 دکتر حالش چطوره؟ یآقا-ساسان

 روبه راهه. شیاتیخداروشکر تمام عالئم ح-زد یلبخند دکتر

 نمش؟یبب تونمیم-

 .دیخسته اش نکن ادیالبته فقط ز-دکتر
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 .نیایکردم دکتر که رفت به طرف اتاق بهزاد رفتم و گفتم:شماها نم یتشکر

 .ادهیتو فعال برو وقت واسه ما ز-ساسان

 تکون دادم و آروم در اتاق رو باز کردم. یسر

 اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. داخل

 و صورتش به سمت پنجره بود. دهیتخت دراز کش یبهزاد رو دمیکه د برگشتم

 .دیام حبس شد و چشمه اشکم جوش نهیس ینفس تو دنشید با

 ؟افتاد یمن م یبرا یچه اتفاق دادمیپسر رو از دست م نیاگه من ا ایخدا

 .دنمیبه د ادینفر ب کیکه فقط  شهیحال من خوب م یدکتر...زمان یآقا-بهزاد به گوشم خورد یصدا

 تعجب کرد. دنمیبه طرفم برگشت که با د گمینم یزیچ دید یوقت

 .میکرد یو بهم نگاه م  میگفت ینم یزیچ چکدومیه

 شهرزاد.-بهزاد زبون باز کرد باالخره

دستش رو دور کمرم انداخت و دست  هیبغلش انداختم بهزاد  یخودم رو تو هیو با گر دیصداش بغضم ترک دنیشن با

 .دیکش یسرم م یاش رو هم نوازش وار رو گهید

 هم هست که تمام وجودش به تو یا چارهیشهرزاد ب هی...افتهیبرات ب یاگه اتفاق ینگفت ینامرد یلیگفتم:خ هیگر با

 بسته است.

 تموم شد آروم باش خانوم من... یهمه چ-ت و صورتم رو با دستش قاب گرفتاش برداش نهیس یرو از رو سرم

 خوشحالم که حالت خوبه. یلیخ-رو پاک کردم اشکام

 .یخوشحالم که تو کنارم یلیمنم خ-بهزاد

 .دیکش رونیشالم و گردنبد اسم خودش رو ب ریدفعه دستش رو برد ز کیزدم که  یلبخند
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 کرد گفت:هنوز گردنته. یکه لمسش م همونطور

 مشتم فشارش دادم. یو تو دمیکش رونیدستش ب از

 .شهیم قیتزر رویوجودم آرامش و ن یتو یانگار کنمیلمسش که م شهیاز من جدا نم چوقتیگردنبد ه نیا-

 چقدر دوست دارم... یفکرش رو بکن یتونینم-زد ینیدلنش لبخند

 م.زدم و خودم رو به آغوش عاشقونه اش سپرد یلبخند

 

 

*** 

 

 و قرار بود بره خونه. شدیبهزاد مرخص م امروز

 بشه. نیو ساسان بابک کمک کردن که بهزاد سوار ماش میرو انجام داد صیترخ یکارها

 .انیخودشون شدن تا دنبال ما ب یها نیها هم با همسراشون سوار ماش اون

 که دست فرمون خانم هم خوب شده. نمیبیبه به م-باال انداخت ییرول نشستم که بهزاد ابرو پشت

 ...یفکر کرد یچ گهیناز گفتم:بله د با

 زدم و حرکت کردم. استارت

 ما پارک کردن. نیخونه پارک کردم و ساسان بابک هم پشت ماش اطیح یرو تو نیماش

 که نشدم نتونمخوردم چالق  ریت-که بهزاد اجازه نداد رهیشونه بهزاد رو بگ ریشدم که ساسان اومد ز ادهیپ نیماش از

 راه برم.

 ...یهم بازم لجباز یریبم-ساسان
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 .میو به طرف سالن رفت میکرد یا خنده

 آشپزخونه. مینشستن و ما هم رفت ونیزیتلو یرفت داخل اتاق تا استراحت کنه پسرا هم جلو بهزاد

 گذاشتم. ینیس یو تو ختمیظرف ر کی یبهزاد درست کرده بودم تو یکه برا یسوپ

 نون ها رو هم ببر. نیا ایب-ایپر

 گذاشتم. ینیس ینون رو هم تو سبد

 .شهیباز پرو م یبه الالش بزار یل یل یه یاول کار نیاگه از هم-پگاه

 .کشمینازش رو تا آخر عمر م-

 .دمیتر از تو ند لیگفت:من شوهر زل ایباال انداختن و پر ییابرو هیدوتا  هر

 خودت. یدیچرا د-رو برداشتم ینیس

 اومدم. رونیت از آشپزخونه ببعد به سرع و

 .دهیتخت دراز کش یبهزاد تو دمیطرف اتاق رفتم و در رو باز کردم که د به

 کنار تختش گذاشتم.  یعسل یرو رو ینیزد که جواب لبخندش رو دادم و س یلبخند دنمید با

 سوپ رو برداشتم و قاشق قاشق کمک کردم بخوره. یبده و بعد ظرف محتو هیکردم به تاج تخت تک کمکش

 ها. خورمیخودم م-بهزاد

 دمینه خودم بهت م-تکون دادم یسر

 .شمیبد عادت م ینجوریا-بهزاد

 شدم تو هم بهم غذا بده. ضیمنم مر-

 یرو که تو تب کن یاون روز رهیحرف رو نزن بهزاد بم نیا چوقتیه گهید-لبم گذاشت یاشاره اش رو رو انگشت

 .نهینب
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 .شدیکرد که کل وجودم سرشار از لذت م یم قیبهم تزر یعاشقانه اش چنان آرامش یحرفا

 .کنهیداره بهم نگاه م دمیگذاشتم که د ینیس یکه سوپ رو کامل به خوردش دادم ظرف رو تو یوقت

 شده؟ یزیچ-رو کج کردم سرم

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-بهزاد

 آره البته...-

 کشته شد. یاردوان چجور-بهزاد

 خورد رو از حافظه ام پاک کنم. ریرو که بهزاد ت یاون لحظه ا تونمیهم رفت نم یاون روز اخمام تو یادآوری با

 کیاز افردات که از پنجره داخل اتاق شده بود بهش شل یکیدفعه  هیاردوان به طرفم اومد که  یخورد ریکه ت یوقت-

 کرد و درجا تموم کرد.

 ر اومد؟سر صاب ییچه بال-بهزاد

 شد. دهیشد و حکم اعدام براش،بر ریاونم دستگ-

 .میخوف ناک خالص شد یتموم شد از همه کابوس ها یهمه چ گهید-ام رو نوازش کرد گونه

 وجود داره. یترس هیهنوز تو دلم  شهیهنوز باورم نم-

 خراب بشه مطمئن باش. مونیزندگ زارمینم گهید-بهزاد

 خبر خوش بهت بدم. هی مخوایحاال م-زد یلبخند شاد کی بعد

 ؟یچه خبر-ابروم رو باال فرستادم یتا هی

 .رانیا انیپدر مادرم دارن م-بهزاد

 ران؟یا انیانشاءاهلل اون ها که گفتن تا آخر سال نم رهیتعجب گفتم:خ با

 پرنسس خوشگل. هیعقد پسرشون با  یبرا انیقراره ب-به گردنش داد یتاب
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 به من اشاره کرد. بعد

 مگه اونا خبر...-دمیگرد شد و پرس چشمام

 .میتا منو تو عقد دائم کن انیب خوانیپگاه بهشون گفتن در اسرع وقت م ایپر-دیحرفم پر وسط

 بغلش که دستاش رو دور کمرم حلقه کرد. دمیبه لبخند باز شد و محکم پر لبم

 ن؟اونا منو قبول کرد یعنی...شهی...باورم نمشهیباورم نم یگفتم:وا یخوشحال با

 کنن. دایپ توننیقبولت نکنن از تو بهتر کجا م شهیمگه م-بغلم خارج شد از

 آورد که ناخودآگاه چشمام بسته شد. کیدفعه سرش رو نزد هیزدم که  یلبخند

 لبام احساس کردم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم. یلباش رو رو یگرم

 کرد. دنمیشروع به بوس یشتریتو موهام برد و با شدت ب یهم دستش رو اون

 چسبوند. میشونیرو به پ شیشونیشد لباش رو برداشت و پ ریکه از لبام س یوقت

 .کنهیخمارش داره بهم نگاه م یبا چشما دمیرو باز کردم که د چشمام

 .یلیدوست دارم خ یلیگفتم:خ زدمیکه نفس نفس م همونطور

 ...پرنسس قلعه من.یپرنسس هیتو  شتریمن ب-بهزاد

 

 

 آغوش مردانه ات را تنم کن..."

 "زده ام خی ییسالهاست در فصل سرد تنها من

 

 ...انیپا
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 :زهره شعربافسندهینو

  

 

 

شقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عا

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

