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 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) کتاب در سایتاین 

کت اسپرت مشکی رنگم رو تنم کردم.ادکلن تلخم رو به گردن مچ دستام زدم.سویچ 

 .ماشینم رو برداشتم و بدون بردن محافظ یا راننده سوار ماشینم شدم وبه راه افتادم

 .جلوی ویالی اَردوان توقف کردم و چندتا بوق زدم

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

 .ماشین رو داخل ویال بردم وازش پیاده شدم

 نگاهی به باغ سرسبز اردوان انداختم

 .این عمارت با این همه جالل شکوه باز هم خوف ناک و خفه کننده بود

هبان ها به سمتم اومد و گفت:سالم خیلی خوش اومدید...آقا منتظرتون یکی از نگ

 .هستن

 .به تکون دادن سر اکتفا کردم و داخل سالن ویال شدم

 .راهم رو به طرف اتاق کار اردوان سوق دادم

 .به اتاقش که رسیدم بدون در زدن داخل شدم

من عادی شده به محض ورودم چیزی رو دیدم که سالهاست دیگه مشاهده اش برای 

 .بود

دختر نیمه برهنه ای باموهای بلوند طالیی رنگ، توی بغل اردوان نشسته بود و داشتن 

 .از یکدیگر کام می گرفتن

 .با دیدن من توی چهارچوب در ازهم فاصله گرفتن

 اردوان خیلی ریلکس گفت:عه اومدی؟

1roman.ir
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 .هیچی نگفتم و همونطور بهش نگاه کردم

 نگاهش میخ من بوداردوان رو کرد به دختره که 

 .کاترینا عزیزم تو برو توی اتاقم تا من بعدا بیام-

 .بعدم چشمکی حواله کاترینا کرد

وقتی کاترینا داشت از اتاق می رفت بیرون خیلی نامحسوس طوری که اردوان متوجه 

 نشه دستش رو نوازش گرانه به کمرم کشید،بعد از اتاق خارج شد

 .و خرد می کردماگه اردوان اونجا نبود، گردنش ر

 .نگاهی به اطراف اتاق کار اردوان انداختم

هیچ از اتاقش خوشم نمی اومد،همه جا سفید بود به طوری که رنگ روشنش چشمم 

 .رو اذیت می کرد

 آروم روی مبل رو به روی میزش نشستم که اردوان گفت:چی میخوری؟

 به پشتی مبل تکیه دادم و سعی کردم خشمم رو مهار کنم

ی خوردن چیزی به این جا نیومدم بگو ببینم چی میخوای که گفتی سریع من برا-

 .بیام

 اردوان با جدیت نگاهی بهم انداخت

 .یه محموله مهم داریم-

 خوب چه ارتباطی به من داره؟-شونه ای باال انداختم

 .اردوان لبخندی زد و گفت:ربطش به تو زیاده باید این محموله رو تحویل بگیری

 فتم:چرا من؟پوفی کردم و گ
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 با کالفگی دستی توی موهای پرپشتش کشید مشکی رنگش کشید

 .چرا متوجه نیستی بهزاد من نمیتونم این دفعه ریسک کنم-

 چرا نمیدی به اون مردک زمانی؟-

 اردوان پوزخند صدا داری زد و سری به نشانه نه تکون داد

این که فراموش کردی  د آخه به اون احمق بدم که تمام تالشم رو به باد میده، مثل-

 .دفعه پیش چه گندی زد نزدیک بود پلیس ها دستگیرمون کنن

 خوب من چیکار باید بکنم؟-سری تکون دادم

 اردوان به پشتی صندلیش تکیه داد شروع کرد به کشیدن خط های نامفهوم روی میز

امشب به این آدرسی که میگم میری، تمام محموله رو تحویل میگیری و بعد با -

 ...یاط می بری به انبار تحویل میدی همیناحت

 .باشه ای گفتم که یک دفعه صدای جیغ یه دختر از توی حیاط ویال شنیده شد

صدای دختری بود که انگار داشت با نگهبان ها دعوا میکرد و التماس می کرد که ولش 

 .کنن

 به اردوان نگاه کردم که با تعجب گفت:چه خبره؟

باال انداختم به همراه اردوان از اتاق بیرون رفتیم تا  شونه ای به معنای ندونستن

 .ببینیم این دختره کیه که خونه رو گذاشته رو سرش

*** 

 شهرزاد

 با جیغ داد خودم رو به زمین آسمون زدم
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 تف به روت بی غیرت به توهم میگن پدر؟-

 اما اون بیخیال انگاری اصال توی این حال هوا نبود داشت راحت مواد می کشید

 .هه باورم نمیشه،به خاطر چند مثقال مواد دخترش رو فروخت

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

اومدم از خودم رو از حصارشون آزاد اما، به قدری محکم منو گرفته بودن تمام راه 

 .فرار به روم بسته بود

 .گوله پشت سرهم پایین میریختن دیگه کنترل اشکام هم دست خودم نبود گوله

منو از درخونه بیرون بردن و به سمت اون وَن مشکی رنگ که جلوی در خونه پارک 

 .بود بردن

چشمم به همسایه ها افتاده که ایستاده بودن داشتن بدبخت شدن منو تماشا می 

 .کردن

به پسرای همسایه که همیشه جلوم جوالن می دادن و می گفتن غیرت ما اجازه 

 .نمیده چپ بهت نگاه کنن

 .اآلن کو اون غیرت فقط ایستادن دارن زجرکشیدن منو تماشا می کنن

 .حالم از تمام مردا بهم میخوره

 .مثل چنین انسان هایی که از مرد بودن فقط اسمش رو به یدک میکشند

 .از پدرم که فقط این اسم مقدس روش گذاشته شده

 .یه طعمه برای وجود نحسشون میخواناز پسرای همسایه که فقط منو به عنوان 

 .آره حالم از همه این آدما بهم میخوره از تک تکشون متنفرم
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 .به زور منو پرت کردن توی ماشین و کنارم دوتا از این نرغول ها جاگرفتن

به مردی که نسبت به بقیه الغر تر بود و کنار راننده نشست گفتم:از جون من چی 

 .میخواین ولم کنید لعنتی ها

داشتم تقال می کردم که ولم کنن که همون مرد با عصبانیت گفت:خفه شو دختر جون 

 .واال میفرستمت قبرستون کنار مادرت

 .با دیدن اسلحه توی دستش ساکت شدم به اشکام اجازه بارش دادم

 .نمی دونستم سرنوشتم چی میشه چه بالیی به سرم میاد

 .بوق زدماشین جلوی یه مسکن ویالیی نگه داشت چندتا 

 .بعد از چندثانیه دوتا مرد در بازکردن ماشین داخل شد

وقتی که ایستاد مرد کنارم در رو باز کرد بازوی منو توی دستش گرفت به زور منو از 

 .ماشین پیاده کرد

 .به دوربرم که نگاه کردم یه حیاط خیلی بزرگ شیک پر از دار درخت بود

 .یه ساختمون هم آخر حیاط به چشم می خورد

همه جا سرسبز بود اما یه وحشتی هم به دل می انداخت این همه زیبایی در کنار اون 

 .ترس قابل باور نبود

ای خاک تو سرت شهرزاد اینا میخوان تو رو بدبختت کنندر اونوقت تو داری دوربرت 

 رو نگاه می کنی؟

 .خواستم فرار کنم که یه مرد از پشت منو گرفت

 .ک پروندنشروع کردم به تقال کردن جفت
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 به همون منوال هم جیغ داد می کردم

ولم کنید چی از جون من میخواین میخوام برم خواهش می کنم ولم کنید لعنتی ها -

 .زورتون رو به یه دختر نشون میدید، اآلن به حساب تک تکتون میرسم

به قدری بلند جیغ داد می کردم که همه نگهبان ها ایستاده بودن و منو تماشا می 

 .کردن

 .یه دفعه در ساختمون باز شد دوتا پسر جوون از داخلش بیرون اومدن

 یکی از پسرا با عصبانیت گفت:اینجا چه خبره این دختره کیه زمانی؟

 .با سرتقی گفتم:ولم کنید تا بهش نشون بدم من کی هستم

 .اون پسره دیگه داشت باتعجب بهم نگاه می کرد

خفه میشی یا همه رو از دست جیغ -وگفت دوباره همون مرد اسلحه رو به روم کشید

 هات راحت کنم؟

چون خیلی جدی این حرف زد اسلحه دستش هم میدونم که شوخی بردار نیست 

ساکت شدم واال من کسی نبودم که در برابر زورگویی های دیگران سر خم کنم 

 ...بعــــــــــــله اینجوریاست

ه اسم نحسش زمانیِ رو به اون همون کسی که به روم اسلحه کشید حاال فهمیدم ک

 دوتا کرد

 آقا اردوان این دختره همون مرتیکه افتخاریِ؟-

 پسره که مشخص شد اسمش اردوان دستی روی لبش کشید

 خوب؟-
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هیچی مردک اومده بود پیش من دنبال مواد چون هیچی پول نداشت دخترش -زمانی

 .رو به ازای بهای خرجش داد

:کار خوبی کردی حداقل از دختر خوشگلش میشه اردوان قهقه ترسناکی زد و گفت

 .استفاده های زیادی کرد

 .بعد باهیزی زل زد به سرتاپای من اگه بگم نترسیدم دروغ گفتم

 اردوان رو کرد به همون پسر کناریش

 نظر تو چیه بهزاد؟-

 .بهزاد نگاه بی تفاوتی به طرفم انداخت؛به چهره اش دقیق شدم

رنگی بینی متناسب با صورت لبای کوچیک قلوه ای  پوستی برنزه با چشمای درشت

 .موهای پرپشت که رنگش مشکی بود

 .اردوان هم خوشتیپ بود ولی در هر نگاهی بهزاد بیشتر به دل می نشست

اردوان چهره خشن خیلی هیزی داشت اما بهزاد عالوه بر چهره جدی...خونسردی و 

 .بی تفاوتی ازش می بارید

هرزاد اینا میخوانن بی آبرو بی حیثیتت کنند اونوقت تو دوباره به خودم اومدم ش

 ایستادی داری چهره هاشون رو کنکاش می کنی؟

 .دیدم اینجوری نمیشه باید یه کاری بکنم

 شروع کردم به فریاد زدن التماس کردن

تورو خدا ولم کنید التماس می کنم دست از سرم بردادید چی از جون من میخواین -

 آخه؟

 چندشی زد اردوان لبخند
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 .امشب خودت میفهمی ازت چی میخوام-

 .بدنم از ترس شروع کرد به لرزیدن

نمیدونم چرا اما ناخودآگاه نگاهم کشیده شد به سمت بهزادانگاری ازش کمک می 

 .خواستم

 .یه حسی بهم می گفت به این پسره میتونم اعتماد کنم اما چرا نمیدونم

نگاهش عوض شد.چنان حرفی زد که باعث نمیدونم بهزاد توی چهره ام چی دید رنگ 

 .تعجب خیلی زیاد منو بقیه شد

 .من این دختر میخوام-بهزاد

 ادوان با تعجب گفت:یعنی چی؟

 .یعنی این دختر رو من میخرم-بهزاد

 اردوان باعصبانیت. سری تکون داد

 .نمیشه باید پیش من بمونه-

 بهزاد نگاهی به اردوان انداخت

بگی پرداخت می کنم میدونی چیزی رو که بخوام به دست  من دوبرار قیمتی رو که-

 .میارم پس نزار به زور متوسل بشم

 .بعدم یه نگاه عصبی به طرف اردوان انداخت

اردوان یه نگاه با حسرت بهم انداخت بعد با لب لوچه ای آویزون رو به بهزاد 

 .گفت:خیله خوب حاال بیا بریم داخل تا آدرس عملیات رو بهت بدم

 .دهم بدون هیچ حرفی داخل ساختمون شدبهزا
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 .بدجوری حالم گرفته بود

 .حالم از خودم این زندگی نکبتی بهم میخورد

 .از اینکه مثل یه کاال از این دست به اون دست فروخته می شدم

 .کاش مامانم پیشم بود تا باحضورش بهم امید بده

 .با یادآوری مادرم درد کل وجودم رو فرا گرفت

دقیقه بود که بهزاد با همون اخم وحشتناکش از ساختمون بیرون اومد  نمیدونم چند

 .رو به روم قرار گرفت

 .راه بیافت-بهزاد

 .با خشم گفتم:من با تو هیچ جا نمیام

 بازوم رو توی مشتش گرفت منو محکم به سمت خودش کشید

 .سعی نکن واسه من چموش بازی دربیاری چون من از اردوان خیلی بدترم-

 .منو کشید خیلی خوشگل پرت کرد توی ماشینبعدم 

 .یه نگاه به دوربرم انداختم جووون فراری چه حالی بده با این ویراژ دادن توی خیابون

 .بهزاد هم سوار ماشین شد خیلی ریلکس قفل مرکزی رو زد

 .استارت زد به راه افتاد

 .رار کنمذهنم فعال شد که یه کاری کنم تا از دست این آقا غولِ ف GPSدوباره

دوباره شروع کردم به جفتک انداختن البته به درماشین،در همون منوال هم زبونم 

 چرخید شروع کردم به فحش دادن

 ...مرتیکه عوضی باز کن این در صاب مرده رو میخوام برم بزن کنار این لگن رو-
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 .یه دفعه صبرش تموم شد روبه من چنان فریادی زد که از ترس خودم رو خیس کردم

 .خـــــــفـــــــــــه شــــــــــــــو-هزادب

 .به معنای واقعی کلمه خفه شدم خداییش خیلی وحشتناک شده بود

 .دیگه تا رسیدن به مقصد حرفی نزدم

 .می ترسیدم باز آمپر اعصابش بزنه باال از وسط دو نصفم کنه

 .جلوی در بزرگی نگه داشت با ریموت در باز کرد

 .رکش کرد باالخره در ماشین باز کرد پیاده شدوقتی ماشین داخل شد پا

 .منم بعد از پیاده شدنش از ماشین خارج شدم

 .با دیدن ویال یا بهتره بگم عمارت برق از سرم پرید

 .خدای من اینجا چقدر قشنگ بود انگار یه تیکه از بهشت بود

 .پر از درخت گلهای رنگارنگ

 .خونه کرده بود یه ساختمون که شبیه قصر یا قلعه بود توی دلش

 .فقط تنها مشکلش این بود که این عمارت پر بود از نگهبان

 .اینجوری فرار کردن مشکل که هیچ غیرممکن بود

 .دنبالم بیا-توی حس حال خودم بودم که این بهزاد مثل بختک پرید وسط

 .آروم دنبالش رفتم از پله های ساختمون باال رفتیم و پشت در عمارت ایستادیم

 .ا کلید در باز کرد کنار ایستاد تا من اول برم داخلبهزاد ب

 .آروم به داخل قدم گذاشتم که با دیدن دکوراسیون شگفت زده شدم
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 .داخلش قشنگ تر از بیرون بود

 .حتی از خونه قبلی ماهم بزرگتر شیک تر بود

 .لوسترهای بزرگ اجناس قیمتی جلوی خیلی زیبایی به این خونه داده بودن

 .بهزاد صاف پرید وسط دید زدن منو شروع کرد به زر زدنیه دفعه این 

*** 

 بهزاد

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

 .انگاری بهم التماس می کرد که نزارم دست اردوان بهش برسه

اول بی تفاوت بودم اما وقتی کمی دقت کردم توی عمق چشاش معصومیت چشمای 

 .دیدم بهارم رو

 .نتونستم طاقت بیارم برای همون اون پیشنهاد رو به اردوان دادم

 .اردوان هیچ از این کار من خوشش نیومد اما خوب می دونست نباید بامن کلکل کنه

وقتی که آدرس رو از اردوان گرفتم از اتاقش بیرون اومدم که توی سالن کاترینا رو 

 .دیدم

 .شوه به طرفم اومدکاترینا با دیدن من لبخندی زد با ع

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

 .برگشتم با سردی به چشمای آبی رنگش نگاه کردم

 کاترینا لبخندی زد

 کجا با این عجله تشریف داشتین حاال؟-
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 .بازوم رو محکم از دستش بیرون کشیدم و اومدم دوباره برم که سد راهم شد

 .م اینا کاری میکنن که من اخالقم سگی بشه پاچه بگیرمنگاه حاال که من بی آزار

کاترینا با لوندی دستش رو روی گردنم کشید با عشوه گفت:چرا ازم فرار میکنی من 

 .که میدونم تو از من خوشت میاد

 .من از تو خوشم میاد هه مسخره است-پوزخندی به افکار پوچ و.واهیش زدم

 .آره خوشت میاد-کاترینا

رو توی توی مشتش گرفت و منو کشید سمت خودش که دستم رو  بعدم یقه کتم

 .گذاشتم روی قفسه سینه اش و محکم هلش دادم

چون انتظار چنین کاری رو از من نداشت تلو تلو خوران رفت عقب محکم زمین 

 .خورد

با تعجب بهم نگاه کرد که نیشخندی زدم وگفتم:این عشوه ها رو برو برای همون 

 .کارست اردوان بیا که این

 .بعدم سریع از ساختمون زدم بیرون

 .وقتی که وارد حیاط شدم دیدم این دختره با اخم ایستاده

 .با استرس پاش رو تکون می داد و ناخونش رو میجوید

 .به طرفش رفتم و روبه روش ایستادم

 .راه بیافت-

 .یه دفعه با خشم گفت:من با تو هیچ جا نمیام
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باهام راه بیاد مثل اینکه امروز باید به همه اون روی سگم نه مثل اینکه این نمیخواد 

 .رو نشون بدم

بازوش رو محکم توی چنگم گرفتم از الی دندونام گفتم:سعی نکن واسه من چموش 

 .بازی دربیاری چون من از اردوان خیلی بدترم

 .بعدم محکم کشیدمش و پرتش کردم توی ماشین

 .حرکت کردمخودم هم پشت رول نشستم واستارت زدم و 

 .برای اینکه کار احمقانه ای ازش سرنزنِ قفل مرکزی رو زدم

 .توی راه بودیم که یه دفعه این دختره شروع کرد به جفتک پرونی

 .داشت با درماشین نازنینم کشتی می گرفت

 .همچین لگد میزد به در ماشین که دردش رو من احساس می کردم

 شروع کرد به فحش دادن

 ...کن این صاب مرده رو میخوام برم بزن کنار این لگن رو مرتیکه عوضی باز-

اولش خودم رو به بیخیالی زدم پیش خودم فکر کردم اگه بهش اهمیت ندم خودش 

 .کوتاه میاد

 .اما انگاری از خونسردی من جری تر شد فهمیدم نه این از اوناش تشریف داره

 تمام توانم رو توی صدام جمع کردم وبلند فریاد زدم

 ـــــفـــــــه شــــــــــوخـ-

 .خودم از صدام ترسیدم چه برسه به این دختر

 .فکرکنم خوب ترسید چون دیگه تارسیدن به مقصد نه حرفی زد نه کاری انجام داد
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 .وقتی رسیدم در باریموت باز کردم وماشین داخل حیاط پارک کردم

 .قفل مرکزی رو باز کردم و خودم پیاده شدم

ده شده بود داشت با لذت تعجب به اطرافش نگاه می کرد که این دختره هم پیا

 .بادیدن نگهبان ها اخماش توی هم گره خورد

 .فهمیدم توی فکر فرار بوده اما با دیدن نگهبان ها زهی خیال باطل

 .دنبالم بیا-به افکارش پوزخندی زدم

 خودم زودتر به راه افتادم این دختره هم دنبالم اومد

 .کلید بازکردم کنار ایستادم تا اول اون داخل بشهوقتی که در با 

وقتی داخل سالن شدیم خدمتکار ها که مشغول تمیز کاری بودن دست از کارکشیدن 

 .و با تعجب به ما نگاه کردن

 .آخه سابقه نداشته که من با دختر بیام خونه

 .به طرف این دختره برگشتم گفتم:از این به بعد تو خدمتکار شخصی منی

 .توی چشمای سبز رنگش دیدمتعجب 

من اینجا چندتا قانون دارم که هرکسی بدون استثناء با زیر پا -سرم رو باال گرفتم

 .گذاشتن این قوانین تنبیه بدی در انتظار داره

 .بدون هیچ حرفی بهم نگاه می کرد انگاری اصال براش مهم نبود که چی میگم

 .این خونسردیش باعث تعجبم شده بود

 بهش انداختم و شروع کردم به حرف زدنیه نگاه 
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...بددهنی ممنوع اگه 2...توی کارها فضولی نمی کنی و سرک نمیکشی1قانون شماره-

...هرموقع هرزمان هر ساعت که من بخوام در اختیارمی بدون 3ببینم حالت رو میگیرم

 ....دست کج داشته باشی دستت رو قلم می کنم4داشتن اعتراض

 .د اما باشنیدن این حرف از عصبانیت سرخ شدتا اون موقف ساکت بو

اومد حرفی بزنه که انگشتم رو جلوی بینیم گرفتم وگفتم:هیس خفه شو اینجا فقط 

 .من حرف میزنم

 .یعنی قشنگ داشت حرص میخورد

 .این رو از صورت قرمز شده برافروخته اش خوب میشد تشخیص داد

 آروم گفتم:فهمیدی؟

 .سرش رو تکون داد

 .نگار نه انگار که باید عین آدم جواب بدهلجم گرفت ا

 .وقتی بامن حرف میزنی سرت رو بلند کن به من نگاه کن-صدام رو کمی بردم باال

سرش رو بلند کرد با اون چشم ها که معلوم بود ازشون شرارت میباره با خشم زل زد 

 .بهم

بدی شیر  خوبه دفعه دیگه هم جوابم رو میدی نه عین چی سرت رو تکون-ادامه دادم

 فهم شدی؟

 .آروم گفت:باشه

 .باشه نه چشم-ابروهام رو باال دادم

 .با خشم بهم نگاه کرد گفت:چشم
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 .نوچ نشد بلند بگو-

 .تن صداش رو برد باال با ناز ادا گفت:چـــــــــشــــــــم

 .خدا لعنتت کنه پرده گوشم پاره شد چرا داد میزنی

 .خوبه بعد نبود-به روی خودم نیاوردم

به سحر که برام از بقیه خدمتکار ها قابل اعتماد تر بود کردم وگفتم:اتاق این دختر  رو

 .ازاین به بعد توی اتاق کناری منه لباس مخصوصش رو هم بزارید

تعجب توی چهره سحر وبقیه خدمتکار ها هویدا شد اما چون ترس از خشم من 

 .داشتن جرعت نمی کردن چیزی بگن

 .چشم-سحر

سط راه ایستادم و به مادر فوالد زره گفتم:بعد از تعویض لباست بیا حرکت کردم که و

 .اتاق کار من

 .بعدم به طرف اتاق کارم که طبقه پایین بود رفتم

 .داخل اتاق شدم و پشت میز کارم نشستم

 .آرنج هام رو به میز تکیه دادم سرم رو توی دستام گرفتم

 .بفرسته سر محمولهاردوان پیش خودش چی فکر کرده که میخواد منو 

 .چند بار از زیرش در رفتم اما این دفعه نه نمیشه

*** 

 شهرزاد

 .همراه همون دختره که اسمش سحر بود به طبقه باال رفتیم
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طبقه باال راهرویی با چند در بود که توی راهرو وسایل تزئینی و مبلمان چیده شده 

 .بود

ت:اینجا از این به بعد اتاق دختره پشت در قهوه ای رنگی توقف کرد رو به من گف

 .توعه

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

 .در رو بستم و یه نگاه به دور بر اتاق انداختم

عجب اتاقی بود ها اینا مطمئنن این اتاق مال منه؟مگه من فقط یه خدمتکار ساده 

 نیستم؟

 .این اتاق که خیلی شیک و زیباست

ه قرمز مشکی با پرده سفید رنگ که گالی قرمز مشکی داشت به یه تخت دونفر

 .پنجره آویزون بود

 .یه فرش کوچیک قرمز مشکی با کمد دراور ست تخت

 .یه در دیگه هم توی اتاق بود که معلومه سرویس بهداشتی و حمام بود

 .پشت پنجره قدی ایستادم دیدم ارتفاعش زیاد نیست

 .ولی خوب باغ پر بود از نگهبان

 مگه این پسره کیه که اینقدر دفتر دستک داره؟

 .اوووف دارم دیونه میشم

 .دراتاق بازشد

 .به طرف در برگشتم که دیدم همون دختره سحر داخل شد
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 یه دست لباس گذاشت روی تخت برگشت طرفم

 .اینا لباس های تو هستن اسم من سحر اگه به چیزی احتیاج داشتی بهم بگو-

 .گفتم:مرسی میشه یه سوال بپرسمسرم رو تکون دادم و 

 آره حتما؟-سحر

 ...مگه من یه خدمتکار نیستم پس این اتاق این وسایل-

نمیدونم چرا آقا این اتاق به -سحر یه نگاهی به دوربرش انداخت آه پرحسرتی کشید

 .تو دادن ورود به این اتاق ممنوع بود

 چرا؟-با کنجکاوی پرسیدم

 کردم راستی اسمت چیه؟شاید یه روزی برات تعریف -سحر

 لبخندی زدم و گفتم:شهرزاد

 .خیلی خوشبختم عزیزم-سحر

 راستی اتاق کار این آقا غولِ کجاست؟-با یادآوری چیزی رو بهش گفتم

هیس اگه بفهمه -سحر خنده ای کرد دستش رو به معنای هیس روی دماغش گذاشت

 .می کشتت بعدشم اتاقش آخر راهروی پایین

 .ه از اتاق خارج شدسرم رو تکون دادم ک

 .به طرف لباسایی که برام آورده بود رفتم.وقتی بهشون نگاه کردم سرم شاخ درآورد

 !!!!چی من اینارو بپوشم عـــــــــــمـــــــــــرا

صدسال سیاه من یه عمر خانومی کردم به این اون دستور دادم حاال بیام مثل 

 .خدمتکار ها لباس بپوشم
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که تو یه خدمتکاری؟شهرزاد به خودت بیا تو هیچی نیستی اما اما مگه غیر از اینه 

 .قبال که بودم

 .قبال تموم شد، گذشت، اون روزای خوب بی دغدغه ای که داشتی

 .اما به هرحال من نمیتونم این لباس ها رو بپوشم

 .به طرف کمد رفتم تا بلکه بتونم یه لباس مناسب پیدا کنم

شیدم با یه شلوار کتون سفید رنگ موهام رو با یه تونیک زرد قشنگ آستین بلند پو

 .یه کش بستم

 .دنبال شالی چیزی گشتم که سرم کنم که دیدم این مسخره بازی ها چیه

زمانی که منو به زور آوردن روسری یا حجابی سرم نبود و این پسره هم موهای منو 

 .دیده خوب این ادا اطفارها چیه که دربیارم

 .اما ول راحت هم نبودمآدم خیلی مقیدی هم نبود 

 .از اتاق بیرون اومدم و به طرف پله ها رفتم

 .از پله ها که اومدم پایین نگاه خیره چند تا از خدمتکار ها رو به روی خودم دیدم

شاید چون به خاطر لباسم بود یا شاید هم به خاطر اینکه همراه خود بهزاد پا به این 

 .صال برام مهم نیستعمارت گذاشته بودم نمیدونم به هر حال ا

 .بی توجه به خدمتکار ها راهم رو به سمت اتاق کار این مردک کج کردم

پشت در ایستادم چند ضربه به در نواختم که صدای محکم بهزاد از اون طرف شنیده 

 .شد

 .بیا تو-بهزاد
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 .در باز کردم داخل شدم

 .برگشتمدر پشت سرم بستم و به طرف بهزاد که سرش روی یک پرونده بود 

 .سرش رو بلند کرد از پشت عینک دسته طالییش بهم نگاه کرد

 .از حق نگذریم خیلی خوشگله البته حیف که اخالقش صفره

 .عینک از روی چشماش برداشت اشاره کرد که جلوتر برم

 .چند قدم جلو رفتم جلوی میزش ایستادم

 .بشین-بهزاد

 .باقی نمیموندبه قدری لحنش دستوری بود که جای هیچ مخالفتی 

 .آروم روی مبل روبه روی میزش نشستم

 .تازه نگاهم به اطراف اتاق افتاد

 .یه اتاق کار خیلی زیبا با ست مشکی بود

اه چرا مشکی آدم دلش میگیره اما به هیچ عنوان چیزی از شیک بودنش کم نمی 

 .کرد

 .باصدای بهزاد دست از نگاه کردن کشیدم و زل زدم بهش

 خوب؟-بهزاد

 تعجب گفتم:خوب؟چی خوب؟با 

 بگو از خودت؟-بهزاد

 الزم به ذکره؟-سری تکون دادم
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 .هرچی که من بپرسم یا بگم حتما الزم-بهزاد

 .ایــــــــــــــــــش پسره مغرور از خودراضی

 اسم فامیل؟-بهزاد

 .شهرزاد افتخاری-

 نام پدر؟-بهزاد

 .یه جوری حرف میزنه انگار اومدم ثبت احوال

 .خسرو افتخاری-با حرص گفتم

خیلی به نظرم -بهزاد متفکر چندبار اسم فامیل به اصطالح پدرم رو زیر لب زمزمه کرد

 .آشنا میاد

 .پوزخندی زدم بایدم بشناسی پدرم کم کسی نبود برای خودش

یه دفعه بهزاد گفت:آره فهمیدم افتخاری...تو دختر خسرویی همون کسی که 

 .کرد و تجارت دبی داشتبزرگترین کارخونه ها رو ادراه می 

 .آره درسته-

پس تو چرا...اردوان گفت به خاطر مواد تو رو فروخته تا -با ناباوری سری تکون داد

 .جایی که یادم میاد برای تنها فرزندش همه کار می کرد

شمرده شمرده گفتم:اون مال زمان قدیم بود اآلن اوضاع فرق میکنه ما ورشکست 

 .وردیمشدیم خیلی هم بدجور شکست خ

 .چطور اینقدر بدبخت شدی-بهزاد

 .میخواستم بگم بدبخت خودتی هفت جدآبادت مرتیکه بی ادب
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 .یه تای ابروم رو بردم باال گفتم:بدبخت نه ما فقط بدشانسی آوردیم

دختر نازپرورده خانواده افتخاری...برای همونه که -بهزاد به پشتی صندلیش تکیه داد

 لباس مخصوص نپوشیدی؟

از من نخواین که اونا رو بپوشم من -عمیقی کشیدم و سرم رو پایین انداختمنفس 

 .اینجا کار می کنم قبول ولی به هیچ عنوان اون لباس ها رو قبول کنم

 .اآلن که فعال کار دارم ولی موقع نیاز باید یه شرح حالی از خانوادت بهم بدی-بهزاد

 ه که تو خدمتکار شخصی منی؟سرم رو تکون دادم که بهزاد گفت:راستی یادت نرفت

 .نه یادم نرفته-

 .پس بهتره یه چیزایی رو برات یادآوری کنم-بهزاد

 .بعد حالت آدمای متفکر به خودش گرفت زل زد به من

زمانی که از بیرون میام فرقی نداره کی باشه باید -بهزاد لباش رو با زبونش خیس کرد

س دوست دارم لباس حوله ام به استقبالم بیای من هرروز صبح دوش می گیرم پ

 .همیشه توی اتاق آماده باشه

 .اتاقم رو از این به بعد تو تمیز میکنی

اگه دوست داشتی میتونی توی کارهای دیگه هم به بقیه کمکم کنی واگرنه هم 

 اشکالی نداره چون توفقط خدمتکار منی سحر رو میشناسی؟

 .سرم رو به معنای آره تکون دادم

 .ن از بقیه قابل اعتماد تره اگه چیزی خواستی به اون بگوسحر برای م-بهزاد

 .مرخصی-باشه ای گفتم که دستش رو بلند کرد
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 .از سرجام بلند شدم داشتم می رفتم که که صداش رو از پشت سرم شنیدم

 .فکر فرار رو هم از سرت بیرون کن چون اینجا هم نگهبان زیاد داره هم سگ-بهزاد

 .ارمانگار میدونست توی فکر فر

دستم رو مشت کردم حتی بدون اینکه کوچک ترین نگاهی به سمتش بندازم از اتاق 

 .خارج شدم

به طرف آشپزخونه رفتم که دیدم سحر روی میز نهار خوری نشسته داره سبزی پاک 

 .میکنه یه زن مسن تر یه دختر جوون دیگه هم بودن

دادن اما اون دختره اصال  آروم سالم کردم که سحر اون خانوم مسنِ جوابم رو با گرمی

 .جواب رو نداد که هیچ برام پشت چشم هم نازک کرد

 .پوووف دختره عنتر نگاه چه نازی هم میکنه

 کمکی هست من بکنم؟-آروم پشت میزنشستم

 .نه عزیزم به هرحال تو خدمتکار شخصی آقایی-سحر

 .اشکال نداره-

 .سحر باخوشحالی گفت:خوب بزار بقیه رو برات معرفی کنم

فخریه خاتون سرخدمتکار اینجا همه براشون احترام -به اون خانوم مسن اشاره کرد

 .قائلن

بیگم هم یکی از -بعد به اون دختره که تکیه داده بود به اپن داشت بهم نگاه می کرد

 .خدمتکار هاست حاال بقیه رو هم بعدا بهت معرفی می کنم

 .یوسته شهرزاد نام دارهاین دختر خانوم خوشگل هم که تازه به جمع ماپ-سحر
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 .سرم رو تکون دادم و اضحار خوشبختی کردم

به فخریه خاتون نگاه کردم با لبخند گفتم:فکر کنم شما خیلی وقته که اینجا کار می 

 .کنید فخریه خاتون

بقیه منو خاتون صدا میکنن دخترم آره من -فخریه خاتون لبخند دلنشینی زد

 .سالهاست واسه آقا کار میکنم

 .لبخندم رو پر رنگ کردم و سری تکون دادم

*** 

 بهزاد

 .در ماشین رو که راننده برام باز کرد آروم ازش پیاده شدم

دستی به کتم کشیدم با دوتا از نگهبان ها به طرف خرابه ای که مواد داخلش 

 .جداسازی شده بودن رفتم

ور شدم من رو دوتا نگهبان با دیدن ما اول رومون اسلحه کشیدن اما وقتی داخل ن

 .شناختن و با سالم کردن از سر راه کنار رفتن

 .داخل شدم به طرف زمانی که داشت مواد داخل کامیون ها جاساسازی می کرد رفتم

 .همه بادیدن من دست از کار کشیدن و ایستادن سالم کردن

 .سالم قربان خوش اومدید-زمانی

 ناسن؟اینا اج-سرم رو تکون دادم و به جنس ها اشاره کردم

 .بله درسته-زمانی

 چی هست؟-
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 .تریاک اصل مرغوب-زمانی

 .اخمام رو کشیدم توی هم اشاره کردم که یکی از بسته ها را به دستم بدن

 .یکی از نگهبان ها خم شد بسته ای برداشت به دستم داد

 .بسته رو توی دستم جابه جا کردم آروم بو کشیدم

 .آره زیادی اصل بود

 از کجا صادر شده؟-

 .از ترکیه بار زدیم از راه ارومیه قاچاقی وارد کردیم-زمانی

 .خیله خوب سریع بار بزنید بیارید مخفی گاهی که من میگم-سری تکون دادم

 ...اما-زمانی

 تو بهتر میفهمی یامن که توی کارها فضولی میکنی؟-با خشم بهش نگاه کردم

 .زمانی سرش رو انداخت پایین چیزی نگفت

 .و بار زدن منم سوار ماشین شدموقتی تریاک ها ر

 .وقتی که مطمئن شدم اجناس کامل توی مخفی گاه قرار گرفت به طرف خونه رفتم

 .نگهبان در ماشین باز کرد از ماشین پیاده شدم

 .به طرف ساختمون رفتم وارد سالن شدم

 .تمام خونه توی تاریکی مطلق فرو رفته بود و سکوت همه جا رو فرا گرفته بود

 .به طرف پله ها رفتمآروم 

 .اومدم داخل اتاق بشم که چشمم افتاد به در اتاق این دختره
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 ...اسمش چی بود ش...شه...آهان شهرزاد

 .جالب بود این دختر با این همه ثروت ببین به چه فالکتی افتاده

پدرش کم کاله مردم رو برنداشت دنیا دار مکافاته همیشه به کام آدم نمیچسبه در 

 .یک پاشنه نمی چرخههمیشه روی 

 .نگاهم رو از در اتاقش گرفتم و داخل اتاق شدم

 .دکمه های پیرهنم رو باز کردم روی تخت افتادم

 .دلم میخواست بخوابم اما نمیتونم

 .چندین ساله که خواب از چشمام رفته نمیتونم پلکام رو روی هم بزارم

 .ب*و*س...کاب*و*ساگه هم خوابم ببره هرشب کا

 .از خواب میپرم اون روزای سخت برام تداعی میشه باداد فریاد

*** 

 شهرزاد

 .با نوری که توی چشمام خورد آروم الی پلکام رو باز کردم

 .کش قوسی به بدنم دادم به دور برم نگاه کردم.یه دفعه سیخ سرجام نشستم

 اینجا کجاست من کجام اآلن اینجا چه خبره؟

 .افتاده من اآلن کجا مقرر شدمکم کم یادم اومد که چه اتفاقاتی برام 

 .با یادآوری اتفاقات دیروز غم توی دلم راه افتاد

 .هیچوقت فکر نمی کردم که یه روز به عنوان خدمتکار وارد چنین جاهایی بشم

 .رو نشون میده6:30یه نگاه به ساعت انداختم که ساعت
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 .بلند بشم اوووف من کمتر از ده یازده از خواب بلند نمی شدم اآلن مجبورم زود

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

وقتی که از حموم اومدم حوله دور موهام رو باز کردم و با به همون حوله به جونشون 

 .افتادم و خشکشون کردم

 یه تونیک آستین سه ربع پوشیدم و یه ساق مشکی هم پام کردم موهام رو به صورت

 .شلوغ بستم

 .رژ لب صورتی رنگی روی میز بود که بهم چشمک میزد

 .آروم برش داشتم یه کوچولو روی لبام کشیدم

 .برای خودم توی آینه فرستادم از اتاق رفتم بیرون ب*و*سیه 

خوب این پسره گفت اتاقش کنار اتاق منه و از اونجایی هم که فقط سه تا در توی این 

راهرو یکی هم اتاق من بود پس اون یکی در که با فاصله کمی از سالن باال بود یکی ته 

 .اتاق من قرار داشت میشه اتاق این پسره بهزاد

به طرف در رفتم از اونجایی که مغز احمقم فکر کرد شاید طرف حموم باشه همین طور 

 .سرم رو انداختم پایین رفتم تو

 .با بلند کردن سرم کپ کردم

 .بود کمی به طرف من مایل شده بود بهزاد پشت پنجره ایستاده

 با یه اخم غلیظ زل زده بود به من وای خدای من این اینجا چیکار میکنه؟

 .مگه بهت یاد ندادن در بزنی برو بیرون در بزن-با خشم غرید

 .چون فهمیدم واقعا کارم اشتباه بوده سریع خارج شدم
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تو کردی مگه ادب  پشت در ایستادم اه خاک تو سرت شهرزاد این چه کاری بود

 .نداری

 .دوباره در زدم وسیع در رو بازکردم داخل شدم

 .بهزاد هنوز چهره اش جدی بود اما اخمی به چهره نداشت

یه تای ابروش رو برد باال گفت:مگه بهت اجازه دادم بیای داخل که سرت رو مثل چی 

 .پایین میندازی

 .هیچی نگفتم ولی خون خونم رو میخورد

 .برو بیرون در بزن هروقت اجازه دادم بیا تودوباره -بهزاد

 .با حرص دندون هام رو روی هم گذاشتم

 .درسته دفعه اول اشتباه کردم ولی اآلن دیگه الزم نبود این کار ها رو بکنه

 .بدون گفتن چیزی دوباره خارج شدم در زدم منتها این دفعه صبر کردم تا اجازه بده

 .وبیا ت-صدای آقا غولِ به گوشم خورد

 .آروم داخل شدم در پشت سرم بستم

 .حاال کامل برگشت طرفم دستاش رو توی جیب شلوار ورزشی اش کرد

 .میخوام برم حموم-بهزاد

 .سرم رو بلند کردم و به چشمای خاکستری رنگش نگاه کردم

 .خوب برو نکنه انتظار داری من بیام بشورمت

 .سرپاش کنم انگاری هروقت هم که بخواد بره مستراح من باید بیام
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از این فکر که من بهزاد سرپا کنم خنده ام گرفته بود ولی به زور خودم رو کنترل 

 .کردم

 با صدایی که رگه هایی از خنده داشت گفتم:من چیکار باید بکنم؟

 بهزاد سرش،رو کمی به طرف چپ چرخوند

رم همونطور که گفتم باید برام لباس آماده کنی البته لباس رسمی چون میخوام ب-

 .شرکت

 .سرم رو تکون دادم که نزدیکم شد روبه روم ایستاد

 .بهزاد با پوزخند گفت:قبل از هرچیزی باید بهت ادب یاد بدم خانوم شهرزادافتخاری

 .من خودم ادب دارم نیاز نیست کسی بهم یاد بده-با خشم توی چشماش خیره شدم

وارد شدنت میشه هه آره داری از -نیشخندش باعث شد خشم کل وجودم رو بگیره

 .حدس زد

 .بعد از جلوی چشمام به طرف دری که داخل اتاق بود رفت

 .از خشم دستام رو مشت کرده بودم

 .مرتیکه عوضی حیف غول برای تو آقا غولِ شرف داره به تو

 .نگاهم تازه به ست اتاقش افتاد

 .وااااااااای اینجا چقدر قشنگه ست اتاقش فوق العاده بود

 .مشکی خیلی خیلی گیرایه ست نقره ای 

 .یه نگاه به در کوچیکی که یه گوشه اتاق بود انداختم و به طرفش رفتم

 .آروم کشیدمش که باز شد و اتاقک کوچیکی که پر از لباس بود نمایان شد
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 ...جـــــــــــــــانم این واسه لباساش هم اتاق جدا داره ایول بابا

 .مردونه شیک داخل اتاقک شدم دوربرم پر بود از لباسای

 .میگم این بهزاد هم عجب دفتر دستکی داره واسه خودش ها

دیونه اینجا ایستادی داری چی رو بررسی میکنه اآلن این پسره میاد دمار از روزگارت 

 .درمیاره با اون اخالق گندی که داره

 .به طرف ست کت شلوار ها رفتم

م یه کروات مشکی هم از یه دست کت شلوار مشکی رنگ با پیراهن آبی نفتی برداشت

 .رگال کروات ها بیرون کشیدم

 .یه جفت کفش مشکی براق هم براش ست کردم و گذاشتم روی تخت

 خوووب حاال چیکار کنم برم یانه؟؟؟؟

اگه برم که باز مثل سگ پاچه میگیره میگه باز بی ادبی که بدون اجازه من رفتی اگه 

 .نرم هم تا اون بیاد که حوصله ام سر میره

 .صمیم گرفتم بمونم و بیرون رو تماشا کنمت

آروم به طرف پنجره قدی اتاق رفتم پرده نقره ای رنگ که روش گالی مشکی داشت 

 .کنار زدم بیرون رو نگاه کردم

 .این اتاق برعکس اتاق من بالکن داشت

 .جالب بود ولی بالکنش خیلی بزرگ بود یه دست میز و صندلی توی باکلن بود

 .ر حموم اومد از پنجره فاصله گرفتم نزدیک تخت ایستادمیه دفعه صدای د
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در حموم بازشد بهزاد با یه حوله کوچیک که دور کمرش بسته بود باال تنه اش لخت 

 .بود بیرون اومد

 .برگشت طرفم و با بی تفاوتی بهم نگاه کرد

 .چشمام خود به خود گرد شد دهنم اندازه یه اسب آبی قرمز باز موند

 احمق مگه اسب آبی قرمز هم داریم؟خخخخ آخه 

 .چشمای هیز خاک برسرم ناخودآگاه رفت طرف باال تنه برهنه اش

 .ای جان عجب هیکلی بهم زده کثافت چه سیکس پکی داره

همینجور با یه ابروی باال رفته داشتم به هیکل بی نقصش نگاه می کردم که یه دفعه به 

 .طرفم قدم برداشت

 همچین میکنه؟ وای خدایا این چرا داره

به خودم اومدم واکنش نشون دادم باهرقدمی که می اومد به سمتم منم همونطور 

 .خیره بهش عقب می رفتم

 .یه دفعه پام به تخت گیر کرد روش افتادم

 .اما اون چند قدم رو به طرفم طی کرد باال سرم ایستاد

 .سرم رو بلند کردم بهش نگاه کردم

 .رو از کنار پهلوم رد کرد یه دفعه خم شد روی صورتم دستش

 این داره چه غلطی میکنه؟
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تا اومدم واکنش نشون بدم و دستش رو بزنم کنار اما اون در حالی که لباس هایی که 

براش آماده کرده بودم و روی تخت گذاشته بودم از کنارم برداشت یه نگاه کوتاهی به 

 .چهره متعجب ترسیده ام انداخت پوزخندی زد

 .خودم اومدم اونم پشتش رو بهم کرد با پوزخندش به

 مثل جت از سرجام بلند شدم با صدای خشداری گفتم:میتونم برم؟

 .باهمون صدای محکم گیراش گفت:آره برو

 .به طرف در پرواز پرواز کردم به سرعت زدم بیرون

 .پشت در ایستادم زدم زیر خنده

 .یه لحظه که اومد سمتم فکر کردم میخواد بهم تجاوز کنه

ایامن چقدر احمقم آخه دختره دیوانه اون با این همه دبدبه کبکبه به تویی که اآلن خد

نقش یک خدمتکار رو ایفا می کنی نگاه میکنه؟دوباره با با یادآوری هیکل بی نقصش 

 .زدم زیر خنده

المصب عجب تیکه ای بود ها خداییش هم خوشگله هم خوشتیپ فقط تنها مشکلش 

 .یرهاینه که مثل سگ پاچه میگ

 .با یادآوریش لبم رو گاز گرفتم لبخند زدم

 .من از صدتا پسر هیز بدترم نگاه تورو خدا

 .به سمت پله ها رفتم تا ببینم کاری نیست که منم انجام بدم

*** 

بهزاد پشت میز بزرگ صبحانه نشسته بود منو خاتون هم ایستاده بودیم تا ببینیم این 

 .حضرت آقا چیزی الزم داره یانه
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 .خدمتکارها توی آشپزخونه مشعول خوردن بودن بقیه

 خاتون؟-صدای بهزاد به گوشم خورد

 .بله-خاتون

 از خانوادت چه خبر؟-بهزاد

دعای گوی شما پسرم با لطف شما دخترمم رفت سر خونه -خاتون لبخندی زد

 .زندگیش خدا سایه شما رو از سرمون کم نکنه

نگو خاتون تو حکم مادر برا من  این جوری-بهزاد با گوشه لبش نیمچه لبخندی زد

 .داری

 .خاتون لبخندی زد با محبت به بهزاد خیره شد

جـــــــــــــــان بهزاد و این حرفا من فکر می کردم فقط بلده کنایه به بقیه 

 .بزنه

 .خاتون برو صبحانه بخور-بهزاد

 ...نه آخه گفتم چیزی الزم داشته باشین-خاتون

ین به بعد شهرزاد هست اون اینجا میمونه نه کسی دیگه نیازی نیست از ا-بهزاد

 .دیگه

 .بعد بهم نگاه کرد یه تای ابروش رو برد باال

لج کردن باهاش مصادف بود با تیکه پرونی و پاچه گیری برای همون فقط اخمام رو 

 .کشیدم توی هم سکوت کردم

 .خاتون یه نگاهی بهم انداخت رفت توی آشپزخونه
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 .کوفت کردن صبحانه اش کتش رو برداشت به طرف در رفتآقا بهزاد هم بعد از 

 .منم همون جا ایستادم خیلی هم خوشم میاد ازش که برم بدرقه اش

 .روی پاشنه پاش چرخید و به طرفم برگشت

 .یادت نره وقتی برمی گردم دوست دارم ببینم که اومدی استقبالم-بهزاد

 .بعدم راهش رو کشید رفت

یکه خر یک ساعته ایستادم که آقا صبحانه اش رو زهرمار روی صندلی افتادم اه مرت

 .کنه فشارم افتاد به خدا

*** 

 بهزاد

 .توی شرکت نشسته بودم داشتم پرونده ها رو بررسی می کردم

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

 .عه فکر نمی کردم توی اتاق باشی-ساسان با تعجب بهم نگاه کرد

 گفتم:پس واسه چی در زدی؟با بی خیالی 

 .بس که بداخالقی گفتم اگه باشی داخل اتاق پاچه نگیری-ساسان

 .همونطور بی تفاوت بهش نگاه کردم که خودش رو روی مبل پرت کرد

 اه بهزاد خسته شدم؟-ساسان

 از چی؟-

 .از تو از رفتارات از نوع حرفات-ساسان نگاهی بهم انداخت

 مگه چشه؟-
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 .نیست گوشه ساسان با حرص گفت:چش

 .پوزخندی زدم وچیزی نگفتم

 .داری خودت رو نابود می کنی-ساسان سری تکون داد

 .من همین االنش هم با یه آدم نابود شده فرقی ندارم-

 .بعد بی توجه به ساسان کتم رو از روی صندلی برداشتم و از اتاق خارج شدم

 .بعد از سفارش های الزم به منشی از شرکت بیرون زدم

 .راننده در ماشین باز کرد و من پیاده شدم

با اقتدار به طرف ساختمون حرکت کردم در جواب سالم نگهبان ها فقط سرم رو 

 .تکون می دادم

یکی از خدمتکار ها در باز کرد که با گذاشتن اولین قدمم به سالن چشمم به شهرزاد 

 .افتاد که منتظر برای استقبال من ایستاده بود

 .کرد آروم سالم کرد که زیر لب جوابش رو دادمبه طرفم حرکت 

 .نه خوبه مثل اینکه یاد گرفته چطور رفتار کنه

 .اما برام جای تعجب داره دختر ناز پرورده خانواده افتخاری چطور این همه آروم شده

 کیف و کتم رو گرفت همونطور که سرش پایین بود گفت:به چیزی احتیاج ندارید؟

 .چهره اش بود گفتم:نههمونطور که نگاهم میخ 

 .به طرف پله های حرکت کردم داخل اتاقم شدم

 .آباژور رو روشن کردم هرچی تاریک تر بهتر

 .رفتم جلوی آینه ایستادم و به چهره خودم نگاه کردم
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 .تغییرات ظاهری نکرده بودم اما رفتارهام کامال تغییر کرده بود

ی مگه از زندگی من خبر ساسان میگه تو چرا اینقدر سرد شدی چرا سنگدل شد

 نداره؟

 مگه نمی دونه چه بالیی سرم اومده؟

 من همون شب مردم دفن شدم زیر خروارها خاک

 .کمر من باهمون اتفاق خم شد شکست

پیری که فقط سپید شدن مو نیست گاهی با مردن دل هم آدم پیر میشه آره من پیر 

 .شدم

 .متولد شد به جای اون بهزاد خنده رو شاد یه بهزاد خشن جدی

 .من قسم خوردم انتقام دل داغ دیده ام رو بگیرم

*** 

 شهرزاد

 .یک هفته ای از اومدنم به این عمارت میگذره

هنوز موفق نشدم برای فرار اقدام کنم هر بار که خواستم برای خودم برنامه بچینم یه 

 .اتفاقی افتاد

اینکه نتونستم جلوی این طی این یک هفته چند بار با بهزاد دعوام شد اونم به خاطر 

 .زبون بی صاحابم رو بگیرم که منجر به زندونی شدنم توی زیر زمین شد

این کارش نه تنها منو آروم نکرد بلکه بیشتر خشمم رو برانگیخت تا جلوی بهزاد 

 .تهرانی قد علم کنم

 .رفتارهای بهزاد برام خیلی عجیب
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 کنجکاویم شده بود یه چیزی ته اون چشمای خاکستری رنگش داشت که باعث

 .یه راز نهفته ای توی چشماش بود

این پسر یه مشکلی داشت یه مشکل بزرگ دردناک واال یه آدم اینقدر سفت سخت 

 .نمیشه

 .سر میز شام ایستاده بودم تا اگه بهزاد چیزی الزم داشت براش آماده کنم

فکر این اه مثل الک پشت غذا میخوره خوب زودتر کوفت کن دیگه تا منم برم به 

 .شکم بیچاره فلک زده بشم

یکی از دستام رو به صندلی گرفتم تا تعادلم رو که از زیاد سرپا ایستادن مختل شده 

 .بود حفظ کنم به همون منوال هم با اخم خیلی غلیظی زل زدم با بهزاد

یه دفعه سرش رو بلند کرد با نگاهش غافلگیرم کرد اما به روی خودم نیاوردم به 

 .زل زدم توی چشماشهمون صورت 

 چیه؟ارث بابات رو خوردم؟-بهزاد

 .آره یه آب هم روش-پوزخندی زدم

 .هیچ تغییری توی چهره اش ایجاد نکرد

فکر کردم اآلن میاد جای دماغ دهنم رو عوض میکنه اما برخالف تصورم فقط از پشت 

 .شامت رو که خوردی بیا اتاقم باهات کار دارم-میز بلند شد

 .شید رفتبعدم راهش رو ک

به طرف آشپزخونه پرواز کردم اما ذهنم همش مشغول این بود که یعنی بهزاد 

 .چیکاری میتونه با من داشته باشه

 پشت در اتاقش ایستادم چند ضربه به در نواختم
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 .منتظر شدم تا جواب بده

 .بیاتو-بهزاد

 .دستگیره رو فشار دادم و در بازکردم داخل اتاق شدم

یدم پشت میز تحریر شیک داخل اتاقش با ژست دخترکش به طرفش که برگشتم د

 .نشسته

همونطور که پوزخندی روی صورتش خونه کرده بود داشت با یه نگاه خاص براندازم 

 ...هه یادگرفتی اجازه بگیری خوبه-می کرد

 .این باز شروع کرد به من کنایه زدن

دور گردنش  شیطونه میگه برم اون زبون نیش دارش رو از حلقومش بکشم بیرون

 .پاپیون ببندم که دیگه نتونه زر زر کنه

 .تنها راهی که فعال میتونم انجام بدم بی تفاوت بودن

پس آرامش و خونسردی خودت رو حفظ کن سعی کن نسبت به اون نفله بی توجه 

 .باشی

 .با بی تفاوتی بهش نگاه کردم که گفت:بیا نزدیک

 .به جلوقدم برداشتم

 .بشین-بهزاد

 .آدم آهنی اوامرش رو اجرا می کردممثل یک 

 .روی تخت نشستم و سرم رو پایین انداختم
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سنگینی نگاهش رو به روی خودم حس کردم اما حتی سرم رو بلند نکردم که گوشه 

 .چشمی بهش نظر کنم

 .خیلی ازش خوشم میاد که به قیافه بیریختش نگاه کنم

 .صداش به گوشم خورد

 .یه کار واجب باهات داشتمخوب خبرت کردم بیای چون -بهزاد

 .سرم رو بلند کردم بهش نگاه کردم

 با صدای آرومی گفتم:چیکار؟

بهزاد با همون صدای بم و محکم گفت:اول چندتا سوال ازت میپرسم که تو هم تمام 

 .کمال جوابم رو میدی بعد بهت میگم که چی ازت میخوام

برده اش رو بچرخونه حرف  چیزی نگفتم بهش نگاه کردم تا بلکه اون زبون مرده شور

 .بزنه المصب

 .تا یک کلمه حرف بخواد از اون دهن مبارکش خارج کنه آدم باید هفت تا کفن بندازه

 .یه جوری هم بهت نگاه میکنه که انگار تمام کارهای اشتباهی رو که کردی میدونه

 اول بگو ببینم درس خوندی؟-بهزاد

 آره-لبام رو با زبونم تر کردم

 وندی؟چی خ-بهزاد

 .مدریت بازگانی-

 جالبه مگه چندسالته؟-بهزاد یه تای ابروش رو باال برد

 سال22-
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 با تعجب گفت:تو چطوری با این سن مدرک مدریت بازگانی داری؟

من به درس عالقه زیادی داشتم برای همون جهشی زدم قرار بود برای ارشد هم -

 .بخونم که ورشکست شدیم

 ...خوبه خیلی خوبه-گفت بهزاد یه نگاه خاص بهم انداخت

 نمیدونم چرا ازاین نوع حرف زدن نگاهاش حس خوبی نداشنم

 .احساس می کردم با این کاراش قصد منظور خاصی داره

 .میخوام که تو از این به بعد مشاور کاری من باشی-بهزاد بدون مقدمه گفت

 .سرم رو با شدت بلند کردم بهش نگاه کردم

مشاور کاری من یه خدمتکار ساده ام پس این کارا  این چی میگه نکنه دیونه شده

 چیه؟

*** 

 بهزاد

وقتی بهش گفتم مشاور کاریم باشی چنان سرش رو با شدت بلند کرد که فکر کنم 

 .گردنش رگ به رگ شد

 .تعجب از توی چشمای عسلی رنگش پدیدار بود

 .خوب جای تعجب هم داشت

 .مشاور کسی که تا دیروز فقط یه خدمتکار بوده اآلن بشه

 .اما من برای رسیدن به هدفمم که شده باید این دختر رو وارد بازی بکنم
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اما اون که نمیتونه مثل یه خدمتکار باهام همکاری کنه پس باید یه صنم باال داشته 

 .باشه

 با لکنت گفت:چ...چی...یع..یعنی چی؟

کارها کمک یعنی چی نداره میگم از این به بعد تو میشی مشاور کاری بهم توی -

 .میکنی

 شهرزاد با شک گفت:واسه چی همچین کاری میکنی؟

با پوزخند گفتم:بده که دیگه کلفت نباشی اما بهتره بگم خیال توهم برت نداره چون 

من فقط دارم بهت لطف میکنم.خوب نیست که دختر افتخاری بزرگ خدمتکار باشه 

 اینطور نیست؟؟؟

 .دسرش رو بلند کرد با تردید بهم نگاه کر

 ...تومجبوری قبول کنی واال-اخمی بین ابروهام افتاد

 .با ترس توی چشمام نگاه کرد

 آخه چرا؟-شهرزاد

همین که من گفتم قانون رو بهتره یادت بیارم اینجا فقط من حرف میزنم تو هم -

 مجبوری قبول کنی شیرفهم شدی؟

ی هیچ گونه می دونستم میخواد بهم بپره اما بقدری جمله ام رو جدی گفتم که جا

 .اعتراضی باقی نمی موند

 .سرش رو به معنای آره تکون داد
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فردا صبح میای اتاقم چون میخوام دوش بگیرم هیچ چیز -کمی به جلو مایل شدم

عوض نمیشه تو هنوزم باید کارای منو انجام بدی فقط فردا میخوام باهات در مورد این 

 .کار حرف بزنم حاال هم برو

 .که از اتاق خارج بشهبا دستم اشاره کردم 

 .از سرجاش بلند شد آروم به طرف در رفت

جلوی در مکث کرد می خواست چیزی بگه که پشیمون شد به سرعت از اتاق خارج 

 .شد

با خارج شدنش از اتاق نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم از سرجام بلند شدم 

 .پشت پنجره ایستادم

یی رنگم روشن کردم شروع کردم به سیگاری از روی میز برداشتم با فندک طال

 .کشیدن

 .تنها چیزی که این مدت آرومم میکنه سیگاره

 .نمی خواستم این دختر وارد ماجرا کنم اما اآلن میبینم که مهم نیست

 .من هزاران نفر رو قربانی می کنم که فقط بتونم انتقامم رو بگیرم

 .انتقام سالها دوری سختی عذاب

دختر توی رسیدن به اهدافم نیاز دارم و زمانی که به خواسته ام من فعال به وجود این 

 ...رسیدم شهرزاد رو از زندگیم محو می کنم به همین راحتی

*** 

 شهرزاد

 .در اتاق رو بستم و بهش تکیه دادم



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

44 

 

 .نفس عمیقی کشیدم که از التهابم کم بشه

 .وای خدایا این پسره چرا همچین به آدم نگاه میکنه

 .میکنه که تا ته وجودت نفوذ میکنهیه جوری نگاه 

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

 این چه کاریه اصال این مردک چه مشکلی داره این این کارها چیه؟

 کلی سوال توی سرم بود که دونه به دونه اش بدون جواب مونده بود

 .صبی بودحتی جرعت پرسیدن سوال هام رو ازش نداشتم خیلی آدم جدی ع

 .سعی کردم زیاد به این چیزا فکر نکنم اگه الزم باشه خودش فردا بهم میگه

 .بعدشم مگه بده که بشم مشاورش

اینجوری دیگه خدمتکار نبودم تازه می تونستم کاری رو انجام بدم که حاصل رشته 

 .مورد عالقه ام هست

 .اما یه ترسی توی دلم بود

طور ممکنه یک خدمتکار رو به عنوان مشاور آخه اون با این همه دبدبه کبکبه چ

 .کاریش انتخاب کنه

 .اون لب تر کنه بهترین آدم ها براش خم راست میشن

 .نمیدونم واال

 .با همین فکرها زیر پتو خزیدم و به خواب رفتم

 .با صدای مضخرف ساعت که مثل مته روی اعصابم بود از خواب بیدارشدم
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از جا پریدم و به سرعت به طرف سرویس  با یادآوری اتفاقات دیشب مثل فنر

 .بهداشتی رفتم

بعداز اینکه یه صفایی به خودم دادم یه دست لباس مناسب پوشیدم وبه طرف اتاق 

 .بهزاد رفتم

 .پشت در ایستادم با دستام چند ضربه بهش نواختم

 .بیاتو-صدای بم و مردونه اش شنیده شد

 .در باز کردم داخل شدم

 .بیا جلو و بشین-انداخت بهزاد نگاهی به طرفم

 .آروم سربه زیر مثل دیشب به طرف تختش رفتم و روش نشستم

 .با انگشتهای دستم شروع کردم به بازی کردن

 .نمیدونم چرا در مقابل این مرد اینقدر آروم بودم

در حالی که من هیچوقت آروم قرار نداشتم اما این مرد جوان از چنان اقتداری 

 .ناخواه ازش حساب می بردم برخوردار بود که خواه

 .خوب بهتره بریم سر اصل مطلب-بهزاد

 .با شنیدن این حرف کمی جابه جا شدم و بهش نگاه کردم

 حرفای دیشبم رو که یادته قرار بود بشی مشاور کاری من درسته؟-بهزاد

 .سرم رو به معنای تایید تکون دادم

چی شده نکنه زبونت رو موش قبال که خدمتکار بودی زبونت درازتر بود -پوزخندی زد

 خورده؟
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خیلی بهم برخورد مثل اینکه این یارو فرق بین احترام گذاشتن تا نذاشتن رو متوجه 

 .نمیشه

 .اخمام رو کشیدم توی هم با عصبانیت گفتم:به کوری چشم حسودا هنوزم سرجاشِ

 .فکر کردم اآلن عصبی میشه اما هیچ تغییری توی چهره اش ایجاد نشد

 :ه با حالت خنثی بهم نگاه می کرد گفتهمونطور ک

 .نه پس هنوزم زبونت سرجاش دیگه داشتم نگران می شدم

ای خدا کلکل با این آدم بیشتر باعث اعصاب خرد کردنِ پس سعی کردم بی تفاوت 

 .باشم

 حرفای دیشبم رو که یادت هست؟-بهزاد یه تای ابروش رو باال برد

 .آره-

ی من و این رو هم میدونی که حق هیچگونه قرارشد تو بشی مشاور کار-بهزاد

 .مخالفتی رو نداری

 .تنها جواب من برای این آدم زورگو سکوت محض بود

قوانین قبلی سرجاش باقی میمونه اما -بهزاد خودکار توی دستش رو تکون داد گفت

 .چندین کار هست که باید برام انجام بدی

 چیکار باید بکنم؟-باالخره زبون بازکردم

 .از این به بعد با من غذا میخوری-کمی روی میز خم شدبهزاد 

جــــــــــــــــان این چی گفت از این به بعد با تو غذا بخورم چشم دیگه 

 .چی همین هم مونده که خدمتکارا برام حرف در بیارن
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با اعتراض در حالی که سعی می کردم خشمم رو کنترول کنم گفتم:منظورت از این 

قت که نه تا همین دیشب من خدمتکار آقا بودم حاال چی تغییر کارا چیه تا چند و

 ...کرده که باید باهم غذا بخوردیم توکه

 :حرفم رو قطع کرد با لحن خیلی جدی گفت

هـــــــــــیـــــــــس مگه قبال بهت نگفته بودم که اینجا فقط من حرف 

 .به خودم مربوطهمیزنم نه کس دیگه ای؟اینکه چرا دارم این کار انجام میدم هم 

 به پشتی صندلیش تکیه داد و با لحن ترسناکی ادامه داد

یادت که نرفته تو...توی...دستای من...اسیری پس بهتره بدون دردسر این کار رو -

قبول کنی واال مجبور میشم کاری رو باهات انجام بدم که که فکر نکنم زیاد خوشت 

 .بیاد

 .انداختلحن جدی و ترسناکش رعب وحشت به دلم 

این مرد چرا اینجوری چی ته اون چشماش داره که آدم می فهمید هرکاری رو که بگه 

 انجام میده؟

 بهزاد کمی چشماش رو تنگ کرد و گفت:فهمیدی؟

 .با ترس سرم رو باال پایین کردم

 بهزاد لبخند محوی به اندازه نسیم کوچیک بهاری زد گفت

وی شرکت دارم اون بعضی از روزها میاد خوبه قانون دوم...من یک مشاور کاری هم ت-

عمارت تا روی کارهای تو نظارت داشته باشه تو حق هیچ گونه خارج شدن از عمارت 

نداری...قانون سوم تمام کارهایی که قبال به عنوان یک خدمتکار انجام میدادی رو 

 دوباره انجام میدی متوجه شدی؟
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 .آره متوجه شدم-

 .لباسام رو آماده کنخوبه حاال بلند شو -بهزاد

 اممم شما شرکت میری؟-از سرجام بلند شدم

 .آره-بهزاد

 بعدم به طرف حمام رفت

 .باذهنی آشفته وهزاران فکر توی سرم به طرف اتاقک لباس هاش رفتم

 .یک دست لباس رسمی انتخاب کردم

 .سریع از اتاقش خارج شدم

ه چون اگه بگم امکان داره نمیدونستم حاال باید چیکار کنم به خدمتکارها بگم یا ن

 .بهزاد عصبی بشه ولش کن اگه الزم باشه خودش میگه

*** 

 سرمیز صبحانه کنار بهزاد نشسته بودم و بهزاد هم

 .با بی تفاوتی و خیلی آروم در حال صبحانه خوردن بود

 .اما من هیچی از گلوم پایین نمی رفت

 .ز حدقه زد بیرونخدمتکارها وقتی فهمیدن من شدم مشاور بهزاد چشاشون ا

 .به قدری تعجب کرده بودن که داشتن پس می افتادن

 .مخصوصاً نگاه بیگم از زمانی که بهزاد موضوع رو مطرح کرد خصمانه تر شد

تنها کسی که بی تفاوت از کنار این موضوع گذشت خاتون بود مثل اینکه به این 

 .کارهای بهزاد عادت داشت
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 .منم به تبعیت از اون از پشت میز بلند شدموقتی بهزاد از پشت میز بلند شد 

 .انگاری با بلندشدن بهزاد نفس راحتی کشیدم

 .به طرف خروجی رفت خارج شد

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

 .دوباره سرجام ولو شدم و خدمتکارها اومدن میز رو جمع کنن

خودم رو از زبون بیگم شنیدم همون جا ایستادم تا اومدم برم توی آشپزخونه که اسم 

 .ادامه صحبتشون رو بشنوم

 عه عه عه دیدی دختره مارمولک چجوری مخ پسره رو زد؟-بیگم

 سحر با اعتراض گفت:بیگم این چه حرفیه؟

مگه دروغ میگم بهزاد از این کارها بلد بود معلومه دختره خوب کارش رو بلده -بیگم

 .ز اوناستمن گفتم این دختره ا

بخدا یک کلمه دیگه بگی تمام حرفات رو برای خاتون تعریف میکنم تا به -سحر

 .حسابت برسه

 خوبه تو هم نمیدونم تو چرا همش از این دختره هرجایی دفاع میکنی؟-بیگم

خون خونم رو می خورد می خواستم برم حالش رو بگیرم که ولی خوب دیدم ارزش 

 .ی فرهنگ اعصابم رو خراب کنمنداره بخوام به خاطر یه دختر ب

 .عقب گرد کردم به طرف اتاقم رفتم

*** 

 بهزاد
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توی اتاق کارم روبه روی شهرزاد نشسته بودم داشتیم باهم یه سری پرونده هایی رو 

 .که جنس وارد کرده بودم رو بررسی می کردیم

 .خوشم میاد که این دختره توی کارش خیلی جدیه

 یه نگاه به پرونده انداختم

 .خوب چیزایی رو که میگم توی یک کاغذ یادداشت کن-

 .شهرزاد یه برگه سفید از البه الی برگه ها خارج کرد آماده نوشتن شد

 سرم رو روی پرونده انداختم و شروع کردم به گفتن

 ...جنس های وارد شده از دوبی شامل لوازم آرایشی-

که همیشه تجارت  هنوز حرفم تموم نشده بود که شهرزاد پوزخندی زد گفت:دبی

 .لوازم آرایشی داره

 به پشتی مبل تکیه دادم

دبی در تولید انواع لوازم آرایشی رتبه خوبی داره و چون در ایران از لوازم آرایشی -

نسبت به کشورهای دیگه از استقبال باالیی برخورد داره خوب این تجارت یکی از راه 

 .های درآمد زدایی عالیه

 .دستم خیره شد سرش رو به معنای تایید تکون دادشهرزاد به پرونده توی 

 خوب دیگه چی بنویسم؟-شهرزاد

 .شروع کردم به گفتن مطالب

 .وقتی کار نوشتن تموم شد شهرزاد خمیازه ای کشید چشماش رو بادستش فشارداد

 .برای امشب بسه برو استراحت کن-
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فکر استراحتش  باتعجب بهم نگاه کرد فکرنمی کرد من همچین حرفی بهش بزنم و به

 .باشم به همون منوال هم چیزی نگفت از سرجاش بلندشد

 لبام رو با زبونم تر کردم

من فردا فکرنکنم بیام عمارت این پرونده رو ببر فردا بررسی کن تمام مطالبش رو -

 .برام بنویس یکی رو می فرستم که عصر ازت تحویل بگیره

رو از روی میز برداشت به طرف در  باشه ای گفت خم شد پرونده چندتا برگه خودکار

 .رفت

 دوباره برگشت طرفم و گفت:میگم چیزه؟

 .هنوز اسمم رو به زبون نیاورده بود

حتی کوچک ترین پیشوندی به اسمم اضافه نمی کرد هر چی باشه این دختر یه زمانی 

برو بیایی برای خودش داشته بیشتر از این هم ازش انتظار نمیره تا همین جا هم که 

 .اهام راه اومده و داره همکاری میکنه جای شکر و تعجب دارهب

 .سوالی بهش نگاه کردم تا ادامه حرفش رو بزنه

با کمی من من گفت:مگه تو نمی گفتی که مشاور کاری توی شرکتت میاد اینجا تا با 

 من هم کارکنه؟

 !خوب که چی؟-

 شهرزاد دستی به گوشه ابروش کشید

 حاال نیومده؟منظورم اینه که چرا تا -

پوزخندی زدم و همراه با تمسخر گفتم:ببین تورو خدا نکنه به خاطر این مسئله هم 

 .باید بهت توضیح بدم من هر کاری که دلم بخواد انجام میدم به تو هم مربوط نیست
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 .اخم غلیظی روی پیشونیش نقش بست بدون هیچ حرفی در رو باز کرد خارج شد

 .ل اتاق رو فرا گرفتدر چنان بهم کوبید که صداش ک

 .پوزخندم پر رنگ تر شد

دختره زبون دراز باید یه جوری میشستی سرجات تا دفعه دیگه یادت بمونه تو 

 .کارهای بهزاد تهرانی دخالت نکنی

*** 

 .توی شرکت نشسته بودم داشتم به آینده فکر می کردم

 .نایی پیداکنمتوی گذشته ام که خیری دیده نمیشه مگه اینکه توی آینده بتونم روش

امروز باید یک سر به اردوان بزنم ببینم بعد از مخفی کردن جنس ها توی انبار من 

 .چیکار می خواد بکنه

ذهنم درگیر بود که یادم اومد قرار بود یکی رو بفرستم تا بره پرونده رو از شهرزاد 

 .تحویل بگیره

 .خوب کی بهتر از ماهان

نکه یه سری کار به اون دختره زبون دراز یاد هم میتونه با شهرزاد آشنا بشه هم ای

 .بده

 .تلفن برداشتم شماره منشی رو گرفتم

 .بله قربان-منشی

 .به سپهری بگو بیاد اتاق من-

 .بعدم گوشی رو قطع کردم و منتظر اومدن ماهان شدم
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چندمین بعد چند تقه به در خورد که با کسب اجازه ای که از طرف من صادر شد در 

 .ماهان در درگاه در نمایان شد باز شد قامت

 .با دستم اشاره کردم تا جلوتر بیاد

 .چند قدم به میز نزدیک شد ایستاد

 سالم قربان امری داشتید؟-ماهان

 .بشین باید حرف بزنیم-

 .ماهان روی مبل چرم داخل اتاقم نشست بهم نگاه کرد

میری عمارت همین اآلن بلند میشی -شروع کردم با خودکار توی دستم بازی کردن

 .من

 ماهان با تعجب گفت:برای چی؟

 .شرح مختصری از حضور شهرزاد و اینکه مشاورم شده بهش دادم

 ماهان با تعجب بهم نگاه کرد

 جسارت نباشه آقا ولی مگه شما نیاز به مشاور دیگه ای هم داشتید؟-

 چطورمگه؟-کمی سرم رو کج کردم

 ماهان کمی این پا اون پا کرد

که شما بیان می کنید این دختر سنش خیلی کمه شاید نتونه از پس آخه این طور -

 .کارها بربیاد و مشکلی به وجود بیاره

باز به این ماهان رو دادم پرو شد فکرکرده چون مشاورم شده میتونه توی کارای من 

 .دخالت کنه
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 یه تای ابروم رو دادم باال

 فکر نمی کنم به تو ربطی داشته باشه درسته؟-

 .م جا خورد سرش رو انداخت پاییناز جواب

 .بله درست میگید-ماهان

 از سرجاش بلند شد

 .خوب پس من برم پرونده رو بگیرم بیارم تحویلتون بدم-

 .پرونده رو که گرفتی ببر بده به ساسان من اآلن از شرکت میرم-

 .حتما-ماهان

شتن کتم از بعد از اینکه اجازه مرخص شدن دادم از سرجام بلند شدم و بعد از بردا

 .اتاق خارج شدم

 .منشی با دیدن من از پشت میز بلند شد لبخند مضخرفی تحویلم داد

 .اخمم غلیظ شد به طرف آسانسور رفتم

وقتی به طبقه پارکینگ رسیدم خارج شدم و به طرف ماشین که راننده ام کنارش 

 .ایستاده بود رفتم

 .در رو برام باز کرد من روی صندلی عقب جا گرفتم

 ننده سوار شد همونطور که استارت میزد گفت:عمارت تشریف می برید؟را

 .نه برو خونه اردوان-

 .راننده چشمی گفت به طرف خونه اردوان حرکت کرد

 .در ماشین رو که باز کرد پیاده شدم و دوربر رو از نظر گذروندم
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 .نگهبان ها مثل همیشه آماده باش ایستاده بودن

 .به سالن رو در پیش گرفتمبا قدم های محکم راه ورود 

 .به سر نگهبان رسیدم که بهم سالم کرد

 اردوان کجاست؟-

 ...به استخر تشریف بردن آقا-سرنگهبان

پوفی کشیدم و دوباره عقب گرد کردم به طرف انتهای حیاط ویال که از قضا زیرزمینی 

 .که استخر در اونجا قرار داشت حرکت کردم

 .رفتم وارد محیط استخر شدماز پله های زیر زمین پایین 

یه نگاه به اطراف انداختم که دیدم اردوان در حال شناکردنِ و دفتر دستکش هم در 

 .حال خم راست شدن هستن

به طرفش حرکت کردم که وقتی متوجه حضور من شد دست از شناکردن برداشت 

 .بهم نگاه کرد

 قهقه ای سر داد لبه استخر ایستادم تا اردوان بیاد باال اما برخالف تصورم

 ...به موقع رسیدی بیا داخل بجنب بیا تو پسر-

 .بیابیرون اردوان باید حرف بزنیم-

 .وقتی لحن محکم منو شنید به طرف نرده های استخر اومد ازش خارج شد

حوله اش رو که دست یکی از خدمتکارهاش بود گرفت شروع کرد به خشک کردن 

 .سرش

 .خدمتکارها بود برداشت کمی سرکشیدآب پرتغالی که دست یکی دیگه از 
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 .به طرفم اومد روبه روم قرارگرفت

 .توپت خیلی پره پسر چی شده-اردوان

 اخمام غلیظ ترشد

میخوای پرنباشه تقریبا یک ماهه که جنسای تو توی انبار من پنهان شده مگه قرار -

 نبود بیای ببریشون؟

 -اردوان ابرویی باال انداخت

ر عصبی هستی خیلی خوب بهزاد این که ناراحتی نداره آهان پس بگو چرا اینقد

 .میگم بچه ها ترتیبش رو بدن

 .چیزی نگفتم و بهش نگاه کردم

 .چرا ایستادی بیا بشین-اردوان

 .به طرف صندلی روبه روی استخر رفتم و روش جا گرفتم

 .اردوان هم روی صندلی روبه روم جاگرفت

 خبر؟اردوان بعد از کمی مکث گفت:از دختره چه 

 .نگاهم رو از استخر گرفتم و زل زدم به اردوان

 دختره؟کدوم دختر؟-

 اردوان لبخندی زد

 .همون که به زور ازم گرفتیش-

 .دوهزاریم افتاد فهمیدم منظورش شهرزادِ

 یه تای ابروم رو بردم باال گفتم:هنوز بهش فکر میکنی؟
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هنوز چشمای هفت  اردوان باحرصی آشکارگفت:معلومه از همون روز اولی که دیدمش

 .رنگش یادمه پوست سفیدش جلوی چشممه عجب تیکه ای بود

 .اردوان چشماش رو بست با لذت نفس عمیق کشید

 .با چندش به اردوان نگاه کردم

اردوان آدم هرزه عوضی بود میدونم چشمش شهرزاد رو گرفته اگه اینجا می بود 

 .معلوم نبود چه بالیی سرش می آورد

رو ازش گرفتم وبالحن محکمی گفتم:بهتره فکر شهرزاد رو ازسرت با انزجار نگاهم 

 .بیرون کنی چون محاله بدمش دست تو این رو مطمئن باش

 .اردوان انگار که از تمام جمله ام یک کلمه رو متوجه شد

 ...با لبخند گفت:پس اسمش شهرزادِ چه اسم برازنده ای

 متوجه شدی چی گفتم؟-

 داردوان با جدیت بهم نگاه کر

 .بهزاد هرکاری بگی می کنم فقط اون دختر رو بده به من-

 .دلم میخواست بلندشم فکش رو پایین بیارم

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

 .من حاال حاال ها با اون دختر کاردارم

چون محاله بزارم دستت  با اخم غلیظ گفتم:بهتره فکرش رو هم از سرت بیرون کنی

 .بهش برسه

 اردوان هم متقابال اخمی کرد
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جالبه...خیلی جالبه....بهزادی که به هیچ عنوان از جنس مخالف خوشش نمی اومد -

 اآلن داره سنگ یه دختر رو به سینه میزنه چی عوض شده هان؟

جای  آهان توهم روش نظر داری پس بگو البته-چیزی نگفتم که لبخندی زد ادامه داد

 تعجب هم نداره دختر زیباییِ نکنه ازش استفاده هم کردی هان؟

 .از سرجام بلند شدم به خاطر اینکه کنترلم رو ازدست ندم دستم رو مشت کررم

 .از الی دندون های کلید شده ام گفتم:منو با خودت یکی نکن اردوان

دم به طرف خروجی رفتم که وسط راه ایستادم و بدون اینکه به طرفش برگر

گفتم:بهتره هرچه سریع تر جنس هارو از انبار من خارج کنی چون صبر منم حدی 

 .داره

 .و به سرعت از زیر زمین خارج شدم

*** 

 شهرزاد

 .خودکار الی موهام فروکردم و چشمام رو انداختم روی پرونده

 .اآلن سه ساعته یک بند دارم روی این زهرماری کارمی کنم

دادن شجره نامه ناصرالدین شاه رو براش بررسی کنم  پرونده کاری نیست که انگار

 .بس که قطور زیاده

 .تمام نکات الزم رو توی چندتا برگه یادداشت کردم

 .دست از نوشتن برداشتم و به بیرون خیره شدم

 .یاد رفتارهای دیشب بهزاد افتادم
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باهاش این پسر مثل سرمای قطب شمال به قدری سرد یخچالِ که آدم رغبت نمیکنه 

 .دوکلمه حرف بزنه

 .اما به این منوال بازم یه اعتمادی ته قلبم بهش دارم

 .عالوه بر اعتماد یه حس تشکر قدردانی هم نسبت بهش پیداکردم

هرچی باشه اگه بهزاد نبود اآلن من تو چنگال اردوان اسیر بودم و اون موقع معلوم 

 .نبود که چه بالیی سرم می اومد

دری بهزاد بداخالقی میکنه که تمام این حس ها از بین میره اما بعضی مواقع به ق

 .جاش رو به تنفر انزجار میده

 .اما یه نکته ای این وسط هست یه چیزی هست که من نمیتونم درکش کنم

خوب اگه این پسره شرکت داره مدریت بازگانی خونده پس این دفتر دستک این همه 

 خدم حشم چیه؟

 ؟؟چرا حیاط پرشده از نگهبان؟

اگه اینجوریه که نصف مردم شرکت دارن باید با نگهبان راننده شخصی اینور اونور 

 .برن

 .یه ماجرایی یه کاری این وسط پنهون شده که باعث این دم دستگاه شده

 هرچی که هست من باید سر دربیارم؟

ای وای آخه بتوچه دختره فضول بشین کارت رو انجام بده نکنه یادت رفته که بهزاد 

 .ره یکی رو بفرسته تا پرونده رو ازت تحویل بگیرهقرا

 .با یاداوری این موضوع باجدیت بیشتری شروع به کارکردم تا زودتر تموم بشه
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بعد از نیم ساعت تمام کارها تموم شد من کش قوسی به بدنم دادم یه نفس راحت 

 .کشیدم

 .داشتم چرت میزدم که در اتاقم بی هوا بازشد قامت نحس بیگم پیداشد

 .بهش نگاه کردم که با اخم بهم زل زده بود

 .ناخودآگاه چهره ام مچاله شد

به قدری که من از این دختر بدم میاد از هیچکی بدم نمیاد یه شخصیت حال بهم زن 

 .داره دختره نکبت

 با عصبانیت بهش نگاه کردم

 هو چته مثل چی میای تو چیکار داری؟-

 بیگم پشت چشمی نازک کرد

 .ببینتتیکی اومده -

 با تعجب گفتم:منو؟

 .بدون اینکه جوابم رو بده از جلوی در کنار رفت تعارف زد

 .وا بامنه خوب معلومه که نه...به تو تعارف بزنه که چی بشه

 .همینجوری باخودم درگیر بود که پسرجوون خوش پوش و خوشتیپی داخل اتاق شد

 .با دیدنم تعجب کرد

 .بدون پوشش سر همینجوری جلوش ایستادم به خودم اومدم که دیدم ای دل غافل

 .ای خدا لعنتت کنه بیگم که هر چی میکشم از دست تو میکشم

 .به سرعت به طرف شالم که روی تخت افتاده بود رفتم روی سرم انداختم
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 .پسره بادیدن این عملم سرش رو پایین انداخت

 .بیگم پوزخندی بهم زد از اتاق بیرون رفت در رو بست

 .دم و این آقایی که از قضا اومده بود مالقات من و بنده هم نمی شناختمشحاال من بو

 .مستأصل وار وسط اتاق ایستاده بودیم و هردو زل زده بودیم به هم دیگه

 باالخره طرف مقابلم دهن باز کرد

 شهرزاد خانوم؟-

 سرم رو تکون دادم

 د؟بله خودم هستم اما شما رو به جا نیاوردم منو از کجا می شناسی-

 پسره لبخند قشنگی زد

 .من ماهان سپهری هستم مشاورکاری آقای بهزاد-

 .آهان پس این همون مشاوری بود که قرار بود بیاد بامن کار کنه

 وقتی دوهزاریم افتاد لبخندی زدم و به تختم اشاره کردم

 .بله بله خیلی خوش اومدید بفرمایید بشینید-

 .تزیرلب تشکر کرد به طرف تخت رفت روش نشس

 .خودم هم صندلی آینه دراور رو برداشتم و روش نشستم

یه نگاه به این اسمش چی بود ماهور نه دیوانه اون که اسم دختره 

 حامد...همایون...آهان ماهان

 .به به چه اسم پر مصمایی
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 خوب چه کاری از بنده ساخته است؟-

یل بگیرم و بنده خدمت رسیدم که پرونده ای رو که از قضا دست شماست تحو-ماهان

 .ببرم

با تعجب گفتم:شما به خاطر پرونده تشریف آوردید مگه شما مشاور کاری بهزاد 

 نیستید؟

 ماهان لبخندی زد

چرا درسته بنده مشاور کاری آقای تهرانی هستم مگه شما خبر نداشتید که بنده از -

 این به بعد باید با شما همکاری داشته باشم؟

 .خبر داشتم اما با دیدنتون جا خوردمچرا -لبام رو بازبونم تر کردم

 ماهان با تعجب گفت:چرا؟

 صادقانه جواب دادم

 آخه من فکرمی کردم مشاور بهزاد یه مرد مسنه اما شما خیلی جوون هستید-

 .بعد از تموم شدن حرفم لبخندی زدم

 خنده کوتاهی کرد

 .دیگه به هرحال شما باید منو تحمل کنید مجبورید متاسفانه-

 .نه این چه حرفیه-خجلی زدملبخند 

ماهان کمی از نحوه کار گفت و بعد از سرجاش بلند شد که منم به تبعیت از اون از 

 .سرجام بلند شدم

 .خوب خانوم...فامیلی شریفتون؟ببخشید یادم رفت-ماهان
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 .شهرزاد هستم-

 .فامیلیم رو نگفتم می ترسیدم بشناسه نمیخوام دیگه پیش کسی شرمنده بشم

 .یح اگه لطف کنید پرونده رو بدید تا من ببرم تحویل شرکت بدمصح-ماهان

 .از روی میز داخل اتاق پرونده رو برداشتم و به دست ماهان دادم

 .بعد از تشکر خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد

 .با رفتن ماهان شال رو از روی سرم برداشتم و روی تخت نشستم

 .کار کنمعه پس این همون کسیِ که من باید باهاش 

آخی چه پسر خوبی هم بود نمی دونستم توی بند بساط آقا بهزاد همچین افراد با 

شخصیتی هم پیدا بشه اما ظاهرا اطرافیان بهزاد مثل خودش مشکل اعصاب روان 

 .ندارن

*** 

 .جلوی در ورودی به استقبال بهزاد ایستاده بودم تا قدم نحسش رو بزاره توی عمارت

نفس راحت میکشم اما هم زمانی که داخل عمارت میشه انگاری تازمانی که نیست یه 

 .اکسیژن خارج میشه

 .یک ماه از اومدنم به این عمارت نفرین شده میگذره

یکبار اردوان اومد اینجا خداروشکر زود متوجه شدم و خودم رو توی اتاق حبس 

 .کردم نمیتونسم باز نگاه های هیز پر از هوسش رو روی تنم تحمل کنم

 .باری هم با ماهان کارای شرکت سرسامون دادیم خیلی پسر گل بودچند

 .در عمارت بازشد بهزاد با قدمهای محکم داخل شد
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 .آروم به طرفش قدم برداشتم و سالم کردم

 .کیفش رو ازدستش گرفتم و کمک کردم تا کتش رو از تنش در بیاره

 نگاه طوالتی بهم انداخت

 .چند دقیقه دیگه توی اتاقم باش-

لحنش مثل همیشه دستوری بود که باعث خشمم می شد چقدر من از این مرد متفر 

 .بودم اه حال بهم زن

 .پشت در اتاقش ایستادم و در زدم

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

بدون اینکه چیزی بهم بگه سریع به طرف تخت رفتم و روش نشستم و زل زدم به 

 .حظه ورودم به اتاق تمام حرکاتم رو زیر نظر داشتبهزادی که از ل

 بهزاد آروم گفت:می دونستی دختر خیلی پرو و گستاخی هستی؟

 پوزخندی زدم

 .تو اولین نفر نیستی که این حرف رو میزنی-

 .مثل یه گربه چموش وحشی-بهزاد

 .چیزی نگفتم و با اخم زل زدم به چشمای رنگیش

اصی گفت:اما من رام کردن گربه های وحشی رو کمی به جلو خم شد وبالحن خیلی خ

 .دوست دارم

 .اخمم غلیظ تر شد وبا تندی گفتم:هیچ غلطی نمیتونی بکنی
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اول رفت توی شوک انگاری باور نداشت که من چنین حرفی رو بهش بزنم اما بعد از 

 .چند ثانیه که به خودش اومد اخم بزرگی روی پیشونیش نقش بست

 م که چطور این کلمات از دهن صاب مرده ام خارج شدمن خودمم هنوز توی شوک

 .از سرجاش بلند شد وبه طرفم اومد

یاحضرت عباس دخلم اومده خوب دختره احمق میمیری جلوی این غول زبونت رو 

 .نگه داری

توی این یک ماه مدام در حال پریدن به این پسره ای یادت که نرفته چه بالهایی 

 سرت آورده؟

 .ه مجبور شدم برای دیدنش سرم رو بلند کنم و بهش نگاه کنمباالسرم ایستاد ک

 با همون لحن عصبی گفت:یکبار دیگه تکرار کن ببینم چی گفتی؟

 .سعی کردم به اعصابم مسلط باشم و نترسم

 :نفس عمیقی کشیدم و با من من گفتم

 .من..گ...گفتم...که ه...هیچ...غ...غلطی نمیتوتی بکنی

طرفم خیز برداشت که جیغی زدم و روی تخت خزیدم وبه  وقتی که حرفم تموم شد به

 .عقب رفتم

 .کنارم روی تخت نشست و منو به طرف خودش کشید

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

 .یه جورایی توی بغلش بودم و صورتم در فاصله خیلی کوتاهی از صورتش قرار داشت

 .چشمای عصبیشبا ترس زل زدم توی 
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از الی دندون های کلیک کرده اش گفت:مثل که یادت رفته به خاطر زبون درازیت چه 

 بالیی میتونم سرت بیارم هان؟

 یادت رفته؟-بلند توی صورتم فریاد زد

 .به خاطر دادی که زد چشمام رو از ترس روی هم فشار دادم

 .زل زده بعد از چند ثانیه چشمام رو باز کردم که دیدم با اخم بهم

بهزاد به آرومی گفت:میدونی که میتونم چه بالهایی سرت بیارم اونوقت پا میزاری 

 روی دمم آره؟

چیزی نگفتم یعنی قدرت حرف زدن نداشتم اون لحظه خیلی عصبی بود نفس های از 

 .سر خشمش روی صورتم پخش میشد با ترس لرز زل زده بودم بهش

 نمیدونستم میخواد چیکار کنه؟؟؟

عنتت کنه شهرزاد مجبوری حرفی بزنی که بعدا مثل سگ پشیمون بشی آخه خدا ل

 دختر؟

 صورتش رو جلو آورد یا خود خدا این میخواد چه غلطی بکنه؟؟؟

سرش رو خم کرد و به سمت گردنم برد لب*اش مماس با گردنم قرار گرفته بود نفس 

 .هاش به پوست گردنم کشیده میشد قلقلکم می داد

حس توصیف ناپذیر حالم خیلی خراب بود می خواستم از خودم  یه حسی داشتم یه

 .دورش کنم اما نه دستام توانش رو داشت نه قدرتش رو

 بهت گفته بودم با من کل ننداز که بد میبینی گفته بودم یا نه؟-بهزاد

 .اما به قدری توی شوک بودم که توان هیچ عکس العملی رو نداشتم
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روم میگذرم اما این به این معنا نیست که دفعه دیگه این دفعه از سر تقصیرت آ-بهزاد

 .هم همین منوال میگذره پس بهتره حواست رو جمع بگیری

از گردنم فاصله گرفت که دوباره توقف کرد وبا لحن خاصی گفت:اووووم برای تنبیهت 

 .یه هدیه کوچولو دارم امیدوارم خوشت بیاد

خواد هدیه بده پس چرا اسمش رو داشتم توی سرم تجزیه تحیل می کردم که اگه می

 .گذاشته تنبیه که یه دفعه گردنم سوخت

 ...آتیش روی گردنم به کل وجودم رخنه کرد

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

 .در بستم و به در تکیه دادم همونجا سر خوردم

 .خودش دادلعنتی چطور جرعت همچین کاری رو به 

 تو چطور جلوش رو نگرفتی شهرزاد؟؟؟

آخه دیونه شدی دختر مگه من می تونستم جلوی اون هرکول رو بگیرم اصال توان 

 .مقابله با اون آقا غولِ رو داشتم

ولی المصب عجب تیکه ایه این بهزاد ها وقتی منو کشید توی بغلش قشنگ عضالت 

 .شیکم شیش تیکه اش رو حس کردم

چرا حس خاصی دارم اگه کسی دیگه ای جای بهزاد این کار رو می کرد  ولی نمیدونم

مثال همین اردوان میخواست چنین غلطی بکنه هفت تا کفن انداخته بودم اما بهزاد 

 .نمیدونم چرا فرق داشت
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اه راستی بهزاد باهام کار داشت که گفت بیام دیدنش اما لعنتی با افتادن این اتفاقات 

چشماش زل بزنم...خیره...خیره بگم خوب بهزاد جون بگو  خوب نمی تونستم توی

 .ببینم چی می خواستی بگی

 .آروم بلند شدم و به طرف تخت رفت

 .زیر پتو خزیدم و به سقف زل زدم

حاال فردا چجوری توی صورتش نگاه کنم درسته برای اون شاید یه امر طبیعی باشه 

 .اما برای من ظاهرا که اینطور نیست

 .اتفاقات امشب فکر کردم که نفهمیدم ساعت چند بود که خوابم برداینقدر به 

*** 

 .توی اتاقم با عصبانیت راه می رفتم

چند دقیقه پیش بهزاد اومد داخل اتاقم تا درمورد حرفی که دیشب می خواست بزنه 

 .رو مطرح کنه

انگار خدا میدونه با دیدنش چقدر خجالت کشیدم اما بهزاد خیلی طبیعی برخورد کرد 

 .که دیشب هیچ اتفاقی نیفتاده

 .آقا بهزاد گفت که قراره آخر همین هفته برن اصفهان منم باید همراهشون برم

خوب آخه مرد حسابی تو که میخوای بری اصفهان با من دیگه چیکار داری خوب 

خودت برو دیگه اما بقدری به خاطر اتفاقات دیشب خجالت می کشیدم که جرعت 

 چرا باید بریم اصفهان؟؟؟ نکردم ازش بپرسم

اآلن هم تازه یادم اومده که من اصال مانتو کفش درست حسابی ندارم که بخوام باهاش 

 .برم
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برای همون تصمیم گرفتم این خجالت کوفتی رو بزارم کنار برم به بهزاد بگم که من 

 .چنین مشکلی دارم

 عزمم رو جمع کردم و یه نگاه به آینه انداختم

ا روی زانو پوشیده بودم که آستین حلقه بود یه کت کوتاه آستین سه یه لباس بلند ت

ربع هم روش پوشیدم موهام رو به صورت شلوغ بستم و چندتار مو روی صورتم 

 .ریختم

 .از اتاق خارج شدم به طرف پله ها رفتم

 .دوسه تا پله مونده بود که بیام پایین که دیدم بهزاد روی مبل نشسته

 ...هی بهزاد باید حرف-از همونجا داد زدم

که با دیدن دختر جوونی که کنار بهزاد نشسته بود داشت با تعجب بهم نگاه می کرد 

 .ادامه حرفم توی دهنم ماسید ساکت شدم

 .دختره هم داشت با تعجب چشمای از حدقه در اومده بهم نگاه می کرد

 .وا این کیه دیگه چرا بهزاد داره اینجوری نگام میکنه

*** 

 بهزاد

قتی با شهرزاد حرف زدم و گفتم که قراره بریم اصفهان چیزی نگفت حتی سوالی و

 .هم نپرسید

عجیب بود چون این دختر به قدری فضول بود که تا از کل ماجرا خبردار نمی شد 

 .پاش رو از عمارت بیرون نمیزاشت

 .همش هم سربه زیر بود بهم نگاه نمی کرد
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 .ق های دیشب این ریختی شدهتازه دوهزاریم افتاد که به خاطر اتفا

 .عجیبه واقعا...شهرزاد و خجالت؟؟؟یه کاری بکنه که بهش بیاد

البته دیشب تقصیر خودش بود نباید روی اعصابم پیاده روی می کرد منم نمی 

خواستم همچین کاری بکنم اما نمیدونم چرا جلوی این دختر کنترلم رو از دست 

 .دادم

 .پگاه روی مبل نشسته از پله ها که اومدم پایین دیدم

 با تعجب بهش نگاه کردم پگاه اینجا چیکار می کرد؟

 اونم این وقت روز اصال چی شده که اومده اینجا؟

به سمتش قدم برداشتم که متوجه ام شد و به طرفم برگشت با دیدنم از سرجاش بلند 

 .شد ایستاد

سالمی چه آروم سالم کردم که با عصبانیت گفت:سالم زهرمار سالم کوفت چه 

 علیکی؟

 باز چی شده؟-باتعجب بهش نگاه کردم

 ازمن میپرسی یعنی خودت خبر نداری هان؟-پگاه

 سری تکون دادم

 .خوب اگه می دونستم که از تو نمی پرسیدم-

 پگاه پوزخندی زد

 آهان تو کال پسر آروم سر به زیر از هیچی خبر نداری؟-

 به طرف مبل رفتم و روش نشستم
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 ها حاال چی شده که اینقدر عصبانی؟ با توپ پر اومدی-

 پگاه به طرفم اومد رو به روم ایستاد

 تو چرا اینقدر خانوادت رو اذیت میکنی هان؟-

 پوفی کشیدم و گفتم:مگه چیکار میکنم اخه؟

چرا جواب تلفنای مادرت رو نمیدی تو شعور نداری بفهمی داره از دل نگرانی -پگاه

 رو میلرزونی؟میمیره چرا تن اون پدر بیچاره ات 

 .وقتی جواب ندادم حتما یه دلیلی داشتم-

 پگاه با لودگی گفت:عه نه بابا خوب بگو ببینم دلیلت چی بوده؟

 سرم رو به طرف مخالف چرخوندم

 .دلیلم کامال خصوصیه فکر نمی کنم لزومی داشته باشه بهت بگم-

 .پگاه کنارم نشست گفت:تو چه بگی چه نگی من متوجه میشم دردت چیه

 .سکوت کردم و چیزی نگفتم

پگاه با لحن آرومی گفت:آخه اگه تو بشینی غصه بخوری همه چی مثل سابق میشه نه 

 نمیشه پس واسه چی داری خودت رو عذاب میدی؟

بازم سکوت کردم و چیزی نگفتم خوب چی بگم کی خبر داشت از دل داغ دیده من از 

 .دل شکسته کمر خم شده ام

 .ارت شکسته شدبا صدای شهرزاد سکوت عم

 ...هی بهزاد باید حرف-

 .که با دیدن پگاه ادامه حرفش رو خورد با تعجب به این طرف نگاه کرد
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همینطور داشتم آنالیزش می کردم بیشترین جذابیت چهره این دختر چشمای هفت 

 .رنگش بود

 .با گفتن هفت رنگ یاد اردوان افتادم که هنوزم روی این دختر نظر داده

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

شهرزاد دوسه تا پله آخر روی هم پایین اومد و روبه روی پگاه قرار گرفت توی 

 .چشماش زل زد

 پگاه با تردید گفت:تو...دوست...دختر...بهزادی؟

 .شهرزاد با شنیدن این حرف صورتش مچاله شد اخماش رفت توی هم

 طرفمپگاه باناباوری برگشت 

 بهزاد تو دختر آوردی توی خونه ات تو از این کارها انجام میدای؟-

 تا اومدم دهن باز کنم شروع کرد به داد بیداد کردن

 .خجالت نمیکشی توی خونه ای که مقدسه چنین دخترایی رو راه میدی-

 .و بعد با دستش به شهرزاد اشاره کرد که اخماش غلیظ تر شد

خاک برسرت کنن حاال کارت به جایی رسیده که دختر برات متاسفم بهزاد -پگاه

میاری بگو ببینم چندبار تا حاال از این کارا کردی پس بگو چرا نمیری خارج میخوای 

 ...به کارات همینجوری ادامه بدی

یه ریز داشت چرت پرت می گفت جیغ داد می کرد اجازه حرف زدن از بقیه رو گرفته 

 .بود

لبریز شد با عصبانیت گفت:ســـــــــــاکت باش یه دفعه کاسه صبر شهرزاد 

 .دیگه
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پگاه ساکت شد با تعجب بهش نگاه کرد خود من هم از دادش جا خوردم انتظار چنین 

 .فریادی رو ازش نداشتم

 شهرزاد به طرف پگاه اومد و سینه به سینه اش ایستاد

م کردی صبر ببین خانوم جووووون ازاون موقع هرچی از دهن مبارکت در اومده بار-

 .منم حدی داره دخترم من اینجا فقط یه خدمتکارم...خدمتکار

 پگاه اول با تعجب به شهرزاد نگاه کرد بعد پوزخندی زد

 نه بابا فقط یه خدمتکاری...از کی تاحاال خدمتکارا این ریختی میگردن؟-

 .بعد به لباسای شهرزاد اشاره کرد

 .روم باش تا توضیح بدمبه طرفشون رفتم و گفتم:پگاه جان یه لحظه آ

 به طرف شهرزاد اشاره کردم

 .شهرزاد مشاور کاری منه و یک چند وقتی رو مهمون عمارتِ-

 شهرزاد با تعجب بهم نگاه کرد که یه چشمک نا

 .محسوس دور از چشم پگاه بهش زدم

 بعد به طرف پگاه اشاره کردم

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

عه راست میگی خوب چرا این -اهی به شهرزاد انداخت لبش به لبخند باز شد پگاه نگ

 رو از اول نگفتی؟

 .بعد به سمت شهرزاد رفت محکم بغلش کرد که من ترسیدم خفه بشه

 .شهرزاد جون معذرت میخوام نمی خواستم اون حرفا رو بزنم-پگاه
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 .شهرزاد چندبار پشت پگاه زد و گفت:نه بابا بیخیال

 .مبل ها رفتیم و روش نشستیمبه طرف 

 :شهرزاد مستاصل وار ایستاده بود که پگاه گفت

 شهرزاد جان چرا نمیشینی گلم؟

شهرزاد لبخند کم جوونی زد از روی اجبار روی دورترین مبل از ما نشست و سرش،رو 

 .پایین انداخت

 بهزاد؟-وقتی که پگاه رفت داشتم به سمت پله ها می رفتم که شهرزاد صدام زد

نمیدونم چرا ولی وقتی اسمم رو صدا زد یه حسی پیدا کردم تا حاال هیچکس منو با 

 .این همه احساسات صدا نزده بود

 .به طرفش برگشتم و سوالی نگاش کردم

 .باید باهم حرف بزنیم-شهرزاد سرش رو انداخت پایین

 .خوب میشنوم-

 .با شنیدن این حرف سرش رو بلند کرد و یک قدم به سمتم اومد

 ...هرزاد با من من گفت:من می خواستم بگم که خوب چیزهش

 با خشکی گفتم:چیزه؟

 خوب میدونی من نمیدونم چطوری بگم؟-شهرزاد

 .شهرزادحرفت رو بزن وقت ندارم-پوفی کشیدم

با شنیدن این حرف چنان سرش رو بلند کرد که احساس کردم گردنش رگ به رگ 

 .شد
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شت آخه طی این چند وقت بار اول بود که انتظار شنیدن اسمش رو از زبون من ندا

 .اسمش رو به زبون می آوردم

 .به خودش اومد گفت:خیلی خوب من لباس الزم دارم

 .اینقدر سریع حرفش رو زد که متوجه نشدم چی گفت

 چی الزم داری؟-

 لباس-شهرزاد

 باتعجب گفتم:لباس؟مگه لباس نداری؟

 شهرزاد با کالفگی سری تکون داد

 .نتو...کیف...کفش...اینجور چیزاستنه منظورم ما-

 .تازه دوهزاریم افتاد

 یه تای ابروم رو بردم باال

 .اونوقت این پوشاک رو برای چی میخوای تو که حق بیرون رفتن نداری-

پوفی کشید و گفت:تو کال حالت خوب نیست ها مگه قرار نبود بریم اصفهان خوب من 

کارفرما یا مشاور کنارت باشم باید شیک هیچی ندارم اگه قرار باشه به عنوان یک 

 مرتب باشم تو اصال رغبت می کنی با این ریخت افتضاح با من بچرخی؟

 .به طرفش قدم برداشتم و سینه به سینه اش ایستادم

 .سرش رو بلند کرد توی چشمام نگاه کرد

سعی کرد هرچی معصومیت مظلومیت هست توی چشماش بریزه که منو رام کنه که 

 .وفق هم شدظاهرا م
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وقتی اونجوری بهم نگاه کرد یک آن دلم لرزید یه لحظه چهره معصوم بهار جلوی 

 .چشمام نقش بست

 نفس عمیقی کشیدم

 .ساعت پنج آماده باش میریم بازار-

 .نیشش تا بناگوش باز شد با خوشحالی پرید هوا گفت:وای مرسی خیلی ممنون

 .و بعد به سرعت به طرف اتاقش دوید

*** 

 شهرزاد

وقتی پیشنهاد خرید بهش دادم فکر نمی کردم قبول کنه فکر کردم میزنه لهم میکنه 

یا چهار تا داد میزنه میگه دختره خیره سر چهار صبا به روت خندیدم پرو شدی هوا 

 .برت نداره

 .اما زمانی که قبول کرد دلم می خواست بپرم شاالپ شاالپ ماچش کنم

 .وم گوری رفتهاما خوب در دیزی بازه حیای گربه کد

 .وقتی دیدم ساعت نزدیک پنج شده تصمیم گرفتم که آماده بشم

 .پشت میز آرایش نشستم تا یه صفایی به صورتم بدم

یه خط چشم پهن کشیدم ریمل رو به مژه هام کشیدم یک کوچولو سایه دودی رنگ 

 .پشت چشمام کشیدم در آخر یه رژ مایع جگری رنگ زدم

 خوب حاال چی بپوشم؟؟؟؟؟

 .تاسفانه هیچ مانتویی وجود نداشت که من بپوشمم
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 .برای همون تصمیم گرفتم یه لباس قشنگ بپوشم که مثل مانتو باشه

یه یقه اسکی سفید رنگ پوشیدم روش هم یه سارافون مشکی رنگ تا روی زانو 

 .پوشیدم

سارافونِ مثل مانتو بود توی تنم هم قشنگ بود یه شال مشکی هم سرم کردم و 

 .یه وری ریختم بیرون موهام رو

الحمد اهلل کیف هم که اینجا پیدا نمی شد برای همون بدون برداشتن کیف صندل 

 .های مشکی رنگی رو پام کردم از اتاق بیرون رفتم

نمیدونم این اتاق مال کی بوده که همه لوازم های دخترونه رو میشه داخلش پیدا 

 کرد؟

 .م در حال تمیز کردن سالن هستداشتم از پله ها پایین میرفتم که دیدم بیگ

 .بادیدن من دست از کار کشید به سرتاپام زل زد یه پوزخند زد

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

 .زدن

نگاه تورو خدا مردم کارشون رو خوب بلدن اصال تور پهن نمیکنن با قالب خوب -بیگم

 .چنگ میارنتیکه هایی رو هم به 

می دونستم از قصد که حرص منو دربیاره این حرفارو میزد دلم می خواست برم چنان 

بزنمش که صدا سگ بده دختره سلیطه اما یادم اومد که بهزاد االون منتظرم ایستاده 

 .و هرآن امکان داره از عصبانت منفجر بشه

 .اط عمارت رفتمدست از دعوا کردن بابیگم توی ذهنم برداشتم و به سرعت به حی

 .اوووو نگا توروخدا اینجا چقدر نگهبان داره ها
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 .چشم چرخودندم که فراری مشکی رنگ بهزاد دیدم که جلوی در ایستاده

 .مثل که منتظر منه چون جلوی در خروجی ایستاده حرکت نکرده

با قدم های تند به طرف ماشین رفتم و سریع در ماشین بازکردم و روی صندلی 

 .جاگرفتمشاگرد 

 .بهزاد نیم نگاهی بهم انداخت استارت زد به راه افتاد

 توی راه بودیم که باخودم گفتم بزار ببینم این پسره چه شکلی شده؟

 .از گوشه چشم بهش خیره شدم و دقیق آنالیزش کردم

شلوار لی مشکی رنگ...تی شرت سفید...کت اسپرت مشکی رنگی روش پوشیده 

هم توی دستش بود...یه عینک آفتابی قشنگ هم روی  بود...یه ساعت مارک اسپرت

 .چشماش بود

 .موهاش رو به صورت شلوغ درست کرده بود که دوسه تار روی پیشونیش ریخته بود

 .یه دفعه با صداش منو غافلگیر کرد

 .اگه آنالیز کردن مادمازل تموم شد لطف کنن پیاده بشن-بهزاد

 .پیاده شدبعدم بی توجه به من کمربندش رو باز کرد 

عه رسیدیم پس چرا من متوجه نشدم وایسا ببینم این چجوری فهمید که من داشتم 

 .براندازش می کردم عجب بچه تیزی ها

 .یه دفعه دیدم یکی داره به شیشه ماشین میزنه

به طرف کسی که این کار رو کرده بود برگشتم که دیدم بهزاد با اخمای غلیظ نگاهم 

 .میکنه
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 .ساعته منتظره من نشستم دارم فکر می کنماوه اوه یارو یه 

 .کمربندم رو بازکردم و سریع پیاده شدم

 .شونه به شونه هم وارد پاساژ شدیم

المصب یه جوری قدم هاش رو محکم استوار برمیداره هر کی ندونه انگار پسر سفیر 

 !!!!آمریکاست خوب یابو آروم تر برو منم برسم بهت

کرد مغازه که نبود یه فروشگاه بود واسه خودش بس باالخره جلوی یک مغازه توقف 

 .که بزرگ بود

 .بی توجه به من وارد شد رفت

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

 .به طرف پیشخون که دختر جوونی بود رفت

 .دختره بادیدن بهزاد نیشش تا بناگوش بازشد از روی صندلیش بلند شد

 .اب تهرانی قدم رنجه فرمودید خیلی خوش اومدیدبه به جن-دختره

اوووق دختره قشنگ معلومه داره به بهزاد نخ میده البته مشخصه کارش از نخ به 

 .کاموا رسیده

بهزاد باهمون لحن سرد بی تفاوتش گفت:ممنون خانوم فتاحی اومدم چند تا کار رو 

 .ببینم

 بیشتر باز کرددختره که حاال فهمیدم فامیلیش فتاحیِ نیشش رو 

 اوه چه خوب حاال چه مدل کاری در نظر دارید؟-
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بهزاد نگاهی به من انداخت روباره رو به فتاحی گفت:چند دست مانتو وشال روسری با 

 .کیف کفش سِت سایز خانوم میخوام

 .بعد با چشمش به من اشاره کرد

 .بعیده آخه اوووو آقا بهزاد هم بلده جنتلمنانه حرف بزنه از این کوه یخ و غرور

 .دختره تا چشمش به من افتاد نیشش بسته شد اخمی روی پیشونیش نقش بست

 ...انگاری از اون موقع چشمای وزغ مانندش فقط بهزاد رو می دید

 .خوب شد خوردی حاال هسته اش رو تف کن توی صورت این بهزاد

 .فتاحی یه نگاه به هیکلم انداخت رفت تا چند دست مانتو بیاره

مانتو ها رو پوشیدیم دونه دونه جلوی بهزاد رژه رفتم تا ببینم حضرت آقا  وقتی که

 خوشش میاد یا نه؟؟؟

بعد از اینکه بهزاد کلی منو اذیت کرد تا باب سلیقه اش،بشه چند دست از شیک 

 .ترین مانتو ها رو پسندید و با کیف کفش ستش برداشت

پیداکنم براش مهمه که  هرچی باشه قراره من باهاش پیش مهم ترین افراد حضور

 .رنگ آدمی زاد بندازم

وقتی که تمام خرید ها بسته بندی شد آقا بهزاد کارتش رو در آورد همه رو حساب 

 .کرد

 .چند تا از بسته ها رو برداشت منم چندتای دیگه رو برداشتم

خیلی خوشحال بودم من از بچگی عاشق خرید کردن بودم زمانی که خونه پدرمم 

 .خیلی عالی داشتیم هفته یک بار به خرید می اومدمبودم زندگی 

 .با یادآوری اون روزا دلم گرفت بغض توی گلوم نشست
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آخ که ما چه خانواده خوشبختی بودیم اما حیف که این خوشبختی دوام زیادی 

 .نداشت

 .خرید هارو پشت ماشین گذاشتیم و دوباره روی صندلی شاگرد جا گرفتم

 .مه ای برد سقف ماشین رو باز کردبهزاد دستش رو به سمت دک

استارت زد حرکت کرد منتها این دفعه آهنگ بی کالم آرامش بخشی هم توی ماشین 

 .بخش میشد

به آقا بهزاد نمی خورد که چنین آهنگ هایی گوش بده هرچی که باشه با روحیه 

 .خشن آقا سازگار نیست

 .جلوی ویال نگه داشت چند تا بوق زد

 .در رو بازکردن ماشین داخل عمارت شددوتا از نگهبان ها 

 .وقتی که نگه داشت از ماشین پیاده شد منم به تبعیت از آقا غولِ پیاده شدم

رفتم به سمت خرید ها برم که بهزاد مانع شد رو به یکی از نگهبان ها گفت:سریع به 

 دوتا از خدمتکارها بگو بیان این پالستیک ها رو ببرن اتاق شهرزاد

 .کرد با سرعت به طرف ساختمون رفت نگهبان اطاعت

 .از این کارش خیلی تعجب کردم

 چرا نزاشت که خودم ببرم چرا از خدمتکارها مایه گذاشت؟

این مرد چند شخصیتی بود هیچکس نمی تونست حدس بزنه که چه جور آدمی 

 .هست

بهزاد بدون توجه به من با قدم های محکم به طرف یکی از نگهبان ها رفت...منم بی 

 .توجه به اون بدون برداشتن وسایل به طرف ساختمون رفتم
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 .خوب چیکار کنم خدمتکارها میارن دیگه

وقتی داخل اتاقم شدم چندی نگذشت که سحر یکی دیگه از خدمتکارها پالستیک 

 .های خرید داخل اتاقم آوردن

اون یکی خدمتکار رفت اما سحر داخل اتاق بود و داشت با کجکاوی به مشماهای 

 .خرید نگاه می کرد

 .چون به سحر اعتماد داشتم دلم ندا داد که بهش بگم قراره بریم اصفهان

 .به طرفش رفتم و دستم رو روی شونه اش قرار دادم

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

 .تعجب و حس کنجکاوی رو می شد از توی چشماش خوند

 یری از فضولی که بدونی اینا برای چیه؟لبخندی زدم و گفتم:االن داری میم

 صادقانه جواب داد

 راستش رو بخوای آره اینا برای توعه شهرزاد؟چرا بهزاد این کار رو کرده؟-

 .قضیه رفتن به اصفهان براش تعریف کردم

 .عجب جالبه-سحر

 .لبخندی زدم و شونه ام رو انداختم باال

*** 

 .ه رژه می رفتمتک تک مانتوها رو پرو می کردم و جلوی آین

همونطور که جلوی آینه قر می دادم یه دفعه در اتاق بی هوا بازشد قامت بلند و نحس 

 .بهزاد نمایان شد
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بقدری توی شوک کارش موندم که بدنم به حالت کج شده خشک شد با تعجب به 

 .بهزاد نگاه کردم

 .بهزاد نگاهش رو از سرتاپام گرفت دوتا دور اتاق چرخوند

 .فاصله فرصت کردم به خودم بیام کمرم رو راست کنم منم توی این

 .به بهزاد نگاه کردم که دیدم داره کل اتاق رو از نظر میگذرونه

 .نمیدونم چرا ولی انگاری یه غمی توی چشماش بود

 .یه غم بزرگ که حتی جذبه وجودش مانع از پدیدار شدنش نبود

 .به خودش اومد دوباره نگاهش رو زوم کرد روی من

 .ها دیگه این دفعه غمی توی چشماش نبود شده بود همون بهزاد اخموی با جذبهمنت

 .همونطور که نگاهش توی چشمام بود کامل داخل اتاق شد در رو پشت سرش بست

 .به سمتم اومد روبه روم قرار گرفت

قدش ازم بلندتر بود و من برای اینکه بتونم چشمای خاکستری رنگش رو ببینم باید 

 .می کردم سرم رو بلند

 همونطور که بهم نگاه می کرد گوشه لبش به پوزخند مضحک مسخره ای کج شد

 .نمیدونم چطور تونستم به تو اعتماد کنم تو رو با خودم به این سفر راهی کنم-

 متوجه منظورش نشدم با تعجب گفتم:هان یعنی چی؟

روی لبش بدون اینکه در ایستادنش تغییری ایجاد کنه با همون پوزخند مضخرف 

گفت:یعنی دارم به عقلت شک می کنم بعد به مانتوی تنم و کارایی که انجام می دادم 

 .اشاره کرد
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 .وقتی دوهزاریم افتاد تازه اخمام کم کم شروع کرد به فرور رفتن توی هم دیگه

دهن باز کردم تا جوابش رو بدم اما چی داشتم که بگم اصال چیکار می تونستم 

 بکنم؟!؟!؟

می گفتم خوب مطمئناً اون روی سگش باال می اومد و منم نمی تونستم اگه چیزی 

 .جلوش قد علم کنم

 اصال مگه من کی هستم که بخوام جلوش گردن کلفتی کنم؟

 .مگه غیر از اینه که من یه دختر بی کس کارم که بهزاد لطف کرد منو اورد اینجا

 .اون اردوان اسیر باشم حداقل غیرتش از پدرم بیشتر بود که اجازه نداد توی چنگال

یادت بمونه شهرزاد که تو هیچی نیستی غیر یه توپ بیچاره که توی زمین بقیه شوت 

 .میشی

 .قلبم از این همه درد سختی به شکست

 .چشمه اشکم جوشید اما اجازه ریزش بهشون ندادم

 .مامانم از من یه دختر قوی ساخت پس نباید جا بزنم و تسلیم بشم

 .د کردم تا غرورم نشکنهپشتم رو به بهزا

صدام به خاطر بغضی که توی گلوم بود میلرزید سهی کردم پایینش بدم که یه دفعه 

 .رسوام نکنه

 واسه چی اومدی اینجا که این حرفا رو بزنی؟-

 صداش از پشت سرم به گوشم خورد بازم مثل همیشه محکم

 .نه اومدم که بگم فردا صبح پرواز داریم-
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 رخیدم به طرفش و با تعجب گفتم:چی واقعا؟با شنیدن این حرف چ

بدون اینکه جوابم رو بده گفت:برای ساعت هشت صبح...یک ساعت قبلش باید توی 

 .فرودگاه باشیم پس بهتره زود آماده باشی

 بعدم به طرف در رفت قبل از اینکه از در خارج بشه به طرفم برگشت

 .در ضمن این مانتو خیلی بهت میاد-

 .ز اتاق خارج شدبعدم به سرعت ا

 .از تعجب سرجام خشکم زده بود به جای خالی بهزاد خیره خیره نگاه میکردم

 .این اآلن چی گفت بامن بود

نه بابا فک نکنم بامن بوده باشه خوب آخه احمق جون مگه غیر از توهم کسی دیگه 

 .تو اتاق هست آخه

 .به طرف آینه برگشتم و به خودم نگاه کردم

رنگ که پایین دامن کمی پفی بود یقه اش هم انگلیسی مدل چروک یه مانتوی سفید 

 .بود یه کمربند چرم قهوه ای هم دور کمرش بسته میشد

آره راست میگه خیلی بهم می اومد قشنگ روی تنم خوابیده بود اما چیزی که 

 .عجیب بود این بود که بهزاد با اون همه ابهت چنین حرفی بزنه

 .خونه اش کسی رو که خودش به این خونه آورداونم به کی به خدمتکار 

نمیدونم بخدا این پسر چند شخصیته گاهی آرومه گاهی حمایتگر یه زمانی هم چنان 

 .طوفانی میشه که مثل سگ ازش میترسم

*** 

 .با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم
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ما رو  اه تف تو روحت بهزاد آخه بلیط بهتر از این گیرت نمی اومد که شیش صبح

 .بیدار نکنی مگه میخوای مارو کله پزی ببری اخه

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

 .یه دوش سریع گرفتم از حمام خارج شدم

 .یه دست لباس راحتی پوشیدم جلوی آینه نشستم

 .خداروشکر بهزاد دیروز یه سرویس آرایش هم برام گرفت

واد ببنده خیلی براش مهمه که حاضر شده برای مثل که این قرار دادهایی که میخ

 .خدمتکارش خرید کنه

 .آخ جوووون آرایش من عاشق این کارم

 .یکم کرم پودر به صورتم زدم با اینکه پوستم سفید بود ولی یکم کرم برنزه کنده زدم

 .یه خط چشم پهن هم پشت چشمم کشیدم و یکم ریمل به مژه های پرپشتم زدم

 .گی هم به گونه هام کشیدمرژگونه قهوه ای رن

 .در آخر یه رژ لب صورتی هم به لبام کشیدم

وقتی که کار آرایشم تموم شد حوله رو از دور موهام باز کردم با همون حوله به جون 

 .موهام افتادم

 .چون توی اتاقم سشوار نبود باید با همون حوله کارم رو راه مینداختم

ولی دیگه شماهم فکر نکنین خیلی درسته اتاق خیلی شیک قشنگی بهم داده 

 ...مجهزه نه اینجوریام که فک می کنید نیست بعلـــــــــــــــه

 .رفتم سراغ مانتو
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تمام مانتوهام رو توی چمدون گذاشته بودم فقط همون مانتویی رو که بهزاد گفته بود 

 .بهم میاد نگه داشتم تا تنم کنم

 .یبا جلوه کنمنمیدونم چرا ولی دلم خواست به نظر بهزاد ز

دختره بی فکر مگه تو کی هستی که بخوای در نظر بهزاد زیبا باشی اصال مگه اون 

 .بهت نگاه می کنه که تو حرف اضافه میزنی باز که توهم زدی شهرزاد

سرم رو به چپ راست تکون دادم به طرف مانتو رفتم پوشیدمش یه شلوار مشکی هم 

م کردم یه کیف دستی مشکی هم پام کردم روسری مشکی سفید ساتنی هم سر

 .برداشتم و یه جفت صندل سفید پام کردم

 .توی آینه که به خودم نگاه کردم یه لحظه دلم گرفت

یه زمانی همیشه بهترین تیپ ها رو می زدم همیشه مثل اآلن بهترین برند مارک ها 

آدم  رو استفاده می کردم اما االن خوب نگاه کن سرنوشت نامرد ببین که به کمک یه

 .هم محتاج شدم

نگاهم رو از آینه گرفتم و قبل از اینکه اشکم روی گونه ام بریزه از گوشه چشمم 

 .پاکش کردم

 .به طرف چمدونم رفتم دسته اش رو بلند کردم و دنبال خودم کشیدمش

وقتی به پله ها رسیدم یه بسم اهلل گفتم اومدم چمدون رو بلند کنم که صدای یه مرد 

 .شنیدمرو از پشت سرم 

به عقب که نگاه کردم دیدم یکی از نگهبان های ویالست به طرفم اومد چمدون رو 

 ازم گرفت

 .اجازه بدید من ببرمش خانم-
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 .بدون هیچ حرفی کنار رفتم تا چمدون رو پایین ببره

کاش از خدا یه چیز دیگه می خواستم خداخیرت بده ماتم گرفته بودم که این 

 .چمدون رو چجوری حمل کنم

روم از پله ها پایین رفتم که چشمم خورد به بهزاد که دستاش رو توی جیباش کرده آ

 .بود داشت به یکی از نگهبان ها چیزی رو توضیح می داد

 .یه نگاه به تیپش انداختم

یه پیرهن مشکی با شلوار مشکی کفشای مردونه مشکی رنگی هم پاش بود که چنان 

 .نزنه برق میزد که فکر کنم لوستر اونقدر برق

 .هرچقدرم اخالقش سگی باشه بازم کثافت خیلی خوشتیپ جذابِ

 .یه دفعه ای دست از حرف زدن برداشت نگاهش به طرف من سوق پیدا کرد

 .همونطور خیره بهم نگاه می کرد

 .نمیدونم چرا ولی حس کردم ته اون چشماش تحسین و تعجب پنهان شده

گذاشتم و همون مانتو رو پوشیدم یا  شاید تعجبش به خاطر اینه که به حرفش احترام

 .شاید هم چون برای اولین باره که منو با آرایش کامل میبینه

به خودش اومد دست از نگاه کردن بهم برداشت یه چیزی به نگهبان گفت که سریع 

 .رفت

 .بهزاد محکم و استوار به طرفم قدم برداشت با فاصله از من ایستاد

 .فت:وقتشه بریمهمونطور که خیره چشمام بود گ

اووووف همیشه باید با یه لحن دستوری حرف بزنه خوب یه لطفا هم تنگش بزاری 

 ...گودزیال چیزی ازت کم میشه آخه
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 .اومدم یه چیزی بارش کنم که با صدای خاتون خفه خون گرفتم

 خاتون با تعجب گفت:شهرزاد خودتی؟

 .بعد به طرفم اومد یه چرخ دورم زد

 .ر ماشاءاهلل شدی عین یه پنجه آفتابماشاءاهلل هزا-خاتون

 .لبخندی زدم و به پشت سر خاتون نگاهی انداختم

سحر بیگم دوتا از خدمتکارا نظاره گر ما بودن روی لبای سحر لبخند اما چهره بیگم 

 .خصمانه نبود که هیچ بدتر بود

 .یجوری بهم نگاه می کرد انگاری زدم عشقش رو ازش گرفتم

 .به خاتون سحر کرد از عمارت زد بیرون بهزاد یه چندتا سفارش

 .منم اومدم از همه خداحافظی کنم سحر بغل کردم که دیدم بیگم هم ایستاده

 .پیش خودم گفتم زشته اگه چیزی نگم

 .جلوش ایستادم و دستم رو جلوش دراز کردم

دستش رو توی دستم گذاشت خودش رو به جلو کشید شونه اش رو به معنای بغل 

من زد اما در همون منوال هم توی گوشم گفت:دختره هرجایی خوب  کردن به شونه

 ...کارت رو بلدی ها اینکاره ای مثل که

 .می دونستم از ترس خاتون نمیتونه حرفش رو بلند بزنه

ازش جداشدم عوضی به من میگه این کاره...هرجایی اما نه باید با سیاست جوابش رو 

 بدم

 لبخندی رو لبام نشوندم
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 .تو هم یاد بگیری منتها فکر نکنم با اخالق گندت کسی کنار بیادامیدوارم -

 .بیگم به قدری عصبی شد که گفتم اآلن منفجر میشه

 .توی دلم یه شکلک اساسی براش در آوردم از عمارت خارج شدم

دیدم بهزاد کنار یه جنسیس مشکی رنگ ایستاده و داره با یکی دیگه از نگهبان ها 

 .حرف میزنه

 .ا دلم نمیخواست برم پیششنمیدونم چر

 .ازش ترس و واهمه داشتم

 .بهزاد یه آدم مارموز ترسناک بود من تا حاال یه لبخند کوچیک هم روی لباش ندیدم

 .مدام در حال اخم کردن بود خنده با لبش غریبه بود

 اما میخوای چیکار کنی تا صبح توی همین نقطه توقف کنی؟

 ز این خراب بشه؟دلت میخواد اخالق آقا غول بیشتر ا

 .با این فکر که بهزاد جلوی همه بهم بپره و عصبانی بشه تنم لرزید

 .با سرعت به طرفش رفتم

کنارش که ایستادم متوجه حضورم شد اما حتی سرش رو تکون نداد تا نیم نگاهی 

 .بهم بندازه

خوب متوجه شدی که چی گفتم کوچک ترین مشکلی پیش بیاد همه رو از -بهزاد

 .یبینمچشم تو م

 بعد با لحن ترسناک تری ادامه داد

 .و اون موقع است که هم خودت رو نابود می کنم... هم زندگیت و...خانوادت رو-
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 .نگهبان با ترس گفت:خیالتون راحت آقا مراقب همه چیز هستم

 .بهزاد سرش رو تکون داد

 .راننده اش در عقب ماشین رو باز کرد تا بهزاد سوار بشه

 .کوچیکی بهم انداخت و با سرش اشاره کرد که اول من سوار بشم بهزاد نیم نگاه

داخل ماشین نشستم که بهزاد هم کنار من روی صندلی عقب جا گرفت راننده پشت 

 .فرمون نشست حرکت کرد

 .ذهنم درگیر اون نگهبان بیچاره بود

 .بهزاد واقعا آدم بی احساسی بود

تو نگهبان رو تنبیه کن دیگه چیکار  اگه بر فرض خدایی نکرده اتفاقی می افتاد خوب

 .به زندگی خانوادش داری آخه

 .یکبار دیگه من با دیدن اون روی بهزاد انزجارم نسبت بهش بیشتر شد

 .بقدری ذهنم درگیر بود که متوجه نشدم کی به فرودگاه رسیدیم

 .پیاده شو-باشنیدن صدای بم و محکم بهزاد به خودم اومدم

 .مآروم از ماشین پیاده شد

 .نگهبان چمدون هارو داخل گاری مخصوص گذاشت

بهزاد با قدم های محکم حرکت کرد منم مثل یک جوجه اردک پشت سرش به راه 

 افتادم

 .یه دفعه بهزاد جلوی دوتا مرد که از قضا پشتشون به ما بود ایستاد

 .هردونفر با سرفه مصلحتی آقا غولِ برگشتن
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 .بود اما اون پسره دیگه رو نمی شناختمیکی از اون مردها ماهان مشاور بهزاد 

بهزاد با همون پسره دست داد کمی احوال پرسی کرد و این نشان از صمیمیت بهزاد با 

 .این پسره بود

ماهان وقتی منو دید اول تعجب کرد ولی بعد لبخندی زد و سرش رو به معنای سالم 

 .کمی باال پایین کرد

 .خم کردم منم در جوابش لبخندی زدم و سرم رو کمی

یک دفعه پسره چشمش به من افتاد با تعجب و کمی لبخند رو به بهزاد گفت:نگفته 

 بودی قراره با خودت همراه بیاری؟

 .بعد با ابروش به من اشاره کرد

 بهزاد نگاه کوتاهی بهم انداخت

 .همراه نیست مشاوری کاری منه-

 .پسره تعجب کرد اول یه نگاه به من بعد به ماهان انداخت

ی دونستم تعجب کرده که چرا هم من هم ماهان مشاور کاری هستیم اما مطمئن م

 .بودم از ترس بهزاد نمیتونه چیزی بپرسه

 راستی ساسان تمام کارها توی اصفهان هماهنگ شده؟-بهزاد

 پسره که حاال فهمیدم اسمش ساسان دستی به گوشه لبش کشید

 .واال چی بگم همه کارها هماهنگ شده اما هتل نه-

 منظورت چیه؟-بهزاد اخمی کرد

 ساسان نفس عمیقی کشید
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میدونی که االن فصل تابستون و مسافرت زیاد خوب هتل به این راحتی ها گیر نمیاد -

 .باید همون جا رزرو کنیم

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

 .و صندلی هامون رو پیدا کردیمبعداز تحویل دادن چمدون ها سوار هواپیما شدیم 

از اونجا که خدا منو از اول عمرم خیلی خوش شانس آفریده دقیق کنار آقا بهزاد 

 .افتادم

 .حاال باید تا آخر سفر این برج زهرمار رو تحمل کنم

 .چون بار اولم نبود که سوار هواپیما می شدم مشکلی با این قضیه نداشتم

 .م دیگه حوصله ام کم کم داشت سر می رفتچندساعتی می شد که روی هوا بودی

متأسفانه اوضاع من بقدری خراب بود که حتی یک گوشی موبایل قدیمی هم نداشتم 

 .که باهاش سرگرم بشم

 .آخه آقا بهزاد این کار رو برای من ممنوع کرده بود

به طرف بهزاد برگشتم که سرش رو به پشتی صندلی تکیه داده بود و چشماش رو 

 .بسته بود

 .فکرکنم خواب بود...ای خواب به خواب بری که تن منو اینقدر نلرزونی

 .حاال که خوابه بزار یکم دیدش بزنم

 .اول به هیکل بی نقص و رو فرمش نگاه کردم

 .معلومه چندین سال روی این هیکل کار کرده

 .نگاهم رو باال کشیدم و روی صورتش نگه داشتم
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 .ت که زیادی گیرا بودرنگ چشماش خیلی خاص بود یه برقی داش

 .موهای مشکی خوش حالتش جذابیتش رو دوچندان می کرد

 .پوست برنزه اش مرد بودنش رو بیشتر به رخ می کشید

 .دماغ متناسب باصورت ودر آخر لبای قلوه ای جذابی که دل هر دختری رو می برد

 .یه دفعه با شنیدن صداش سنگ کوب کردم

 ...هفکر کنم تموم شده باشه دیگ-بهزاد

 .یا حضرت عباس این بیدار بود پس چرا چشماش هنوز بسته است نکنه توهم زدم

یه دفعه چشماش رو باز کرد برگشت بهم نگاه کرد که من بخت برگشته فهمیدم که 

 .نخیر توهم نزدم

 .باز اون پوزخند مضخرفش کنار لبش خودنمایی می کرد

دونستم چی بگم کال هنگ  بقدری کارش ناگهانی بود که رفته بودم توی شوک نمی

 .کرده بودم

 بهزاد یه تای ابروش رو داد باال گفت:چی شد خانوم موشه انتظار نداشتی؟

قدرت تکلمم رو از دست داده بودم اصال این از کجا فهمید من دارم نگاهش می 

 کنم؟؟؟؟

همونطور که نگاهش رو ازم می گرفت گفت:زیاد به مخ کوچولوت فشار وارد نکن 

 .گاهت رو حس کردمسنگینی ن

 .رسما دیگه توی شوک وارد شدم

 بابا این چطور ذهن منو خوند نکنه جن باشه؟
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 .آی ننه من از جن می ترسم

 .یه دفعه ای یکی زد پس کله ام که من متوجه شدم کار وجدان خبیث بنده بود

 .راست میگه دیگه این اراجیف چیه که داری بلغور می کنی

 .تکیه دادم و سعی کردم این فکرها رو از ذهنم دور کنمسرم رو به پشتی صندلی 

 .وقتی که چمدون ها رو تحویل گرفتیم به سمت درب خروجی فرودگاه به راه افتادیم

از درب که خارج شدیم یه دفعه ای ماهان به سمت یه ون مشکی رنگ خیلی شیک 

 .رفت

ریخت ادای  یه مرد غول پیکر ازش خارج شد چمدون ها رو گرفت واسه بهزاد بی

 .احترام کرد

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

 .سوارشو-بهزاد یه نگاهی بهم انداخت

 .بدون هیچ حرفی سوارشدم

من که میدونم بهزاد این رفتار جنتلمنانه رو به خاطر من انجام نمیده ترس از این داره 

 .که یه لحظه ازم غافل بشه منم بزنم به چاک

 .رم نشست روبه روی ما هم ساسان جاگرفتبهزاد کنا

 .ماهان هم کنار نگهبان نشست ماشین به حرکت در اومد

از پنجره به خیابون خیره شدم یاد روزایی افتادم که با خانواده ام به اینجا سفر می 

 .کردیم.چقدر روزای خوب و قشنگی بود
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ازش های دلم برای مامانم تنگ شده بود برای صدای نازش چشمای قشنگش نو

 .عاشقونه اش

االن کجاست که ببینه دختر یکی یه دونه اش شده عروسک خیمه شب بازی دست 

 .این و اون

 .برای هزارمین بار بغضم رو قورت دادم تا جلوی این همه آدم غریبه نشکنه

 .ماشین جلوی یک هتل نگه داشت و یک به یکمون از ماشین خارج شدیم

جلوی یکی از معروف ترین هتل های اصفهان  با دیدن هتل فکم چسبید به زمین

 .ایستاده بودم

 .البته در شان آقا بهزاد نیست که هتل پنج ستاره نره

 .از پله های هتل باال رفتیم و پیشخدمت خوش آمد گفت

 .داخل سالنش که شدیم برق از سرم پرید

 خیلی قشنگ شیک بود منو خانواده ام هم هتل های خیلی خوبی اقامت می کردیم

 .اما تا به حال پا توی چنین مکانی نذاشته بودم

 .ساسان به طرف پیشخون رفت تا اتاق رزرو کنه

منو ماهان کنار هم ایستاده بودیم و آقا بهزاد به طرف مبل های سلطنتی که درون 

 .هتل چیده شده بود رفت روش لم داد

 چطوره؟وقتی دیدمتون نتونستم چیزی بگم حالتون -ماهان به طرفم برگشت

 .خیلی ممنون-لبخندی زدم

 ماهان گوشه لبش رو به دندون کشید
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ببخشید من قصد فضولی ندارم اما نمی دونستم که شما هم قراره همراه آقا بهزاد -

 تشریف بیارید خودتون خواستید؟

 نگاهم رو به پایین سوق دادم

 .خیر بهزاد ازم خواست که همراهش بیام-

 .داد و دیگه چیزی نگفت سرش رو به معنای فهمیدن تکون

یه دفعه ساسان از طرف پیشخون به طرف ما حرکت کرد که بهزاد هم تن لشش رو از 

 .روی صندلی تکون داد به سمت ما اومد

 کنارم ایستاد و رو به ساسان گفت:خوب اتاق گرفتی؟

 ...آره اما-ساسان با کالفگی سرش رو باال پایین کرد 

 اما چی؟-بهزاد

 .وتا اتاق خالی داشتاما فقط د-ساسان

 .ماهان یه چـــــــــــــــی بلند گفت اخمای بهزاد هم بدجوری رفت توی هم

هنوز ملطفت نشده بودم قضیه از چه قراره وایسا ببینم دوتا اتاق خالی یعنی اینکه 

 ...من

 .با ترس به بهزاد نگاه کردم اما اون همه حواسش به ساسان بود

 .دیگهبریم یه جای -بهزاد اخم کرد

چی میگی بهزاد میدونی اآلن چه فصلیِ همه دارن مسافرت می کنن وقتی -ساسان

 این هتل اتاق خالی نداشته باشه فکر کردی بقیه هتل ها جا دارن؟؟؟

 بهزاد با کالفگی گفت:خوب میگی چیکار کنیم؟
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 .ماهان آروم گفت:جسارت نباشه ولی مثل اینکه باید با همین دوتا اتاق سر کنیم

 .دایا این چه بالیی بود که سرم اومد محاله بهزاد اتاقش رو باکسی قسمت کنهوای خ

من که میدونم بهزاد یه دونه اتاق رو به من نمیده خودش بره با اون دوتا بمونه حتما 

 ....منو میفرسته پیش اون دوتا

 .خدایا من چطوری چند شب رو با دوتا پسر جوون سر کنم

 .رخوند زوم کرد روی منیه دفعه ای بهزاد نگاهش رو چ

همونطور که به من نگاه می کرد گفت:ساسان تو ماهان توی یه اتاق بمونید شهرزاد 

 .همراه من میاد

جــــــــــــــــان این چی گفت با بهزاد توی یک اتاق...خدای من 

 .وااااای.....از توی چاه در اومدم توی چاله افتادم

می مونیم نگاه ساسان ماهان یه جوری شد  وقتی که گفت منو شهرزاد توی یک اتاق

 .که باعث شد از خجالت آب بشم

 .معلوم نیست که پیش خودشون چه فکرایی که نمی کنن

 .اما قیافه ماهان کمی رفت توی هم نمیدونم یه دفعه ای چش شد

 .پیشخدمت اومد چمدون ها رو برداشت

 .داخل آسانسور شدیم و به طبقه باالتر رفتیم

 .ها توقف کرد در اتاق ها رو بازکردجلوی اتاق 

 .بعد از گرفتن انعام به طبقه پایین رفت

 بهزاد رو کرد به ساسان
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 .فردا صبح توی لعابی هتل منتظر باشید باید یه سری حرف بزنم-

 .بعدش چمدون منو خودش رو به داخل هل داد اشاره کرد که برم داخل

 .اق قدم گذاشتمآروم رو به بچه ها شب بخیر گفتم و به داخل ات

 .اوالال اینجا خودش به سویت کاملِ چه اتاق شیک قشنگی رزرو کردن

 .یه دفعه ای با صدای بسته شدن در اتاق به خودم اومدم

به پشت سرم نگاه کردم که دیدم بهزاد بی توجه به من به طرف مبل توی اتاق رفت 

 .دستش به طرف دکمه های پیرهنش رفت

 .که االن با بهزاد زیر یه سقف قرار گرفتم تازه اون موقع متوجه شدم

یه ترس کوچیک از تنها شدن با بهزاد داشتم با اینکه می دونستم آدم سواستفاده 

 .گری نیست اما بازم یه خوف کوچولو ته دلم ریشه کرده بود

 .یکی یکی دکمه ها رو بازکرد پیرهنش رو درآورد

 .دوباره هیکل بی نقص رو فرمش نمایان شد

 بی جنبه نگاهم رو دوختم به هیکلش منم که

باشنیدن صداش دست از نگاه کردن به هیکلش برداشتم و نگاهم رو دوختم به 

 .چشماش

 نکنه تا صبح میخوای همونجا وایسی بربر منو نگاه کنی؟-بهزاد

 .سرم رو به معنای نه تکون دادم و به طرف آینه قدی داخل اتاق حرکت کردم

 .رو از سرم برداشتم جلوی آینه ایستادم و شالم
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مانتوم رو از تنم در آوردم و روی دسته صندلیم قرار دادم.خداروشکر زیر مانتوم 

 .لباس آستین بلند پوشیده بودم

دستم به طرف کش موهام رفت آروم از البه الی موهام خارج کردم که موهای قهوه 

 .ای رنگم دورم افشون شد

 .دستی الی موهام بردم و تکونشون دادم

 .م رو که بلند کردم دیدم بهزاد میخ موهای بلندم شدهسر

داشتم از توی آیینه نگاهش می کردم که متوجه نگاهم شد بی توجه به من به سمت 

 .تخت رفت روش دراز کشید

 .مستأصل وار وسط اتاق ایستاده بودم

 .نمی دونستم کجا بخوابم یه نگاه به کاناپه انداختم

بود اونم برای من از طرفی هم نمی تونستم روی خوابیدن روی کاناپه خیلی سخت 

 .تخت بخوابم اونم کنار یه پسر غریبه

 .دلم رو به دریا زدم و به طرف تخت حرکت کردم

 .بهزاد به پشت دراز کشیده بود ساعدش رو روی چشماش گذاشته بود

 .آروم یکی از بالشت ها رو برداشتم که دستش رو برداشت با تعجب بهم نگاه کرد

 داری چیکار میکنی؟-بهزاد

اومدم بالشتم رو -کمر خم شده ام رو که می خواستم یه ملحفه ام بردارم راست کردم

 .بردارم

 بهزاد با خونسردی گفت:که چی بشه؟
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 .خوب آخه میخوام روی کاناپه بخوابم-نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم

 چرا اونوقت؟-بهزاد یه تای ابروش رو باال برد

 .دیونه ام میکنه آخه بتوچه فضولی دوست دارم بخوابم به خودم مربوطه اه داره

چون من اینجا کنار -نفس عمیقی کشیدم تا مبادا حرف بی ربطی از دهنم خارج بشه

 .تو راحت نیستم

 راحت نیستی؟-کمی از سرجاش نیم خیز شد

ه دستم رو به کمرم زدم و با لحن عصبی گفتم:ببین بچه خوشگل تا همین جاهم ک

باهات راه اومدم و دارم باهات توی یه اتاق سیر میکنم خیلی خانومی به خرج دادم 

ولی اینکه با تو روی یه تخت بخوابم این تو کتم نمیره من میرم روی کاناپه می خوابم 

 .هیچکس هم نمیتونه جلوی منو بگیره

 .اینقدر تند نتد حرف زدم که به نفس نفس افتادم

 .تم رو گرفت منو محکم کشیدیه دفعه ای بهزاد مچ دس

چون کارش خیلی ناگهانی بود روی تخت ولو شدم و بهزاد هم سریع هیکلش رو روی 

 .بدنم انداخت

وضعیت اینجوری بود که من روی تخت دراز کشیده بودم و بهزاد هم روی من قرار 

 .داشت

 .پاهام رو با پاهاش قفل کرد تا جفتک پرونی نکنم

 .صورتم خم شده بود نگاه کردم با تعجب به صورتش که روی
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دستام رو روی قفسه سینه برهنه اش گذاشتم تا به عقب هلش بدم که با یکی از 

دستاش دستام رو باال سرم قفل کرد دست دیگه اش رو هم البه الی موهام برد سرم 

 .رو کمی به صورتش نزدیک کرد

 .قدرت هیچ کاری رو نداشتم کامال توی شوک فرو رفته بودم

 طور که زل زده بود توی چشمام گفت:که هیچکس نمیتونه جلوت رو بگیره آره؟همون

 .هیچی نگفتم و همونجوری بهش نگاه کردم

 .هرم نفس های گرمش روی صورتم پخش میشد

 کمی سرش رو کج کرد وگفت:حتی من؟

 .چشمام رو بستم سعی کردم به خودم مسلط باشم نباید جلوش کم بیارم

 .ا گستاخی زل زدم توی چشماشچشمام رو باز کردم و ب

حاال بهت نشون میدم تا بفهمی چطوری خودت ازم میخوای که کنارم -لبخند کجی زد

 .بخوابی

 با تعجب بهش نگاه کردم منظورش از این حرف چی بود؟؟؟؟

 .یه دفعه ای خم شدم روی گردنم و سیبک گلوم رو بو*سید

 .برگشتآتیش گرفتم و سوختم نفسم رفت اما حس نکردم که 

 .داشتم اخیار از کف می دادم

 .ه ریز روی چونه ام زدب*و*سیه 

 .آخ لعنتی داشتم تحریک می شدم

 .به طرف الله گوشم رفت و ب*وسه ای زد که گفتم:بسه بهزاد خواهش می کنم
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 با صدای دورگه ای گفت:کنارم میخوابی یا نه؟

 .آره آره فقط خواهش می کنم ولم کن-خمار بهش نگاه کردم

 .لبخند محوی زد و سنگینی اش کم شد کنار رفت

 .انگار هوا بهم رسید سریع به یه پهلو شدم و در خودم مچاله شدم

چشمام رو محکم روی هم فشار دادم که یه دفعه ای یه دستی دور کمرم پیچیده شد 

 .و روی شکمم قفل شد

 .چشمام تا حدی که جا داشت گشاد شد

 .ز بغلش بیام بیرون که یاد چند دقیقه قبل افتادماین داره چه غلطی میکنه.اومدم ا

 .به همون خاطر بدون هیچ مخالفتی چشمام رو بستم

 .بهزاد خودش رو بهم نزدیک کرد

 .دستش رو دراز کرد آباژور رو خاموش کرد دوباره منو کشید توی بغلش

 .نمیدونم چرا اما یه حس خوبی از بغلش بهم سرازیر شد

 ...منیت خاصیه حس ناب شاید هم یه ا

 .انگار نه انگار اآلن توی بغل یه پسر غریبه ام. احساس امنیت می کردم

 .کم کم چشمام گرم شد و بعد نفهمیدم چی شد که خوابم برد

*** 

 بهزاد

 .بانوری که توی چشمام خورد آروم الی پلکام رو باز کردم
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روم اولین چیزی که به چشمم خورد شهرزاد بود که مثل جنینی توی آغوشم آ

 .خوابیده بود

 .طوری که بیدار نشه از بغلم بیرونش کشیدم و سرجام نشستم

 .کش و قوسی به بدنم دادم و به شهرزاد نگاه کردم

 .تره ای از موهاش توی صورتش افتاده بود که آروم با دستم کنارشون زدم

از  دیشب نمی خواستم اون کارها رو بکنم اما وقتی که اون حرف ها رو بهم زد اختیار

 .کف دادم

یکی نیست بگه آخه دختر اگه من بخوام بالیی سرت بیارم اون عمارت کوفتی پس 

 چیه؟

 .یه نگاه دیگه به چهره اش انداختم

بقدری توی خواب معصوم و آروم شده بود که دلت می خواست تا فردا توی بغلت 

 .نگهش داری

 .یه دفعه اخمام رفت توی هم

 .فراموش کردی تو کی هستیحواست کجاست بهزاد مثل اینکه 

احساسات با توغریبه است اگه میخوای به هدفت برسی پس باید سنگ بی احساس 

 .باشی

 .این دختر فقط یک وسیله است برای رسیدن تو به اهدافت

 .اگه الزم هم باشه برای رسیدن به اهدافت حتی مجبوری این دختر رو بدی به اردوان

ه درسته من حق ندارم چون که از همون اول حق با عصبانیت از سرجام بلند شدم آر

 .نداشتم
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 .چون تو باید زمین می خوردی تا متوجه بشی درد چیه

 .به طرف حموم رفتم و یه دوش نیم ساعته گرفتم

 .سریع به ساسان زنگ زدم که بیان لعابی هتل

همونطور که موهام رو خشک می کردم یه یادداشت هم برای شهرزاد نوشتم و بعد 

 .به آینه زدمش

یه شلوار لی تیره پوشیدم با یه پیرهن مشکی رنگ سه تا دکمه اول رو باز گذاشتم 

 .موهام رو به سمت باال سوق دادم که چند تار روی صورتم افتاد

 .به طرف در رفتم و ازش خارج شدم

 .سوار آسانسور شدم و بعد از پیاده شدن به سمت لعابی حرکت کردم

 .د که احساس می کردم االن کفشم پاره میشهقدم هام به قدری محکم بو

ساسان و ماهان روی مبل های سلطنتی شکل لعابی هتل نشسته بودن و سخت 

 .مشغول گفت و گو بودن

 .وقتی بهشون رسیدم از سرجاشون بلند شدن و بهم سالم کردن

 .جوابشون رو دادم و روی مبل روبه رویی نشستم و با دستم اشاره کردم که بشینن

 .شون روبه روم نشستن و زل زدن بهمهردو

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:خوب امروز با کدوم شرکت قرار داریم؟

 .با شرکت آریامهر-ساسان یه پرونده جلوم گذاشت

 .خوب یکم در موردش توضیح بده-
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بهتره ماهان بگه چون هرچی باشه مشاور کاری تو -ساسان به پشتی صندلی تکیه داد

 .به حساب میاد

نگاهی به ماهان انداختم که خودش رو جمع و جور کرد شروع کرد به توضیح نیم 

 .دادن

خوب این شرکت آریامهر یه شرکت واردات صدارات لوازم آرایشی و زیبایی -ماهان

 .هست

از کشور های دیگه وارد میکنه و با شرکت های دیگه تبادل میزنه.رئیس این شرکت 

نمیکنه و با شرکت های مقابل هم خرید به وارد کردن از کشورهای دیگه بسنده 

 .فروش میکنه البته اگه جنس مرغوب و عالی باشه

خوب اگه این جنس ها زیاد مرغوب نباشه اما دلمون بخواد با -لبام رو با زبونم تر کردم

 این شرکت یه قرار داد ببندیدم اون موقع تکلیف چیه؟

 .رد اجناس اغراق کنهه که در موب*و*سخوب این دیگه دست کسی رو می -ساسان

 ...به شندین حرفای ساسان ذهنم حرکت کرد به سمت شهرزاد

آره خودشه شهرزاد زبون دراز و ماهر... پس اگه با خودم ببرمش شاید بتونه کاری از 

 .پیش ببره

 .از سرجام بلند شدم که ساسان ماهان هم بلند شدن

 .مالقات بزارروبه ساسان گفتم:تا چندساعت دیگه با همین شرکت قرار 

امروز تو باهامون -سرش رو به معنای باشه تکون داد که به طرف ماهان برگشتم

 .نمیای

 با تعجب گفت:آخه چرا قربان مگه من به عنوان مشاور نباید حضور داشته باشم؟
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نگاهم رو به پشت سرش انداختم و با لحن محکمی گفتم:نیازی نیست چون شهرزاد 

 .زن تدبر بیشتر بر روی لوازم آرایشی داره باهامون میاد هرچی باشه یک

 .سرش رو تکون داد که راهم رو کج کردم و به طرف اتاق حرکت کردم

 .این دختره مثل اینکه هنوز بیدار نشده

 .باید به زور بیدارش کنم فکر کرده اومده خونه خاله

*** 

 شهرزاد

 .آروم چشمام رو باز کردم نگاهی به اطراف انداختم

 .عیتم سیخ سرجام نشستم و با تعجب به دور اطرافم نگاه کردمبا دیدن موق

 اینجا کجاست چرا من اینجام؟؟؟؟

 .کم کم متوجه شدم که اومدیم اصفهان من االن توی هتلم

 .با یادآوری چیزی تند و سریع به تخت نگاه کردم که با جای خالی بهزاد مواجه شدم

 .رد شدتمام اتفاقات دیشب مثل یک فیلم از جلوی چشمم 

 .باورم نمی شد که یک شب رو توی بغل یه پسر سپری کردم

 .حتی فکرش هم برام تعجب آور بود

 .کش و قوسی به بدنم دادم و آروم از تخت پایین اومدم

داشتم از جلوی آینه رد میشد که کاغذ سفید رنگی که به روی آینه نصب شده بود 

 .توجه ام رو به خودش جلب کرد

 .جدا کردم و باتعجب بهش نگاه کردمکاغذ رو از آینه 
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 .یه یادداشت بود انگاری از طرف بهزاد بود

 هروقت که بیدار شدی بیا لعابی هتل باید در مورد کار حرف بزنیم"

 "بهزاد

حتی لحنش هم توی نامه دستوری بود همه چیز این پسر دستوریِ که بقیه هم باید 

 .سر خم کنند و اطاعت کنن

 .م که یه دفعه در اتاق باز شد بهزاد داخل اتاق شدکاغذ رو سرجاش گذاشت

 .یه نگاه بهش انداختم که بهم نگاه کرد پوزخند زد

 .به طرف مبل رفت روش نشست

 یه دفعه صداش به گوشم خورد

 ساعت خواب فکر نمی کنی یکم زود بیدار شدی دوشیزه؟؟؟-

 .به طرفش برگشتم و مثل خودش پوزخند زدم

 .خودم صالح دونستم که این ساعت بیدار بشم من-تابی به گردنم دادم

 .وقبل از اینکه بهش اجازه حرف زدن بدم به سرعت به طرف سرویس بهداشتی رفتم

بعد از اینکه عملیات مورد نظر رو انجام دادم و یه آبی هم به صورتم زدم از دستشویی 

 .خارج شدم

 .وش قرار دارهدیدم آقا بهزاد روی کاناپه لم داده سینی صبحانه هم جلوی ر

 .مثل اینکه گفته صبحونه رو توی اتاق سرو میکنه

بیا بشین یه چیزی -با خیال راحت داشت قهوه می خورد که چشمش به من افتاد

 .بخور که امروز کلی کار داریم
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 .آروم به طرفش حرکت کردم و روبه روش نشستم

حانه...خیلی معذب یعنی با وجود بهزاد زهرمار هم نمی تونستم بخورم چه برسه به صب

 .بودم

 .اما آقا بهزاد خیلی راحت و ریلکس داشت صبحانه اش رو کوفت می کرد

 .با کالفگی سرم رو به چپ راست سوق می دادم که صدای نکره اش به گوشم خورد

 چرا چیزی نمیخوری؟-بهزاد

 .میل ندارم-لبام رو با زبونم تر کردم

 .گفت:بخوربهزاد نگاه سنگینی به طرفم انداخت و 

 .لحنش بقدری دستوری بود که جای هیچ مخالفتی باقی نمی موند

 .مردک بی انصاف خوب حتما اشتها ندارم دیگه فقط بلده زور بگه

 .دستم رو دراز کردم و از توی قوری یه فنجون قهوه برای خودم ریختم

 کمی شکر داخل قهوه ریختم که بهزاد شروع کرد به نطق کردن

 .دن یکی از شرکت هاامروز میریم دی-

 .چیزی نگفتم تا ادمه حرفش رو بزنه

یه شرکته که لوازم آرایشی خریداری میکنه و با مارک شرکت خودش وارد -بهزاد

 .بازار میکنه

 این لوازم آرایشی رو ما از کجا وارد کردیم؟-کمی اخمام رو توی هم کشیدم

 .دوبی-بهزاد

 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) کتاب در سایتاین 

1roman.ir
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 به آرومی پرسیدم

 باید چیکار کنم؟خوب...چیزه...اوووم...من -

تو باید به عنوان یه مشاور،کاری کنی که اون -بهزاد نگاهش رو به چشمام رسوند

 .امروز با ما قرار داد ببنده و جنس ها رو با قیمت مناسبی خریداری کنه

 .یا خود خدا من باید این کار رو بکنم آخه چجوری من که تا حاال تجربه ای نداشتم

 ...با اعتراض گفتم:اما

وقتی من چیزی ازت میخوام باید بدون چون و چرا قبول کنی -اد وسط حرفم پریدبهز

 .یعنی اما و اگر نداریم بهتر زودتر آماده شی چون تا چندساعت دیگه میریم

 .بعدم از سرجاش بلند شد

خیلی اعصابم بهم ریخته بود این بهزاد خیلی آدم مضخرفی بود فقط بلد بود زور بگه 

 نم آخه چه پدر کشتگی با من داره؟؟؟؟مخصوصا به من نمیدو

با صدای بسته شدن در به خودم اومدم.اینقدر درگیر و کالفه بودم که متوجه نشدم 

 .بهزاد کی از اتاق خارج شد

 .با کالفگی از سرجام بلند شدم و به طرف میز آرایش رفتم

 .یه خط چشم پهن کشیدم ریمل رو روی مژه هام کشیدم

از به کرم نداشت یکم رژگونه به گونه ها زدم و یه سایه چون پوستم سفید بود نی

 .دودی رنگ هم پشت چشمام کشیدم

 .یه رژلب قرمز روی لبام کشیدم که اتمام آرایشم رو نشون داد

 .یه شلوار لوله تفنگی مشکی خیلی تنگ پام کردم
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 .یه مانتوی بلند تا زیر زانو که مدل شنل بود جلو باز بود پوشیدم

ی ساتن هم مدل کرواتی بستم و یه جفت کفش مشکی پاشنه ده یه روسری مشک

 .سانت پام کردم

 .کیف مشکی رنگی برداشتم و از اتاق خارج شدم

همزمان با خارج شدنم از اتاق در اتاق روبه رویی هم باز شد ساسان در حالی که کت و 

 .شلوار دودی رنگی پوشیده بود خارج شد

 .زدیه نگاه به سرتاپام اندخت لبخندی 

 .سالم-لبخندی زدم

 سالم حال شما؟-ساسان لبخندش پر رنگ تر شد

 .خیلی ممنون-

 آماده اید که بریم شرکت؟-ساسان

شونه ای باال انداختم و گفتم:بله اما نمیدونم بهزاد کجاست االن هم نمیدونم کجا باید 

 .برم

 .بفرمایید من میدونم بهزاد کجاست-ساسان سرش رو تکون داد

 .ش به جلو اشاره کرد تا اول من حرکت کنمو بعد با دست

 .سربه زیر از جلوش حرکت کردم که اونم در اتاق رو بست و باهام هم قدم شد

 .از راهروی اتاق ها که گذشتیم جلوی آسانسور شیشه ای توقف کردیم

 .وقتی که آسانسور رسید ساسان در رو باز کرد و اشاره کرد که من اول داخل بشم

 .ساسان هم داخل شد و دکمه هم کف رو فشار دادداخل که شدم 
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 .نگاهی به ساسان انداختم که دیدم سرش با گوشیش گرمه

ذهنم برگشت پیش بهزاد آخه میمیره اونم اینقدر با ادب با کماالت رفتار کنه چیزی 

 .از وجودش کم میشه

با شنیدن صدای آسانسور که اعالم کرد به طبقه هم کف رسیدیم دست از فکر و 

 .خیال برداشتم و ازش خارج شدم

بهزاد روی مبل ها نشسته بود وقتی به سمتش رفتیم یه تکونی به خودش نداد که 

 .بلند بشه

اخمام بدجوری رفت توی هم حاال به خاطر من بلند نمیشی به خاطر این ساسان 

 .بیچاره یه تکونی به هیکل قناصت بده آخه

 .دای بمی گفت:بشینیدبهزاد نیم نگاهی به طرفمون انداخت وبا ص

 .منو ساسان بدون هیچ حرفی روی مبل دونفره روبروی بهزاد نشستیم

بهزاد همونطور که دود سیگارش رو بیرون می داد گفت:قبل از اینکه بریم شرکت باید 

 .یک سری حرف ها رو براتون توضیح بدم

 پک محکمی به سیگارش زد و ادامه داد

کنیم تا با این شرکت قرارداد ببندیم اما این آدم  چندین باره که ما داریم تالش می-

 .سرلج افتاده و حاضر نیست با ما وارد شراکت بشه

 آخه چرا؟-یه دفعه ای از دهنم پرید

اما بعدش خودم رو هزاران بار لعنت کردم اگه اآلن بهزاد جلوی ساسان سکه یه پولت 

 کنه چی؟
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ون منوال هم گفت:چون میگه بهزاد نگاهش رو چرخوند و روی من نگه داشت در هم

 .جنس هاتون مرغوب نیست

 .نفس راحتی کشیدم خداروشکر بهزاد چیزی نگفت

 خوب ما باید چیکار کنیم؟-ساسان

باید کاری کنید تا این دفعه باهامون قرارداد -بهزاد دستی به گوشه ابروش کشید

 .ببنده

 .چشمای منو ساسان از تعجب گرد شد

 .که نمیشهاین یارو چی میگه به زور 

 ...با اعتراض گفتم:اما

بهزاد دستش رو به معنای سکوت بلند کرد و با لحن سردی گفت:وقتی من چیزی 

 .میخوام پس جای هیچ اما و اگری باقی نمیمونه

 .اعصابم از این همه بی منطقی بی رحم بودنش خرد شد

 .از سرجاش بلند شد که تازه متوجه تیپش شدم

 .لباساش رو عوض کرده بودپس زمانی که حواسم نبوده 

یه دست کت و شلوار شیک مشکی رنگ پوشیده بود که بدجوری توی تنش قشنگ 

 .می گفت

 .ماهم به تبعیت از بهزاد بلند شدیم و باهم به سمت خروجی حرکت کردیم

دوباره همون ون مشکی رنگی که دیروز سوارش شدیم پارک بود راننده درب باز کرد 

 .د بهزاد کنارم جا گرفتکه اول من سوار شدم بع
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 .ساسان هم مثل دیروز روبه روی منو بهزاد نشست

 .وقتی که ماشین حرکت کرد تازه متوجه شدم که ماهان همراهمون نیست

 با تعجب گفتم:عه مگه آقا ماهان با ما نمیاد؟

 .خیر در این قراداد حضور نداره-ساسان لبخند کوچیکی زد

 .سرم رو تکون دادم لبام رو جمع کردم به معنای فهمیدم

 :یه دفعه ای بهزاد سرش رو جلو آورد و آروم گفت

چی شد از اینکه نیومده ناراحت شدی خیلی باهاش جیک تو جیک شدی شهرزاد 

 ...خانوم

مضخرف نگو فقط یه سوال بود و اینکه خوب جیک تو -اخمام رو توی هم کشیدم

 جیک بشیم مشکلش چیه؟

تو توی قلعه من اسیری توی چنگال منی پس  با لحن خیلی جدی گفت:فراموش نکن

 .حق نداری غیر من با کسی صمیمی بشی

 .تو دیونه ای-باناباوری سرم رو تکون دادم

 .بعد سرم رو به طرف پنجره چرخوندم تا به این بحث مسخره خاتمه بدم

 .از گوشه چشم هم به ساسان نگاه کردم که دیدم داره با کنجکاوی مارو تماشا پیکنه

 بهزاد چشه به همکار خودش هم اعتماد نداره؟این 

 .بعد از چند مین ماشین نگه داشت که همه ازش پیاده شدیم

 .به روبه رو که نگاه کردم یه برج بلند باال روبه روم بود

 (روی یک تابلویی نوشته شده بود)شرکت تجاری و لوازم آرایشی آریامهر
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 ...کت آریامهر واالاوووو چرا اینقدر طوالنی یه کالم می نوشتی شر

 .به طرف وردی شرکت به راه افتادیم

 .بهزاد وسط قرار داشت و دوطرفش منو ساسان ایستاده بودیم

 .وقتی که داخل طبقه هم کف شدیم به طرف آسانسور حرکت کردیم و داخل شدیم

 .ساسان طبقه ششم رو فشار داد آسانسور حرکت کرد

 .متوجه سنگینی نگاهی شدم

رو چرخوندم که دیدم بهزاد به سرتاپام زل زده و داره تیپم رو کنکاش وقتی که سرم 

 .میکنه

 .دقت که کردم برق رضایت رو توی چشماش دیدم

 .خداروشکر حداقل از یه چیزی امروز راضی بود

 .وقتی که آسانسور به طبقه مورد نظر رسید اول بهزاد بعد من و بعد ساسان خارج شد

 ...(تیم روش نوشته بود)ریاستبه طرف دری که اونجا بود رف

 .ساسان در رو باز کرد و کنار رفت که بهزاد داخل بشه

 .وقتی که داخل شدیم یه سالن بسیار بزرگ بود که چند تا در داخلش قرار داشت

ساسان به طرف دختر جوونی که از قضا منشی شرکت بود رفت و باهاش هماهنگ 

 .کرد که با آریامهر قرار داریم

از چک لیست کردن گفت آریامهر منتظر ماست و به طرف دری رفت دختره بعد 

 .وقتی اطالع داد ماهم داخل شدیم

 .پا به داخل که گذاشتم متوجه اتاق بزرگی که سرتاسر شیشه بود شدیم
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یه اتاق با ست سفید کرم که یه میز در راس قرار داشت پسر جوونی پشت میز 

 .نشسته بود

 .مون اومدبا دیدن ما بلند شد و به طرف

 .با بهزاد ساسان دست داد که متوجه شدم این همون آریامهرِ

پس آریامهر...آریامهر...که می کردن همین این که خیلی بچه است من انتظار داشتم 

 .یه پیرمرد هاف هافوی بداخالق باشه

آریامهر روبه روی من قرار گرفت و گفت:پس کارفرما و مشاور جدید این لیدی زیبا 

 .تههستن درس

 لبخندی زدم که گفت:افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟

 .افتخاری هستم شهرزاد افتخاری-

 .با لبخند سرش رو تکون داد و اشاره کرد که بشینیم

 .روی مبل های چرم مشکی رنگی که درون اتاقش قرارداشت نشستیم

 خوب چی میل دارید؟-آریا مهر پشت میزش نشست

 .فرقی نمیکنه-بهزاد

آریامهر سفارش چهارتا قهوه رو داد وقتی قهوه ها رو آوردن آریا مهر نگاهی به ما 

 .انداخت روی بهزاد نگه داشت

 خوب جناب تهرانی باز اومدید که قراداد ببندید؟-آریامهر

 .درسته-بهزاد دستی به یقه کتش کشید

 .آقای تهرانی بنده چندین بار گفتم من با شما قرارداد نمی بندم-اریامهر
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 بهزاد باهمون لحن قد و محکمش گفت:می تونم دلیلش رو بدونم؟

کامال واضحه اگه تجارت دیگه ای غیر از لوازم آرایشی داشتم مطمئنن با -آریامهر

شما قرارداد می بستم چون شما شرکت فوق العاده عالی هستید اما در مورد لوازم 

 .آرایشی خیر نمی تونم

خوب شما چه -حن متعجبی به خودش گرفتساسان دستی به چونه اش کشید و ل

 مشکلی با شرکت ما دارید؟

بنده مشکلی با شرکت شما ندارم شرکت شما یکی از معتبرترین شرکت های -اریامهر

 .جهانِ اما خوب جنسی که از دوبی وارد شده رو من زیاد قبول ندارم

آدم یک  ساسان و بهزاد دیگه چیزی نگفتن مشخص بود که کالفه شدن و بحث با این

 .کالم و لجباز کامال بی فایده بود

 .بهتر دیدم منم حرفی بزنم و یک خودی نشون بدم

 ببخشید؟-صدام رو با یک تک سرفه صاف کردم

 .همه برگشتن بهم نگاه کردن

 آقای آریامهر بودید دیگه درسته؟-لبخند پررنگی زدم

 .آریامهر با تعجب گفت:بله

 دستان رو توی هم قالب کردم

 بدونم چرا اینقدر با اجناس دوبی مشکل دارید؟ میتونم-

 آریامهر سری تکون داد

بنده قبال با شرکتی قرارداد بستم که جنس های وارد شده از دوبی رو به من -

پیشنهاد داد اون جنس ها مرغوب نبودن که هیچ یه جنس بنجل و غیر قابل استفاده 
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لکه کلی ضرر به بنده وارد کرد بودن قرادادی که بستم نه تنها برای من سود نداشت ب

از اون روز به بعد دیگه با شرکت هایی که از دوبی جنس وارد میکنن قرارداد نمی 

 .بندم

چون شما قبال ضرر کردید دلیل نمیشه که به شرکت ما -دستی به گوشه لبم کشیدم

 .هم بدبین باشید

 یه تای ابروم رو بردم باال و ادامه دادم

 معتبره پس دلیلی نداره که با یه قرارداد آبکی اسم و شرکت ما یه شرکت کامال-

 اعتبارمون رو زیر سوال ببریم درست نمیگم؟

آریامهر با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد انتظار نداشت اینقدر محکم و با اقتدار 

 .جوابش رو بدم

 ...هه چی فکر کردی پسر جوون من شهرزاد افتخاری هستم نه برگ چغندر

 .سرجام بلند شدم و با عشوه به طرف صندلی آریامهر حرکت کردمبا لبخند از 

 .متوجه نگاه پراز تعجب و هرز آریامهر به روی هیکلم شدم

 .توجه ای نکردم و کنار صندلیش ایستادم

چندتا از لوازم آرایشی هایی رو که همراهم بود از توی کیفم در آوردم و روی میز 

 .آریامهر قرار دادم

 لوازم ها و بعد به من نگاه کرد و گفت:خوب یعنی چی؟آریامهر اول به 

این لوازم آرایشی رو که شما می بینید همون اجناسی هستند که ما از دوبی وارد -

 .کردیم
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آریامهر رژ لب رو از روی میز برداشت و با پوزخند گفت:بله و جنس های مرغوبی 

 ...نیستند پس نتیجه میگیریم که

 وسط حرفش پریدم

در اشتباه هستید اجناسی رو که روی میز شما قرار داره من از اون ها  که کامال-

 استفاده می کنم حتی در گریم امروزم...شما مشکلی در چهره بنده می بینید؟

کمی صورتم رو جلو بردم.صبامهر به صورتم دقیق شد و بعد اون چشمای هیزش رو 

 .روی لبام نگه داشت و به آرومی گفت:خیر مشکلی نیست

ایستادم و با عشوه گفتم:و اینم در نظر بگیرید آقای آریامهر یه بانو زیباییش از  صاف

هرچیزی براش مهمتره پس از اجناسی استفاده می کنه تا زیباییش رو دوچندان کنه 

 این طور نیست؟

آریامهر بدون اینکه حرفی بزنه از توی کشور میزش دوسه تا برگه در آورد از سرجاش 

 .شد من یک قدم به عقب بردارمبلند شد که باعث 

نگاهش رو از من گرفت و به سمت بهزاد و ساسان رفت برگه ها رو جلوی بهزاد 

 .لطفا این رو مطالعه کنید برگه قرارداده-گذاشت

با تعجب بهش نگاه کردیم که ساسان گفت:مگه شما نگفتید که با ما قرارداد نمی 

 بندید؟

شنیدم دیدم بد نیست یه اشتراک کاری با هم چرا اما با حرفایی که امروز -آریامهر

 .داشته باشیم

 .بهزاد لبخند کجی زد و بعد از خوندن قرارداد امضاش کرد و مقابل اریامهر ایستاد

 .باهم دیگه دست دادن که بهزاد گفت:امیدوارم این قرارداد به نفع هردومون باشه
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 .حتما همین طوره-آریامهر

گفت:بهتون تبریک میگم خانوم افتخاری این بعد به طرف من برگشت با لبخند 

 .قرارداد به یومن حضور شما بسته شد

 ...لبخندی زدم و سرم و کمی خم کردم که چشمم افتاد به قیافه عصبی بهزاد

وا چته دیوانه بیا خوبی کن این همه فک زدم به خاطر این قرارداد که آخرم آقا بهزاد 

 .اخم تخم کنه برام قیافه بگیره

 .اخمام رو توی هم کشیدم و نگاهم رو به پنجره سوق دادممن هم 

 :داخل ماشین نشسته بودیم که یه دفعه بهزاد گفت

 .یه گوشه نگه دار من پیاده میشم

 .جایی قرار داری بهزاد-ساسان

 .نه میخوام قدم بزنم-بهزاد سرش رو پایین انداخت

 ...آخه آقا شما بدون محافظ-راننده

 .ه تو مربوط نیست همین که گفتمب-بهزاد وسط حرفش پرید

 .راننده بیچاره با ترس چشم آرومی گفت و گوشه ای از خیابون نگه داشت

آقا و خانوم رو میرسونی هتل خودت -بهزاد قبل از اینکه پیاده بشه رو به راننده کرد

 .هم همون جا میمونی

 .ه شدبعد نیم نگاهی به طرفم انداخت که متوجه منظورش شدم و از ماشین پیاد

 .وقتی که ماشین حرکت کرد تازه متوجه جای خالی بهزاد شدم

 .نمیدونم چرا ولی احساس خفگی کردم یه جورایی به بودنش عادت کرده بودم
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 .نبود بهزاد بدجوری روی دلم مونده بود احساس غریبی می کردم

 .بهزاد هرچی که بود بازم وجودش برام ضروری بود

 .مثل یه کوه بهش تکیه کرده بودمبا همه اخم و تخم هاش بازم 

چند روزی بود که یه حس جدید توی دلم خونه کرده بود یه حس نو هرچقدر که 

 .سعی می کردم سرکوبش کنم بازم در حال ریشه دواندن بود

*** 

 بهزاد

وقتی که ماشین از دیدم محو شد دستم رو داخل جیبم کردم و آروم شروع به قدم 

 .زدن کردم

 .شدم جایی که بهار عاشقش بودوارد باغ گلها 

هر دفعه که به اصفهان سفر می کردیم اولین جایی رو که باید می رفتیم همین باغ 

 .گلها بود

 .توی این دشت پر از گل توی این جاده زیبا توی ذهنم توی این دنیا فقط بهار کم بود

ی دلم براش تنگ شده بود خیلی زیاد...برای خنده هاش...شیطنت هاش...دلم م

 .خواست اآلن اینجا بود تا باهم توی این باغ رنگارنگ قدم می زدیم

 .نگاهی به گلهای دور اطرافم انداختم

خیلی وقت پیش این باغ برام مثل بهشت بود اما اآلن حتی این مکان رنگارنگ هم 

 .برام هیچ معنایی نداره

 .دنیای من خاکستری رنگ شده خالی از هر احساسی

 دلتنگ یعنی من"
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 هرجا پِیت رفته بودم

 دلتنگ برگشته بودم

 آشفته خسته انگار

 "از جنگ برگشته بودم

 .نمیدونم چند ساعت اونجا بودم که با تاریک شدن هوا به خودم اومدم

 .باغ داشت در تاریکی مطلق فرو می رفت و کم کم خلوت خلوت تر می شد

 .راه خروج رو در پیش گرفتم و از باغ خارج شدم

 .نگ بزنم راننده بیاد دنبالم اما یادم اومد که هنوز دل تنگم آروم نشدهمی خواستم ز

گرچه که این قلب زمانی آروم میگیره که انتقام روزای سختی رو که کشیدم بگیرم اما 

 .چه کنم که بازم به یاد بهارم باید از شخصیت جدیدم هم دست بکشم

 .ی درب هتل دیدمشروع کردم به قدم زدن اینقدر قدم زدم که خودم رو جلو

 .نفس عمیقی کشیدم و آروم در رو به داخل هل دادم و خودم هم داخل شدم

نگاهی اجمالی به افراد در رفت آمد انداختم و در آخر به ساعت روی دیوار سوق دادم 

 .که عقربه ها نیمه شب رو نشون می داد

 .اوه من این همه ساعت بیرون بودم باور نکردنی بود

 .آسانسور رفتم و داخل شدمآروم به سمت 

 .طبقه مورد نظر رو زدم و به دیوار شیشه ای آسانسور تکیه دادم و چشمام رو بستم

 .خسته بودم خسته تر از هر زمان دیگه ای

 .وقتی آسانسور ایستاد خارج شدم و به طرف اتاق قدم برداشتم
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 .وصل شده بود پاهام توانای راه رفتن رو نداشت انگاری وزنه ای سنگین به هر کدوم

بهزاد چت شده پس کجا رفت اون مرد محکم که دیگه هیچ چیز هیچ کس نمی 

 .تونست از پا درش بیاره

نفس عمیقی کشیدم و به سختی خودم رو به در اتاق رسوندم و با کلید در رو باز 

 .کردم

در که باز شد به داخل قدم گذاشتم که دیدم تاریکی همه جا رو فرا گرفته و تنها 

 .ی که باعث دیدن شدن اطراف میشد نور آباژور بودنور

کتم رو از تنم در آوردم و دکمه های پیرهنم رو باز کردم که چشمم افتاد به شهرزاد 

 .که گوشه ای از تخت در خودش مچاله شده بود

 .پیرهنم رو از تنم کندم و به طرف تخت رفتم

متوجه تکون  پشت شهرزاد روی تخت نشستم و کمی روی شهرزاد خم شدم که

 .خوردن پلکش شدم اما چشمش رو باز نکرد

 .پس خانوم بیداره اما داره انکار میکنه

تکه ای از موهاش رو که روی صورتش افتاده بود رو کنار زدم و آروم کنارش دراز 

 .کشیدم

دوباره مثل شب گذشته دستم رو دور شکمش حلقه کردم و آروم به سمت خودم 

 .کشیدمش

توتستم بغلش نکنم انگاری بدون حضورش خواب به چشمام نمی  نمیدونم چرا نمی

 .اومد

 .شده بودم مثل بچه ای که بدون بغل کردن عروسکش خوابش نمیبره
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 وقتی که در آغوش کشیدمش نفس عمیقی کشیدم و عطر تنش رو به مشام کشیدم

 .یه حس خاصی به این دختر داشتم یه حس ناب که تا حاال به هیچ دختری نداشتم

ه حس مالکیت یه حسی که دلم میخواست روش سرپوش بزارم چون سرانجام ی

 .خوشی برای من نداشت

 .کم کم چشمام گرم شد بعد از مدت ها با آرامش به خواب رفتم

*** 

 شهرزاد

 .پشت پنجره ایستاده بودم و بیرون رو تماشا می کردم

تیم تا اآلن از چندساعت پیش که بهزاد از ماشین پیاده شد و ما به هتل برگش

 .برنگشته

نگرانش بودم اونم خیلی زیاد این ها هم فقط به خاطر حسی بود که تازگی ها به بهزاد 

 .پیدا کرده بودم

 .می دونستم دارم دچار احساسی میشم که برای من خیر و خوشی نداره

 .اما دست خودم نبود وقتی نزدیکش می شدم ضربان قلبم زیاد می شد

 .دیدم ساعت ده رو نشون میده به ساعت که نگاه کردم

 اوووف این مرتیکه کدوم گوری رفته اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی؟؟؟؟

 .نه دیوانه مگه بچه است که براش اتفاقی بی افته

 .تصمیم گرفتم به لعابی هتل برم تا فکر خیال کمتر به سراغم بیاد

 . بیرون اومدم یه مانتوی سری سری پوشیدم یه شال هم سرم انداختم از اتاق
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 .به طرف آسانسور رفتم و آروم داخل شدم

 .دکمه هم کف رو زدم و منتظر موندم که برسه

 .وقتی آسانسور ایستاد در رو به بیرون هل دادم و خودم هم خارج شدم

به طرف لعابی هتل حرکت کردم که دیدم ساسان روی مبل نشسته و به یه نقطه خیره 

 .شده

 .و باال سرش ایستادم آروم به طرفش حرکت کردم

 .حضورم رو که احساس کرد سرش رو بلند کرد

وقتی که منو دید اومد از سرجاش بلند بشه که سریع تر گفتم؛خواهش میکنم راحت 

 .باشید

 .حالت نیمخیزی رو که گرفته بود جمع و جور کرد و دوباره روی مبل نشست

 .روی مبل روبه روش نشستم و نگاهی به سمتش انداختم

 از اتاق بیرون اومدید؟-انساس

 .حوصله ام سر رفته بود گفتم بیام یه هوایی بخورم-لبخندی زدم

 .ساسان سکوت کرد و چیزی نگفت

 .سکوتی به وجود اومد که انگار هیچ کدوم قصد شکستنش رو نداشتیم

 یه دفعه ساسان بی مقدمه پرسید

 میتونم یه سوال بپرسم؟-

 .البته-نگاهی به سمتش انداختم

 رابطه بین شما و بهزاد چیه؟-رو با تک سرفه ای صاف کرد صداش
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 از سوال ناگهانیش توی شوک رفتم نمی دونستم چی بگم اصال چی داشتم که بگم؟

 .خنده مصلحتی کرد و گفتم:خوب مشخصه من مشاور کاری بهزادم

 .یه مشاور کاری اینقدر با رئیسش صمیمی نمیشه-ساسان

 .م بازرسی می کرد انگار مجرم گرفتهکالفه شده بودم مثل بازجوها از

 دستی به گوشه ابروم کشیدم

 منظورتون از این سوال ها چیه به کجا میخواین برسید از این پرسش ها؟-

ساسان تند و سریع گفت:بخدا من منظور بدی از مطرح کردن این سوال ها نداشتم 

د رو بادختری حتی نظر بدی هم نسبت به شما ندارم خانم...فقط چون تا حاال بهزا

 .ندیدم خوب برام جای تعجب داره

خوب من مهمان خونه آقا بهزاد هستم همینطور مشاور -لبام رو با زبونم خیس کردم

 .کاری ایشون

 ساسان با تعجب گفت:مهمان؟یعنی شما توی عمارت بهزاد زندگی می کنید؟

 .درسته من دختر یکی از آشناهاشون هستم-

 .ببخش خودت شاهدی که مجبورمخدایا منو به خاطر دروغام 

 .ساسان سری به معنای فهمیدن تکون داد

 دیدم اگه منم چیزی نپرسم از فضولی میمیرم برای همون پرسیدم

 .اشکال نداره منم یک سری سوال بپرسم-

 .خیر راحت باشید-ساسان

 .شما و بهزاد فکر کنم خیلی باهم صمیمی باشید-کمی روی مبل جابه جاشدم
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 چطور مگه؟-باال انداخت ساسان ابرویی

آخه تا حاال ندیدم کسی بتونه اینقدر با بهزاد راحت باشه یعنی اصال اجازه همچین -

 .کاری رو نداره

درسته من دوست صمیمی و البته شوهر دختر عمه اش -ساسان تک خنده ای کرد

 .هستم

 .اسم دختر عمه چندبار توی سرم صدا داد

 ه بود؟نکنه همون دختره که به عمارت اومد

 ...آهان پگاه آره خودش

 باتعجب گفتم:شماهمسر پگاه جونی؟

 بله مگه می شناسین؟-ساسان

اره معلومه باهاش توی عمارت اشنا شدم چندباری هم زنگ -لبخند گله گشادی زدم

 .زد عمارت باهم حرف زدیم خیلی دختر گلی

 .ساسان لبخندی زد و گفت:در گل بودنش که شکی نیست

ساسان اختالت کردم در کل پسر آقا و محجوبی بود کامال برعکس چندساعتی رو با 

 .بهزاد

خوب دیگه بنده برم از هم صحبتی با شما خیلی -بادیدن ساعت از سرجام بلند شدم

 .مفتخر شدم

ساسان هم از سرجاش بلند شد و دستش رو به معنای احترام روی سینه اش گذاشت 

 .ور بانوو با حالت خیلی مودبانه ای گفت:منم همینط

 .شب بخیری گفتم و به طرف اتاق رفتم
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وقتی به داخل اتاق رسیدم با کلید زاپاسی که از کارکنان هتل گرفته بودم در رو باز 

 .کردم و داخل شدم

 .نگاهی به دورتا دور اتاق انداختم اما خبری از بهزاد نبود

 .سری تکون دادم و مانتو شالم رو در آوردم

 .اد کردم و دستم رو داخلشون بردم و تکون دادمموهام رو از حصار کش آز

آزادانه روی شونه هام ریختم و به طرف آباژور رفتم و روشنش کردم و چراغ رو 

 .خاموش کردم

 .به طرف تخت رفتم و زیر پتو خزیدم

نیم ساعتی بود که روی تخت دراز کشیده بودم اما مدام از این پهلو به اون پهلو می 

 .شدم

 .خواب به چشمام نمی اومدهرکار می کردم 

 .باصدای چرخش کلید توی در باعث شد چشمام رو ببندم

 .آروم و خیلی نامحسوس الی پلکام رو باز کردم

 .بهزاد داخل اتاق شد نگاهی به دوربرش انداخت

 .بادیدنش نفسی از سر آسودگی کشیدم خدارو شکر که اومد

 .زکرد و اون رو از تنش در آوردبهزاد کتش رو از تنش کند و دکمه های پیرهنش رو با

 .به طرف تخت اومد که چشمام رو محکم روی هم فشار دادم

 .نمی خواستم بفهمه که بیدارم می ترسیدم باز بخواد اذیتم کنه

 .پشتم به طرفش بود اما با باالپایین رفتن تخت متوجه شدم کنارم روی تخت نشسته
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 .تره ای از موهام رو از روی صورتم کنار زد

وم کنارم دراز کشید یه دفعه ای دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به طرف آر

 .خودش کشید

 .چشمام تا حد ممکن باز شد.نفسم گرفت اما نه از خفگی بلکه از حضور و بغل بهزاد

 .تپش قلب گرفتم و بدنم داغ شد کم کم نفهمیدم چی شد که خوابم برد

*** 

 بهزاد

 .ماهان و ساسان سوار ماشین شدیمازشرکت زدیم بیرون و همراه 

 .برای این قرارداد شهرزاد رو با خودم نیاورده بودم

 .ماهان به جاش اومد و خداروشکر که باهامون قرارداد بستن

با این دوتا قراردادی که بسته شد وضع مالی شرکت تا حدبسیاری باال میره و در 

 .جایگاه خیلی خوبی قرارمیگره

دم که با صدای ساسان نگاه از پنجره ماشین گرفتم و بهش چشم به بیرون دوخته بو

 .زل زدم

 .دیشب با شهرزاد حرف زدم-ساسان

با کنجکاوی بهش خیره شدم دوست داشتم بدونم در مورد چه موضوعی باهم صحبت 

 .کردن

 خوب؟-

 .می گفت که دختر دوست شماست و چند وقتی رو مهمون خونه جعنابعالی-ساسان
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 .درسته-

 شک پرسیدساسان با 

 کدوم دوستت که دختر به این سن داره؟-

 .چشمم افتاده به ماهان که داشت با کنجکاوی به ما نگاه می کرد

می.دونستم که ماهان به شهرزاد نظر داره این رو میتونم از توی چشماش بخونم اما 

خیال واهی و پوچی رو داره توی سرش پرورش میده چون که شهرزاد اسیر دستای 

 .گز از چنگالم خارج نمیشهمنه و هر

 .سرم رو به طرف پنجره چرخوندم و گفتم:تو نمی شناسیش

 .با این جواب مختصرم به این بحث مسخره خاتمه دادم

 .ساسان با اینکه قانع نشده بود اما دیگه بحث رو ادامه نداد

 .وقتی به هتل رسیدیم بی هیچ حرفی به طرف اتاق رفتم

رزاد رو هنوز توی رخت خواب ببینم اما با دیدن جای داخل که شدم انتظار داشتم شه

 .خالیش تعجب کردم

 .چشم گردوندم و اتاق رو یک نظر گذروندم اما نبود

 .در رو بستم و اروم و باشک به طرف سرویس بهداشتی و حمام رفتم

 .دستگیره رو پایین کشیدم و داخل حمام شدم اما اونجا هم نبود

 .لعنتی میدونم که فرارکرده اخمام خود به خود رفت توی هم

 .با سرعت از اتاق خارج شدم و به طرف ماشین رفتم

 .سویچ رو از دست راننده گرفتم و پشت رول نشستم



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

131 

 

 .لعنتی من به این دختره نیاز دارم.باسرعت داشتم رانندگی می کردم

به هرجای دیدنی و غیر دیدنی اصفهان سر زدم به ترمینال ها فرودگاه بیمارستان ها 

 .هم سر زدم اما نه نبود آب شده بود رفته بود توی زمین

 .دیگه مطمئن شدم تا چشمم رو دور دیده فلنگ رو بسته زده به چاک

یه گوشه پارک کردم خون خونم رو میخورد بهزاد احمق چطور ازش غافل شدی نباید 

 .بهش اعتماد می کردی

 .مشتم رو محکم روی فرمون فرود آوردم

و نداره بره حتما رفته پیش همون پدرش آره درسته وقتی برگردم اما اون که جایی ر

مشهد میرم دنبالش اما چنان بالیی به سرش بیارم که روزی هزار دفعه آرزوی مرگ 

 .کنه

 .باید یادش بمونه دور زدن بهزاد چه تاوان سختی رو در پیش داره

 .دوباره استارت زدم و به طرف هتل حرکت کردم

 .تم رو از تنم در آوردم و روی مبل پرت کردمداخل اتاقم شدم و ک

 .دو دکمه اول پیراهنم رو بازکردم و پشت پنجره ایستادم

 .رونشون میدن 9به ساعت مچی توی دستم نگاه کردم که دیدم عقربه های ساعت 

یه دفعه صدای چرخش کلید توی در به گوش رسید بعد از اون هم در باز شد و کسی 

 .گذاشتپاش رو داخل اتاق 

متوجه شدم که شهرزاد برگشته چون تنها کسی که کلید داره اونه واال در با کارت 

 .مخصوص بازمیشه

 یعنی اون فرارنکرده پس تا اآلن کدوم گوری به سر می برده؟
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 .به بیرون نگاه می کردم و کوچک ترین حرکتی به سمتش نکردم

*** 

 شهرزاد

بهزاد با یکی از شرکت ها قرارکاری  صبح که از خواب بلند شدم یادم اومد امروز

 .داشت

 .یه تکونی به خودم دادم و به طرف سرویس بهداشتی حرکت کردم

وقتی عملیات مورد نظر رو انجام دادم از سرویس خارج شدم و سفارش یه صبحونه 

 .تپل رو دادم

وقتی که با صبحونه خوردن خودم رو تا خرخره خفه کردم بهتر دیدم آماده بشم برم 

 .رونبی

برم یه چرخی این دو اطراف بزنم به هرحال از این آقا بهزاد که آبی گرم نمیشه منو 

 .فقط واسه حمالی با خودش آورده

 .حاال که نیست منم از نبودش سوءاستفاده می کنم و یادی از خاطراتم می کنم

 .سریع یه تیپ اسپرت زدم و با برداشتن کلید از هتل بیرون زدم

 .ی هدف روی سی سه پل قدم می زدمساعت ها بود که ب

 .یاد زمانی افتادم که باخانواده ام سفر می کردیم

 .چقدر خانواده شادی بودیم چقدر دنیا قشنگ بود

 .نمیدونم کدوم از خدابی خبری سایه شومش رو روی خوشبختی ما انداخت

یه نگاه به آسمون انداختم که دیدم تاریک شده ستاره ها در حال چشمک زدن به 

 .من هستن
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 .ایتقدر غرق خاطراتم بودم که تاریک شدم هوا رو اصال حس نکردم

 به خانومی که کنارم ایستاده بود گفتم:ببخشیدخانم ساعت چنده؟

 .هشت-زن نگاهی بهم انداخت

چشمام خودبه خود گرد شد ای وای من می خواستم تا قبل از اینکه بهزاد برگرده 

 .هتل باشم

 .تشدوست نداشتم سوژه بدم دس

 .سریع حرکت کردم و دستم رو برای اولین تاکسی بلند کردم

 .سوارشدم و آدرس هتل رو دادم

 .وقتی رسیدم کرایه تاکسی رو با خرده ریزه هایی که جمع کرده بودم حساب کردم

 .سریع وارد هتل شدم

 .اینقدر عجله داشتم که بدوبدو به طرف راه پله رفتم

 .وقتی پشت در رسیدم نفسی گرفتم

 .بقدری که برای رسوندن به اتاق خودم رو هالک کردم به نفس نفس افتادم

 .آروم با کلید در رو بازکردم و پام رو به داخل گذاشتم

تمام اتاق رو از زیر نگاهم گذروندم که چشمم افتاد به بهزاد که پشت پنجره ایستاده 

 .بود و بیرون رو تماشا می کرد

 .د نور لوستر بودتنها نوری که اتاق رو روشن می کر

 .در رو بستم و آروم چند قدم به جلو حرکت کردم

 صدای آروم بهزاد به گوشم خورد
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 فکر نمیکنی برای اومدن یکم زوده؟-

 .چیزی نگفتم که به طرفم برگشت و خونسرو بهم زل زد

 .این خونسردی و آرومیش کالفه ام می کرد و رعشه به تنم مینداخت

 .طوفان وقتی دید جواب نمیدم جلو اودمد میدونستم این آرامش قبل از

 آروم گفت:گفتم کجا بودی؟

 با لکنت گفتم:خوب م...من چیزه...آخه؟

 توچی؟-بهزاد

 .نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم

 .رفته بودم بیرون-

 .بهزاد ابرهاش رو باال فرستاد و به طرفم قدم برداشت

 چی گفتی؟-دو دو میزد دقیق روبه روم ایستاد و زل زد توی چشمام که

اگه بگم نترسیدم دروغ گفتم چشماش سرخ شده بود رگ گردنش داشت منفجر می 

 .شد

 .آروم گفتم:رفته بودم بیرون یه دوری بزنم

یه دفعه بهزاد دستش رو بلند کرد و چنان توی صورتم فرو اورد که یه طرف صورتم 

 .کج شد و روی زمین پرت شدم

 دهنم احساس کردمشوری و طعم گس خون رو توی 

 .شوکه دستم رو روی صورتم گذاشتم که رده خون روش خودنمایی کرد

 اشک توی چشمام جمع شد آخه مگه من چیکار کرده بودم که سزای کارم کتک بود؟
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یه دفعه بهزاد به طرفم خیز برداشت و موهام رو از روی شالم چنگ زد و از روی زمین 

 .بلندم کرد

 .آورد که احساس می کردم داره از ریشه کنده میشهبقدری به موهام فشار می 

 .دستم رو روی سرم گذاشتم تا از شدت دردش کم کنه

 .سرم به عقب خم شده بود و درد خیلی بدی توی سرم پیچیده بود

 بهزاد توی صورتم غرید

بهت گفته بودم که از دروغ بدم میاد اما باز سعی می کنی که این کار رو بکنی -

 آرررره؟

 .آخری رو چنان فریاد زد که چشمام رو لحظه ای از ترس بستمآره 

بعد از مکث کوتاهی با عصبانیت محکم هلم داد که به زور تعادلم رو حفظ کردم که 

 .زمین نخورم

 .به طرفش برگشتم و با صداقت گفتم:اما من راستش رو گفتم

وب پول بهزاد با خشم گفت:خفه شو من که می دونم می خواستی فرار کنی اما خ

نداشتی برای همون چاره ای جز برگشتن نداشتی بسه هرچی بهت بها دادم از این به 

 .بعد باهات مثل یک کنیز رفتار می کنم خوبی به توی گربه صفت خیانتکار نیومده

 .بغض بزرگی توی گلوم گیر کرد

 .باورم نمی شد منکه کاری نکرده بودم اما متهم به خیانت کاری شده بودم

ته هیچ اشتباهی انجام نداده باشی اما کسی باور نکنه و بخوان بهت تحمیل خیلی سخ

 .کنن و همش تهمت بزنن



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

136 

 

اما نه شهرزاد توباید محکم باشی تو روزای سخت تر از این پیش روت داری تو که 

 کاری نکردی که بخوای بترسی و احساس پشیمونی کنی؟

 .با قدم های محکم به سمت بهزاد رفتم

نیت گفتم:دیگه بسه...بسه هرچی گفتی من هم ساکت موندم...بسه باخشم و عصبا

هربار منو با حرفات تحقیر کردی و من دم نزدم مگه من چیکار کردم غیراز اینه که از 

 بی کسی به تو پناه آوردم؟

 .بهزاد با ناباوری بهم خیره شده بود فکرش رو هم نمی کرد که اینقدر عصبی بشم

 دمیه نفس گرفتم و ادامه دا

من امروز رفتم بیرون یک گشتی بزنم چون یادی بکنم از خانوادم چون این حق منه -

آره درست من اسیرم...اسیر دستای تو ولی یک بار بفهم که من هم یه آدمم انتظاراتی 

 .از این دنیا دارم

اما تو نمی فهمی چون تو یه آدم سنگدلی چون نمیتونی بفهمی وقتی بهت تهمت 

 .یدا می کنیمیزنن چه حالی پ

 .بغضی که به گلوم چنگ زد مانع از ادامه حرفم شد

 .بایادآوری بدبختی هام بغضم سرباز کرد و اشکام پشت سرهم روان شدن

بهزاد روبه روم ایستاد دستش رو بلند کرد که چیزی بگه اما لحظه آخر پشیمون شد 

 .و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت

 .انگاری دوباره اکسیژن به ریه هام برگشتبا خارج شدن بهزاد از اتاق 

 .بلند شروع کردم به گریه کردن

 .موهام رو مثل دیونه ها می کشیدم و جیغ می زدم
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 .دوباره بی خانواده بودنم رو توی سرم زدن

 .حق نبود که سیلی ناحقی به صورتم اصابت کنه

 .اونم به خاطر کار نکرده به خاطر گناه انجام نداده

 .کردم که کم کم بی حال شدماینقدر گریه 

*** 

 .با نوری که توی چشمام خورد آروم الی پلکام رو باز کردم

 .کش و قوسی به بدنم دادم که بایادآوری اتفاقات دیشب سیخ سرجام نشستم

 .دیدم روی تخت خوابیده بودم

 اِوا من که دیشب روی زمین خوابم برده بود پس چجوری سراز تخت خواب درآوردم؟

 .به دوربر انداختم که دیدم بهزاد پشت پنجره ایستاده و داره سیگار میکشهنگاهی 

بادیدنش تکون محکمی خوردم و ضربان قلبم شدت گرفت هنوز عصبانیت و سیلی 

 .که بهم زد توی سرم اکو می شد

 .سنگینی نگاهم رو که حس کرد سرش رو چرخوند و بهم زل زد

 .تروی پاشنه پا چرخید و کامل به طرفم برگش

 بادیدن چشمای یخ زده و بی حسش سرم رو انداختم پایین که صداش به گوشم خورد

 .بلندشو حاضرشو-

 .بشن نگاه کردم نتونستم مانع تعجب بیش از حدم بشم

 با کنجکاوی پرسیدم

 بریم؟مگه قرارنیست شب حرکت کنیم؟-
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د بهزاد پک محکمی به سیگارش زد و همونطور که دودش رو از دهنش خارج می کر

گفت:مگه دیشب نگفتی دلم برای خانوادم تنگ شده؟امروز میریم بیرون تا رفع 

 .دلتنگی کنی

 .همونطور که داشت از در خارج میشد گفت:زودتر آماده شو پایین منتظرتم

 .بعد از در خارج شد و در رو بهم کوبید

 .مات مبهوت داشتم به در بسته شده نگاه می کردم

می خواد منو ببره بیرون؟باورم نمیشه نه به رفتار هان چی شد اآلن بهزاد گفت 

 .دیشب حرفای زجرآورش نه به رفتار صبح اخالق خوشش

 چرا این آدم اینقدر رفتارش ضد نقیضِ

 چرا نمی تونم بفهمم چی توی اون کله اش می گذره؟

 .باورم نمی شد که بهزاد به خاطر من بخواد برنامه های امروزش رو کنسل کنه

 .ندارم بگم از این محبت بی جاش می ترسیدمدروغ که 

 .از اینکه من رو به عنوان مشاور انتخاب کنه وحشت دارم

 .از اینکه چه چیزی توی اون سرش در حال دوران هست هراس دارم

بهزاد محض رضای خدا این همه لطف به من نمی کنه حتما منظوری از این کاراش 

 .داره

 .خواد از اینی که هستم بدبخت تر بشم هرچی که هست خدابخیر کنه دلم نمی

یه صدایی درونم نهیب زد که بعدا هم میتونم به این موارد فکر کنم بهتره زودتر 

حاضربشم تا بتونم از این لحظات استفاده کنم چون مطمئنن باید توی خواب ببینم که 

 .بتونم بیرون برم
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پوشیدم و آرایش سریع بلند شدم و بعد از شستن دست صورتم یه مانتو شلوار 

 .مختصری کردم

 .وقتی از چهره خودم راضی شدم از اتاق خارج شدم

خداروشکر که بهزاد به خاطر منافع خودش هم که شده یکم به سر وضع من رسید 

 .واال باید مثل این بیچاره های فلک زده میگشتم

 .بهزاد توی لعابی منتظرم بود

توجه به من به طرف درب خروجی به سمتش رفتم که بادیدن من بلند شد و بدون 

 .حرکت کرد که مثل یک بره مطیع دنبالش حرکت کردم

بهزاد ریموت ماشینی رو از جیبش در اورد قفل گرند ویتارایی که کنار خیابون پارک 

 .بود باز کرد

 .وا این ماشین رو از کجا آورده حتما کرایه کرده

 .بهزاد به طرف در طرف راننده رفت و پشت رل نشست

 .نم به طرف ماشین حرکت کردمم

اول به ذهنم رسید که بهزاد اذیت کنم و پشت بشم اما دیدم ارزش نداره روزم رو 

 .خراب کنم

درضمن جرعت این کار هم ازم سلب شده بود از خشم بهزاد تا سرحد مرگ می 

 .ترسیدم

 .آروم در جلو رو باز کردم و نشستم

*** 

 .دم زدن بودمتوی یکی از پارک های اصفهان در حال ق
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 .بیشتر جاها رو با بهزاد رفتم اآلن هم این آخرین جایی که دارم ازش لذت می برم

میدونم که بعد از اینکه برگردیم مشهد دیگه حق بیرون رفتن از عمارت ندارم برای 

 .همون داشتم از ثانیه به ثانیه این لحظه های ارزشمند کمال استفاده رو می کردم

نمی شد و منو تنها ول می کرد اما می دونستم یه جایی ایستاده و بهزاد با من همراه 

 .منو زیر نظر داره تا دست از پا خطا نکنم

اشکال نداره مهم نیست آخه بهزاد نمی دونه که من به جز خونه اون جایی رو ندارم 

 .که برم

 ...ذهنم پرکشید به طرف خانوادم

کرد...کجایی ببینی که مثل یک کاال از این دست مامان کجایی ببینی که بابا منو رها 

 ....به اون دست فروخته میشم

 ...کجایی ببینی دخترت از بی کسی رو آورده به یه پسر غریبه و نامحرم

 .همینطور در حال قدم زدن بودم که یه دفعه حضور کسی رو کنارم احساس کردم

ره با لبخند بهم نگاه سرم رو که چرخوندم دیدم پسر جوونی کنارم ایستاده و دا

 .میکنه

 .با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم

 :سرم رو به جهت مخالف چرخوندم که گفت

 .خواهش می کنم زیاد وقتتون رو نمی گیرم

 .نمی دونستم چیکار کنم می ترسیدم هرآن بهزاد سر برسه و این یعنی واویال

 .نوممی ش-به طرف پسره چرخیدم
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خوشحال -پسره دستش رو توی جیبش برد و کارتی بیرون آورد به طرفم گرفت

 .میشم باهم آشنا بشیم

 .اما من عالقه ای ندارم-یه نگاه به کارت توی دستش و یه نگاه به خودش انداختم

 .بعد راهم رو کشیدم و کمی دور شدم

 نبود اما مگه دست بردار بود مثل کنه چسبیده بود بهم و ول کن ماجرا

 .اوضاعی بود واسه خودش از من انکار از اون یارو اصرار

کارت رو به طرفم گرفته بود هی اسرار می کرد بگیرمش که یه دفعه یه نفر دست 

 .پسره رو از پشت گرفت محکم تابش داد

 .به مصبب کار که نگاه کردم دیدم بهزاد این کار رو کرده

 .رنگم پرید بدنم شروع کرد به لرزیدن

خدایا بدبخت شدم حاال کی واسه این بهزاد توضیح بده که بابا بخدا تقصیر من وای 

 .نبود

 .چنان دست پسره رو تاب می داد که هرآن امکان داشت دستش بشکنه

 داشتی چه غلطی می کردی؟-بهزاد از الی دندونای کلیک شده اش غرید

 .پسره از درد سرخ شده بود چهره اش مچاله شده بود

 .رف بهزاد گفت:ولم کن روانی دستم شکستبی توجه به ح

 .د نشد تا نگی غلط کردم ولت نمی کنم-بهزاد

 .اما پسره سکوت اختیار کرد
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بهزاد انگاری از ساکت بودن پسره جری تر شد چون فشار محکمی به دستش وارد 

 .غلط کردم غلط کردم ولم کن-کرد که یه دفعه پسره بادرد نالید

ست پسره رو ول کرد اون یارو هم همونطور که دستش رو بعد از مکث کوتاهی بهزاد د

 .ماساژ می داد از ما دورشد

 .معلوم نیست دیگه چقدر جد آباد منو بهزاد رو مورد عنایت فحش هاش قرار داد

 .بهزاد نگاهش رو از پسره گرفت باخشم زل زد به من

نبود ساکت بودم و جرعت حرف زدن نداشتم ولی خوب از حق نگذریم تقصیر من 

 .پسره مثل کنه به من چسبیده بود

بسه هرچی از -بهزاد یک قدم بینمون رو پرکرد روبه روم ایستاد بازوم رو چنگ زد

 .صبح ولگردی کردی وقت رفتنِ

 .بعدم منو به جلو هل داد

 .خیلی بهم برخورد یعنی چی که ولگردی کردم خوبه خودش بهم گفت بریم بیرون

 .بدون هیچ حرفی به راه افتادم

*** 

 .دوروز از اومدمون به مشهد می گذشت

همه چی به حالت عادی برگشته بود یعنی من هنوز هم خدمتکار شخصی بهزاد بودم 

 .و فقط در مواقع خیلی ضروری و خاص حکم مشاورش رو داشتم

 .از زمانی که برگشته بودم اخالق بیگم باهام بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده

 .به این دختره فروختم که اینقدر با من سر لج دارهنمی دونم چه هیزم تری 

 .درحالی که به بهزاد میرسه نیشش تا بناگوش بازه اما اخم تخم هاش برای منه
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 .توی آینه نگاهی به خودم انداختم چقدر دنیا نامرده

 .چرا باید من در آن واحد این همه فالکت رو به جونم بخرم

..اما دلم میخواد فقط خانوادم کنار هم جمع نمیگم ثروت قبل رو به دست بیارم نه.

 .بشن اما دیگه غیر ممکنه

سری تکون دادم و تصمیم گرفتم تا از اتاق خارج بشم و برم یک کمکی به بقیه 

 .خدمتکارا بکنم

هرچی باشه منم یه خدمتکارم اون بیچاره ها چه گناهی کردن که سنگینی بار قلعه به 

 .ناین بزرگی رو تنهایی به دوش بکش

 .از اتاق خارج شدم واز پله ها پایین اومدم

با دیدن اردوان که روی مبل توی سالن نشسته بود غالب تهی کردم و ترس کل 

 .وجودم رو گرفت

 خدای من این اینجا چیکار میکنه؟؟؟

 .بقدری که از این آدم هوس باز هیز می ترسیدم از بهزاد ترس نداشتم

 .نگاه وحشی ترسناکش به من افتادیه دفعه اردوان سرش رو چرخوند اون 

 .با دیدن من چشاش برقی زد لبش به لبخند کریحی بازشد

 .سیخ سرجام ایستاده بودم و توان حرکت کردن نداشتم

 .یه دفعه اردوان از سرجاش بلند شد و به طرفم اومد

 .روبه روم ایستاد و صورتم رو یک نظر گذروند روی لبام زوم کرد

 ...فت:به به شهرزاد بانوبا همون لبخند چندش گ
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 .هیچی نگفتم که یکم به سمتم مایل شد که به خودم اومدم

سریع واکنش نشون دادم و اومدم از دستش فرار کنم که یه دفعه مچ دستم رو گرفت 

 .منو کشید طرف خودش

 .تعادلم رو از دست دادم و محکم پرت شدم توی بغلش

 .فشرددستش رو دوکمرم حلقه کرد منو محکم به خودش 

 .تمام استخوان هام در حال له شدن بود

صورت اردوان تو فاصله خیلی کمی از صورتم قرارداشت و نفس هاش به پوست 

 .صورتم کشیده می شد و حالم رو بد می کرد

 .سعی کردم از بغلش خارج بشم ولی المصب بدجوری منو به خودش منگنه کرده بود

 .بهتر از آغوش من پیداکنیزیاد ول نخور چون فکرنکنم آغوشی -اردوان

 :بعد با لحنی که مو به تن آدم سیخ می کردگفت

 .میدونی چقدر حالم خرابه

 .آروم گفتم:ولم کن

زمانی که برای اولین بار دیدمت یک -ازدوان بی توجه به حرفم با همون لحن ادامه داد

 .شب رویایی رو با تو تصور می کردم اما بهزاد گند زد به همه چی

هه پس بگو خوب سوختی دیگه -دیدم حال اردوان گرفته شده پوزخندی زدموقتی 

 آره؟

 .مثل اینکه حرفم به مزاجش خوش نیومد

 .فشار محکمی به کمرم وارد کرد که آخم در اومد



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

145 

 

از الی دندونای کلیک کرده اش گفت:میدونی چیه تا حاال چیزی نبوده که اردوان 

 .تو رو اسیر دستای خودم می کنم بخواد و به دستش نیاره شده باشه به زور

 .با این حرفش ترس کل وجودم رو فراگرفت

با شناختی که این چند وقت از اردوان به دست آورده بودم متوجه شده بودم که 

 .تعادل روانی درست حسابی نداره و هرکاری که بگی ازش برمیاد

 .وردشروع کردم به تقال کردن که یه دفعه صدای فرشته نجاتم به گوشم خ

 اینجا چه خبره؟؟؟؟-بهزاد

با دیدن بهزاد که توی چند قدمی ما ایستاده بود و با اخم غلیظی به منو اردوان نگاه 

 .می کرد دست از تقال برداشتم

اردوان بعد از مکث کوتاهی ولم کرد که منم فرصت رو غنیمت شمردم و به طرف اتاقم 

 .پرواز کردم

 .داخل اتاق شدم و به در تکیه دادم

 .به خاطر تند تند دویدنم نفس نفس می زدم

 .تکیه ام رو از در گرفتم و آروم به طرف تخت قدم برداشتم و روش ولو شدم

 .خدای من اردوان آدم خیلی وحشتناکیِ با دیدنش قالب تهی کردم

 اگه بخواد بالیی سرم بیاره من چه خاکی توی سرم کنم؟

 .یه دفعه ای در اتاقم بی هوا باز شد

اینکه بازم اردوان باشه باترس از روی تخت بلند شدم اما با دیدن پگاه که توی  با فکر

 .چهارچوب در ایستاده داره با لبخند بهم نگاه می کنه نیشم ناخودآگاه باز شد
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 .نمیدونم چرا ولی من عاشق این دختر بودم خیلی دختر خوبی بود

 .بدون اجازه داخل نمی شدمببخشید نمی دونستم توی کدوم اتاقی واال بی هوا -پگاه

 .نه عزیزم این چه حرفیه خیلی خوش اومدی-با لبخند به طرفش رفتم

 .ی کردیم و با پگاه روی تخت نشستمب*و*سباهم رو

نگاهی بهش انداختم که پگاه گفت:از روزی که دیدمت و چندبار که باهات تلفنی 

زیاد صمیمی نمی حرف زدم خیلی ازت خوشم اومده من ادمی هستم که با هرکسی 

 .شم اما خوب به نظرم تو فرق می کنی

 .مرسی عزیزم نظر لطفته-

 .سکوتی بینمون به وجود اومد

 یه دفعه پگاه بی مقدمه گفت:شهرزادد؟

 جانم؟-

 میتونم یه سوال بپرسم؟-پگاه

 .حتما-سری تکون دادم

 ه؟پگاه کمی این پا و اون پا کرد بعد از مکث کوتاهی گفت:بین تو...بهزاد چی

از سوال ناگهانیش خیلی تعجب کردم منظورش از این سوال چی بود یعنی چی که 

 بین منو بهزاد از چه قراره؟

 با تعجب پرسیدم

 .یعنی چی چیزی بین منو اون نیست-
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زمانی که برای اولین بار تورو دیدم بهزاد گفت که تو مشاور کاریش هستی توی -پگاه

 درسته؟سفر هم که با همسرم ساسان آشنا شدی 

 .سرم رو به معنای تایید تکون دادم

 پگاه ادامه داد

ساسان می گفت که تو دختر یکی از آشناهای بهزادی و چند روز پیش هم زمانی که -

به عمارت زنگ زدم از یکی از خدمتکارها شنیدم که تو مستخدم شخصی بهزادی 

 .اآلن من گیج شدم

 .سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم

 بگم آخه؟؟یعنی چی 

 پگاه دستش رو زیر چونه ام گذاشت سرم رو بلند کرد

 .بامن حرف بزن قول میدم حرفایی که اینجا زده بشه توی همین اتاق هم دفن بشه-

 برای چی میخوای از قضیه سر دربیاری؟-

بهزاد پسردایی من و یه جورایی برادر بزرگ من محسوب میشه از بچگی -پگاه

 .حق منه که بدونم داره دور برش چه اتفاقی میافته همیشه هوام رو داشته این

 .وقتی به حرفاش فکر کردم دیدم آره راست میگه

 .منم دلم می خواست که بایکی درد دل کنم و کی بهتر از پگاه

نمیدونم چرا ته دلم به این دختر حس خوبی داشتم وجودش رو بین این همه تنهایی 

 .نعمت الهی می دیدم

 .ف کردن ماجراشروع کردم به تعری



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

148 

 

از جایی که بهزاد منو به عنوان خدمتکار شخصیش وارد عمارت کرد بعد منو به عنوان 

 .مشاور کاریش انتخاب کرد همه و همه رو گفتم

 .وقتی حرفام تموم شد یه نگاه به پگاه انداختم

 .دیدم به یه نقطه خیره شده سخت در حال فکر کردنه

 حواست کجاست؟-دادمدستم رو جلوی صورتش تکون 

 .عجیبه-پگاه به خودش اومد و توی چشمام زل زد

 با تعجب گفتم:چی عجیبه؟

اینکه بهزاد چرا باید یه خدمتکار ساده رو مشاور شخصیش کنه و اون رو به -پگاه

 .سفر کاری ببره

 منم سرم رو تکون دادم

 .آره منم به همین شک کردم-

 .دا مراقب خودت باشیه دفعه پگاه دستم رو گرفت و گفت:توروخ

 واسه چی؟-

 پگاه سرش رو پایین انداخت

هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره مطمئنن بهزاد از این کارش منظوری -

 ...داشته یه هدف

آره حق با پگاه بود چطور ممکنه بهزاد با این همه تجهیزات به یه دختر بی خانواده 

 .لطف کنه یه جای کار میلنگِ

 یه چیزی رو میگم آویزه گوشت کن فهمیدی؟شهرزاد -پگاه
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 .سرم رو با ترس تکون دادم

پگاه با تاکید گفت:خیلی مراقب خودت باش بهزاد آدم خطرناکیه درسته برام عزیزه 

اما چند ساله که دیگه مثل گذشته نیست پس هرکاری از دستش برمیاد پس سعی 

 .کن مراقب باشی

 .حرفای پگاه رعب وحشت به دلم انداخت

ر خطرناک بودن بهزاد شک نداشتم اما شنیدن این حرفا اون هم از زبون دختر عمه د

 .اش باعث شد بیشتر به شخصیت بهزاد شک کنم

 .بعد از چند دقیقه پگاه رفت خونه اش و من توی اتاقم موندم

جرعت بیرون رفتن رو نداشتم فکر می کردم هنوز اردوان هست پس به نفع خودم 

 .نمی شدم بود که جلوش آفتابی

*** 

 بهزاد

 .در اتاقم زده شد که با اجازه من بیگم داخل اتاق شد

 .نگاهی بهش انداختم که نیشش تا بناگوش باز شد

نمی دونم چرا این دختره هر موقع به من میرسه یا نیشش باز میشه یا ناز کرشمه 

 .میاد

 چی میخوای؟-آروم پرسیدم

اومده بود کشید با ناز گفت:ببخشید  دستی به موهاش که از زیر کاله مخصوص بیرون

 مصدق اوقاتتون شدم ولی مهمون دارید؟

 کی؟-
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 .آقای اردوان-بیگم

 .اردوان؟باز چی شده که سراغی از من گرفته معلومه کارش گیره واال پیش من نمیاد

 .سری تکون دادم و با دستم اجازه مرخص شدن دادم

 .به طف آینه رفتم و دستی به صورتم کشیدم

 .اتاق خارج شدم و به طرف سالن به راه افتادماز 

 .با وارد شدنم به سالن می خواستم از تعجب شاخ دربیارم

اردوان در حالی که شهرزاد در حصار دستاش گرفته بود و داشت باهاش صحبت می 

 .کرد

شهرزاد هم هی تقال می کرد که از دستش خودش رو خالص کنه اما زور این دختربچه 

 ن کجا؟؟؟کجا زور اردوا

 .کمی به جلو حرکت کردم و در چند قدمی اون دوتا توقف کردم

 با اخم غلیظ صدای محکمی گفتم:اینجا چه خبره؟

چشم شهرزاد به من افتاد دست از تقال برداشت انگاری با وجود من خیالش راحت 

 .شده بود که اردوان نمیتونه بالیی سرش بیاره

انگاری شهرزاد این فرصت رو غنیمت به  اردوان بعد از مکث کوتاهی ولش کرد که

 .حساب آورد به سرعت به طرف اتاقش رفت

 نگاه از رفتن شهرزاد گرفتم و با همون اخم غلیظ به طرفش برگشتم

 داشتی چه غلطی می کردی؟-

 .میخوام حقم رو بگیرم-اردوان نگاه جدی بهم انداخت
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نداری که بخوای  با لحنی که توش تمسخر موج میزد گفتم: حق؟کدوم حق؟توحقی

 .براش اضحار نظرکنی

 .چرا شهرزاد-اردوان

 .شهرزاد حق تو نیست اشتباه برداشت نکن-

 اردوان یک قدم جلو اومد و سینه به سینه ام ایستاد

 .چرا شهرزاد حق منه سهم منه از اول مال من بود اما تو از چنگم درش آوردی-

 .یست االن مال منهبا پوزخند گفتم:خوبه خودت میگی بود االن دیگه ن

خودت میدونی یهزاد من چیزی رو که بخوام به -اردوان هم متقابال پوزخندی زد

 دست میارم حاال فرقی نمیکنه کی؟

 .اخمام از این حرفش رفت توی هم

اردوان وقتی دید با این حرفش خشم منو بر انگیخته از موضع خودش عقب نشینی 

 کرد و دستی رو شونه ام گذاشت

 .بحث رو ولش کن حرفای خیلی مهمی دارم که بزنم حاال این-

 .بعدم به طرف مبل رفت و روش نشست

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم

 .به طرفش رفتم وروی مبل تک نفره روبه روی اردوان نشستم

 حالت چطوره؟-اردوان

 ببینم دردت چیه؟اردوان تو واسه احوال پرسی نیومدی اینجا بگو -پوزخندی زدم

 .خوشم میاد خوب منو میشناسی-لبخندی زد
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با سردی گفتم:چندین ساله توی رکاب تو کار می کنم اگه تورو نشناسم که دیگه باید 

 .برم بمیرم

 .کار خیلی واجبی باهات دارم بهزاد-اردوان

 چی؟-

 .میخوام برام یه پرونده ای رو گیر بیاری-اردوان

 چشمام رو بستم

 تو نگفتم که توی کارهات شرکت ندارم؟مگه من به -

 .اردوان با تاکید گفت:تو نمیتونی از من جدابشی بهزاد نمیتونی

 .چیزی نگفتم بهش نگاه کردم

 .صدای پاشنه های کفشی به گوشم خورد

 .سرم رو بلند کردم که دیدم پگاه اومده داره با اخم به یه نقطه نگاه میکنه

 ی اومده اینجا؟وا این اینجا چیکار میکنه واسه چ

رد نگاهش رو که گرفتم رسیدم به اردوان که داشت با خونسردی به پگاه نگاه می 

 .کرد

می دونستم که پگاه از اردوان خوشش نمیاد چون تنها کسی بود که می دونست من با 

اردوان توی چه کارهایی شریکم تنها کسی بود که من پیشش دردل می کردم و راز 

 .دلم رو بهش می گفتم

 از سرجام بلند شدم

 پگاه تو اینجا چیکار می کنی؟-
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 بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:این اینجا چی میخواد؟

 .اردوان نیشخندی زد که انگاری اصال به مزاج پگاه خوش نیومد

 باتوام میگم این اینجا چیکار میکنه؟-پگاه بهم نگاه کرد

 قبل از اینکه من چیزی بگم اردوان پیش دستی کرد

 .نکنم به تو ربطی داشته باشه فکر-

پگاه با خشم گفت:چرا همه چیز این عمارت به من ربط داره مخصوصا رفت آمدهای 

 .آدمهای عوضی

 اردوان اخمی کرد و پاش رو روی اون یکی پاش انداخت

 نکنه باید از تو اجازه می گرفتم؟-

 .کنیبهزاد تو چطور میتونی همچین کاری ب-پگاه به حرف اردوان توجه نکرد

 پوفی کردم و گفتم:چی میگی پگاه حالت خوبه مگه دارم چیکار می کنم؟

 .مگه تو نمیدونی این چیکارست این یه آدم عوضی-پگاه

 .یه دفعه اردان از سرجاش بلند شد و روبه روی پگاه ایستاد

 دستاش رو توی جیب شلوارش کرد

 .میشه حواست باشه که چی داری میگی دخترجوون واال برات گرون تموم-

 هان چیکار میکنی مثل بقیه سر منم زیر آب می کنی آررررره؟-پگاه

 پگاه یک قدم به جلو رفت سینه به سینه اردوان ایستاد

ببین مردک کثافت اگه فکرکردی من میزارم که بهزاد دستی دستی به خاطر تو -

 .خودش رو بدبخت کنه که باید بگم سخت در اشتباهی من خودم نابودت می کنم
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دوان سرش رو به طرف پگاه خم کرد و با لحن ترسناکی گفت:تقاص این حرفات رو ار

 .پس میدی خانوم پگاه

 .رگه های ترس توی چشمای پگاه هویدا شد

چند قدم عقب اومد همونطور که به اردوان نگاه می کرد خطاب به من گفت:وقتی 

 .اومدم پایین نمی خوام این مرتیکه رو اینجا ببینم

 .عت به سمت پله های مارپیچ داخل عمارت دوید و به طرف باال رفتو بعد به سر

با عصبانیت به طرف اردوان برگشتم که با دیدن اخمام گفت:چیه چرا اینجوری نگام 

 میکنی؟

 .دفعه آخرت باشه با پگاه اینجوری حرف میزنی-

 ...مگه ندیدی-اردوان

ت ندارم باهاش وسط حرفش پریدم و با جدیت تمام گفتم:هرچی مهم نیست دوس

 .اینطوری برخورد کنی

 .اردوان نگاه خاصی به طرفم انداخت و دوباره به طرف مبل رفت روش نشست

 .منم دوباره سر جای قبلیم نشستم و به اردوان زل زدم

 .خوب گفتی باید یک پرونده رو برات گیر بیارم-

 ...آهان آره یه پرونده خیلی مهم و سری از یاسری-ازدوان

 ازبونم تر کردملبام رو ب

 .خوب حاال چطوری باید این پرونده رو پیدا کنم-

 اردوان به جلو خم شد



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

155 

 

آخر هفته یعنی چندشب دیگه یاسری یه مهمونی ترتیب داده تو توی اون مهمونی -

 .شرکت می کنی و پرونده رو گیر میاری

د رفت وقتی اردوان بهم گفت که چطوری باید این کار رو انجام بدم اخمام خود به خو

 .توی هم

 .دیونه شدی اردوان من چطوری این کار رو بکنم این کار نیاز به یه دختر داره-

 .اردوان با بیخیالی گفت:خوب با یه دختر برو مهمونی

 آخه کدوم دختر؟-

 .شهرزاد-اردوان

 چی اون؟-چشمام از تعجب گرد شد

 اردوان دستی به موهاش کشید

دختر پیدا کردم فهمیدم خیلی باهوشِ پس آره چراکه نه با شناختی که از اون -

 .میتونه از پس این کار بربیاد اون کیس مناسبی برای این کاره

 .ساکت شدم و سکوت کردم ازدوان بی راه هم نمی گفت

 .با استفاده از شهرزاد من میتونم اینکار رو به راحتی برای اردوان انجام بدم

 ...آره خودشه شهرزاد

*** 

 شهرزاد

 .کوتاه مشکی رنگی که جلوم بود نگاه کردم به لباس شب

 .کاور رو به کناری پرت کردم و به طرف لباس رفتم
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 .وسط راه توقف کردم و دوباره با اخم به لباس خیره شدم

حرفای بهزاد توی سرم اکو می شد یعنی این کارها چیه بهزاد از جون من چی 

 میخواد؟

د همراه یک خدمتکار وارد اتاقم شد و ذهنم رفت به چند دقیقه قبل به زمانی که بهزا

 .این لباس رو برام آورد

 .بهزاد بهم گفت که قراره به یک مهونی بره و من هم باید همراهیش کنم

 .بهم گفت که باید یه چیزی رو از داخل مهمونی پیداکنم

 .هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره

 .ار رو نمیکنه بهم نیاز دارهاز اول هم می دونستم بهزاد به خاطر ثواب این ک

 .به طرف آینه برگشتم و به چهره ام که زیر آرایش پنهون شده بود نگاه کردم

 .خط چشم پهن ریمل و سایه دودی جالی قشنگی به چشمام داده بود

رژگونه آژری رنگ گونه هام رو برجسته کرده بود رژلب قرمز رنگ بیشتر از همه چیز 

 .به چشم می اومد

 .صورت باز درست شده بودموهام به 

 .بهزاد یک آرایشگر فرستاده بود که منو درست کنه

 .چتری هام رو از روی صورتم کنار زدم و به طرف لباس برگشتم

تو هیچ کاری نمیتونی بکنی غیراز اطاعت پس اگه میخوای توی این عمارت زندگی 

 .کنی و دست گرگ های گرسنه نیوفتی بهتره به هر ساز بهزاد برقصی

 .لباس رو برداشتم تا تن بزنم
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چون لباس به شکل سارافون بود یه یقه اسکی آستین بلند زیر لباس پوشیدم و لباس 

 .رو تنم کردم

 .یه لباس خیلی قشنگ که پایین دامن پفی و پرکی بود

 .وقتی که پوشیدمش دیدم خیلی کوتاهه و پاهای سفیدم تا قسمت ران نمایان شده

برداشتم و پام کردم کفشای پاشه ده سانت مشکی رنگی که یه ساق جورابی ضخیم 

بهزاد همراه لباس فرستاده بود هم پام زدم که یه دفعه در اتاق بازشد بهزاد داخل 

 .شد

من نمی دونم ننه باباش بهش یاد ندادن که قبل از ورود به جایی در بزنه مخصوصا 

 .اتاق یه خانم

 .دفعه روی پاهام زوم کردبهزاد یه نگاه به سرتاپام انداخت و یه 

 .اخمامش کم کم داخل هم فرو رفتن

 با خشم گفت:این چیه؟

 با تعجب بهش نگاه کردم

 این همون لباسی که خودت آوردی؟-

 .منظورم لباس نیست اونی که پات کردی-بهزاد

 ساق جورابی...مگه مشکلش چیه؟-یه نگاه به ساق جورابی انداختم

 .درش بیا-بهزاد

 ی؟؟؟آخه چرا؟با تعجب گفتم:چ

 .میگم درش بیار حق نداری چیزی پات کنی-بهزاد
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 سری تکون دادم

 .نه من همیچین کاری نمی کنم-

 درش میاری یا خودم درش بیارم؟-بهزاد

می دونستم کاری رو که بگه انجام میده پس بدون چون چرا دستم رو زیر لباس بردم 

 .و آروم ساق رو از پام خارج کردم

 .جوم بردبغض بدی به گلوم ه

 .بهزاد زل زده بود به پاهام و نگاه برنمی داشت

 .نمی دونستم چیکار کنم خیلی جلوش معذب بودم

 .زودباش آماده شو باید بریم-بهزاد

و بعد خودش داخل اتاق موند تا من آماده بشم می دونستم ایستاده تا من دست از پا 

 .خطانکنم و ساق جورابی رو پام نکنم

 .که یقه اسکی رو در بیار واال همه دارندارم می ریخت بیرون حداقل خوب شد نگفت

 .با ناراحتی دلی پراز درد مانتو شلوار پوشیدم و همراه بهزاد از عمارت خارج شدیم

 .بغض توی گلوم بود و داشت خفه ام می کرد

 هدف بهزاد از این کارها چی بود نمایش گذاشتن من پیش بقیه انسان ها؟؟؟

بازم نمی تونستم ازش متنفر باشم یه حسی داشتم یه حسی که  با وجود این کارش

 .تاحاال به هیچ پسری نداشتم

 .سوار فراری مشکی رنگ بهزاد شدیم و به راه افتادیم

 توی راه بودیم که بهزاد شروع کرد به حرف زدن
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 .ازت خواستم به این مهمونی بیای چون بهت نیاز داشتم-

 قراره چیکار کنه که به کمک من نیاز داره؟حرفی نزدم تا ادامه بده مگه 

قراره من یک پرونده ای رو پیدا کنم اما اون توی یک گاوصندوقِ و -بهزاد ادامه داد

 .کلید اون دست صاحب مجلس

 من چیکار باید بکنم؟-باالخره زبون باز کردم

 بهزاد نگاهی به طرفم انداخت و دوباره به سمت جلو برگشت

 .گردنش پس تو باید اون رو برام گیر بیاریاون کلید همیشه توی -

 با تعجب بهش نگاه کردم

 توکه میگی اون کلید ازش جدانشدنی پس من چجوری اون رو گیر بیارم؟-

 .داخل مهمونی بهت میگم به چه روشی باید این کار رو بکنی-بهزاد

ترس کل وجودم رو گرفت از پوزخند فکر شیطانی بهزاد هیچ خوشم نیومد می 

 .م خواب های خوبی برام در نظر نگرفتهدونست

 .با این وجود سکوت کردم و باز هم خودم رو به دست سرنوشت سپردم

 .چند مین بعد ماشین جلوی ویالیی خیلی لوکس توقف کرد

با بهزاد از ماشین پیاده شدیم و بهزاد سویچ دست یکی از خدمه سپرد تا براش پارک 

 .کنه

 .ایستاد بهزاد به طرفم اومد و روبه روم

 آروم شروع کرد به حرف زدن

 .امشب تو به عنوان دوست دخترم معرفی میشی-
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 یعنی چی؟-ابروهام از تعجب باال پرید

 .یعنی اینکه تو دوست دختر و همراه من هستی-بهزاد لباش رو با زبونش خیس کرد

 با خنده گفتم:حاال چرا دوست دختر؟

 .بوط نیست فضولی نکنتوی کارایی که بهت مر-بهزاد اخم کمرنگی کرد

حرفش اصال به مزاجم خوش نیومد خنده ام رو قورت دادم و اخمام رو توی هم 

 .کشیدم

بهزاد بازوش رو جلو آورد که در حصار انگشت های کوچیکم قراردادم و باهم به سمت 

 .ورودی حرکت کردیم

 .وقتی که داخل سالن شدیم بوی دود آهنگ زیاد سرسام آورد بود

بودن و داشتن گل لگد می کردن و عده ای دیگه هم به یه کاری مشغول عده ای وسط 

 .بودن

یه دفعه یه مرده شیک پوش کچل شیکم گنده با خانوم شیک پوشی به طرفمون 

 .اومد

 مرده گفت:به به خوش اومدید جناب تهرانی

 .مچکرم آقای یاسری-بهزاد لبخند کجی زد 

معرفی نمیکنی -سمت من سوق دادمرده که فهمیدم اسمش یاسری نگاهش رو به 

 بهزاد جان...؟؟

 .بله دوست دخترم شهرزاد-بهزاد نگاهی به سمتم انداخت

اضحار خوشبختی کردیم که یاسری یه نگاه طوالنی و با معنی بهم انداخت که اصال 

 .خوشم نیومد
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 .با کمک همسر یاسری به طبقه باال رفتم تا لباسم رو عوض کنم

 .درآوردم شلوارم رو هم از پام بیرون کشیدم وقتی که مانتو شالم رو

خیلی حس بدی داشتم خدا لعنتت کنه بهزاد که میخوای منو جلوی این همه مرد به 

 .نمایش بزاری

 .لباسم بدجوری کوتاه بود پاهام نمایان و توی چشم بود

 نمیدونم هدف بهزاد از این که من امشب این لباس رو بپوشم چیه؟

 .اتاق خارج شدم به سمت پله ها رفتمسری تکون دادم و از 

از پله ها پایین اومدم که متوجه نگاه خیره و هیز بسیاری از مردها به روی پاهام 

 .شدم

حس خیلی بدی داشتم و معذب بودم دستم رو روی دامن کوتاهم گذاشتم و کمی به 

 .پایین کشیدم اما دریغ از یه متر تکون حوردن

که دیدم بهزاد سر یک میز نشسته و جام نوشیدنی بیخیال شدم و سرم رو چرخوندم 

 .هم دستش

 .به طرفش رفتم و کنارش نشستم

 .با دیدنم نگاهی بهم انداخت و دوباره نگاهش رو به روبه رو دوخت

خیلی کالفه بودم نمی دونستم باید چیکارکنم دلم میخواست هرچه سریع تر این 

 .مهمونی کذایی تموم بشه

گرفت که جام بزرگی که توش مایع قرمز رنگی قرار داشت پیشخدمت جلوم سینی رو 

 .برداشتم

 .شبیه شراب قرمز بود ولی فکرکنم آب آلبالو بود
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آروم به لبم نزدیک کردم که یه دفعه با استشمامش چینی به دماغم دادم و از لبام 

 .دورش کردم

 .اه اینکه زهرماریِ خیر نبینی فکر کردم آلبالو عه

 .روی میز گذاشتم که صدای بهزاد از نزدیکی منو از جا پروندجام رو با ناراحتی 

 چرا نخوردی؟-بهزاد

 .به طرفش برگشتم که دیدیم صورتش فاصله خیلی کمی با صورتم داره

 .من شراب نمی خورم-کمی خودم رو عقب کشیدم

 .بهزاد پوزخندی زد و جام منو برداشت یه دفعه ای همش رو سر کشید

 .نگاه کردم خدایا مست نکنه بزنه بدبختم کنهبا چشمای گرد شده بهش 

 .یه نگاه به پیست رقص انداخت آروم از سرجاش بلند شد

 .بلندشو باید برقصیم-دستش رو به طرفم دراز کرد

 .لحنش مثل همیشه مغرورانه و دستوری بود

 میمیری مثل یه جنتلمن درخواست کنی؟

 .بلند شدم پوفی کشیدم و دستم رو توی دستش گذاشتم و از سرجام

 .باهم به پیست رفتیم و روبه روی هم قرار گرفتیم

 .یک دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من هم دستم رو روی شونه اش گذاشتم

 .دستای دیگه امون رو هم توی هم قفل کردیم

 .با آهنگ آرومی که پخش می شد خودمون رو تکون دادیم
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 .رقص ها رو بلد بودمخداروشکر به لطف معلمای رقصی که داشتم بیشتر 

 .توی بغل هم به آرومی حرکت می کردیم

یه دفعه بهزاد خم شد و دم گوشم گفت:خوب گوش کن ببین چی میگم کلید دست 

 .همون یارو یاسری

 خوب؟-سرم رو تکون دادم

 .باید کلید رو ازش بگیری-بهزاد

 سرم رو بلند کردم و توی چشماش نگاه کردم

 کنم غیر ممکنه؟آخه من چطوری این کار رو ب-

 .بهزاد سرش رو به سمت گردنم خم کرد که نفس هاش به پوست گردنم کشیده میشد

 .هب*و*ساین دیگه دست خودت رو می-لب زد

از هرم نفس هاش ضربان قلبم شدت گرفت اگه کسی دیگه ای بود باید اآلن یه 

ن کارش بدم کشیده نوش جان می کرد اما بهزاد نه اون فرق میکنه به جای اینکه از ای

 .بیاد تازه داشتم تحریک می شدم

بهزاد کمی دیگه هم بهم نزدیک شد و دستش رو به سمت یقه لباسم برد و داخلش 

 .کرد

چشمام خود به خود گرد شد این داره چیکار میکنه که یه دفعه جسم سردی داخل 

 .یقه ام قرار گرفت و بهزاد ازم فاصله گرفت و من همونطور وسط خشک شده بودم

 .وقتی به خودم اومدم به یه گوشه پناه بردم و دستم رو داخل یقه ام کردم

 .شیشه داروی خواب آوری رو قرار داده بود
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 .لبام رو با زبونم خیس کردم که یه فکری به سرم زد

به یکی از خدمتکارها گفتم که یاسری رو بفرسته طبقه باال و خودم هم یه شیشه 

 .م و به طبقه باال رفتممشروب به همراه یه جام برداشت

داخل اتاق مورد نظر شدم و جام و بطری رو روی میز گذاشتم دارو رو داخل جام 

 .ریختم و شراب سرخ رو هم داخلش ریختم و با انگشتم هم زدم تا کامل حل بشه

به طرف آینه رفتم و موهام رو درست کردم که در باز شد و اول شیکم گنده یاسری و 

 .یان شدبعد هیکل نحسش نما

به طرفش برگشتم و بهش نگاه کردم که با تعجب گفت:یکی از خدمتکارها گفت که 

 .شخصی داخل این اتاق منتظرمِ

با دیدن یاسری می خواستم بزنم زیر همه چی از اتاق برم بیرون اما یاد قول قرارهایی 

 .که با بهزاد گذاشته بودم افتادم

 .یه مرد زن دارم قرار میدم من دارم چه غلطی میکنم خودم رو در اختیار

 .من کی این همه بی شرف شدم کی اینقدر بی حیا شدم

 .اما بهزاد چی اگه این کار رو نکنم اون قبل از همه چی بدبختم میکنه

آره من گفتم که -لبخندی روی لبم نشوندم و به با عشوه به طرف یاسری حرکت کردم

 .بگن بیای اینجا

 .می کرد که روبه روش ایستادم و در رو بستم داشت با تعجب و هیزی بهم نگاه

 واقعا؟؟-یه نگاه به سرتاپام انداخت

 .تابی به گردنم دادم و لبخندی زدم

 .یک قدم بهم نزدیک شد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش فشرد
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 خوب دوشیزه با بنده چیکارداشتن؟-

 شیدمدستام رو روی سینه اش گذاشتم و خط های نانفهومی ک

 .خوب دلم می خواست امشب در اختیار تو باشم-

 چطور این فکر به ذهنت رسید؟-یاسری چشماش برقی زد

 .وقتی وارد مجلس شدم چشمم تو رو گرفت اگه ناراحتی باشه مشکلی نیست میرم-

بعد به دروغ خودم رو ناراحت جلوه دادم و خواستم از بغلش خارج بشم که منو محکم 

 تر به خودش فشرد

ناراحت بزرگ ترین آرزوی من کنار تو بودن نمیدونی از وقتی که وارد مجلس شدی -

داشتم له له میزدم برای رسیدن به تو حاال که این فرصت پیش اومده از دستش 

 .نمیدم

 .لبخندی زدم و چشمکی زدم

 .ه ای روی گونه ام زدب*و*سیاسری با لبخند سرش رو به سمتم خم کرد و 

 .ندشم شداه حالم بهم خورد چ

 .تم که دستم رو روی لبش گذاشتمب*و*سسرش رو کج کرد به طرفم که ب

اوووم من میخوام یه -با تعب بهم نگاه کرد که با عشوه موهام رو پشت گوشم زدم

 .کاری بکنم

 چیکار؟-یاسری

 .از بغلش بیرون اومدم و به طرف جام شراب آغشته به دارو رفتم و برش داشتم

 .شمه به طرفش حرکت کردم و دوباره توی بغلش فرو رفتمبا قدم های با ناز کر
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 .با لحن آرومی گفتم:میخوام مستت کنم

 .پس تو هم بخور-لبخندی زد و جام به طرف من گرفت

 .سری تکون دادم و گفتم:نه فقط تو گرم شو که بتونی امشب منم به گرم کنی

یک مرد عرضه می حالم داشت از خودم بهم می خورد از اینکه داشتم خودم رو به 

 .کردم تا آقا بهزاد به اهدافش برسه

 .توی دلم اینقدر خودم و بهزاد رو لعنت کرده بودم که حد نداشت

 ...اه لعنتی همه رو بخورد دیگه

 .چندی نگذشت که که تمام محتویات جام رو سرکشید

لبخندی پیروزی روی لبم نشست که یاسری شکم گنده جام رو به پشت سرش پرت 

 .جام هزار تیکه شد وامواج شکستنش توی فضا پیچید کرد که

 .کتش رو از تنش درآورد منو محکم به طرف تخت هل داد

 .مرتیکه عنتر چنان هلم داد که روی تخت ولو شدم

 .هیکل قناصش رو روی بدنم انداخت که نفسم گرفت

ه دکمه های پیرهنش رو باز کرد و اونم از تنش درآورد که من کلید طالیی رنگی ک

 .مثل گردنبد از گردنش آویزون بود رو دیدم

 .خودشِ همون کلیدی که بهزاد دنبالشِ

 .چشماش سرخ شده بود عرق کرده بود این نشون می داد که دارو داره اثر میکنه

 اگه بگم حالت تهوع بهم دست نداد دروغ گفتم

 .دبا این کارش بغض توی گلوم جمع شد ویه قطره اشک از گوشه چشمم پایین چکی
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 .خدا لعنتت کنه بهزاد اآلن اگه ساق پام می بود اینجوری نمی شد

 .سرم رو کج کردم و به چهره اش نگاه کردم که متوجه شدم بیهوش شده

 .به هر زور زحمتی که بود کنارش زدم و بلند شدم

 .آروم کلید از توی گردنش بیرون آوردم و از اتاق خارج شدم

 .ه و نگران ایستادهآخر راهرو بهزاد رو دیدم که کالف

 .با دیدنش بغضم سرباز کرد و اشکام پشت سرهم روان شدن

آروم و با قدم های سست به طرفش حرکت کردم که وقتی منو دید به طرفم اومد و 

 .منتظر بهم نگاه کرد

 کلید کجاست؟-اشکای روان شده ام رو دید اما اصال به روی خودش نیاورد

 .دستم چنگ زدآروم کلید به طرفش گرفتم که از 

همونطور که به کلید در حال چرخش پی دستش نگاه می کرد با پوزخند گفت:خوبه 

 .کارت خوب بلدی

 .آروم گفتم:ازت متنفرم

 ...سرش رو بلند کرد با لحن معنی داری گفت:منم همینطور

 .دلم گرفت از حرفش انتظار هر چیزی رو داشتم اال اینکه بهزاد ازم متنفر باشه

 .ندارم بگم من بهزاد رو دوست دارمدروغ که 

آره...آره...من عاشق این پسر شدم این مرد مغرور جدی این انسان سنگدل سخت اما 

 دست خودم نبود نمیدونم چجوری؟؟؟
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شاید اول یه خیالی واهی بود اما اآلن مطمئنم احساسم به بهزاد یه چیز فراتر از 

 .شقش شدمدوست داشته طوری که میتونم به جرعت بگم من عا

 .وقتی بهزاد پرونده رو برداشت به سرعت از مهمونی خارج شدیم

 وقتی که ماشین داخل خونه پارک کرد رو بهم گفت

بهتره هر اتفاقی که امشب افتاده رو فراموش کنی و تمامش رو چال کنی دوست :

 .ندارم هیچ چیزی به گوش خدمتکارها برسه

 .بدون هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم

 .طرف ساختمون قدم برداشتمبه 

بهزاد چطور از من میخواست همه چیز رو فراموش کنم در حالی که امشب من به 

 عشقم نسبت به خودش اعتراف کرده بودم؟

*** 

 بهزاد

 .چشمام رو بستم و سرم رو توی دستام گرفتم

 .همین اآلن بهم خبر دادن که پدر شهرزاد براثر کشیدن بیش از حد مرده

 .این خبر به شهرزاد بدم؟دلم براش میسوزه دیگه هیچکس رو ندارهحاال چطوری 

اما من باید این دختر رو سرپاکنم چون من میدونم مسبب تمام بدبختی های این 

 .خانواده کیه

 .پس اگه میخوای شهرزاد بهت کمک کنه باید یک انگیزه قوی داشته باشه

 .کتم رو از روی صندلی برداشتم و از شرکت خارج شدم
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 .شت رول نشستم و به طرف خونه به راه افتادمپ

وقتی وارد عمارت شدم سویچ دست یکی از نگهبان ها دادم و به طرف ساختمون قدم 

 .برداشتم

داخل که شدم سراغ شهرزاد رو از یکی از خدمتکارها گرفتم و بهش گفتم بگه بیاد 

 .اتاق کارم

 .شدمخودم هم راهم رو به طرف اتاق کارم سوق دادم و داخل 

 .پشت میز نشستم و منتظر شهرزاد شدم

*** 

 شهرزاد

 .خودکار رو روی پرونده پرت کردم و گفتم:اه خسته شدم دیگه

 هنوز که اولشه؟-ماهان با لبخند بهم نگاه کرد

 .نمیدونم چرا اصال امروز حوصله ندارم-دستی به صورتم کشیدم

 چرا؟-ماهان

 .بیافتهیه حسی بدی دارم انگاری قرار یه اتفاقی -

 ماهان اخم کم رنگی کرد

 .خیر انشاءاهلل فقط این کارها از خستگیِ-

 .سری تکون دادم و سکوت کردم

 میگم چیزه؟-ماهان

 .سوالی بهش نگاه کردم تا ادامه حرفش رو بزنه
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 .اگه بخواین من میتونم این پرونده رو ببرم و تنهایی بررسی کنم-ماهان

 .بهزاد گفته که خودم باید تکمیلش کنماما -لبام رو بازبونم خیس کردم:

 .نگران نباشید من به بهزاد میگم که شما انجامش دادید-ماهان

 .بعدم چشمکی زد و ابرویی باال انداخت

 .نیشم ناخودآگاه مثل اسب آبی باز شد و گفتم:وایی مرسی شما خیلی مهربونید

 خیلی خوبه؟-ماهان لبخند کمرنگی زد

 با تعجب گفتم:چی خوبه؟

 .اینکه بانویی مثل شما از من تعریف کنه-هانما

 .لبخند خجلی زدم که در اتاق زده شد و بعد از اون سحر داخل اتاق شد

 .شهرزاد آقا میخوان تو رو ببینن-سحر

 باشه کجاست؟-سری تکون دادم

 .توی اتاق کارش-سحر

ت باشه ای گفتم که ماهان از سرجاش بلند شد و همونطور که پرونده رو برمی داش

 .گفت:پس بنده این رو کامل می کنم

 .ممنون از اینکه تشریف آوردید-

بعد رو به سحر کردم و گفتم:سحرجان شما آقا ماهان همراهی کن تا من ببینم بهزاد 

 .باهام چیکار داره

سحر باشنیدن این حرف سرخ شد و سرش رو باشرم پایین انداخت و باشه آرومی 

 .گفت
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 .گفتم که با پسره...استغفراهللوا چرا سرخ سفید شدی دختر ن

وقتی که هر دوتا از اتاقم بیرون رفتن شال رو از روی سرم برداشتم تا به دیدن بهزاد 

 .برم

 .خخخخ نگاه جلوی ماهان حجاب می کنم جلوی بهزاد کشف حجاب

 .انگاری بهزاد بهم محرم بود

 .یکم توی چشمام رو سیاه کردم و کمی برق لب زدم

 .دور شونه هام ریختم موهام رو آزادانه

 .دلم می خواست توی چشم بهزاد زیبا جلوه کنم

دیگه دست خودم نیست من این پسر رو دوست دارم برای همون این حرکات از 

 .خودم نشون میدم

 .اما بایادآوری اینکه بهزاد کی هست و من فقط یه خدمتکارم دلم گرفت

 .م پاک کردمبا عصبانیت موهام رو بستم و برق لب رو از روی لبا

 .با اعصابی خراب از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق کار بهزاد به راه افتادم

-پشت در اتاق ایستادم و دو تقه به در زدم که صدای گرفته بهزاد به گوشم خورد

 .بیاتو

 .آروم در باز کردم و به داخل قدم گذاشتم

 .بهزاد پشت میز نشسته بود و سرش رو توی دستاش گرفته بود

 .بعد از مکث کوتاهی سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد

 .چشماش خسته بود و کالفگی از چهره اش می بارید
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 .با دیدنش توی این اوضاع و احوال نگرانی بود که به دلم چنگ زد

 حالت خوبه؟-کمی به جلو حرکت کردم

 .آره بیا بشین-بهزاد سری تکون داد

 .به طرف مبل حرکت کردم و روش نسشتم

 .بهزاد که داشت با خودکار خطوط نامفهومی رو می کشید نگاه کردم به

 اتفاقی افتاده؟-

 .بهزاد دست از کشیدن برداشت و سرش رو بلند کرد و عمیق توی چشمام زل زد

 .طاقت این نگاه خیره اش رو نداشتم سرم رو پایین انداختم تا چشمام منو رسوا نکنه

 .سری حرف دارم که خیلی واجبه ازت خواستم بیای اینجا چون یه-بهزاد

 خوب چی شده؟-

 ...یه خبری به گوشم رسیده اونم در مورد تو-بهزاد نفس عمیقی کشید

 تعجب کردم در مورد من چی شنیده نکنه کسی پشت سرم بد گفته؟

 در مورد من؟منظورت چیه؟-

 .اما بهزاد سکوت کرد و فقط بهم نگاه کرد

 .بزن دق کردماه چرا دست دست میکنی خوب حرفت رو 

 ...امروز برام خبر آوردن که پدرت-بهزاد

 بازم مکث کرد لعنتی بگو پدرم چی...چه اتفاقی افتاده؟؟؟

 اومدم حرفی بزنم که بهزاد پیش دستی کرد
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 .پدرت مُرده شهرزاد-

کپ کرد رسما هنگ کردم چنان حرفش رو سریع گفت که اول شک کردم درست 

 .شنیدم یا نه

 شده من متوجه نشدم؟چی -با شک پرسیدم

 بهزاد سرش رو پایین انداخت

 .امروز صبح خبردار شدم که پدرت خسرو بر اثر کشیدن مواد زیاد تموم کرده-

 .بغض بزرگی توی گلوم گیر کرد مانع از حرف زدنم شد

 چی پدرم مرد از دنیا رفت برای همیشه؟؟؟؟

 .باورش برام سخت بود که بی پناه شده بودم

رو توی این دنیا نداشتم بی کس بودم فقط یه خدایی دارم یه  یعنی دیگه هیچکس

 ...خدا

دست پام شل شده بود بهزاد هنوز داشت حرف میزد که من بی توجه از سرجام بلند 

 .شدم

 .با ایستادنم ادامه حرفش رو خورد و با تعجب بهم نگاه کرد

ر دنبالم کشیده بی توجه بهش راهم رو به طرف در سوق دادم و با قدم هایی که به زو

 .می شد حرکت کردم

صدای بهزاد به گوشم میخورد اما چیزی ته گلوم گیر کرده بود که اجازه حرف زدن رو 

 .از من سلب کرده بود

 .به هر بدبختی بود خودم رو از اتاق خارج کردم و راه اتاقم رو در پیش گرفتم



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

174 

 

تحمل وزنم رو از داخل اتاقم شدم و چند قدم به جلو حرکت کردم که دیگه پاهام 

 .دست دادن و با زانو محکم روی پارکت ها فرود اومدم

 ...باورم نمیشد که دیگه هیچکس رو نداشتم شده بود تنهای تنها

درسته پدرم منو فروخت زندگیم رو تباه کرد اما هرچی که بود پدرم بود مونس 

 .تنهایی هام شده بود یه زمانی بقدری براش عزیز بودم که حد نداشت

 .ه زمانی اینقدر بهم بها می داد که همه حسادت می کردنی

 .همونطور وسط اتاق با حال زار نشسته بودم که در اتاق باز بسته شد

 .توان حرکت کردن نداشتم تا حتی متوجه بشم کی داخل شده

صدای قدم های کسی به گوشم خورد بعد از اون بهزاد روبه روم نشست با نگرانی بهم 

 .نگاه کرد

 .رو پایین انداختم که دستش رو زیر چونه ام برد و سرم رو بلند کردسرم 

 .با دیدنش انگاری غم نبود خانوادم بیشتر به چشمم خورد

 ...شهرزاد-صدای آرامش بخش بهزاد به گوشم خورد

 .ناخودآگاه نگاهم به طرفش کشیده شد

 .با همون صدای آروم خونسرد گفت:نریز توی خودت سعی کن گریه کنی

انگاری اشکام منتظر فرصت بودن منتظر بودن تا من یه اجازه بدم که شروع کردن به 

 .باریدن

صدای خفه توی گلوم به هق هق تبدیل شد که یه دفعه بهزاد منو توی آغوشش 

 .کشید بازوانش رو دورم حلقه کرد آروم موهام رو نوازش کرد
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 توی بغلش خوب گریه کردم و به پیرهنش چنگ زدم

 .لش دوای هر درد بی درمونی بودالمصب بغ

خوب که گریه کردم از بغلش بیرون اومدم که با دستاش صورتم رو قاب گرفت و با 

 .شست هاش اشکام رو پاک کرد

 .شهرزاد میخوام یه چیزی رو بهت بگم-بهزاد

 .با چشمای اشکیم بهش نگاه کردم

 .همن میدونم مسبب بدبخت شدن تو و از بین رفتن خانوادت کی-بهزاد

 .با چشمای گرده شده نگاهش کردم چی داره میگه

بهزاد با لحن محکمی گفت:پس باید قوی باشی به من کمک کن تا انتقامت رو بگیریم 

 .چون من میتونم این کار رو بکنم

 .آره درسته بهزاد اون میتونه بهم کمک کنه

شکسته خودم من باید محکم استوار باشم من همین جا قسم میخورم که انتقام قلب 

 .و فرو پاشیدن خانواده ام رو بگیرم آره من بلند میشم تا بقیه رو زمین بزنم

*** 

 .دوهفته از مرگ به حساب پدرم میگذره

 .بهزاد کمک کرد پدرم رو خاک کردیم

 .براش هیچی گریه نکردم چون این آخری خیلی منو مادرم رو اذیت کرد

 .وی ذهنم در دوران بودهنوز کتک هایی که مادرم از دستش میخورد ت

 .یادم نرفته منو پیش چه مردهایی می فرستاد تا براش مواد بگیرم
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 .بهزاد کم تر به پرپام می پیچید و من بیشتر توی اتاقم بودم

 .حرف نمی زدم و سکوت کرده بودم

خاتون سحر خیلی سعی کردن منو به حالت عادی برگردونن اما انگاری غیر ممکن 

 .بود

 .شوم خودم لعنت می فرستادمبه بخت سیاه 

 .اینکه دیگه تنهای تنها بودم اسیر دست های بهزاد

بهزادی که هیچ احساسی به من نداره حتی ترحم اما قلب المصب من فقط به امید 

 .اون میتپید

گواهی فوت پدرم به دستم رسید برای اینکه توی ازدواج یا کارهای دیگه مشکلی 

 .نداشته باشم

 ...ل خامیهه ازدواج چه خیا

 .توی اتاق نشسته بودم به یه گوشه زل زده بودم داشتم به آینده ام فکر می کردم

 .من هرطور که بشه انتقام روزای سخت زندگیم رو می گیرم

 .یه دفعه ای دراتاق زده شد و بعد از اون هم پگاه داخل اتاق شد

 .از سرجام بلند شدم و بهش نگاه کردم

 .شهرزاد-انداختپگاه یه نگاه با غم بهم 

 .با دیدن پگاه چشمه اشکم جوشید غم کل وجودم رو فرا گرفت

 .به طرفش پرواز کردم و توی آغوشش فرو رفتم

 .شروع کردم به گریه کردن و زجه زدن
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 .پگاه سرم رو نوازش می کرد و سعی در آروم کردن من داشت

 وقتی که خوب گریه کردم از آغوشش خارج شدم که پگاه گفت:خوبی؟

 .سرم رو به معنای آره تکون دادم

پگه به طرف تخت هدایتم کرد و من رو روی اون نشوند خودش هم کنارم جاگرفت و 

 .دستام رو توی دستش گرفت

 .به خاطر مرگ پدرت متاسفم-پگاه

 آروم گفتم:مرسی تو از کجا باخبر شدی؟

نتونستم  این چند وقت خیلی گرفتار بودم یه سری مسائلی پیش اومده بود که-پگاه

 .از عمارت خبردار بشم به محض اینکه فهمیدم چه اتفاقی افتاده خودم رو رسوندم

 .ممنون از اینکه کنارمی-

 .عزیزم غصه نخور همه چیز درست میشه-پگاه

چیزی نگفتم یعنی چیزی نداشتم که بگم آخه چی درست میشه دیگه هیچی مثل 

 .گذشته نمیشه

 .ببرم خونه خودمونپگاه یه دفعه گفت:من میخوام تورو 

 چی؟-با تعجب بهش نگاه کردم

 .چی نداره منظورم اینکه تو بیای خونه من-پگاه

 .نمیشه نمیتوتم مزاحم تو ساسان بشم-سرم رو پایین انداختم

پگاه با لبخند گفت:نه بابا تو به ما چیکار داری بعدش هم امشب ساسان تا دیر وقت 

 .متوی شرکت میمونه اینجوری منم تنها نیست
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 .با یادآوری بهزاد گفتم:اما بهزاد...عمرا اگه بزاره من باهات بیام

نگران نباش اون با من تو فعال بلند شو -پگاه دستم رو گرفت منو از سرجام بلند کرد

 .آماده شو

سکوت کردم و چیزی نگفتم شاید این بهترین راه برای فرار از این عمارت نفرین شده 

 .بود

 .از اتاق خارج شد سری تکون دادم که پگاه

 .سری سری یه مانتو شلوار پوشیدم یه شال هم روی سرم انداختم

یه دست لباس مناسب هم توی کیفم گذاشتم که یه دفعه در اتاق باز شد قامت بهزاد 

 .نمایان شد

 .صاف ایستادم که بهزاد داخل شد و در رو پشت سرش بست

 .به طرفم قدم برداشت و روبه روم ایستاد

 .دونستم به خاطر اینکه پگاه میخواد منو ببره اومده اینجامی 

 ای بگم چیکار نشی پگاه خوشت میاد این آدم رو بندازی به جون من؟

میدونم اآلن کلی حرف بارم میکنه تحقیرم میکنه که پیش خودت چی فکر کردی که 

 .میخوای از اینجا بری

 .پگاه اومده بود یه چیزایی می گفت-بهزاد

 .و بهش خیره شدم سکوت کردم

 .می گفت میخواد تو رو ببره خونه اش-بهزاد

 .آره ولی خوب اگه تو اجازه بدی-باالخره زبون بازکردم
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 و اگه من اجازه ندم؟-بهزاد دستش رو توی جیب شلوارش کرد

 .خوب نمیرم-

 فقط به خاطر من؟-بهزاد لبخند خیلی کمرنگی زد

 سرم رو بلند کردم و توی چشماش زل زدم

 .به خاطر تو فقط-

بهزاد چند ثانیه بهم خیره شد و بعد پشتش رو بهم کرد همونطور که به طرف در می 

 .رفت گفت:من که مشکلی ندارم بیا پایین پگاه منتظرتِ

بهتره -یه دفعه ای به طرفم برگشت و انگشت اشاره اش رو تهدید وار جلوم گرفت

 ...شده خانوم کوچولوزودتر خوب بشی چون من دلم برای زبون تند تیزت تنگ 

 .بعد به سرعت از اتاق خارج شد و من مات مبهوت به در اتاق نگاه می کردم

 .کم کم لبام به لبخند باز شد وای خدایا باورم نمیشد که بهزاد همچین حرفی زده

انگاری از حرف بهزاد انرژی گرفتم با خوشحالی از اتاق خارج شدم و به طرف سالن 

 .پایین رفتم

 .بیگم افتاد که ایستاده بود وسرش پایینچشمم به 

 .سنگینی نگاهم رو که حس کرد سرش رو بلند کرد بهم نگاه کرد

 .با دیدنم به سمتم اومد روبه روم ایستاد

 .خیلی جالبه-بیگم

 .چیزی نگفتم و بی تفاوت بهش نگاه کردم

 میدونی چی جالبه؟-بیگم پوزخندی زد
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 ی جالبه؟آروم گفتم:نه نمیدونم تو بنال ببینم چ

 .اینکه برای جلب توجه این مراسم مسخره رو راه انداختی-بیگم

 .چشمام رو بستم و گفتم:بروکنار من حوصله شنیدن اراجیف بی سر ته تو رو ندارم

خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو توی دستش گرفت منو به سمت خودش 

 .کشید

بهزاد داری این اداها رو با خشم گفت:فکر کردی من نمیدونم برای جلب توجه 

 .درمیاری

آره به همین خاطر این کار رو -یه نگاه بهش انداحتم و بازوم رو دستش خارج کردم 

 کردم ظاهرا موفق هم هستم نمی بینی بهزاد چقدر بهم اهمیت میده؟

 .رگه های عصبانیت توی چشماش پیدا شد

 .رج شدمپوزخندی زدم و بعد از زدن تنه ای به شونه اش از سالن خا

 .می دونستم بیگم بهزاد رو دوست داره اما محال اجازه بدم به هدف شومش برسه

 .توی حیاط پگاه کنار یه پرادوی سفید رنگ ایستاده بود

 .بپر باال خانوم خوشگله که بریم-به طرفش رفتم که با دیدنم لبخندی زد

 .لبخندی زدم و سوار شدم

 .پگاه استارت زد و ماشین به حرکت درآورد

 توی خیابون درحال رانندگی بود که گفت:راستی شهرزاد تو رانندگی بلدی؟

 .آره تازه گواهی نامه هم دارم-سری تکون دادم

 .پگاه با تعجب گفت:جدا اآلن مدارکت پیش خودتِ
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 .آره روزی که پدرم مُرد بهزاد تمام مدارکم رو برام آورد-

 .پگاه سری تکون داد و سکوت کرد

 .مقصد حرفی بینمون رد بدل نشد دیگه تا رسیدن به

 .پگاه جلوی یه مجتمع نگه داشت و ماشینش رو داخل پارکینگ پارک کرد

 .وقتی از ماشین پیاده شدیم به طرف آسانسور رفتیم و سوارش شدیم

پگاه دکمه طبقه چهار رو زد بعد از چند ثانیه آسانسور در طبقه چهار ایستاد و ما 

 .خارج شدیم

رو با کلید باز کرد همونطور که کنار می رفت تا من داخل بشم پگاه در خونه اش 

 .گفت:بفرمایید شهرزاد خانوم به کلبه ویرانه ما خوش اومدید

 ...با لبخند داخل شدم یه نگاه به دوربرم انداختم با دیدن خونه برق از کله ام پرید

 .یه خونه دوبلکس شیک خیلی بزرگ بود

میگه کلبه ویرانه پس به اونجایی که من توی این  توی دلم گفتم اگه پگاه به اینجا

 چندسال زندگی می کردم چی می گفت؟؟؟

 .روی یکی از مبل ها نشستم که پگاه به طرف یکی از در ها رفت و داخل شد

*** 

 .با پگاه روی مبل نشسته بودیم و درحال میوه خوردن

 .شده بودم خداروشکر پگاه منو از اونجا بیرون آورد واال تا اآلن دیوانه

 .اینجا روحیه ام باز شده بود کمی سرحال تر شده بودم

 .یه دفعه پگاه گفت:شهرزاد
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 جانم؟-بهش نگاه کردم

 .می خواستم یه چیزی بگم-پگاه

 .خوب بگو-

 .پگاه بعد از کمی این پا اون پا کردن گفت:من حامله ام

 ...گلومتیکه سیبی که توی دهنم گذاشته بودم با شنیدن این حرف پرید توی 

 .چنان به سرفه افتادم که انگاری دل روده ام نزدیک بود از حلقم خارج بشه

پگاه به سرعت به طرفم اومد همونطور که به پشتم میزد گفت:چی شدی دختر چرا 

 همچین می کنی؟

 .کمی که بهتر شدم اشک چشمام رو پاک کردم و تک سرفه ای کردم

 گفتم:من خوبم بگو ببینم تو چی گفتی؟با صدای گرفته و خش دار رو به پگاه 

 .پگاه آروم گفت:خوب من حامله ام

اول همینطور بهش نگاه کردم توی سرم که سرچ کردم که متوجه شدم پگاه چی 

 .گفت

 .با خوشحالی از سرجام بلند شدم که پگاه با ترس بهم نگاه کرد

 .مثل بچه ها شروع کردم به پریدن خوشحالی کردن

 خوب چند وقته؟-رو تخلیه کردم روی مبل کنار پگاه نشستم وقتی که خوب خودم

 .سه هفته-پگاه دستش رو روی شکمش گذاشت

 ساسان خبر داره؟-با لبخند دستم رو روی شکمش گذاشتم

 .پگاه با لبخند سرش رو تکون داد
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 پس برای این فندوق بود که گفتی این چند وقته کار داشتی آره؟-

 .آره دیگه درگیر بودم-پگاه

ه دفعه با یادآوری موضوعی گفت:راستی من به خاطر این موضوع فرداشب یه جشن ی

 .بزرگ گرفتم و همه رو دعوت کردم تو هم هستی

 ...نه پگاه من فعال نمی تونم-لبخند از روی لبم کنار رفت

نمیتونم نداریم...تو باید به خودت بیای بعدشم تو میخوای منو فردا -پرید وسط حرفم

 ت تنها باشم اونم با این وضعیت؟تنها بزاری دس

 .بعد لباش رو غنچه کرد و خودش رو برام لوس کرد

لبخندی زدم و سرم رو به معنای باشه تکون دادم که پگاه خودش رو با خوشحالی 

 .توی بغلم انداخت

*** 

 .از توی اتاقی که پگاه بهم داده بود خارج شدم و به طرف آشپزخونه رفتم

 .گفتم بهتره خودم صبحونه رو آماده کنمکسی نبود برای همون 

کتری رو روی اجاق گذاشتم و از توی چخچال لوازم صبحونه رو خارج کردم و با 

 .سلیقه روی میز چیدم

 .داشتم چایی رو دم می کردم که صدای ساسان به گوشم خورد

 .سالم-ساسان

 .موهام رو بیشتر زیر شال کردم و به طرفش برگشتم و جوابش رو دادم

 .ای بابا چرا زحمت کشیدید-ت میز نشستپش
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فنجون چایی رو روبه روش گذاشتم و همونطور که پشت میز می نشستم گفتم:نه بابا 

 این چه حرفیه پگاه خوابه؟

 .نه داره میاد-ساسان

 .آروم گفتم:ببخشید دیگه من مزاحمتون شدم

 همون موقع پگاه داخل آشپزخونه شد صبح بخیری گفت پشت میز نشست

عه این چه حرفیه پگاه گفت یکم حالتون نامساعد بود بهزاد از پگاه خواسته -ساسان

 .به اینجا بیاید

 .با تعجب به پگاه نگاه کردم که دور از چشم ساسان چشمکی نثارم کرد

 .بله درسته پگاه جون خیلی مهربونن-

 .در اون که شکی نیست-ساسان یه نگاه با عشق به پگاه انداخت

 .یال داشت صبحانه اش رو می خورد بس که این دختر بی خیالِاما پگاه بیخ

 .ساسان رفت دنبال کارهاش دونفر اومدن تا خونه رو مرتب کنن

 .باالسر کارگرها ایستاده بودم که پگاه صدام زد

داخل اتاقش شدم که دیدم زیر دست آرایشگر نشسته و داره موهاش رو درست 

 .میکنه

 جانم کاری داشتی؟-

 شهرزاد تو که واسه امشب لباس نداری نه؟؟؟ میگم-پگاه

 .نه من نمی دونستم تو قراره مهمونی بگیری-شونه ای باال انداختم

 .آره برای همون بهزاد یه لباس شب برات فرستاده-پگاه
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 با تعجب بهش نگاه کردم که به تخت اشاره کرد

 .اوناهاش اونجاست-

 .به طرف تخت حرکت کردم و کاور لباس رو برداشتم

 .لباس از داخلش در نیاوردم و همونطور بهش خیره شده بودم

 میگم امشب بهزاد هم دعوتِ؟؟-

 .دکی اون نباشه کی باشه معلومه که هست-پگاه

 .سری تکون دادم و باشه ای گفتم و با لباس به طرف در رفتم

 .پگاه تندسریع گفت:وایسا ببینم لباس رو نشون بده

 .گفتم:نه دیگه پگاه جون امشب توی تنم می بینیشلبخندی زدم و با موزماری 

 .بعدهم قبل از اینکه اعتراضی بکنه از اتاق خارج شدم

 .داخل اتاق خودم شدم و لباس رو روی تخت گذاشتم

 .کمی عقب رفتم و به لباس خیره شدم

 .جلو رفتم و زیپ کاور رو پایین کشید که لباس قرمز رنگ کوتاهی نمایان شد

 .و کامل از توی کاور درش آوردمچشمام برقی زد 

لباس آستین سه ربعی بود که استین هاش تور بود روی قسمت شکمش سنجاق سینه 

 .قشنگی داشت

 .لبام به لبخند باز شد

 .باورم نمیشد که بهزاد به خاطر من این کار رو کرده باشه
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 .بعضی مواقع شک میکنم که این پسره به من حسی نداشته باشه

 .کشیدم دستی توی موهام

 امشب باید توی چشم بهزاد بیام آره همین...باید خودم رو بهش نشون بدم

*** 

 .توی آینه به خودم نگاه کردم

موهام رو اتوکشیده بودم و باالی سرم جمع بسته بودم چندتار از موهام رو روی 

 .صورتم ریختم

 .آرایش نسبتا زیادی کرده بودم

رنگ پاشنه بلندی که از پگاه قرض گرفته ساق جورابی پوشیده بودم و کفشای قرمز 

 .بودم پام کردم

 .در اتاق بازشد و پگاه داخل شد

 .درحالی که لباس شب بلند سفید رنگی پوشیده بود که خیلی زیبا شده بود

اوالال ببین چی شده امشب باید مراقبت باشم که پسرای فامیلمون -پگاه سوتی زد

 .قاپت رو نزنن

 لبخندی زدم و تشکر کردم

تو خودت هم خیلی خوشگل شدی فکر نکنم ساسان غیر از تو کسی دیگه ای به -

 .چشمش بیاد

 پگاه دستاش رو به کمرش زد

 .غلط میکنه کسی دیگه رو ببینه خودم میکشمش-
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 .زدیم زیر خنده که پگاه گفت:جشن شروع شده بهتره بیای

 .سری تکون دادم که از اتاق خارج شد

 .انداختم و پس از رضایت از اتاق خارج شدمنگاهی دوباره به آینه 

 .نمیدونم بهزاد اومده یا نه دلم براش تنگ شده

 .وارد سالن که شدم صدای موزیک گوشم رو کر کرد

 .جوان های زیادی وسط بودن و تعدادی زن مرد شیک پوش دورهم جمع شده بودن

 .دچشم چرخوندم اما بهزاد رو پیدا نکردم مثل اینکه هنوز نیومده بو

چشمم به پگاه ساسان افتاد که دست تو دست هم داشتن به مهمون ها خوش آمد می 

 .گفتند

 .من که غیر از اونا کسی رو نمیشناسم اما خوب درست نیست مزاحم اونا بشم

 .به طرف میز پراز نوشیدنی رفتم و یک آب پرتقال برداشتم

 .س کردمداشتم به دور بر نگاه می کردم که حضور کسی رو کنارم احسا

 .سرم رو که چرخوندم دیدم یه پسرجوون خوشتیپ کنارم ایستاده

 .با تعجب بهش نگاه کردم که سالم کرد

 .آروم جوابش رو دادم که گفت:ببخشید ولی شما رو به جا نیاوردم

 با پوزخند گفتم:باید بجا می آوردی؟

رو تاحاال پسره سریع گفت:لطفا بد برداشت نکنید آخه من پسرخاله پگاه هستم شما 

 .توی فامیل ندیدم

 .من از دوستان پگاه جان هستم-
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 .خیلی خوشبختم-لبخندی زد

 .سری تکون دادم و جوابش رو دادم

 .پسره که اسمش سعید بود شروع کرد به وراجی کردن

 .ماشاءاهلل اینقدر پر چونه بود که حد نداشت

 .منم به اجبار با یه لبخند کمرنگ حرفاش رو تایید می کردم

 .گه داشت خوابم می برد که دیدم سعید خفه خون گرفتدی

با خوشحالی بهش نگاه کردم فکر کردم شکر خدا المونی گرفت اما براخالف تصورم 

 .دیدم داره به پشت سرم نگاه میکنه

 .وقتی که برگشتم دیدم بهزاد دقیق پشت سرم قرارگرفته و داره به سعید نگاه میکنه

 .و به سمت من سوق داد بهزاد نگاهش رو از سعید گرفت

 .دقیق بهم خیره شد و سرتا پام رو از نظر گذروند

 .منم بهش خیره شدم

کت شلوار سفید با پیرهن مشکی و کروات سفید مشکی اون رو بی نهایت خوشتیپ 

 .کرده بود

موهای خوشحالتش رو به سمت باال سوق داده بود ته ریش کوچیکی روی صورتش 

 .خودنمایی می کرد

 ...سعید گفت:به به آقا بهزاد...پارسال دوست امسال آشنا یه دفعه

 مگه با هم صنمی داریم که از این حرفا میزنی؟-بهزاد

 .بعد با سعید دست داد
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 سعید تک خنده ای کرد

 چرا همیشه اینقدر تند مزاجی پسر؟-

 .بهزاد چیزی نگفت و بهش نگاه کرد

 .تسعید رو به من گفت:آقا بهزاد پسردایی پگاه جان هس

 .میدونم-سری تکون دادم

 سعید با تعجب گفت:واقعا اما ازکجا؟

 قبل از اینکه من چیزی بگم بهزاد پیش دستی کرد

 .آخه شهرزاد دوست دختر منه-

 .بعد منو به طرف خودش کشید و دستش رو دور کمرم حلقه کرد

اینکه فعال با تعجب به بهزاد نگاه کردم که فشار کوچیکی به کمرم وارد کرد به معنای 

 .خفه خون بگیر

 .واقعا نمیدونستم-سعید بادش خالی شد

 .بهزاد با همون لحن سردش گفت:خوب حاال که فهمیدی

 .سعید بهمون تبریک گفت و سریع جیم فنگ زد

 .بارفتنش بهزاد دستش رو از دور کمرم برداشت و روبه روم ایستاد

 .کرد دوباره یه نگاه به سرتا پام انداخت و توی چشمام زوم

 چیزی نگفتم که گفت:داشتی چی میگفتی با این پسره؟

 .چیز خاصی نبود-
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 .آهان چیز خاصی نمی گفتید که بادیدن من غالب تهی کرد-بهزاد پوزخندی زد

 منم متقابال پوزخندی زدم

 .همه با دیدنت غالب تهی میکنن اینکه چیز جدیدی نیست-

 ...جواب منو بده-بهزاد کمی تن صداش رو برد باال

 منم متقابال داد زدم

 .سر من داد نزن بعدشم این به خودم مربوطه که داشتم چی می گفتم-

مثل که فراموش کردی تو کی هستی و من کی هستم -بهزاد یه تای ابروش رو باال برد

 .کاری نکن که اون روی خودم رو نشون بدم

 .چیزی نگفتم و بهش خیره شدم

 .سری تکون دادم و از بهزاد دور شدم

منو باش که امشب گفتم توی چشمش بیام اما دریغ از یه تعریف کوچولو فقط بلده 

 .زور بگه

داشتم با عصبانیت حرکت می کردم و حواسم به دور اطراف نبود که به جسم محکمی 

برخود کردم و نزدیک بود پخش زمین بشم که دستی دور کمرم حلقه شد و مانع از 

 .افتادنم شد

 .بسته بودم باز کردم و دیدم که با ماهان برخورد کردم چشمام رو که از ترس

 .ماهان با دیدن من لبخندی زد که منم لبم به لبخند بازشد

 .این پسر همیشه باعث شادی من میشد خیلی گل و آقا بود

 .حلقه دستش رو از دور کمرم باز کرد و من ازش فاصله گرفتم
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 .سالم شهرزاد خانوم-ماهان

 .سالم حال شما-

 .ن با لبخند گفت:خیلی ممنون شما کجا اینجا کجاماها

 دستی توی موهام کشیدم

 .واهلل من از دوستای پگاه جونم-

 .ماهان سری تکون داد که من هم گفتم:فکر نمی کردم شما هم دعوت باشید

 .بله ساسان یه سری از بچه های شرکت دعوت کرده بود-ماهان

 .گفتم:راستی ممنون که باعث شدید بنده نیافتمآهانی گفتم و با یادآوری موضوعی 

 .خواهش می کنم من معذرت میخوام که باعث این اتفاق شدم-ماهان

 .نه همش تقصیر من بود اونی که باید معذرت خواهی کنه منم نه شما-

 .ماهان لبخندی زد که همون موقع یه آهنگ الیت دونفره گذاشته شد

افتخار یه دور -و دستش رو جلوم دراز کردماهان یه نگاه به پیست رقص انداخت 

 .همراهی رو به من میدید بانو

 .یه نگاه به طرف بهزاد انداختم و که دیدم داره به ما نگاه میکنه

آرررره خودش حاال من باماهان میرقصم تا بهزاد خان بفهمه من نیازی به آقا باالسر 

 .ندارم

 ...البته-با لبخند دستم رو توی دست ماهان گذاشتم

 .باهم به پیست رقص رفتیم و روبه روی هم قرار گرفتیم

 .توی بغل هم درحال رقصیدن بودیم
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 .چشمم به بهزاد بود که داشت با اخم به ما نگاه می کرد

هان چیه خوردی حاال هسته اش رو تف کن فکر کردی که چی هان من از اوناشم آره 

 ...از اونا

 .امشب خیلی زیبا شدید-ماهان

 ممنون-

 میدونید اولین بار که باهاتون آشنا شدم چی بیشتر منو جذب کرد؟-هانما

 سوالی بهش نگاه کردم که خودش ادامه داد

 .گیرایی چشماتون-

 .پس در نظر شما بنده فقط زیبایی ظاهری دارم نه باطنی-سرم رو پایین انداخت

کم باهاتون خیر اون برای دیدار اول بود وقتی کم -ماهان سری به معنای نه تکون داد

آشنا شدم منش و کردار عالی شما خیلی به چشم می اومد شما یه دختر کامال ایده 

 .ال هستید

خوش خوشانت باشه شهرزاد خانوم ببین که چی ها امشب میشنوی...به به...نه به اون 

 .بهزاد که پاچه ام رو گرفت نه به این که داره سرتاپام رو علف میگیره

 .خالی بهزاد مواجه شدم چشم چرخوندم که با جای

 سرم رو چرخوندم اما نبود وا این کجا رفت؟؟؟

 .توی همین فکرها بودم که یه دفعه بازوم محکم از پشت کشیده شد

 .اووووووی کی منو با کش تنبون اشتباه گرفته

 .اومدم یه چیزی بار طرف کنم که یه دفعه چشمای برزخی بهزاد رو جلوم دیدم
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*** 

 بهزاد

سالن شدم دیدم پگاه به طرفم اومد و با عصبانیت گفت:اآلن هم نمی وقتی وارد 

 اومدی دیگه؟

 .نشد من یکبار بیام اینجا تو روی خوش بهم نشون بدی-بهزاد

 .روی خوش هم بهت نشون میدم-پگاه لبخندی زد

 .بعد فاصله بین منو خودش رو پر کرد منو توی آغوش کشید

کج گفتم:خیلی به خاطر این اتفاق خوشحال  وقتی که از بغلم خارج شد با یه لبخند

 .شدم

 پگاه دستش رو روی شکمش گذاشت

 .آره دیگه دایی شدی-

 .پوزخندی زدم دایی این واژه با من غریبه است

 .یکی پگاه رو صدا زد که از پیش من رفت

 .پشت میزی نشستم که مستخدم سینی نوشیدنی رو جلوم گرفت

 .نوشیدمجام شرابی برداشتم و جرعه ای 

 .بین مهمون ها چشم چرخوندم که چشمم به یه فرشته قرمز پوش افتاد

 .چشمام چهارتا شد نه اون شهرزادِ خدای من چقدر زیبا شده

 .انصافا خیلی لباس بهش می اومد

 .کنار میز نوشیدنی ایستاده بود
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 .نمی دونم چرا بادیدنش ضربان قلبم شدت گرفت و باال رفت

 .پگاه به طرف شهرزاد رفت و شروع به صحبت کردن یه دفعه سعید پسرخاله

 .عصبی شدم سعید چه حرفی با شهرزاد داره

داشتن با هم حرف میزدن اما بیشتر سعید حرف میزد شهرزاد شنونده بود مشخص 

 .بود تمایلی به حرف زدن باهاش نداره

 .توی یک تصمیم آنی به طرفشون رفتم و پشت سر شهرزاد ایستادم

گفتم شهرزاد دوست دختر منه بادش خالی مشخص بود فکرایی توی  وقتی به سعید

 .سرش اما من این اجازه رو نمیدم یعنی به هیچ احد ناسی اجازه نمیدم

 . اون حرف هارو هم به این خاطر به شهرزاد گفتم که هوا برش نداره

اما انگاری شهرزاد خانوم گوشش به حرفای من بدهکار نیست اآلن هم توی بغل اون 

 .ماهان عوضی در حال جوالن دادن

 .معلوم نیست ماهان چی داره به شهرزاد میگه که هی سرخ سفید میشه

 .خون خونم رو می خورد که یه دفعه از سرجام بلند شدم و به طرف پیست رقص رفتم

 .بازوی شهرزاد گرفتم و محکم به طرف خودم کشیدمش

 .توی بغلم افتادبه دلیل کار ناگهانیم تعادلش رو از دست داد و 

 .اومد چیزی بگه که با دیدن من تعجب کرد و سکوت جاش رو به حرف داد

 .با اخم به ماهان که هاج واج ما رو نظاره می کرد نگاه کردم

 دستم رو محکم دور کمرش حلقه کردم و فشارش دادم که آخی گفت:چیکار میکنی؟

 چیه دردت گرفت؟-
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 .وازشم میکنیبا عبانیت گفت:نه بابا...چرا درد...ن

 .کمی دستم رو شل کردم که نفس راحتی کشید

دستش رو بلند کردم و روی شونه ام قرار دادم که با تعجب بهم نگاه کرد اما خودش 

 اون دست دیگه اش رو توی دستم قرار داد و کمی بهم نزدیک شد

 .آروم شروع کردیم به حرکت کردن

 گفت؟همونطور که می رقصیدیم گفتم:ماهان بهت چی می 

 ...تو مثل اینکه ملطفت نشدی اون موقع بهت گفتم که این خودم مربوطه-شهرزاد

 .توهم مثل اینکه ملطفت نشدی اون موقع گفتم پا روی دم من نزار-پوزخندی زدم

 شهرزاد هم متقابال پوزخندی زد

تو دمت رو از توی دست وپا جمع کن که زیر پاهای من نشه مخصوصا اآلن که پاشنه -

 .ارمبلند د

یکم عقب رفتم و با یک حرکت ماهرانه شهرزاد رو چرخوندم و دستام رو دور شکمش 

 .حلقه کردم

 .اون هم دستاش رو روی دستام گذاشت

 چونه ام رو روی شونه اش گذاشتم

 ...شهرزاد...با اعصاب من بازی نکن دختر-

 مثال بازی کنم چی میشه؟-شهرزاد

 .ارهبازی کردن با اعصاب من عاقبت خوشی ند-
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فکر کنم ناراحت شد چون می خواست از آغوشم خارج بشه که برش گردوندم و این 

 .دفعه دستام رو دور کمرش حلقه کردم که دستاش رو روی قفسه سینه ام گذاشت

 .با لحن دلخوری گفت:خسته شدم از اینکه هر ثانیه بخوای منو تهدید کنی

 .ودم رو نشون بدمبا لحن مالیم تری گفتم:پس کاری نکن که اون روی خ

 .سکوت کرد و بهم نگاه کرد

 .کمی سرم رو کج کردم و توی چشماش خیره شدم

 .دیگه نمیخوام ببینم با هیچ پسری حرف میزنی-

 این یه تهدید بود؟-شهرزاد

 .نه فقط یه خواهش بود-سری به معنای نه تکون دادم

 .بعد ازش فاصله گرفتم و از جلوی چشمای بهت زده اش دور شدم

نمیدونم چرا توی کالمم مالیمت به خرج دادم و بهش گفتم که ازش خواهش می کنم 

 .از پسرا دوری کنه

شاید چون اینقدر مظلومانه گفت که من مدام تهدیدش می کنم که دل سنگ من هم 

 .به رحم اومد

 .وقتی که جشن تموم شد به شهرزاد گفتم آماده بشه که برگرده عمارت

ما وقتی جدیت منو توی این مورد دید دیگه چیزی نگفت و اول پگاه مخالفت کرد ا

 .سکوت کرد

 .شهرزاد هم مثل یه دختر حرف گوش کن آماده شد که بریم

 .توی ماشین سکوتی به وجود اومده بود که هیچ کدوم حاضر به شکستن اون نبودیم
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 .وقتی ماشین توی حیاط پارک کردم شهرزاد اومد پیاده بشه که مچ دستش رو گرفتم

 .با تعجب یه نگاه به مچ دستش و بعد به من انداخت

 .مچ دستش رو ول کردم و صاف نشستم

 .میخوام یه چیزی رو بهت بگم-

 چی؟-شهرزاد

همونطور که به روبه رو خیره بودم گفتم:فکر نکن گفتم ماهان بیاد بهت راه و کار یاد 

 ...بده خبریِ نه تو توی این عمارت

 دن حرفای تکراری منو اینجا نگه داشتی؟به خاطر شنی-پرید وسط حرفم

 .بعد با عصبانیت دستگیره رو پایین کشید پیاده شد

 .پوفی کردم و دستم رو لبه پنچره گذاشتم

 .نمی دونم با این دختره سرکش چیکار کنم

 .تا حاال هیچکس با من اینجوری حرف نزده بود

*** 

 شهرزاد

 .یه دوسه روزی از مهمونی پگاه می گذشت

 .ن چند وقت چندبار باهاش تماس گرفته بودم و از احوالش باخبر بودمتوی ای

 .توی سالن روی مبل نشسته بودم و داشتم فکر می کردم

امروز فکرم حسابی مشغول بهزاد بود اینکه خانوادش کی هستن خودش کیه این همه 

 محافظ خدم حشم برای چیه؟
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 .چرا بهزاد اینقدر خشک سرده اصال خانواده داره

 چیه توی فکری؟-دفعه سحر روبه روم نشستیه 

 سری تکون دادم

 .آره یه چیزی ذهنم رو بدجوری مشغول کرده-

 .خوب بپرس شاید بتونم جوابت رو بدم-سحر

اول تعلل کردم شک داشتم بپرسم یا نه اما باالخره دل به دریا زدم و حرف دلم رو به 

 .زبون آوردم

 تو میدونی خانواده بهزاد کجان؟-

 تعجب گفت:واسه چی می پرسی؟ سحر با

 ...محض کنجکاوی-

 .سحر تا اومد چیزی بوق ماشین بهزاد به گوش خورد

 سحر یک نگاه از پنجره به داخل حیاط انداخت

 .بعدا برات تعریف می کنم-

 .سری تکون دادم و از سرجام بلند شدم تا به استقبال بهزاد برم

کلید انداخت و همراه با دختری جوونی دم در ورودی با سحر بیگم ایستادیم که بهزاد 

 .وارد سالن شد

 چشمام خودبه خود گرد شد این دیگه کیه؟

 .یه دختر با چشمای رنگی موهای رنگ کرده یه گریم قشنگ هم کرده بود
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یه مانتوی آبی با شال شلوار مشکی پوشیده بود ناخون های مانیکور کرده اش رو الک 

 .زده بود

 .لقه شده بوددستش دور بازوی بهزاد ح

 کم کم بهت جاش رو به خشم داد این عفریته کیه که همراه بهزاد اومده؟

سرم رو چرخوندم که دیدم سحر داره با بیخیالی بهشون نگاه میکنه اما بیگم وضعش 

 .از من بدتر بود

چنان اخم کرده بود که هر آن امکان داشت ابروهاش بره توی چشماش مثل اینکه 

 .ره نداشتحس خوبی به این دخت

 .خداروشکر با بیگم توی یه مورد هماهنگ شدیم

 .بهزاد سرش رو چرخوند و بهم نگاه کرد

 .منم منتظر بهش نگاه کردم اما یادم اومد که یه وظایفی دارم

 .آروم به طرفش رفتم و بدون هیچ حرفی کمک کردم تا کتش رو خارج کنه

ر میکنه بهزاد دوست احساس می کردم بهزاد بهم خیانت کرده هرکی ندونه فک

 ...پسرمِ

 .از گوشه چشم به دختره خیره شدم که داشت مشتاق بهم نگاه می کرد

 .دختره به طرف مبل ها رفت روش نشست بهزاد هم روبه روش روی مبل جا گرفت

 یه دفعه دختره گفت:هنوز سِت این خونه رو عوض نکردی؟

 به به چه خانوم فضولی به توچه آخه؟

 .د به این کارلزومی نبو-بهزاد
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 .از دست تو-دختره لبخندی زد

دیگه یه لحظه هم نمی تونستم اونجا وایسم راهم رو کج کردم که به سمت اتاقم برم 

 ...شهرزاد-که یه دفعه بهزاد صدام زد

 .سرجام ایستادم و به طرفش برگشتم وقتی صدام زد انگاری یکی به دلم چنگ زد

 .دیونه ام دیگه کاریش نمیشه کرد

 .منتظر بهش نگاه کردم که لبخند کجی زد

 .خیره به لباش بودم اصال حس خوبی به این لبخند مضحکش نداشتم

 .دوتا قهوه بیار-بهزاد

 چشمام گرد شد چیکار کنم؟؟؟؟

فهمیدم که از لج من این حرف زد واال پذیرایی از مهمان به عهده خدمتکارها بود نه 

 .من

بهش نگاه کردم اما بعد راهم رو به طرف با این حال چیزی نگفتم یکم خیره 

 .آشپزخونه کج کردم

 .همه از این کار بهزاد تعجب کرده بودن

قهوه ها رو که آماده کردم توی دوتا از فنجون ها ریختم و سینی به دست به طرف 

 .سالن رفتم

اول جلوی بهزاد گرفتم که یکی از فنجون ها رو برداشت بعد جلوی این عفریته خانوم 

 .مگرفت

 .دلم میخواست قهوه رو روش خالی کنم که تا ته وجودش بسوزه



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

201 

 

اممم عزیزم این -اومد که فنجون برداره که دستش به فنجون نرسیده متوقف شد

 کثیفِ میشه برام عوضش کنی؟

 .به نعلبکی نگاه کردم که دیدم به اندازه یه قطره قهوه روش ریخته

اومد باید با ذربین نگاش می کردی خدا سرشاهده به قدری کم بود که به چشم نمی 

 نمیدونم این دختره چجوری دیده؟؟؟

 .اومدم بگم به درک که ریخته که یه دفعه بهزاد گفت: برو عوضش کن

 .خون خونم رو می خورد دلم میخواست هم بهزاد هم این دختره رو تیکه پاره کنم

نکردم که فقط بازم لب به شکایت باز نکردم هرکی فراموش کرده باشه من فراموش 

 .یه خدمتکارم

وقتی که قهوه رو عوض کردم بهزاد یه نگاه طوالنی بهم انداخت که سرم رو پایین 

 .انداختم و به طرف آشپزخونه رفتم تا سینی رو بزارم

 وارد آشپزخونه که شدم بیگم با عصبانیت گفت:مگه این گورش رو گم نکرده بود؟

 .تمومش کن بیگم-خاتون

 گم خاتون؟مگه دروغ می-بیگم

 اممم من یه سوالی دارم؟-آروم پرسیدم

 چی شده؟-سحر

 این دختره که همراه بهزاد اومده کیه؟-

 .قبل از اینکه کسی چیزی بگه بیگم گفت:معشوقه اش

 .با شنیدن این حرف قلبم فشرده شد و دلم شکست
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 چرا مضخرف میگی بیگم این وصله ها چیه که به مردم می چسبونی؟-سحر

مضخرف مثل اینکه یادت رفته پریا خانوم چندسال پیش که اومد چطور  هه آره-بیگم

 ...خودش رو به بهزاد می چسبوند فتنه خانم

 .پس اسمش پریا بود جالبه

 .سحر به آرومی گفت:نه دروغ میگه پریا فقط مشاور بهزاد اون دختر روانشناسِ

 .ینقدر صمیمی باشهاما من نمی تونستم باور کنم یه روانشناس با مراجعه کننده اش ا

دستش رو دور بازوش حلقه میکنه در مورد ست خونه نظر میده باهاش بدون پسوند 

 .حرف میزنه

 .بدون اینکه حرف دیگه ای بزنم از آشپزخونه خارج شدم

یه نگاه دیگه به سالن انداختم که دیدم نیش پریا خانوم بازه بهزاد هم داره با دقت به 

 .حرفاش گوش میده

 .اتاقم بدو بدو کردم و خودم رو داخلش پرت کردمبه طرف 

 .روی تخت نشستم اشکام راه خودشون رو پیدا کردن

نمیتونم بهزاد رو کنار دختر دیگه ای ببینم دلم میسوزه نمیتونم...من بهزاد دوست 

 .دارم...از کی نمیدونم...چرا...نمیدونم...اما دوسش دارم

 .پایین نزاشتم دیگه تا موقع ای که پریا نرفت قدمم رو

*** 

 .با حس دل دردی که برام ایجاد شد از خواب بلند شدم

 .دستم رو روی شکمم گذاشتم وا چرا اینجوری شدی چرا اینقدر تیر میکشه
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تا جایی که من یادم میاد چیزی نخوردم که معده ام بهم بریزه اصال امشب شام 

 .بود نخوردم با وجود اتفاقات امروز کوفت می خوردم خیلی بهتر

 .یه دفعه ای کمرم تیر کشید

 وایسا ببینم امروز چندمه؟

 !!!نکنه وااااای نه

 .با سرعت از سرجام بلند شدم و به طرف سرویس بهداشتی رفتم

 .وقتی که چک کردم دیدم بعله عادت ماهیانه شدم

 .همین رو توی این هیر ویر کم داشتم

 .اآلن من تجهیزات ندارم چه خاکی توی سرم کنم

از بقیه بگیرم آره...اما وقتی چشمم به ساعت افتاد و دیدم ساعت سه نصف شبِ برم 

 .تمام امیدم نابود شد

 .آخه اآلن برم از کی بگیرم

 .یه دفعه ای چنان زیر دلم تیرکشید که نفسم رفت یه جیغ کوتاه کشیدم

 .به نفس نفس افتاده بودم و خم شده بودم و دلم رو فشار می دادم

 .می کردم که یه دفعه در باز شد و بهزاد توی چهارچوب در ایستادآروم آه ناله 

 چی شده؟-بهزاد

 خدای من همین رو کم داشتم حاال به این چی بگم؟

 .به زور صاف ایستادم اما هنوز دستم روی شکمم بود

 .چیزی نیست خوبم-
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 .بهراد با شک گفت:پس چرا جیغ کشیدی یه ساعته داری آه ناله میکنی

 صف شبی تو خواب نداری برای چی بیداری؟اوووف آخه ن

 چیزی نگفتم که بهزاد گفت:مگه با تو نیستم چرا جواب نمیدی؟

 بازم سکوت و یه جواب سرباال

 .چیزی نیست-

 هرچی بهزاد می پرسید جواب سرباال می دادم اما مگه ول کن بود؟

 .از من انکار از اون اصرار

 .برو روی تخت بخواب خوب میشی-بهزاد

دفعه ای کنترلم رو از دست دادم و با عصبانیت گفتم:ولم کن دیگه یه مشکل زنانه یه 

 .است کثیف میشه نمیتونم روی تخت بخوابم

 .وقتی که حرفم تموم شد تازه متوجه شدم چی گفتم

 .وای نه من که غیرمستقیم گفتم چه مرگم شده

یخته شده که خیلی خجالت کشیدم اما دیگه هیچ غلطی هم نمی تونستم بکنم آب ر

 .جمع نمیشه

 .بهزاد یکم بهم نگاه کرد اما بعدش آروم و بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد

 .االن پیش خودش چی فکر میکنه میگه چقدر این دخاره بی حیا بی نزاکت

 .با حرص یه جیغ خفه کشیدم یه دسته از موهام رو کشیدم
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زده شد و بعد از اون هم  حدود یه ربع بیست دقیقه ای نگذشته بود که در اتاقم

خاتون در حالی که یه لیوان چای نبات با یه پالستیک مشکی دستش بود داخل اتاق 

 .شد

 خوبی دخترم؟-به زور خودم رو راست کردم که خاتون نزدیکم شد

 .بیاعزیزم-چیزی نگفتم که خاتون مشما دستش رو به طرفم گرفت

 .م پد بهداشتی داخلش قرار دارهمشما رو گرفتم و وقتی داخلش رو نگاه کردم دید

 با تعجب به خاتون گفتم:شما از کجا فهمیدید؟

 .بهزاد گفت الزم داری-خاتون

با شنیدن این حرف تا بناگوش سرخ شدم وای بهزاد به خاطر من به خاتون رو انداخته 

 یعنی فهمیده چه مشکلی دارم؟؟؟

 .هم می بود می فهمیدخوب میخوای نفهمه وقتی اون حرفا رو زدی هر کس دیگه ای 

 .آروم بدون هیچ حرفی به طرف سرویس بهداشتی رفتم

وقتی کارم رو انجام دادم خمیده خمیده به طرف خاتون اومدم و کمکم کرد منو رو 

 .تخت نشوند به زور همه چای نبات به خوردم داد

 .بعدش کمک کرد که روی تخت دراز بکشم و پتو رو روم انداخت

 .مادرم انداخت ناخودآگاه بغضم گرفتحرکاتش منو یاد 

بخواب دخترم بخواب فکر کن -با بغض بهش نگاه کردم که کنارم روی تخت نشست 

 .من امشب مادرتم بخواب عزیزم

یه قطره اشک از چشمم پایین چکید که خاتون شروع کرد به الالیی خوندن و نوازش 

 .کردن موهام
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 .کم کم پلکام سنگین شد و بخواب عمیقی رفتم

 .اونشب با چنان آرامشی خوابیدم که تا حاال نخوابیده بودم

 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) کتاب در سایتاین 

 بهزاد

 .پشت میز نشسته بودم و داشتم فکر می کردم

 .دیگه وقتش رسیده بود که انتقامم رو بگیرم

 .توی همین فکر ها بودم که جیغ خفیفی به گوشم خورد

 .اول شک کردم اما بعد صدای آه ناله ضعیفی هم شنیده شد

 .ضعیف بود اما باز هم به گوش می خوردصدا خیلی 

 .به طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم

با خارج شدنم از اتاق صدا واضح تر شد و متوجه شدم که شهرزاد داره چنین صدایی 

 .میده

 مثل اینکه از درد ناله میکنه چش شده؟

 .به طرف در اتاقش رفتم در رو باز کردم

شده بود شکمش رو گرفته بود...داشت آه ناله  شهرزاد وسط اتاق ایستاده بود و خم

 .می کرد

 .با دیدن من سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد

 چی شده؟-

 .چیزی نیست خوبم-شهرزا به زور کمرش رو صاف کرد

1roman.ir
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 پس چرا جیغ کشیدی و یه ساعت داری آه ناله می کنی؟-با شک پرسیدم

 .مستاصل بهم نگاه کرد و سکوت کرد

 .چرا جواب نمیدیمگه باتو نیستم -

 .شروع کرد به دادن چرت پرت جواب سرباال

 .اما خوب منم ول کن ماجرا نبودم دوست داشتم بدونم چش شده

 .اگه مریضه که بگم دکتر خبر کنن دوست ندارم اتفاقی براش بیافته

 .این ها همه از سر حسی بود که به شهرزاد پیدا کرده بودم

 .برو روی تخت بخواب خوب میشی-

ولم کن دیگه یه مشکل زنانه -آخرسر کنترلش رو از دست داد و با عصبانیت فریاد زد

 .است کثیف میشه نمیتونم روی تخت بخوابم

 .وقتی این حرف رو زد شستم خبردارشد که چه خبره

 ...آهان پس بگو دردش چیه

 .وقتی که حرفش تموم شد با چشمای گرد متعجب بهم نگاه کرد

 .حرفش شدانگاری تازه متوجه 

 .یکم بهش نگاه کردم و بعد از اتاق خارج شدم

 .به طرف پله ها رفتم تا برم پد بهداشتی برای شهرزاد بخرم

داشتم به طرف در سالن می رفتم که یه دفعه چشمم به ساعت روی دیوار افتاد که 

 .شب رو نشون می داد 3:30عقربه ها 

 .اه لعنتی االن که جایی باز نیست



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

208 

 

 .شهرزاد رو هم به حال خودش رها کنماما نمی تونم 

 .یه فکری به سرم زد اما خیلی کار سختی بود

 .حرکت کردم اما وسط راه متوقف شدم

آخه این چه کاریِ تو شرم حیا نداری آخه پسر میخوای بری چی بگی اونوقت از 

 تونمی پرسن از کجا فهمیدی؟

 .همونطور ایستاده بودم و به یه نقطه خیره بودم

 .بابا هرچه بادا بادولش کن 

قبل از اینکه پشیمون بشم به طرف اتاق خاتون که سحر هم باهاش توی همون اتاق 

 .بود حرکت کردم و باالفاصله در زدم

چند دقیقه ای منتظر بودم که خاتون در حالی که چادر نمازی روی سرش انداخته بود 

 .و خواب از چشماش می بارید توی درگاه در نمایان شد

 خیر باشه آقا اتفاقی افتاده؟-خاتون

 .یه کمکی ازت می خواستم خاتون-

 چیزی شده؟-خاتون

 نمی دونستم چجوری بگم اصال چی داشتم که بگم؟؟؟

 .کالفه سرم رو به چپ راست سوق می دادم و پام رو با استرس تکون

 .خاتون من پد بهداشتی میخوام-باالخره دل رو زدم به دریا

 .قی کشیدم آخیش راحت شدمبعد از زدن حرفم نفس عمی

 .اما خاتون چنان با چشمای گرد شده از فرط تعجب منو نگاه می کرد که حد نداشت
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 با لکنت گفت:ب...برای...خ...خودت میخوای پسرم؟

 .دود از مغز و گوشام بیرون زد

 .خدا لعنتت کنه شهرزاد نگاه به خاطر تو به چه فالکتی افتادم

 .درد من میخوره برای شهرزاد میخوام با اخم گفتم:خاتون اون به چه

 شهرزاد؟-خاتون با شک بهم نگاه کرد

آره باال تو اتاقش داره از درد به خودش میپیچه از یکی از -سرم رو پایین انداختم

 .دخترا بگیر براش ببر

 .وقبل از اینکه خاتون فرصت کنه حرف دیگه ای بزنه به طرف اتاقم حرکت کردم

 .رو روی تخت انداختمداخل اتاق شدم و خودم 

 .باورم نمیشد من بهزاد تهرانی به خاطر یه دختر قید غرورم رو زدم

 .چرا این دختر اینقدر برام مهم شده چرا نمیتوتم از فکرش خارج بشم

من یه مرد قصی القلبم احساس ندارم اما با اومدن شهرزاد انگاری احساساتم در حال 

 .ریشه دواندن

 .ینکه برام دردسر بشهمی ترسم از این حس از ا

*** 

 شهرزاد

 .توی حیاط عمارت در حال قدم زدن بودم

 .چشمم به نگهبان ها افتاد آخرهم نفهمیدم این بهزاد چیکاره است

 .از کسی هم جرعت نمی کنم بپرسم
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 .یه دفعه در حیاط بازشد یه ماشین پرشیای سفید رنگ داخل شد

 .ساب میشنماشاءاهلل همه توی این عمارت جزو خرپول ها ح

 .در طرف راننده بازشد و ملکه عذاب بنده پیاده شد

 ...بعله خودش بود پریـــــــــــــــا خانوم

 .بادیدنش اخمام خود به خود رفت داخل هم

مار از پونه بدش میاد دم لونه اش هم سبز میشه من از این دختره دل خوشی ندارم 

 .این هم هی میاد جلوی چشمم

 .داشت زد روی موهاشعینک آفتابیش رو بر

 .چشم چرخوند که منو دید

 .بادیدن من لبخندی زد و به طرفم اومد

 .صاف سرجام ایستاده بودم وبهش خیره خیره نگاه می کردم

 .آخ که ایشاءاهلل بخوری زمین من هرهر بهت بخندم

 .اما از اونجایی که من خیلی خوشانس تشریف دارم صحیح سالمت روبه روم ایستاد

 .زد ودستش رو دراز کرد سالم کردلبخندی 

 .با اکراه دستم رو توی دستش گذاشتم و آروم جوابش رو دادم

 بهزاد نیست؟-پریا

 می خواستم بگم برفرض که باشه توروسه ننه؟؟؟

 .اما برخالف حرف های ذهنم خیلی آروم گفتم:نه
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 .باشه پس منتظرش میمونم-سری تکون داد

 ...بروگمشو دیگهیعنی به کنه گفته زکی خوب نچسب 

دستم رو به طرف سالن دراز کردم و با لبخندی که بیشتر شبیه به دهن کجی بود 

 ...گفتم:باشه بفرمایید

 .باشه ای گفت حرکت کرد

 .منم پشت سرش حرکت کردم

 .پشتش درحال راه رفتن بودم و اداش رو در می آوردم

تا عفریته خانم داخل به در سالن که رسیدیم آهسته در رو باز کردم و کنار رفتم 

 .بشه

 .وقتی که پریا داخل سالن شد منم وارد شدم و در رو پشت سرم بستم

 .وقتی برگشتم دیدم بیگم ایستاده و داره با چهره مچاله شده به پریا نگاه میکنه

 .پریا بدون توجه به جایی به طرف مبل های سلطنتی رفت و روش نشست

 .منم هم روی مبل روبه روش نشستم

 .از خدمتکارها قهوه آورد و یک فنجون برداشتم یکی

 .ساکت بودم و چیزی نمی گفتم

 یه دفعه پریا گفت:شما از آشناهای بهزادی؟

 چطور مگه؟-سرم رو بلند کردم

 .آخه به نظرم اینجوری اومد-پریا

 .پوزخندی به تصور پوچش زدم
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 .من مشاور کاریش هستم-

 .مشاورشم پریا با لبخند گفت:عه چه جالب اتفاقا منم

 اوه واقعا؟؟؟-یه تای ابروم رو باال بردم

 .آره من دکتر روانشناسش بودم و یه چند دوره بهزاد برای درمان پیشم می اومد-پریا

 برای درمان؟-اخمی کردم

 .آره بهزاد یه دوره سخت افسردگی رو پشت سر گذاشت-پریا آهی کشید

 افتاده؟؟؟افسردگی آخه برای چی چرا همچین اتفاقی براش 

اومدم چیزی بپرسم که صدای کلید انداختن توی در سالن اومد بعد از اون هم بهزاد 

 .داخل شد

خدمتکارها به استقبالش رفتن و من هم از سرجام بلند شدم اما به هیچ وجه جلو 

 .نرفتم

 .بهزاد به طرف ما اومد و بادیدن پریا لبخند کجی زد

 .مختص بقیه بیا اخم تخم هاش برای ماست خنده هاش

 .پریا با لبخند بلند شد و با بهزاد دست داد

 .اروم زیر لب سالم کردم که بهزاد نگاه خیره ای به طرفم انداخت و آروم جوابم رو داد

 .پریا شروع کرد به حرف زدن که دیگه موندن رو جایز ندونستم

 .هرچی بیشتر می موندم بیشتر اعصابم خراب میشد

 .پریا با لبخند جوابم رو داد و بهزاد نگاه طوالنی بهم انداختبا اجازه ای گفتم که 

 .بدون اهمیت دادن به نگاهش راهم رو کج کردم و به طرف اتاقم رفتم
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*** 

 بهزاد

 .نگاه از جای خالی شهرزاد گرفتم و به پریا نگاه کردم

 .روی مبلی که شهرزاد نشسته بود نشستم و پریا هم مقابلم نشست

 یه بهزاد؟این دختره ک-پریا

 .دختر یکی از همکارام مشاور کاریم هم هست-

 خیر باشه اینجا چیکار میکنی؟-آهانی گفت که پرسیدم

 میدونی من برای چی برگشتم؟-پریا دستی به گوشه ابروش کشید

 .سوالی بهش نگاه کردم که ادامه حرفش رو بزنه

 ...به خاطر تو-پریا ادامه داد

 .برگشتی ولی من دوره درمانم تموم شدهخوب خیلی ممنون که به خاطر من -

 .نه...درسته تموم شده اما تو تغییر نکردی-پریا سری به معنای نه تکون داد

 منتطورت چیه؟-کمی به جلومایل شدم

 ...پریا بی مقدمه گفت:تو از فکر بهار خارج نمیشی

 .مغزم به دوران افتاد از گوشام دود بیرون اومد یعنی چی داره چی میگه

 بانیت گفتم:مگه قرار بود از فکرش خارج بشم؟با عص

 .خارج نه...ولی نه ایقدر درگیر که خوابت از بین بره-پریا

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم
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 از سرجام بلند شدم

ببین پریا ازمن نخواه که همه چی رو فراموش کنم چون هرلحظه یادم میاد که بهار -

 .چجوری کشته شد

 .به سرعت از خونه بیرون زدم و سوار ماشین شدم و حرکت کردم بعد

 .پام رو روی پدال فشار می دادم و با تمام توان حرکت می کردم

 .خارج از شهر شدم و کنار پرتگاهی توقف کردم

 .از ماشین پیاده شدم

 .بارون خیلی شدیدی می بارید بدون توجه به طرف لبه پرتگاه حرکت کردم

 .نشستم باز داغ دلم رو تازه کردنزانو زدم و 

 باز یادم آوردن که چجوری بهار کشته شده چجوری زجر کشیده

وقتی دیدم که بدنش توی آتیش سوخته چیزی ازش باقی نمونده وقتی فهمیدم 

 .قبلش کلی عذاب کشیده نابود شدم سوختم

 .چون همش تقصیر من بود چون به خاطر من بود

 دن؟؟؟؟؟؟از من چی میخواین فراموش کر

 .اگه جای من بودن باز هم همین قدر راحت از کنارش می گذشتن

وقتی که بدن سوخته نابود شده اش رو دیدم وقتی با دستای خودم خاکش کردم 

قسم خوردم که انتقامش رو از تک تک کسایی که مسبب مرگ دردآورش بودن 

 .بگیرم
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ی ام من دشمن قاتل های اگه این کار رو نکنم هیچوقت آروم نمیشم من بهزاد تهران

 .بهارم

 .آروم به طرف ماشین حرکت کردم

 .مثل موش آب کشیده شده بودم واقعا سردم شده بود

 .پشت رول نشستم و به طرف عمارت حرکت کردم

 .وقتی داخل حیاط پارک کردم به طرف سالن به راه افتادم

 .کت خیسم رو از تنم کندم و با همون وضعیت روی تخت ولو شدم

 .س می کردم درونم کوره ای از آتیش در حال فورانِاحسا

 .داشتم می سوختم سرم گیج می رفت

 .بهتر دیدم اول لباس هام رو عوض کنم

 .تا کمی سرم رو بلند کردم چشمام سیاه شد و سرم به دوران افتاد

ته گلوم انگار با خنجر تیکه تیکه شده بود می سوخت سرم به اندازه یک کوه سنگین 

 .بود

کم چشمام سیاهی رفت روی تخت ولو شدم و بعد از اون هم سیاهی مطلق کم 

 ...خاموشی

*** 

 شهرزاد

 .کالفه توی اتاقم راه می رفتم

 .نمی تونستم وجود این دختره رو توی عمارت قبول کنم
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 خدایا این دیگه کی بود که پیداش شد؟

 .مشخص که بهزاد هم خیلی باهاش صمیمی

 .پریا معشوقه بهزاد باشهشاید بیگم راست میگه شاید 

 .از این آقا بهزاد که هیچی بعید نیست

 .بهتر دیدم برم از خود بهزاد بپرسم اینجوری بهتره

 .داشتم به طرف در می رفتم که وسط راه متوقف شدم

میخوای بری چی بگی هان...بگی رابطه تو این پریا خانوم که سرکله نحسش تازه توی 

 زندگیم پیدا شده چیه؟

 بهزاد بهت نمیگه بتوچه ربطی داره تو چیکاره منی؟ اونوقت

 .برفرض هم اینجوری نگه پیش خودش فکر میکنه که تو بهش نظر داری

 .وایسا ببینم اوستا این یه قلم اشتباه اومدی مگه ندارم

 .چرا نظر دارم اونم چه نظری

 .میرم پیشش یه بهونه پیدا می کنم بعد سر بحث باز می کنم آرررره همینه

 .ز اتاق خارج شدم و پشت دراتاقش ایستادما

در زدم اما جوابی نشنیدم دوبار کارم رو تکرار کردم اما باز هم سکوت مطلق جوابم 

 .بود

 .آروم دستگیره رو پایین کشیدم و سرکی توی اتاق کشیدم

وقتی دیدم بهزاد روی تخت خوابیده کمی خودم رو جلو کشیدم و کامل داخل اتاق 

 .شدم
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 .وابه بیخیال دیگه باباحاال که خ

اومدم از اتاق خارج بشم که موها و لباس های خیس بهزاد توجه ام رو به خودش جلب 

 .کرد

 بهزاد؟-آروم به طرفش حرکت کردم و صداش زدم

 .اما جوابی نشنیدم

 ...بهزاد بیدارشو-دستم رو به طرفش حرکت دادم بازوش رو تکون دادم

 .طرف بهزاد بهم ملحق شد اما جواب من تنها سکوتی بود که از

 .دستم رو روی پیشونیش گذاشتم که انگاری توی کوره ای از آتیش فرو رفته بودم

 .بقدری تب داشت که مثل گوله آتیش بود

 .دستم رو روی دهنم گذاشتم و روی تخت کنارش نشستم

 .تکونش دادم و گفتم:بهزاد...بهزاد...بیدارشو تورو خدا چت شده عزیزم

 .نمیشه اول باید لباس هاش رو عوض کنمنه اینجوری 

 .باسرعت از تخت پایین پریدم و به طرف اتاقک لباس هاش رفتم

یه دست لباس گرمکن راحتی برداشتم و دوباره به سمت بهزاد رفتم پیرهنش رو از 

 .تنش خارج کردم

 .چشمم به عضالت شکم شیش تیکه اش افتاد

 .داشتم به بدن برهنه اش نگاه می کردم

 .دفعه یادم اومد توی چه موقعیتی هستمیه 

 .خدالعنتم کنه نگاه توی چنین موقعیتی دارم به چی فکر می کنم
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 .به زور لباس رو تنش کردم

 .شلوارش رو پایین کشیدم و چشمم رو بستم

 .با همون چشم بسته شلوار با زور زحمت پاش کردم

 .لباس های خیسش رو توی رخت چرک ها انداختم

 تم کنار بهزاد نشستم و دستش رو توی دستم گرفتمبه طرف تخت رف

بهزاد درد بالت بخور توسرم چرا اینطوری شدی آخه عزیزم چشمات رو باز کن آخه -

 .من که غیر تو کسی رو ندارم اگه اتفاقی برات بیافته من میمیرم

 .همینجوری حرف میزدم و اشک می ریختم

 .ه رفتم و ازش آویزون شدیه دفعه بایادآوری موضوعی به طرف نرده های پل

 .بلند بلند اسم خاتون صدا زدم که تمام خدمتکارها پایین نرده ها ایستادن

 .چی شده واسه چی عمارت گذاشتی روی سرت دخترجان-خاتون

 همونطور که نفس نفس می زدم گفتم:دکتر...دکتر خبر کنید بهزاد حالش خیلی خراب

 .ن رفت تا دکتر خبر کنهخاتون محکم زد به صورتش و سحر به طرف تلف

 .دوباره به طرف اتاق رفتم که خاتون بیگم هم داخل اتاق شدن

 چجوری اینطوری شد؟-خاتون

 .نمیدونم وارد اتاق شدم که دیدم داره توی تب میسوزه-

مستاصل وسط اتاق ایستاده بودم که یه دفعه رو به بیگم گفتم:بیگم برو یه سطل آب 

 .با یه دستمال تمیز بیار

 .بیگم همونطور وسط اتاق ایستاده بود و با غم به بهزاد نگاه می کرد اما
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 .واسه چی وایسادی د برو دیگه-بهش تشر زدم

 .سرش رو تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد

وقتی تشت آورد با کمک خاتون پاشویه اش کردیم که خیلی کم مقدار تبش پایین 

 .اومد

 .شد و به ما نگاه کردیه دفعه یه مرد میانسل وارد اتاق 

 سالم چی شده؟-وقتی فهمیدم دکتره سالم کردم که جوابم رو داد

 .با دست بهزاد نشون دادم که به طرفش رفت

 .بعد از معاینه سرم و آمپولی به بهزاد تزریق کرد و داروهاش رو داد که تهیه کنیم

 .نسخه رو به سحر دادم تا بده به نگهبان ها تا داروها رو بخرن

 حالش چطوره دکتر؟-

خداروشکر اآلن حالش رو به بهبوده اگه دیرتر مراجعه می کردید امکان داشت -دکتر

 .اتفاق های ناگواری پیش بیاد

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم و خدارو شکر کردم

 .خاتون به بدرقه دکتر رفت و من هم به طرف تخت حرکت کردم و به بهزاد نگاه کردم

 .موهای لختش رو که روی پیشونیش افتاده بود کنار زدمدستم رو دراز کردم و 

 اگه اتفاقی برات می افتاد من چیکار می کردم؟-آدوم زیر لب زمزمه کردم

 من از عهد آدم تورا دوست دارم"

 از آغاز عالم تورا دوست دارم

 چه شبها من و آسمان تا دم صبح
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 "سرودیم نم نم تورا دوست دارم

*** 

 بیا دخترم-سینی گذاشت و داد دستم ظرف سوپ رو خاتون توی

 با کالفگی گفتم:نمیشه خودتون ببرید؟

وا دختر مگه نمیبینی چقدر کار روی سرم ریخته -خاتون با تعجب بهم نگاه کرد

 .بعدشم تو خدمتکار مخصوص بهزادی زودباش ببر تا سرد نشده

 .به ناچار سینی رو برداشتم و به طرف پله ها رفتم

ایستادم و چند تقه به در زدم که صدای خش دار بهزاد به گوشم پشت دراتاق بهزاد 

 .بیاتو-خورد

 .سینی رو با یک دستم گرفتم و در رو باز کردم و داخل اتاق شدم

 .ظهر بهزاد به هوش اومد و ظاهراً حالش بهتره

 .نگاش کردم که دیدم به تخت تکیه داده و داره بهم نگاه میکنه

 .رف عسلی کنار تخت رفتم و سینی رو روش گذاشتمسرم رو پایین انداختم و به ط

 .اومدم از اتاق خارج بشم که با شنیدن صداش متوقف شدم

 کجا؟-بهزاد

 .همونطور که پشتم بهش بود گفتم:برم دیگه

 پس غذا چی؟-بهزاد

 ...غذا؟ایناهاش آوردم دیگه-به طرفش برگشتم

 .آره آوردی ولی باید خودت بهم بدی-بهزاد
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گردشده گفتم:چی داری میگی مگه من ننه اتم که غذا بزارم دهنت مگه تو با چشمای 

 بچه ای؟

به هر حال تو خدمتکار شخصی منی وباید کاری رو که میگم -شونه ای باال انداخت

 .انجام بدی

 .دستی روی صورتم کشیدم و به طرف ظرف سوپ رفتم

 .از روی سینی برش داشتم وآروم روی تخت روبه روی بهزاد نشستم

 .قاشق توی ظرف زدم و بلندش کردم و با سردی گفتم:بخور

 .چقدر خشک-بهزاد یه تای ابروش رو برد باال

اول یکم بهش نگاه کردم و بعد لبخند دندون نمایی زدم و با لودگی گفتم:آ کن...آ 

 .کن...خاله ببینه غذا میخوری اون المصب باز کن هواپیما بره داخل

 .دهنش و مشخص بود خنده اش گرفته بهزا لباش رو برده بود توی

 خیلی مسخره ای؟-سرش رو به جهت مخالف چرخوند

 من با کدوم سازت برقصم؟-قاشق پایین آوردم

 .بهزاد بهم نگاه کرد و آروم دهنش رو باز کرد

 .قاشق توی دهنش گذاشتم و بهزاد تمام محتویات به داخل دهنش برد

 بهم خیره بود همینطور قاشق قاشق بهش غذا می دادم و اون

 .نگاه های خیره اش معذبم می کردم

 یه دفعه ای بی مقدمه گفت:ظهر تو لباسام رو عوض کردی؟

 .دستم وسط راه خشک شد و سرم رو آروم آروم باال آوردم و به چشماش رسوندم
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 .آب دهنم رو قورت دادم و سکوت کردم

 .ل نکنهچی می گفتم آخه...خدابگم چیکارت کنه یه جوری بگو که آدم هو

اآلن بهش چی بگم؟بگم آره عزیزم لباسات رو عوض کردم تازه کل هیکلت رو هم دید 

 زدم؟؟؟؟؟

سرم رو با قاشق گرم کردم که یه دفعه بهزاد دستش رو زیر چونه ام قرار داد وسرم رو 

 .بلند کرد

 .توی چشماش نگاه کردم و سکوت کردم

 من جوابم رو نشنیدم؟-بهزاد

 ...ین کار رو نمی کردم توآروم گفتم:خوب اگه ا

 بهزاد وسط حرفم پرید

 .اگه این کار رو نمی کردی امکان داشت بمیرم-

 ...خدانکنه-سریع جواب دادم

بهزاد با تعجب بهم نگاه کرد که تازه متوجه شدم چی گفتم سرم رو با خجالت پایین 

 .انداختم

 .میتونی بری-بهزاد

 .سری تکون دادم و از روی تخت بلندشدم

 .طرف در رفتم و آروم شب بخیر گفتم که بهزاد هم مثل خودم جواب دادبه 

 .از اتاق خارج شدم و به در تکیه دادم

 .خداروشکر که بهزاد بهم گفت که برم وگرنه می ترسیدم خودم رو لو بدم
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 .به طرف اتاق خودم رفتم و داخل شدم

*** 

 بهزاد

 .اتاق خیره بودموقتی که شهرزاد از اتاق خارج شد چند ثانیه به در 

 .نگاه هم رو از در گرفتم و به سختی از تخت پایین اومدم

 .هنوز هم بدنم کوفته بود و درد می کرد

 .به طرف پنجره رفتم و پشتش ایستادم

با اینکه سیگار برام خوب نبود اما یک نخ بیرون کشیدم و با فندک شروع به 

 .کشیدنش کردم

 .غلیظش رو از دهنم خارج کردمپک محکمی به سیگار وارد کردم و دود 

وقتی که شهرزاد داشت التماس می کرد که چشمام رو بازکنم کامال متوجه بودم اما 

 .توان حرکتی رو نداشتم

نمیدنم تنها چیزی رو که فهمیدم اینکه شهرزاد به من بی میل نیست این رو میشه از 

 .رفتارهاش تشخیص داد

 ...ز حس مالکیت یه حسی مثلمن هم یه حس هایی دارم یه حسی فراتر ا

*** 

 شهرزاد

 .با آالرم گوشی چشمام رو باز کردم

 .اه باز این بی صاحاب شروع کرد به قارقار
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 چراغ خواب رو روشن کردم و ساعت رو نگاه کردم که دیدم سه نصف شبِ

 .سیخ سرجام نشستم

 .من ساعت پرکردم که برم یه سر به بهزاد بزنم

ای لختم رو که دورم رو گرفته بودن به پشت گوشم از تخت پایین اومدم و موه

 .فرستادم و از اتاق خارج شدم

 .به طرف اتاق بهزاد حرکت کردم و آروم دستگیره رو پایین کشیدم

 .اتاق تاریک بود و تنها نور آباژور بود که فضای اتاق رو کمی قابل دید می کرد

 .داخل شدم و به طرف تخت رفتم و باال سر بهزاد ایستادم

 .مثل یه پسر بچه تخس عصبی خوابیده بود

 .دستم رو روی پیشونیش گذاشتم که دیدم نه خداروشکر حالش خیلی بهتره

 .آروم طوری که بیدار نشه دستم رو به طرف موهاش بردم وآروم نوازششون کردم

 .چقدر من این مرد عصبی و بداخالق اما در عین حال قوی رو دوست دارم

 .بخوابمبه سرم زد که کنارش 

 .میدونم دیونگی و یه ریسک خیلی سختِ اما به امتحانش می ارزه

 یه چیزی دورونم نهیب زد اگه بیدار بشه چی؟

 .نه تا قبل از اینکه بیدار بشه میرم آره زود بلند میشم

 .آروم یه گوشه تخت زیر پتو خزیدم
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فش بهزاد صورتش به طرف من بود یکم بهش نگاه کردم و آروم دستم رو به طر

حرکت دادم که وسط راه متوقف شد اما دورباره به طرفش بردم و گونه اصالح شده 

 .اش رو نوازش کردم

 .داشتم بهش نگاه می کردم و توی دلم قربون صدقه تیپ هیکلش می رفتم

چطور شد که من عاشقت شدم تو که این همه منو اذیت می کنی عذابم میدی اما من 

 .میشمهر روز بیشتر از دیروز عاشقت 

 .کم کم نفهمیدم که چی شد که پلک هام سنگین شد و روی هم افتاد و خوابم برد

*** 

احساس می کردم یه نفر دستش رو الی موهام برده و داره نوازششون میکنه اما 

 .نمیدونم کی بود

هرکی که بود دستش درد نکنه اینقدر خوب نوازش می کرد که انگاری تمام خستگی 

 .هام رفع شد

لم نمی خواست چشم باز کنم تا طرف به کارش ادامه بده اما با نوری که فکر اصال د

 .کنم از پنجره تابیده می شد آروم الی پلکام رو باز کردم

اما با باز کردن پلک هام چشم های باز و مرموز بهزاد دیدم که خیره خیره داره بهم 

 .نگاه میکنه

 وا...این کیه...من کی ام...اینجا کجاست...؟

یسا ببینم شهرزاد چرا چرت پرت میگی من خواب بودم واالن بیدار شدم و بهزاد وا

 .داره بهم نگاه میکنه

 وا بهزاد اینجا چیکار میکنه؟
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یه چیزایی داشت یادم می اومد من دیشب توی تخت بهزاد دراز کشیدم اما یه دفعه 

 .ای خوابم برد

 .نشست سیخ سرجام نشستم که بهزاد هم کش قوسی به بدنش داد و

دستی به صورتم کشیدم وای خدایا اآلن بهزاد چه فکرایی که نمیکنه چرا همیشه در 

 حال گند زدنی آخه؟؟؟

 .بهزاد بهم نگاه می کرد اما من توان نگاه کردن بهش رو نداشتم

 .یه جورایی خجالت می کشیدم

فکر  البته هر کس هم جای بهزاد بود از اینکه یه دختر سر از تخت خوابش در بیاره

 .خیال هایی می کرد

 .هردو سکوت کرده بودیم و چیزی نمی گفتیم

 .انگاری چیزی نداشتیم که بگیم

 .اگه من توی تخت خواب بهزاد خوابیده بودم اون هم داشت موهام رو نوازش می کرد

 .بعله اینجوریاست شک ندارم که کار خودش بود

 یه دفعه بهزاد گفت:تو اینجا چیکار میکنی؟

 خوب...اومده بودم...ببینم چیزی الزم داری یا نه؟-کردممن من 

 بهزاد با پوزخند گفت:اونوقت چرا توی تخت خوابم بودی؟

 .به یه گوشه خیره شدم و سکوت کردم

اوووف خدایا منو از دست این بشر نجات بده بهزاد تا مو رو از ماست نکشه بیرون 

 .دست بردار نیست
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 مگه با تو نیستم؟-بهزاد

 .اه سرم رو بلند کردم و به چشمای مشتاق بهزاد خیره شدمناخودآگ

 خ...خوب...من...چیزه-

 چیزه؟-بهزاد

مونده بودم که چی جوابش رو بدم که یه دفعه با یادآوری موضوعی یه تار ابروم رو باال 

 دادم

 وایسا ببینم تو چرا داشتی موهای منو نوازش می کردی؟-

 .اینکه مچش رو بگیرم نداشت بهزاد انگاری از حرفم جاخورد انتظار

 .حرف رو عوض نکن جواب منو بده-اخمی کرد

 .نه تو اول جوابم رو بده-کمی به جلو حرکت کردم و دقیق روبه روش نشستم 

 .من همچین کاری نمی کردم-بهزاد سرش پایین انداخت

 ...چرا داشتی می کردی-

 .کن انجام نمی دادم بهزاد سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد و آروم گفت:تو فرض

 .با شنیدن این حرف گستاخی جاش رو به تعجب داد

 یعنی بهزاد اعتراف کرد که کار خودش بوده؟

 .منم با پوزخند گفتم:تو هم فرض کن من توی تختت نخوابیدم

 .بهزاد با تعجب بهم نگاه کرد که از روی تخت پایین پریدم وبهزاد هم بلند شد

 .تا برم دوش بگیرم لباس هام رو آماده کن-بهزاد
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 سری تکون دادم که بهزاد ادامه داد

 .لباس رسمی بردار میرم شرکت-

 ...اما هنوز حالت خیلی خوب نشده تو-

 .من خوبم کاری رو که میگم انجام بده-پرید وسط حرفم

 .سری تکون دادم و به طرف اتاقک لباس رفتم

 .بهزاد هم داخل حمام شد و در رو بست

 .برداشتم و روی تخت گذاشتمیه دست لباس رسمی 

 .به تخت خواب نگاه کردم که با یاداوری دیشب و خریتم سرخ شدم

 چرا من همیشه کاری رو می کنم که بعدا مثل خر پشیمون بشم؟؟؟؟

 .سری از روی تاسف برای خودم تکون دادم و از اتاق خارج شدم

 .بهزاد برای نهار خونه نیومد

کاش اآلن ماهان اینجا بود تا می تونستم باهاش من هم همین طور بیکار نشستم.ای 

 .وقت بگذرونم

ماهان پسر خیلی خوب و مهربونی بود اما فقط نمیدونم چرا این سحر هر وقت این 

 .ماهان رو میبینه سرخ سفید میشه نیشش تا بناگوش باز

سحر یه نگاه های خاص و با معنی به ماهان میندازه که بعضی مواقع با خودم فکر می 

 .نم سحر ماهان دوست دارهک

اما خوب سحر کجا...ماهان کجا...مثل عشق ممنوعه ای که من به بهزاد دارم اون یه 

 .اربابِ و من یه رعیت ساده
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 .با صدای شنیدن تلفن عمارت از فکر خیال خارج شدم و به طرفش رفتم

 .قلعه تهرانی بفرمایید-گوشی رو برداشتم

ت بهزاد قلعه می گفتم آخه یه جورایی شبیهش تازگی ها عادت کرده بودم به عمار

 .بود

 .صدای شاد پگاه از اون طرف خط به گوشم رسید

 .به به شهرزاد خانوم گل-

 با شنیدن صداش لبخندی زدم

 .سالم پگاه جونم خوبی عزیزم-

 .مرسی ممنون تو خوبی-پگاه

 من خوبم بگو ببینم ساسان چطوره فندوق خاله؟؟؟؟-

 کار می کنی؟همه ما خوبیم چی-پگاه

 .هیچی بابا بیکار...دلم پوسید دیگه توی این خونه-آهی کشیدم

 .راستی زنگ زده بودم یه چیزی ازت بپرسم-پگاه

 چی؟-

 .حاال که میگی دلت گرفته بیا بریم بیرون یه چرخی بزنم-پگاه

 .تعجب کردم من که از خدام بودم برم بیرون ولی این بهزاد خیرندیده رو چیکار کنم

 .دوست دارم بیام اما بهزاد اجازه نمیده من که-

 .راضی کردن اون بامن کاری نداره تو برو آماده شو نیم ساعت دیگه اونجام-پگاه
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 .و قبل از اینکه من بتونم حرفی بزنم قطع کرد

دارم حرف میزنم ها بیشعور...از دست این دختر خودش میدونه من توی چه شرایطی 

 .دم بهزاد تا اون هم به من چنگ بزنه زندگی میکنم باز پا میزاره روی

 .سری تکون دادم و به طرف اتاقم رفتم

 وقتی میگه مشکلی نیست یعنی نیست دیگه

پشت میز نشستم و یکم کرم پودر زدم یه خط چشم باریک کشیدم و یه کم ریمل 

 .زدم

 .یه برق لب هم روی لبام کشیدم و بلند شدم تا لباس بپوشم

یرباسن پوشیدم یه شال کرم چهارخونه هم روی سرم یه مانتوی کرم رنگ تا ز

 .انداخت

 .یه شلوار مشکی لوله تفنگی پام کردم و صندل های مشکی رنگم رو هم پام کردم

 .یکی از خدمتکار ها اومد و گفت که پگاه بیرون منتظرم

 از حیاط بزرگ ویال رد شدم و خودم رو به در آهنی رسوندم و ازش بیرون رفتم

 .بیرون گذاشتم چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم وقتی پام رو

 .حس پرنده ای رو داشتم که تازه از قفس آزاد شده

با تک بوقی که شنیدم از اون حال هوا بیرون اومدم و دیدم پگاه پشت فرمون نشسته 

 .داره با اخم بهم نگاه میکنه

حرکت کردم و  برای اینکه حرصش در بیاد خرامان خرامان و با ناز کرشمه به طرفش

 .در کمک راننده رو باز کردم و نشستم
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 .سالم-

 سالم کوفت واسه چی یه ساعت منو االف کردی؟-پگاه

 .خوبه حاال ده دقیقه هم نمیشه که منتظری-پشت چشمی نازک کردم

 .پگاه زیر لب چیزی گفت استارت زد

 .فکرکنم داشت فحشم می داد

 خوب کجا بریم؟-پگاه

 نمیدونم خودت چی در نظر داری؟-شونه ای باال انداختم

پگاه با لحن التی گفت:د نه د دیگه...من امروز خدمت شهرزاد خانوم گلم خوب کجا 

 .بریم

 .بریم یه پاساژی جایی-لبخندی زدم

 .ای به چشم-پگاه

خداوکیلی توی این همه تاریکی آشنایی با پگاه یکی از بزرگترین شانس های زندگیم 

 .بود

 .داشت و هردوپیاده شدیمجلوی الماس شرق نگه 

 .طبقه به طبقه پیش می رفتیم و کلی خوش می گذروندیم

پشت ویترین لباس های بچگونه توقف می کردیم وکلی نقشه برای نی نی پگاه می 

 .کشیدیم

 .وقتی خوب چرخیدیم با پگاه رفتیم کافی شاپ

 .روبه روی هم نشسته بودیم
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 .کردن بودم سرم با قهوه جلوم گرم بود و سخت مشغول فکر

 چیزی شده؟-پگاه

 .باید حرف بزنیم-سرم رو بلند کردم

 .خوب من گوش میدم-پگاه

 تو شخصی رو به اسم پریا میشناسی؟-لبام رو با زبونم خیس کردم

 .پگاه سکوت کرد مشخص بود داره فکر می کنه

 آره چطور مگه؟-سری تکون داد

 .زادآخه چند روز پیش اومده بود عمارت...اوممم همراه به-

 .آره پریا روانشناسِ و بهزاد یه چند دوره ای رو پیش اون می رفت-پگاه

 کمی سرم رو خم کردم

 چرا بهزاد پیش مشاور می رفت؟-

 .پگاه از این حرفم جا خورد ناگهان غم همه وجودش رو فراگرفت

 به یه نقطه خیره شد

 .بهتره خود بهزاد برات همه چیز رو تعریف کنه-

 .خدا نگاه کن انگاری بهزاد با من حرف میزنهبادم خالی شد تورو

 .آروم گفتم؟اما اون اصال با من حرف نمیزنه اصال منو نمیبینه

 یه دفعه ای پگاه دستش رو روی دستم گذاشت

 دوسش داری؟-
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سرم رو باشدت بلند کردم چندثانیه بهش خیره بودم و بعد با خجالت سرم رو پایین 

 .انداختم

 .دهد از سر درون از همون شب مهمونی فهمیدمرنگ رخساره خبر می-پگاه

 چطوری؟-

 .حواسم بود چطور داشتی بهزاد به تشویش وادار می کردی-پگاه 

با غم گفتم:دوست داشتن من فایده ای نداره من یه خدمتکارم و اون یه ارباب...شده 

 .شاهزاده گدا حکایت ما

 .از خداش هم باشه کجا بهتر از تو میتونه پیدا کنه-پگاه

پگاه بهتره حقیقت رو ببینم زندگی فیلم رمان نیست...هر کس دنبال -پوزخندی زدم

 .لیاقت هاش میره

 .اینجوری نگو لیاقت تو خیلی بیشتر از این چیزاست فقط باید صبر کنی-پگاه

 .لبخندی زدم و سکوت کردم

 .وقتی که پگاه منو رسوند خونه ساعت نه شب بود

 .وای بهزاد منو میکشه

 .سالن شدم و سراغ بهزاد از خدمتکارها گرفتم که گفتن یه ساعتی میشه رسیدهوارد 

 .داخل اتاقم شدم و لباس هام رو عوض کردم

 .به فکرم رسید که برم دیدن بهزاد

 .باشنیدن حرفای پگاه تصمیم گرفته بودم بهش نزدیک بشم
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وس بخورم من بهزاد دوست دارم پس اگه قرار باشه بهش نرسم دوست ندارم بعدا افس

 .که تالش نکردم

 .از اتاق خارج شدم و به طرف اتاقش رفتم

پشت در ایستادم و چند ضربه به در زدم و قبل از اینکه فرصت اجازه دادن بدم در رو 

 .باز کردم و داخل شدم

 .دیگه نمی خواستم منو با بقیه خدمتکارها یکی کنه چون من شهرزاد بودم

 .در رو پشت سرم بستم و برگشتم

 .تاق پر از دود سیگار بودا

 .بهزاد پشت پنجره ایستاده بود و داشت سیگار می کشید

 .به طرفش حرکت کردم و کنارش ایستادم

 .از گوشه چشم بهم خیره شد ودوباره به طرف پنجره نگاهش رو سوق داد

جاسیگاری پراز ته سیگارهای خاموش شده و فضای مه آلود اتاق خبراز سیگار 

 .می داد کشیدن بیش از حد

 آروم گفتم:نمیخوای دیگه بس کنی؟

 نه-با همون لحن سرد و محکمش جوابم رو داد

 .اینجوری نمیشه باید یک کاری بکنم

 .پس بده منم بکشم-نفسم رو صدا دار بیرون فرستادم

 نه-بازهم همون جواب همیشگی

 اعصابم داغون شد اه همش میگه نه پس چرا خودش میکشه؟
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 کشی خوب منم دوست دارم امتحان کنمچرا نه وقتی خودت می-

باورم نمیشد که این همه جرعت در مقابل بهزاد به خرج می دادم اصال این همه 

 شجاعت رو از کجا پیدا کرده بودم؟

 .به طرفم چرخید که یک قدم به عقب رفتم

 سیگار میخوای بکشی؟-بهزاد

 .اروم سرم رو به معنای آره تکون دادم

 .انداخت و منو به سمت خودش کشیددستش رو دور کمرم 

با تعجب بهش نگاه کردم که پک عمیقی به سیگارش چشمام تا حد ممکن گرد شد 

 این داره چه غلطی میکنه؟؟؟؟؟

با این کارش به سرفه افتادم می خواستم عقب بکشم که منو محکم تر گرفت مشغول 

 ..یدنم شدب*و*س

 .سیگار خیلی خوبی بود-بهزاد

فردا صبح الطلوع توی -ود سیگارش رو توی صورتم بیرون دادنگاهش کردم که د

 .اتاقمی االن هم برو

 .با تمام توانم به طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم

 .خودم رو داخل اتاقم پرت کردم و روی تخت نشستم

 .نگاه تورو خدا چی فکر می کردم چی شد

 .دستی روی لبام کشیدم

 .نجوری رقم خورده عمرم ایب*و*سباورم نمیشد اولین 
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 .روی تخت ولو شدم و دستم رو روی لبم گذاشتم

 .ه عمرم بودب*و*سلبخندی زدم حاال همه چی به کنار ولی شیرین ترین 

 .روی شکم خوابیدم وبالشت رو توی بغلم گرفتم

 .هی دختر...حجب حیا هم خوب چیزیه

ز شیرینی یدی حاال به جای اینکه شرم کنی داری اب*و*ستو یه پسر نامحرم رو 

 ه اش حرف میزنی؟ب*و*س

 .بروبابا مگه دروغ میگم المصب لب که نبود قلوه بود

بایادآوری فردا یه چیزی ته دلم فرو ریخت تا حاال بهزاد رو این همه پریشون کالفه 

 .ندیده بودم

 یعنی چه اتفاقی افتاده؟

 .توی همین فکرا بودم که کم کم نفهمیدم چی شد که پلکام روی هم افتاد

*** 

 بهزاد

 .دیشب خواب اصال به چشمام نیومد

 .بعد از چند سال مخفی کردن خودت از خانواده حاال داره همه چی آشکار میشه

 .در اتاقم زده شد وشهرزاد داخل اتاق شد

 .با دیدنش یاد اتفاق دیشب افتادم

 .با خودم که تعارف سرش رو بلند کرد و با خجالت بهم نگاه کرد

 ...همه چیز این دختر به کنار خجالت کشیدنش به کنارلبخند کمرنگی زدم 
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 .خجالت که می کشید تا بناگوش سرخ می شد

 آروم گفتم:بشین لطفا

 .روی تخت نشست و منم پشت پنجره ایستادم

 .یه موضوع مهمی پیش اومده که باید در جریان باشی-

 چی؟-شهرزاد

 .می گردنبه طرفش برگشتم و بدون مقدمه گفتم:خانواده من دارم بر 

 چــــــــــی؟کی؟-سرش رو با شدت بلند کرد

 نگاهم رو به پشت سرش سوق دادم

 .گفتم خانوادم دارن بر می گردن ایران اونم آخر همین هفته-

 با تعجب گفت:مگه خانوادت کجا هستن؟

 .آمستردام-

 ...اول سکوت کرد ولی بعد با ناراحتی گفت:پس من

ان مشاور کاری من چند وقتی رو مهمون مثل قبل تو به عنو-وسط حرفش،پریدم

 .عمارت هستی تا خانوادت از سفر برگردن

 .چیزی نگفت و سکوت کرد مشخص بود داره فکر میکنه

 .تا اون موقع همه چیز رو هماهنگ می کنم نگران نباش-

 .سرش رو بلند کرد بلند کرد ویه نگاه خاص بهم انداخت که دلم از نگاهش لرزید

 م؟میتونم بر-شهرزاد
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 .همونطور که نگاهم میخ چهره اش بود سرم رو به معنای آره تکون دادم

 .به طرف در رفت از اتاق خارج شد

*** 

 شهرزاد

 .زمان مثل برق و باد گذشت رسید به آخر هفته

 .فکرش رو نمی کردم همه چی اینقدر سریع اتفاق بیافته

هستم و اگه کسی  توی این یک هفته بهزاد همه رو منتفی کرد که من مشاور کاری

 .توی این یه مورد اشتباه کنه تنبیه بدی در انتظارشِ

 .از صبح همه مشغول بودن چون عصر خانواده تهرانی می رسیدن

 .خیلی استرس داشتم یه چیزی افتاده بود به جونم و داشت نفسم رو می گرفت

 .تماز اینکه نمی دونستم چطور آدمایی هستن و چه برخوردی می کنن اضطراب داش

پگاه ساسان هم اومده بودن عفریته خانوم یعنی همون پریا هم همراه یک پسر جوون 

 .خوش سیمایی اومده بود

اسم پسره بابک بود مثل اینکه خیلی با پریا صمیمی بود اول فکر کردم شاید نامزدش 

 .باشه اما وقتی گفت یکی از آشناهای خانوادگیشون تشریف داره بادم خالی شد

 .شو با همین ازدواج کن شرت از سر بهزاد منم کنده بشهخود برو گم

 .اووووو بهزاد من...چه خودم رو صاحب هم می دونم بعله خوب...همینه که هست

 .ساعت چهار عصر بود که بهزاد هم اومد و توی اتاقش اعتصاب کرد

 .بیرون نمی اومد و به کسی هم پاسخ نمی داد
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 .ده بهزادساسان پگاه رفتن فرودگاه دنبال خانوا

 .بهزاد خان که به خودش تکون نداد تا به استقبال ننه باباش تشریف ببره

یه چیز این خانواده میلنگِ یه مشکلی این وسط هست که تا من سر در نیارم آروم 

 .نمیشم

منو بابک پریا روی مبل های سالن نشسته بودیم که با صدای بوق ماشین از سرجامون 

 .بلند شدیم

 .به صف شدن تا خوش آمد گویی رو انجام بدن همه خدمتکارها

 .استرسم بیشتر شده بود به طوری که حالت تهوع بهم دست داده بود

 .پریا در باز کرد و ما از سالن وارد حیاط شدیم

ساسان از ماشین پیاده شد بعد از اون هم در سمت راننده باز شد مرد میانسال 

 .شد خوشتیپی با موهای جو گندمی از ماشین خارج

 .فهمیدم که باید پدر بهزاد باشه

بعد از اون هم درهای عقب بازشدن و پگاه زن خوشپوشی که مشخص بود زیاد سنی 

 .نداره اما چین چروک کوچیکی روی پیشونیش خودنمایی می کرد پیاده شدن

 .از این دور زیاد نمی شد تشخیص داد چهره اشون رو

رین به طرف مادر بهزاد رفت و بغلش همه به سمت ما حرکت کردن که پریای خودشی

 .کرد

مادر بهزاد هم نه برداشت نه گذاشت چنان محکم بغلش کرد که گفتم اآلن خفه 

 .میشه

 .بابک هم به طرف پدر بهزاد رفت و باهاش دست داد
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یه دفعه ای چشم مادر بهزاد به من افتاد و به طرفم اومد.یا حضرت عباس شروع 

 ...شد

 .حرکت نمی کردم سرجام ایستاده بودم و

 .وقتی روبه روم ایستاد تازه متوجه چهره اش شدم

 یعنی با بهزاد مو نمی زد پس بگو بهزاد چشمای رنگیش به کی رفته

 .بقدری زن زیبایی بود که چشم ها رو خیره می کرد

 ...شما-لب باز کرد

 پگاه پیش دستی کرد

 .خونه ایشون مشاور کاری بهزاد هستن و یک چند وقتی رو مهمواین-

مادر بهزاد یه طور خاصی بهم نگاه می کرد از نگاهش به خودم لرزیدم مطمئنم من 

 .این نگاه رو جایی دیدم شک ندارم

آروم بغلم کرد که منم دستام رو دور کمرش حلقه کردم.یاد مادرم افتادم بوی مادرم 

 .رو می داد آخ خدایا اآلن داره نگام میکنه

 .ی به غریبه رو آوردهمیبینه دخترش برای رفع دلتنگ

از بغلش،خارج شدم و بهش نگاه کردم اون هم تمام چهره ام رو از نظر گذروند روی 

 .چشمام زوم کرد

 .پدر بهزاد مادرش رو کنار زد و روبه روم ایستاد

 .دستش رو به طرفم دراز کرد و لبخندی زد

 .دلم از لبخندش گرم شد
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 .خیلی خوشبختم آقای تهرانیدستم رو توی دستش گذاشتم و با لبخند گفتم:

 .منم همین طور دخترم-پدر بهزاد

 .با شنیدن کلمه دخترم دلم هری ریخت لبخند از روی لبم محو شد

 .خدایا چرا نباید خانوادم باشن چرا باید منو دیگران دختر خودشون خطاب کنن

 .یه دفعه ای چشم پدر بهزاد به پشت سرم افتاد ماتش برد

سمت نگاه کردن و یک دفعه چشمای مادر بهزاد پر از اشک همه برگشتن به همون 

 .شد

به پشت سرم که نگاه کردم دیدم بهزاد روی پله ها ایستاده و داره با یه نگاه خاص 

 .پدر مادرش رو نظاره میکنه

 .یه دفعه ای مادر بهزاد با اشک به جلو قدم گذاشت و گفت:بهزاد پسرم

اومد به طرف مادرش رفت و اون رو توی آغوش بهزاد به سرعت تمام پله ها رو پایین 

 .گرفت

 .آخ بهزادم آخ پسرم خدااااا-مادرش گوله گوله اشک می ریخت و حرف می زد

 .با دیدن این صحنه اشک همه ما در اومده بود

بهزاد هیچی نمی گفت مشخص بود بغض بزرگی توی گلوش گیر کرده اما به دلیل 

 .تنش نیستغرور بیش از اندازه اش قادر به شکس

یه جوری توی بغل بهزاد زجه می زد که انگاری برای دفعه اول که چشمش به بهزاد 

 .افتاده

 .از بغل مادرش خارج شد و به طرف پدرش رفت
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 .روبه روی پدرش ایستاد و بهش زل زد

 .پدرش قطره اشکی از چشمش پایین چکید و یه دفعه بهزاد بغل کرد

 .داد و نوازشش کرد بهزاد دستاش رو روی کمر پدرش قرار

وقتی از بغل هم خارج شدن خدمتکارها خوش آمد گفتن و پدر مادرش رفتن روی 

 .مبل های روی سالن نشستن

چرا دیدار این پسر با پدر مادرش این قدر غمناک بود چرا بهزاد از صبح خودش رو 

 .توی اتاق حبس کرده بود چرا یه غم بزرگ توی چشمای همه هویداست

 .سرم در حال دوران بود که همه بی جواب مونده بود کلی چرا توی

از پگاه اسم پدر و مادر بهزاد پرسیدم که اسم مادرش پروانه و اسم پدرش منوچهر 

 .بود

 .من هم روی مبل کنار پگاه نشستم

خداوکیلی فقط کنار پگاه احساس راحتی می کردم واال احساس می کردم که یک 

 .غریبه بیشتر نیستم

 .به بودن من توهم نبود بر اساس واقعیت بودگرچه که غری

بیگم قهوه آورد و وقتی جلوی من گرفت یه نگاه خیلی بد بهم انداخت که منم پشت 

 .چشمی براش نازک کردم

یه دفعه چشم پروانه خانوم به من افتاد و روبه بهزاد گفت:بهزاد جان این دختر خانوم 

 ه این سنی داره؟دختر کدوم دوستتِ کدوم یکی از دوستات دختر ب

 .با شنیدن این حرف دلم هری ریخت خدای من االن جوابش رو چی بدم

 بهزاد یه نگاه بهم انداخت که با ترس بهش خیره شدم
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 نگاهش رو از من گرفت و به مادرش دوخت

راستش شهرزاد دختر یکی از شرکای منه به علت رفتن به سفر چون دوست آشنای -

 .وقتی رو اقامت میکنهدیگه ای ندارن خونه من چند 

 .پس اسمت شهرزادِ چه اسم زیبایی-منوچهر

 .لبخندی زدم و زیر لب تشکر کردم

 این شهرزاد خانم حاال چرا خونه تو مونده چرا نرفت پیش پگاه؟-پروانه

 .پگاه چایی پرید توی حلقش و به سرفه افتاد

 .چنان زدم پشتش که فکر کنم بچه اش،از توی حلقش زد بیرون

 .نه توروخدا مگه دیوانه ام-ه با خشم بهم انداختیه نگا

 .پاش رو محکم لگد کردم که سیخ سرجاش نشست

 .چشمم به ساسان افتاد که داشت با شک به من نگاه می کرد

 اوه بدبخت شدم االن میگه کدوم شریک که من نمیشناسم؟

ی لو نگاهم رو گرفتم و روی زمین انداختم بدبخت شدم خودم می دونم االن همه چ

 .میره

 .حقا که بهزاد به مادرش رفته اون هم مو رو از ماست بیرون میکشه

 بهزاد نفس عمیقی کشید

 .آخه شهرزاد مدریت بازگانی خونده و یه جورایی مشاور کاری من به حساب میاد-

 .پروانه خانم لبخندی زد و سرش رو به معنای فهمیدن تکون داد

 .راحت شدمنفس حبس شده ام رو خارج کردم آخیش 
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 .برای شام پگاه پریا رفتن و نموندن

وقت صرف شام که رسید اومدم برم با خدمتکارها غذا بخورم که یه دفعه پروانه خانم 

 گفت:کجا میری عزیزم؟

با شنیدن این حرف نگاه بهزاد و پدرش روی من زوم شد بهزاد چشماش رو از روی 

 .شک تنگ کرد و سرش رو کج کرد بهم خیره شد

 .گفتم:من میرم داخل آشپزخونه شام بخورمآروم 

 مگه اینجا مشکلی هست که با ما نمیشینی نکنه مارو قابل نمیدونی؟؟؟-پروانه خانم

این چه حرفیه...آخه نمیخوام جمع خانوادگی شما رو بهم -سرم رو پایین انداختم

 .بزنم

 .مهمون بهزاد برای ما هم به همون اندازه عزیزه بشین لطفا-آقا منوچهر

 به بهزاد نگاه کردم که سرش به معنای بشین تکون داد

 .چشم آرومی گفتم و پشت میز روبه روی مادر بهزاد نشستم

 .به آرومی درحال غذا خوردن بودیم اما انگاری من زهرمار می خوردم

 .بس که این پروانه خانم زل زد به منو دهنم رو سرویس کرد

 ..تخته سیاه تو بشقابتِای بابا...می خواستم بگم...جانم عزیزم..

 .یه جور خاصی هم نگاه می کرد

 .انگاری داشت توی صورتم دنبال شخص خاصی میگشت

 .بعد از صرف شام من زودتر از بقیه به اتاقم پناه بردم
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توی اتاقم درحال راه رفتن بودم چرا اینقدر چهره مادر بهزاد برام آشنا بود من کجا 

 این زن رو دیده بودم آخه؟

ه ای در اتاقم زده شد یه بفرمایید گفتم که در باز شد مادر بهزاد داخل اتاق یه دفع

 .شد

 .با دیدنش سیخ سرجام ایستادم

 یا امام زاده بیژن چی میخواد این از جون من؟؟؟

 چرا دست از سر کچل من برنمیداره؟؟؟

بهش نگاه کردم که دیدم داره نگاهش رو سرتاسر اتاق میچرخونه و قطره قطره اشک 

 .میریزه

 چرا همه با دیدن این اتاق غم کل وجودشون رو میگیره چرا؟؟؟به چه دلیل؟؟؟

 .فکر کنم یه کسی قبال توی این اتاق اقامت داشته که االن دیگه نیست

واسه چی گریه -به طرف پروانه خانم رفتم و دستش رو گرفتم و روی تخت نشوندمش

 می کنید؟

 االن هستی قبال اتاق کی بوده؟ میون گریه هاش گفت:میدونی اینجایی که

 سری به معنای نه تکون دادم

 .دخترم-پروانه خانم با بغض نالید

 .باشنیدن این حرف چشمام خود به خود گرد شد و کپ کردم

 اگه اینجا اتاق خواهر بهزاد پس االن کجاست؟

 پس االن دخترتون کجاست؟-فکرم رو به زبون آوردم
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 این موضوع نمک پاشیدن روی زخمم میشهنپرس چون باز کردن -پروانه خانم

 .سری تکون دادم و سکوت کردم

 .ببین تورو خدا تورو هم ناراحت کردم-پروانه خانم اشک هاش رو پاک کرد

 نه بابا-لبخندی زدم

 شهرزاد افتخاری دختر خسرو افتخاری درسته؟؟؟-پروانه خانم

 .ش نگفتهچشمام گردشد این از کجا منو میشناسه مطمئنم بهزاد چیزی،به

 به سختی گفتم:شما منو از کجا می شناسید؟

 .من تورو از قبل می شناختم دخترجان-پروانه خانم

 آخه چطوری؟-

 .من با مادرت در ارتباط بودم-پروانه خانم

 سری تکون دادم

 .من گیج شدم لطفا واضح حرفاتون رو بزنید-

 پروانه خانم نفس عمیقی کشید

 .یمی نه...ولی در ارتباط بودیممنو مادرت دوست بودیم خیلی صم-

 سکوت کرد و دوباره یه نگاه به دور برش انداخت بعد ادامه داد

 .وقتی بهزاد به دنیا اومد ارتباط ما قطع شد هر کدوم رفتیم سراغ زندگیمون-

تو که به دنیا اومدی چندبار اومدم دیدنت یه دختر زیبای موطالیی که شباهتش به 

 .مادرش عجیب بود
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 .اون من و پدر دخترم رفتیم خارجبعد از 

 .بهزاد به خاطر کاراش ایران موند دوباره برگشتیم اما اثری از تو خانوادت نبود

 .انگاری شما هم مهاجرت کرده بودین

 .اره ما هم یه زمانی رفتیم اون ور آب-سری تکون دادم

 با یادآوری موضوعی گفتم:بعدش چطوری منو شناختید؟

تو خیلی شبیه مادرت بودی برای همون شک کردم وقتی گفتم که -پروانه خانم

 .اسمت رو از زبون بهزاد شنیدم کمی شکم برطرف شد

سکوت کردم که یه دفعه گفت:میدونم مادرت رفته به رحمت خدا پدرت کجاست تو 

 اینجا چیکار میکنی؟

نمی خواستم سفره دلم رو باز کنم اما وقتی دیدم گوشی هست که همه حرفای دلم رو 

 .بشنوه منم شروع کردم به گفتن

 .گفتم گفتم و گریه کردم

 .پروانه خانم بغلم کرد و نوازشم کرد

از همه چی بهش گفتم از ورشکست شدنمون...از بهم پاشیده شدن خانوادم...از 

 ...افتادن دست اردوان... از اینکه دختر نازپرورده افتخاری شد خدمتکار دیگران

 .سبک شدم اینقدر گفتم و گریه کردم که

 .از بغل پروانه خانم بیرون اومدم و اشکام رو پاک کردم

 .عزیزم چقدر سختی کشیدی-پروانه خانم

 .مادر که نباشه تمام معادالت خانواده بهم میریزه-آب دهنم رو قورت دادم
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 پروانه خانم صورتم رو با دستاش قاب گرفت

خودم میدونم که غمت نباشه عزیزم منم مثل مادرت حساب کن توهم مثل دختر-

 ...جای مادرت رو برات پر نمی کنم اما بازم

شما هم منو مثل دخترتون به -سکوت کرد که من رشته کالم رو به دست گرفتم

حساب بیارید گرچه که شاید نتونم به خوبی اون باشم اما یه گوشه چشمی به من 

 .بندازید

 .پروانه خانم لبخندی زد

خودم رو روی تخت انداختم و دستام رو زیر سرم  وقتی که مادر بهزاد از اتاق رفت

 .گذاشتم

 .خداروشکر که یه نفر بود که بتونم رازهای دلم رو براش برمال کنم

 .چقدر حس خوبی از جانب این زن بهم دست داد مشخص بود یه زن کامال متشخصِ

 .کم کم پلکام سنگین شد و خوابم برد

*** 

برم پایین یه سر به بهزاد بزنم تمام اتفاقات صبح زودتر بلند شدم تا قبل از اینکه 

 .دیشب رو براش شرح بدم

باز اگه از زبون مادرش بشنوه شاید بندازه گردن من که تو همه نقشه ها رو خراب 

 .کردی

 .اون که خبر نداره مادرش منو از قبل می شناخت

 .دستی به سر صورتم کشیدم و از اتاق خارج شدم
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د کج کردم پشت در ایستادم دستم رو بلند کردم که در راهم رو به طرف اتاق بهزا

 .بزنم که به دفعه در باز شد و قامت بهزاد نمایان شد

دستم همون جا خشک شد و با تعجب به بهزاد نگاه کردم اون هم همونطور میخ چهره 

 .من بود

 کاری داری؟-بهزاد بهم نگاه کرد

اوهوم باید یه مطلبی -ف کردمدستم رو پایین آوردم و با تک سرفه ای صدام رو صا

 .رو بگم

 بهزاد در اتاقش رو بست و یک قدم به جلو اومد و دقیق سینه به سینه ام ایستاد

 باز چی شده؟-

 اینجا بگم؟-نگاهی به دوربر انداختم

 مشکلی داره؟-بهزاد

 .نه-

 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) کتاب در سایتاین 

 .پس حرفت رو بزن-بهزاد

 .دستی به صورتم کشیدم و شروع کردم به حرف زدن

 .حرفای مادرش که دیشب بهم گفته بود رو دادم و بعد سکوت کردمشرح حالی از 

 .وای دهنم کف کرد بس که حرف زدم

بهزاد متفکر به یه نقطه خیره شده بود بعد از سکوت کوتاهی گفت:اشکالی نداره به 

 .هر حال این هم از شانس منه

1roman.ir
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 خوب اآلن چی میشه؟-

 .نگران باشی تو که همه چیز رو لو دادی دیگه نیازی نیست-بهزاد

با تعجب گفتم:من لو دادم خوبه مادرت قبل از اینکه من حرفی بزنم تا ته ماجرا رو 

 .رفته بود

چیزی که برای تو بلنده دیوار حاشا پس چرا از مهارت دروغ -بهزاد پوزخندی زد

 گفتنت استفاده نکردی همه چیز رو حاشا نکردی؟

بالهایی که سرم آوردی رو برای حق بود تمام -انگشتم رو تهدید وار جلوش گرفتم

 .مامان جونت شرح می دادم تا خوش خوشانش باشه چه شازده ای تربیت کرده

 .بعد هم به سرعت به سمت پله ها رفتم

 .اگه یک دقیقه دیگه اونجا می موندم معلوم نبود بهزاد چه بالیی سرم میاره

 .رج شدنبعد از صبحانه پدر مادر بهزاد برای یک قراردادی از خونه خا

کال این زن شوهر عالوه بر اینکه برای دیدن بهزاد اومده بودن کارهای دیگه ای هم 

 .داشتن

مثل اینکه پدر بهزاد توی آمستردام یک بیزینس راه انداخته بود کال خانواده خرپولی 

 .بودن

بهزاد هم رفته بود شرکت من هم توی کتابخونه مشغول بررسی کردن چندتا پرونده 

 .بودم

 .این بهزاد نمیزاشت یه آب خوش از گلوی من پایین بره کال

سرم روی پرونده بود که در کتابخونه زده شد که یه بفرمایید گفتم که یه دفعه پریا 

 .داخل اتاق شد
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 با تعجب بهش نگاه کردم این اینجا چیکار میکنه؟؟؟

 .سالم کرد که همون طور که متعجب بهش،خیره شده بودم جوابش رو دادم

مبل های توی کتابخونه نشست که من هم از پشت میز بلند شدم و روبه روش روی 

 .نشستم

 حالت خوبه عزیزم؟-پریا

 .ممنون انتظار دیدن جنابعالی رو نداشتم-لبخند کجی زدم

اومدم اینجا تا در مورد یه موضوعی باهات -پریا پاش رو روی اون یکی پام انداخت

 .حرف بزنم

 در چه مورد؟-

 ...بهزاد در مورد-پریا

 بهزاد؟-چشمام رو از روی شک تنگ کردم

 .آره یه مطلبی هست که باید به عرض شما برسونم-پریا

شستم خبردار شد که می خواد بگه پات رو از زندگی منو بهزاد بکش،بیرون ما 

 .میخوایم باهم ازدواج کنیم

کنیم مو بعد من هم بگم غلط کردی بهزاد مال منه...بعد بلند بشیم گیس گیس کشی 

 ...واسه هم نزاریم

 ...شهرزاد شهرزاد-پریا

 هان؟-حواسم جمع شد و به پریا نگاه کردم

 .کجایی دختر یه ساعته دارم صدات می کنم-پریا
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 .من همین جام-خودم رو جمع جور کردم

 .آره داشتم میگفتم یه موضوعی در مورد بهزاده-پریا

 .میشنوم-

 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) کتاب در سایتاین 

 .مببین شهرزاد من از همه چی خبردار-پریا

 مثال از چی؟-

 .اینکه تو بهزاد رو دوست داری-پریا

 با شنیدن این حرف کپ کردم جـــــــــــان این چی گفت از کجا فهمید؟؟

 آروم گفتم:منظورت چیه؟

 نمیتونی انکار کنی چون من از توی چشمهات میفهمم چه خبره؟-پریا لبخندی زد

 خوب دیگه چی میفهمی؟-پوزخندی چاشنی حرفام کردم

 .اینکه فکر میکنی من رقیب توام-اپری

 ...چشمام گرد شد وااااااای ننه جون این جنه بخدا از ما بهترون

 تو جنیِ؟؟؟؟-آب دهنم رو قورت دادم

 پریا اول با تعجب بهم نگاه کرد اما بعدش زد زیر خنده

وای دختر تو چقدر بامزه ای نه من یه روانشناسم باید از حرکات بقیه متوجه حرف -

 .بشم دلشون

 بر فرض که اینطور باشه خوب که چی؟-دستی به صورتم کشیدم

1roman.ir
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 .اومدم اینجا بهت بگم من رقیب تو نیستم-پریا

 .نمی خواستم چیزی رو انکار کنم بزار بفهمه که من عاشق بهزادم

 با لودگی گفتم:عه نه بابا واقعا

 .بهت حق میدم باور نکنی-پریا

رفتار تو بهزاد این حرفای امروز تو رو صدق هرکسی هم جای من بود باور نمی کرد -

 .نمیکنه

 .اما من میخوام بهت ثابت کنم-پریا

 چطوری؟-

 پریا نگاهی به ساعتش انداخت

من باید برم وقت ندارم اما یه روز باهات قرار میزارم تا تمام حقایق رو برات شرح -

 .بدم

 .بعد از سرجاش بلند شد و خداحافظی کرد رفت

 .ترین تکونی نخوردم و به یه نقطه خیره بودماما من کوچک 

 یعنی پریا چجوری میخواد ثابت کنه که چیزی بین اون و بهزاد نیست؟

رفتارهایی که این دونفر از هم نشون می دادن هر کسی هم جای من بود فکرایی می 

 .کرد

 .سری تکون دادم تا از فکر پریا بهزاد خارج بشم

ونده پرونده ها رو توی اتاقم انجام بدم و بررسی تصمیم گرفتم برم کارهای باقی م

 .کنم
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 .پرونده ها رو زیر بغلم زدم و از کتابخونه خارج شدم

به طرف پله ها رفتم که توی راهروی باال سحر وماهان رو دیدم که روبه روی هم 

 .ایستادن

سحر سرش رو پایین انداخته بود و تا بناگوش سرخ شده بود ماهان هم داشت با 

 .د بهش نگاه می کردلبخن

ویبییی معلوم نیست این ماهان ورپریده چی داره زیر گوش دختر مردم میخونه که 

 .اینجوری سرخ سفید میشه

آروم به جلو حرکت کردم و برای اینکه متوجه حضور من بشن تک سرفه ای کردم که 

 .هردوتا به سمتم برگشتن و سحر با دیدن من بالفاصله از ماهان کمی دور شد

ا ماهان سالم احوالپرسی کردم که سحر گفت:آقا ماهان اومده بودن تورو ببینن ب

 .شهرزاد

 .باشه ای گفتم که سحر با یه با اجازه با سرعت از ما دور شد

 .به ماهان خیره شدم که دیدم داره به دور شدن سحر نگاه میکنه

 .احوال آقا ماهان-

 .خیلی ممنون-ماهان لبخندی زد

 اتفاقی افتاده؟-

 .خیر اومده بودم یکم باهم کار کنیم-ماهان

 .دستام رو به هم کوبیدم که یه دفعه پرونده های دستم روی زمین افتاد

با تعجب به پرونده ها خیره شدم که ماهان تک خنده قشنگی کرد و خم شد تا 

 .پرونده ها رو جمع کنه
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 .به خودم اومدم و من هم خم شدم و پرونده ها رو جمع جور کردم

 .خجالت سرم رو پایین انداختم ای بمیری که همیشه درحال گند زدنیبا 

 چرا اینقدر هیجان زده؟-ماهان

 .سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که دیدم داره خیره بهم نگاه میکنه

خوب آخه میدونید چیه...چندتا پرونده افتاده بود گردنم منم تنهایی داشتم بررسی -

 .می کردم

 .نداره اآلن باهم درستشون می کنیماشکالی -ماهان

وای خیلی ممنون پس بفرمایید -لبخندی زدم و با دستم به طرف اتاق اشاره کردم

 .توی اتاق

 .ماهان داخل اتاق شد و من هم پشت سرش وارد شدم و در رو بستم

 .هر دوتا روی زمین چمباتمه زدیم و شروع کردیم به بررسی کردن

دفعه دیدم باید یه سری اطالعات رو جدا یادداشت  چند دقیقه ای می گذشت که یه

 .کنم

دستم رو دراز کردم تا برگه ای بردارم که همزمان با دست من ماهان هم دستش رو به 

 .سمت همون برگه دراز کرد که یه دفعه دستامون باهم تماس پیدا کرد

هم نگاه سرم رو بلند کردم و به ماهان با تعجب نگاه کردم که دیدم اون هم داره ب

 .میکنه البته نه به نگاه معمولی یه نگاه خیلی خیلی خـــــــاص

دستم رو سریع پس کشیدم که ماهان هم سرش رو به چپ راست تکون داد و صاف 

 .نشست

 خنده مصلحتی کردم
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 .اوممم چیزه...باید یک سری اطالعات رو یادداشت می کردم-

 .منم همینطور-ماهان سرش رو پایین انداخت

برگه سفید از الی پرونده بیرون کشیدم و یکی دو جلوی خودم گذاشتم و اون دوتا 

 .یکی روهم به سمت ماهان گرفتم

 .سرش رو بلند کرد و اول به برگه و بعد نگاهش رو به سمت چشمام کشید

برگه رو از دستم گرفت منتها دستش رو روی دستم گذاشت و آروم برگه رو از الی 

 .دستم کشید

 .ایین انداخت اما من بودم که هاج واج بهش خیره شده بودمبعد سرش رو پ

این اآلن دست منو نوازش کرد نمیتونم کارش رو نادیده بگیرم چون اتفاقی نبود 

 .کارش عمدی بود

این امروز یه مرگش میشه می خواستم بهش تذکر بدم اما پیش خودم فکر کردم االن 

 .ماهان بهم میگه که بهتره مغزم رو شست شو بدم

 .کال هرکس حق به خودش میده و ماهان هم از این قضیه مستثنا نیست

 .برای همون بدون هیچ حرف اضافه ای سرم رو پایین انداختم و مشغول شدم

 .وقتی که ماهان رفت من هم رفتم پشت پنجره ایستادم و رفتنش رو تماشا کردم

اتاقم نگاه  داشت به سمت ماشینش می رفت که یه دفعه برگشت و به سمت پنجره

 .کرد

 .وقتی که منو پشت پنجره دید پرده رو انداختم و از پنجره فاصله گرفتم

ماهان امروز یه جوری شده بود یه نگاه های خاصی داشت...یه حرکات خاص...یه 

 ...حرفای خاص
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امیدوارم از این رفتارش منظوری نداشته باشه چون به هیچ وجه دلم نمیخواد 

 .بین برهصمیمیت منو ماهان از 

*** 

 .چند روزی از اومدن تهرانی های بزرگ میگذره

توی این چند روز رابطه ام با مادر بهزاد خیلی خوب شده بود باهاشحرف می زدم و 

 .درد دل می کردم

اما هنوز موفق نشده بودم راجع به خواهر بهزاد حرفی از زیر زبونش بیرون بکشم هر 

 .موقع حرفش می شد از زیرش طفره می رفت

نمیدونم چه قضایایی پیش اومده بود که توی چشمای پدر بهزاد یه غم بزرگ بود...دل 

 .مادرش پر از خون بود...خود بهزاد هم یه آدم سنگدل شده بود

از مادرش شنیده بودم که قبال یه پسر شاد سرزنده بوده اما از زمانی که غم سرتاسر 

 .آدم دیگه شداین قلعه بزرگ رو فرا گرفت بهزاد تبدیل به یه 

اما عجیب تر از همه این بود که پریا زنگ زد و با من قرار گذاشت و گفت که باید منو 

 .ببینه

من هم از سر کنجکاوی دوست داشتم بدونم قضیه از چه قراره برای همون با بهزاد در 

 .این مورد حرف زدم

 .برمبهزاد به شرط اینکه با راننده برم و برگردم اجازه داد که سر قرار 

 .باورم نمیشد بهزاد همچین کاری بکنه

مثل اینکه دیگه قبول کرده من جایی رو به جز خونه خودش ندارم و بهم اعتماد پیدا 

 .کرده بود



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

258 

 

 .روبه روی پریا توی کافی شاپ نشسته بودم

 .اون پسره بابک هم همراهش بود

 خوب واسه چی این رو دنبال خودت کشاندی آوردی؟؟؟

 نمیخوای حرف بزنی؟-و نوشیدمکمی از قهوه ام ر

 ...چرا-پریا

 .من قراره با بابک ازدواج کنم-به پشتی صندلیش تکیه داد

 .با شنیدن این حرف قهوه پرید توی گلوم و به سرفه افتادم

 .خوب که سرفه کردم با دستمال کاغذی اشک چشمام رو گرفتم و صاف نشستم

 .دفعه ای زدم زیر خندهیه نگاه به بابک و یه نگاه به پریا انداختم یه 

 .حاال نخند کی بخند...اینقدر خندیدم که همه افراد کافی شاپ بهم نگاه کردن

 .پریا بابک با چشمای گرد شده نگاهم می کردن

 چیز خنده داری گفت؟-بابک

 .چه جورم-

 کجاش خنده دار بود؟-بابک چشماش رو تنگ کرد

 .ازدواجتون-پوزخندی زدم

 .اما این حقیقت داشت-پریا

ببین پریا خانم هرکی رو بتونی خر کنی منو نمیتونی...من که میدونم تو بهزاد دوست -

 .داری
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 .سخت در اشتباهی-پریا لبخندی زد

 یه تای ابروم رو بردم باال

 .خوب تو بگو و روشنم کن-

پس بزار از اول برات -پریا کمی از قهوه اش رو نوشیدم شروع کرد به حرف زدن

 .تعریف کنم

ه یه دفتر مشاوره باز کردم خیلی سریع جا افتادم و افراد زیادی برای زمانی ک"

 .مشاوره پیشم می اومدن

توی یکی از از همین روزا یه پسر جوون رو که بدجوری دچار افسردگی شده بود به 

 .دیدنم اومد

اره بهزاد برای مشاوره پیش من اومده بود اوایل حالش به قدری خراب بود که تا شش 

 .لب باز نکرده بود که کوچک ترین حرفی بزنه ماه تمام

 .اما بعد از چندین جلسه باالخره حرف زد

 .از بهزاد خوشم اومده بود پسر مغرور نترسی بود اما در عین حال زخم خورده بود

اینقدر ارتباطمون خوب شده بود که حالش کامال مساعد شده بود دیگه نیازی نبود 

 .بینمون باز هم باهم در ارتباط بودیمپیشم بیاد اما به خاطر صمیمیت 

من رفتم خارج اونجا با بابک آشنا شدم عاشق بابک شدم اما نه من نم پس می دادم 

 "نه بابک دوباره برگشتم که با تو آشنا شدم

داشتم حرفای پریا رو توی سرم تجزیه تحلیل می کردم باورم نمیشد که پریا بهزاد 

 .دوست نداشته باشه
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قعیت خودم رو حفظ کنم گفتم:خوب اینایی که گفتی به من چه تو با برای اینکه مو

 بهزاد ازدواج کنی یا با این آقا بابک چه فرقی به حال من داره؟

 دست بردار شهرزاد من میدونم تو بهزاد دوست داری-پریا

 .همچین چیزی وجود نداره-سرم رو پایین انداختم

 .رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون-بابک

 .رو بلند کردم و به بابک نگاه کردم اما مهر سکوت به لبام خورد سرم

مخفی کاری فایده ای نداشت بهتر بود تمام حقایق رو فاش می کردم به هر حال پریا 

 .روانشناس بود شاید می تونست کمکی به من بکنه

 .برفرض من دوسش داشته باشم فکر کردی بهزاد منو دوست داره-

 .هم به تو بی میل نیست من می شناسمش مطمئنم که بهزاد-پریا

به چشمای پریا خیره شدم شاید راست بگه شاید بهزاد هم احساسی به من داشته 

 .باشه

 .اما بهزاد خیلی مغروره باید کاری کنی که بتونه احساساتش رو به زبون بیاره-بابک

 آخه چجوری؟-

ادر بهزاد یه مهمونی اون رو بسپر به من...چند شب دیگه به خاطر حضور پدر م-پریا

 .گرفتم اون شب بهت میگم باید چیکار کنی

 .سری تکون دادم و متفکر به فنجون قهوه ام خیره شدم

 .شاید پریا راست بگه شاید بتونم بهزاد عاشق خودم کنم

 چند روزی از مالقاتم با پریا می گذشت و امشب قرار بود بریم مهمونیش
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 کنه؟؟؟نمی دونستم امشب میخواد چیکار 

 .خدا آخر عاقبت مارو بخیر کنه باز نزنه آبروم رو ببره به فنا برم

 .پروانه خانم به زور منو فرستاد آرایشگاه بعدش گفت یکی از نگهبان ها میاد دنبالم

 .ظاهرا خودش و شوهرش زودتر می رفتن

ای بگم چیکار نشی پروانه جون خوب میمردی می گفتی بهزاد بیاد دنبالم شانس که 

 .دارمن

 .زیر دست آرایشگر جون مرگ داشتم می دادم از بس موهام رو کشید

 .حتی بیشعور نزاشت خودم رو توی آینه نگاه کنم

حاال میتونی خودت -وقتی که میکاپ صورتم تموم شد یه نگاه با رضایت بهم انداخت

 .رو ببینی

 .از سرجام بلند شدم و به طرف آینه چرخیدم

 .سکته ای ها یه تکون فجیح خوردموقتی خودم رو دیدم مثل 

 .جلل خالق این منم چه خوشگل شدم

 .موهام رو همه رو فر کرده بود و دورم ریخته بود

یه سایه دودی پشت چشمم کشیده بود خط چشم پهنی به چشمام جالی قشنگی 

 .داده بود

 .رژ قرمز رنگ خیلی توی دید بود

 .ه داده بود تنم کردملباس آبی رنگ بلندی رو که پروانه خانم بهم هدی

 .دنباله لباس روی زمین می افتاد و روی قسمت سینه سنگ کاری شده بود
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کفشای پاشنه بلند مشکی رنگم رو پام کردم. آرایشگر اعالم کرد که یکی اومده 

 .دنبالم

 .مانتو شالم رو پوشیدم و بعد از پرداخت پول خارج شدم

 .کی رنگ بهزاد افتادتوی کوچه رو که نگاه کردم چشمم به فراری مش

با دیدنش جا خوردم این اینجا چیکار میکنه مگه قرار نبود یکی از راننده ها دنبالم 

 ..بیاد پس بهزاد

 .به خودم اومدم و آروم به طرف ماشین بهزاد رفتم

 .سعی می کردم قدم هام رو آروم بردارم تا زمین نخورم

 .در جلو رو باز کردم و نشستم

تم که دیدم بهزاد سانتال مانتال کرده پشت فرمون نشسته بود و به طرف راننده برگش

 .به جلو خیره بود

واییییی ماشاءاهلل چه خوشگل شده بود یه دست کت شلوار سورمه ای پوشیده بود که 

 .خیلی خواستنیش کرده بود

 .بدون اینکه کوچک ترین نگاهی به سمتم بندازه استارت زد و حرکت کرد

 .سعی کردم سر بحث باز کنم و تا بلکه نگاهی به سمتم بندازهتوی راه بودیم که 

 یه چیزی بگم؟-

 .بهزاد با همون لحن سردش گفت:میشنوم

مگه قرار نبود راننده بیاد دنبالم -یکم این پا اون پا کردم و باالخره دل رو به دریا زدم

 ...پس چرا تو
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 پرید وسط حرفم و پوزخندی زد

ده شخصی جنابعالی تشریف دارم گفت باید خودم بیام مادر بنده فکر کرده من رانن-

 .دنبالت...جاها عوض شده انگاری تو رئیسی من خدمتکار

دلم گرفت از این حرفش منو باش که چقدر خوش حال بودم بلکه یه نظری بهم 

 .بندازه

 .حرفش دلم رو به درد آورد بغض گلوم رو فشار داد

 .کلمه ای حرف نزدمسرم رو به طرف پنجره چرخوندم و دیگه 

 .پریا سخت در اشتباهه بهزاد کوچک ترین حسی به من نداره

باالخره که همه چیز این جوری نمیگذره بهزاد یه روزی با یکی که عاشقش باشه 

 .ازدواج میکنه من میمونم و یه دل شکسته یه قلب عاشق خط خورده

 لحظه جدایی از تو ، لحظه اومدن غم "

 "ن میدم تو دست ماتمبعد رفتنت عزیزم ، جو

 .بعد از چند مین بهزاد ماشین داخل یه خونه ویالیی برد و توی حیاط پارک کرد

 .ماشین های مدل باالیی توی حیاط پارک بود

 ...چند تا دختر پسر جوون توی حیاط بودن در حال خنده خوشگذرونی

 .شدهمونطور توی ماشین نشسته بودم که دوباره نگاهم به سمت بهزاد کشیده 

 .کمربندش رو باز کرد یه دفعه سرش رو چرخوند بهم نگاه کرد

 .با دیدن چهره ام ماتش برد

 .منم بهش نگاه می کردم
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 .تمام اجزای صورتم رو از نظر گذروند و روی لبام زوم کرد

 این چیه؟-اخماش کم کم بهم گره خورد

 کدوم؟-با تعجب بهش نگاه کردم

 .ژ لبم پاک نشه دستم رو روی لبم گذاشتمبه لبام اشاره کرد. آروم طوری که ر

 .رژ لب-

 عه نمی دونستم منظورم اینه که چرا اینقدر پررنگِ-بهزاد پوزخندی زد

آهان پس بگو دردش چیه آخ جوووون سوژه پیدا کردم شاید بتونم با این کار به حرف 

 .بیارمش

 خوب که چی؟-

 .کمش کن-بهزاد

 .من این کار رو نمی کنم-کردمبه صندلی تکیه دادم و به روبه رو نگاه 

 .چرا این کار رو می کنی-بهزاد

 ابرویی باال انداختم و با تخسی گفتم:نـــــــــــــوچ

بهزاد سکوت کرد چیزی نگفت با فکر اینکه توی این مسئله من پیروز شدم لبخندی 

 .زدم

 .یه دفعه ای بهزاد دستم رو گرفت منو به طرف خودش کشید

 .انی بود جیغ کوتاهی کشیدمچون کارش خیلی ناگه

 .به بهزاد که نگاه کردم دیدم صورتش توی فاصله چند سانتی صورتم قرار داشت

 با تعجب بهش نگاه کردم که آروم گفت:که این کار رو نمی کنی؟
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 .همونطور خیره بهش نگاه می کردم

 .به دفعه ای سرش رو آورد جلو که نگاهم رفت سمت چشماش

 .داره نزدیک میشهعه وا این چرا اینقدر 

صورتش رو توی فاصله خیلی کمی از صورتم نگه داشت به طوری که بینی هامون 

 .مماس برهم بود

 .یه دفعه دستش رو بلند کرد و شستش رو روی لبام قرار داد

 .چشمام خود به خود گرد شد و با تعجب بهش نگاه کردم

 .می داد نگاه بهزاد به لبام بود و آروم انگشتش رو روی لبام حرکت

 .یه حسی داشتم یه حس ناب انگاری یکی به دلم چنگ می زد

انگشتش رو آورد پایین خیره به لبام بود چشماش رو چرخوند و روی چشمام زوم 

 .کرد

ایندفعه رو به راحتی از کنار اشتباهت گذشتم ولی بعد از این طوری -آروم لب زد

 .دیگه رفتار می کنم

 .ه من از ماشین پیاده شدبعد ازم فاصله گرفت بی توجه ب

 .نفس حبس شده ام رو خارج کردم و دستی به گونه های ملتهبم کشیدم

 .به آرومی از ماشین پیاده شدم و پایین لباسم رو کمی باال کشیدم تا زیر پام نره

 .کنار بهزاد قرار گرفتم و هردو باهم به سمت ساختمون حرکت کردیم

 .فلک رو کر کرده بود صدای موزیک به قدری زیاد بود که گوش

 .در سالن رو باز کردیم و داخل شدیم
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 .به سیل جمعیت نگاه کردم که هر کدوم به کاری مشغول بودن

جمعیتی که سن باالیی داشتم دور هم جمع شده بودن و جوون ها هرکدوم به 

 .ولگردی مشغول بودن

 .یه دفعه بابک و پریا دست تو دست هم به طرف ما اومدن

 .وااااااای چه عجب اآلن هم نمی اومدین-پریا

 .بهزاد همونطور که با بابک دست می داد گفت:به ترافیک خوردیم

 .منم سالم کردم که بابک جوابم رو داد پریا به طرفم اومد آروم منو در آغوش کشید

 .توی گوشم آروم گفت:امشب آماده ای

 .از بغلش خارج شدم و سری تکون دادم

ما میریم تا شهرزاد لباساش رو عوض -گرفت و کشید رو به بهزاد کردپریا دست منو 

 .کنه تو هم برو پیش،پدر مادرت

 .بهزاد سری تکون دادم که با پریا از بین سیل جمعیت رد شدیم و به طبقه باال رفتیم

 .پریا در یکی از اتاق ها رو باز کرد اول من بعد خودش داخل شد

 .شالم رو در آوردمروی تخت نشست و منم هم مانتو 

 چیکار میخوای بکنی؟-دستی توی موهام کشیدم و به طرف پریا برگشتم

 .پریا بدون توجه به حرفم گفت:اووو دختر چه خوشگل شدی امشب

 .با کالفگی گفتم:پریا جواب منو بده

ببین امشب رو بسپار به من کاری می کنم تا خود بهزاد برات له -نگاهش رو جدی کرد

 .له بزنه
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 .نگاه کردم که شروع کرد به توضیح دادن بهش

 .وقتی حرفاش تموم شد دستی روی سرم کشیدم تا ببینم شاخ در آوردم یا نه

 با ناباوری گفتم:تو مطمئنی موفق میشیم؟

 .پریا با غرور گفت:اسم من پریاست شک نکن که نقشه ام حرف نداره

 .چی بگم واهلل-آروم سرم رو تکون دادم

 .بگی فعال بیا بریم پایین نمیخواد چیزی-پریا

 .با هم از اتاق خارج شدیم و به سالن پایین رفتیم

پریا رفت تا به بقیه مهمون هاش خوش آمد بگه منم رفتم سر یک میز بشینم که 

 .چشمم افتاد به پدر مادر بهزاد که کنار خود نکبتش نشسته بودن

به طرفشون قدم  ادب حکم می کرد که برم بهشون سالم کنم آروم و با طمأنینه

 .برداشتم و روبه روشون ایستادم

 .سالم کردن که با دیدن من لبخندی زدن و جوابم رو دادن

 .از گوشه چشم به بهزاد نگاه کردم که دیدم داره دقیق نگاهم میکنه

 .ماشاءاهلل چقدر قشنگ شدی دخترم-پروانه خانم به سمتم اومد

 .توی تمام چهره اش پدیدار شدیه دفعه یه نگاه به سرتاپام انداخت حسرت 

متوجه شدم که یاد دخترش افتاده خیلی دلم میخواد بدونم چه بالیی سر خواهر 

 ...بهزاد اومده حتی نمیدونم اسمش چیه

یه سالم علیکی کوچیک هم با آقا منوچهر کردم که مادر بهزاد گفت:خوب...برو 

 .عزیزم پیش جوون تر ها
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 سم اینجا؟آروم گفتم:اما من کسی رو نمیشنا

برو پیدا می کنی کسی رو برای -پروانه خانم همونطور که منو هل می داد جوابم رو داد

 .خودت

 .بعد چشمکی حواله قیافه متعجبم کرد

 .همونطور که می رفتم برگشتم به بهزاد نگاه کردم

اون هم بهم نگاه کرد اما یه نگاه آروم...نه از سر غرور خشم...یه نگاهی که داخل اون 

 .از آرامش بود پر

 .به طرف میز رفتم و پشتش نشستم

 .خدمتکار سینی پر از نوشیدنی رو جلوم گرفت که یه شربت پرتقال برداشتم

 .به لبم نزدیک کردم و جرعه ای نوشیدم

به پیست نگاه کردم که دیدم دخترا پسرای جوون توی هم دیگه پیچ تاب می خوردن 

 .و حرکات زننده انجام می دادن

رو با چندش ازشون گرفتم و لیوان رو دوباره به لبم نزدیک کردم و کمی از نگاهم 

 .محتویات رو خوردم که یه دفعه یکی از پشت محکم کوبید به کمرم

چون کارش ناگهانی بود کمی به جلو سوق پیدا کردم و محتویات جام روی میز 

 .ریخت

 .خداروشکر روی لباسم نریخت واال االن لک شده بود

 وحشی بی صاحابی بود؟ این کدوم

با عصبانیت به پشت سرم نگاه کردم که دیدم پگاه پشتم ایستاده و داره هر هر 

 .میخنده
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 .پس بگو این دیونه بازی ها فقط از این خانم برمیاد

 .ازدواج کرده حامله شده اما هنوز بزرگ نشده

 .با عصبانیت گفتم:ببند اون بی صاحابو

 .به ای بود هاپگاه میون خنده هاش گفت:عجب ضر

 تو شعور نداری؟-

 نه-میز دور زد و روی صندلی روبه روم نشست

 .خودم می دونستم-

داشتیم با پگاه حرف می زدیم که یه دفعه دیدم ساسان دستاش رو گذاشت روی 

 .چشمای پگاه با ابروش اشاره کرد من ساکت بشم

 .بابا بیخیال ساسان بیا بشین-پگاه

چشمام پگاه برداشت و با تعجب گفت:چطوری فهمیدی ساسان دستاش رو از روی 

 منم؟

 آخه کی غیر تو جرعت همچین کاری رو داره؟-پگاه

 زدیم زیر خنده که ساسان رو به من گفت:شما حالتون چطوره شهرزاد خانم؟

 .خیلی ممنون-با لبخند از سرجام بلند شدم و با ساسان خیلی کوتاه دست دادم

 .ون پشت میز نشستساسان هم یک صندلی کشید بیر

 کجا بودی تا اآلن؟-پگاه

 .پیش بهزاد-ساسان دستاش رو روی میز قالب کرد

 .با شنیدن اسم بهزاد گوشام رو تیز کردم
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من که باهاش قهرم از اون شب که مهمونی گرفته بودم تا االن نیومده بهم سر -پگاه

 .بزنه

 .ازش گله نکن سرش خیلی شلوغِ-ساسان

 ود؟حاال حالش،خوب ب-پگاه

نمیدونم امشب چه مرگش بود هر چی باهاش حرف می زدم همش حواسش -ساسان

 .پرت بود فقط به یه نقطه نگاه می کرد

 تن صداش رو پایین آورد

 .وقتی رد نگاهش رو که گرفتم دیدم زل زده به شهرزاد-

 .مثال آروم گفت من نشنوم نمیدونه گوشای من شنوایی خیلی قوی دارن

ساسان...نامحسوس بهم نگاه کردن که منم خودم رو به نشنیدن زدم و سرم رو پگاه 

 .پایین انداختم

 .یه دفعه چراغ ها خاموش شد و رقص نور شروع شد

یه آهنگ دونفره گذاشته شد و زوج های جوان حتی مسن تر ها دو به دو وسط رفتن 

 .و شروع به رقص کردن

 .کشید یه دفعه پگاه بلند شد و دست ساسان گرفت

 اگه اینجا تنها بمونی ناراحت نمیشی؟-رو به من کرد

 .لبخندی زدم و سرم رو به معنای نه تکون دادم

 .پگاه ساسان هم رو به روی هم قرار گرفتن و شروع به رقص کردن
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چشمم رو می چرخوندم که یه دفعه نگاهم افتاد به پریا بهزاد که توی بغل هم می 

 .رقصیدن

 .وبه نامزد داری تو بغل بقیه جوالن میدی هاای پریا ورپریده...خ

با اینکه می دونستم این کار پریا جزوی از نقشه است اما باز هم یه حس حسادت 

 .زنانه کل وجودم رو تسخیر کرد

 .داشتم بهشون نگاه می کردم که یه دفعه یه دستی جلوم ظاهر شد

طرفم دراز کرده که به صاحب دست که نگاه کردم دیدم بابک با لبخند دستش رو به 

 .یعنی پاشو برقصیم

 .یه نگاه به پریا انداختم که ابروش رو برام باال انداخت

 به چی داری فکر میکنی زود باش دختر-بابک

 باترس گفتم:به نظرت کارم درسته؟

 .نگران نباش قرار نیست اتفاقی بیافته-بابک

 .دستم رو توی دست بابک گذاشتم و از سرجام بلند شدم

 .وقت اجرای نقشه شماره دو بودحاال 

 .به وسط،پیست رقص که رفتیم منو بابک روبه روی هم قرار گرفتیم

 .دستم رو توی دستش گذاشتم و اون هم دستش رو دور کمرم حلقه کرد

 .جایی ایستاده بودیم که به بهزاد دید داشته باشیم

منه و پریا با دیدن از سر شونه بابک به اون دوتا نگاه کردم که دیدم بهزاد پشتش به 

 .نگاه من لبخندی زد و کمی سرش رو تکون داد
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 .شروع کردیم به رقصیدن

با اینکه این کارها نقشه بود بازم حس عذاب وجدان داشتم حس می کردم به عشقی 

 .که نسبت به بهزاد دارم خیانت بزرگی انجام میدم

 .یه دفعه بابک گفت:خوب سریع لبخند بزن

ندی دندون نمایی زدم که یه دفعه کسی دستم رو از پشت بهش نگاه کردم و لبخ

 .کشید

 .بهزاد بازوم رو توی دستش گرفته بود و محکم فشار می داد

 نامزدت منتظرته-یه نگاه به بابک انداخت

 .یه جوری گفت نامزدت که متوجه شدم قصد منظوری از این حرفش داره

 .گرفت کشیدبعد قبل از اینکه بابک چیزی بگه دست منو محکم 

 .چنان تند تند می رفت که هر آن امکان داشت بخورم زمین

به گوشه ای از سالن رفت و منو چنان محکم پرتاب کرد که به زور تعادلم رو حفظ 

 .کردم تا زمین نخورم

 .وااااااای خدایا این چرا همچین میکنه چرا باز وحشی شد

 ِ  .با تعجب بهش نگاه کردم که دیدم بدجوری عصبانی

 .حساس می کردم استخون بازوم شکستها

یه نگاه بهش انداختم چون پوستم سفید بود انگشت های بهزاد روش قشنگ 

 .خودنمایی می کرد

 آروم بازوم رو ماساژ دادم و به بهزاد گفتم:چیکار داری میکنی؟
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 من چیکار می کنم یا تو؟؟؟-بهزاد

 .منظورت چیه-

 چیکار می کردی؟منظورم کامال واضحه تو بغل بابک -بهزاد

 .خوب پیشنهاد رقص داد منم قبول کرد-آب دهنم رو قورت دادم

 بهزاد ابرویی باال انداخت

 .پیشنهاد رقص داد تو هم با سر قبول کردی بیخود قبول کردی-

 منظورت از این حرفا چیه؟-

 چرا تو بغل بابک جوالن می دادی؟-بهزاد

 تمدستام رو به کمرم زدم و با حالت طلبکارانه گف

 خودت تو بغل پریا چیکار می کردی؟:

 .حرف رو عوض نکن-بهزاد یه دور چشماش رو باز بسته کرد

 نه میخوام بدونم خودت چرا باهاش رقصیدی-

بهزاد یه لحظه سکوت کرد اما بعد چنان حرفی زد که دلم می خواست زمین دهن 

 .بازکنه برم داخل

 .چنین فکری بکنه هیچ وقت فکر نمی کردم بهزاد اون شب در مورد من

 .من با پریا رقصیدم چون بی منظورم اما تو از کارت منظور داری هدف داری-بهزاد

 .آروم گفتم:ساکت شو

نه...چرا...بزار بهت بگم...واسه چی اینقدر دور بر ساسان می چرخی واسه چه با -بهزاد

 بابک میرقصی هان نکنه کارت اینه؟؟؟؟
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گفتم:ساکت شو بهزاد تو حق نداری در مورد من صبرم تموم شد و با عصبانیت 

 همچین فکری بکنی مگه تا حاال از من چیزی دیدی؟

نه ندیدم اما امشب خداروشکر چشمام باز شد و تمام حقایق -بهزاد سری تکون داد

 .دیدم

 یک قدم جلو اومد

فقط یکبار دیگه ببینم به ساسان یا بابک نزدیک شدی اون وقت خودم روزگارت رو -

 .اینی که هست سیاه تر می کنم از

یه قطره اشک از چشمم پایین چکید که بهزاد با پوزخند گفت:بی خودی واسه من 

 .اشک تمساح نریز چون امشب ذات واقعیت رو خوب دیدم

آروم و با بغض گفتم:یه روزی تقاص این حرفات رو پس میدی مطمئن باش آقا تهرانی 

 .ی پشیمون میشییه روزی به خاطر تهمت هایی که بهم زد

 بهزاد دستاش رو توی جیب شلوارش کرد

 .پس توهم داری تقاص گناه ها و خراب کردن زندگی بقیه رو میدی-

 .حرفش بدجوری قلبم رو شکست به طوری که امواج شکستنش توی سرم اکو داد

اگه فکر کردی من میزارم روی خونه عزیزام لونه کنی سخت در اشتباهی -بهزاد

 .ی کنم خونه خرابت می کنمخودم نابودت م

 .قطره های اشکم پشت سرهم روان شدن بغضم شکسته شد و بلند زدم زیر گریه

 .دستم رو جلوی دهنم گرفتم و با دو خودم رو به طبقه باال رسوندم
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حرفای بهزاد برام گرون تموم شد دلم خیلی شکست یکبار دیگه متوجه شدم که من 

هر کسی هم که جای بهزاد بود چنین تصوری  هیچی نیستم وقتی خانواده ای ندارم

 .در موردم می کرد

من خیلی احمقم که فکر کردم بهزاد عاشقم میشه کجای دنیا دیدی پسری عاشق 

 .خدمتکارش بشه

 .مانتوم رو پوشیدم و شالم رو همونطور روی سرم انداختم

ابک از پله ها پایین اومدم و به طرف درب خروجی رفتم که یه دفعه محکم به ب

 .برخورد کردم

 .بابک با دیدن چشمای اشکیم اخم کرد

 .چی شده چرا گریه میکنی-بابک

 .همونطور که هق هق می کردم گفتم:از طرف من اومد پریا خداحافظی کن

 .و قبل از اینکه بهش اجازه حرف زدن به بابک بدم از سالن خارج شدم

 .بدو بدو از حیاط ویال بیرون رفتم و داخل کوچه شدم

 .ونطور که از شدت گریه تلو تلو می خوردم وارد کوچه پس کوچه ها شدمهم

 .یه دفعه ای با یادآوری موضوعی سرجام ایستادم

 .من که ماشین ندارم این موقع شب با چی برم

دستی به صورتم کشیدم که با دیدن تاریکی و خلوتی کوچه اشکم بیشتر سرازیر 

 .شد

 .لوتر کشیدم و آروم شروع به راه رفتن کردمبدجوری ترسیده بودم مانتوم رو کمی ج
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 .توی دلم خدارو صدا زدم

 .یه دفعه ای باصدای بوق ماشینی از جا پریدم

قلبم اومد توی دهنم...به پشت سرم که نگاه کردم دیدم یه ماشین دویست شیش بود 

 .که دوتا پسر جوون داخلش نشستن

 .بهم نگاه می کننبه قیافه پسرا که نگاه کردم دیدم دارن با تعجب 

 .اشکام پشت سرهم ریختن و با صدای بلند گریه کردم

 چند قدم با ترس عقب رفتم که در طرف راننده بازشد شد و پسره اومد پایین

 .وایسا کجا میری-

 .جلو نیا-سری تکون دادم

 .بیا بابا کجا میری-در طرف شاگرد باز شد و اون پسر دیگه هم پیاده شد

 .میزنمجلو نیا واال جیغ -

 ...راننده رو به اون یکی دیگه گفت:فرهاد این از ما میترسه

 فرهاد با لودگی گفت:نگو سهیل جون مگه ما ترسناکیم؟؟؟

 سهیل که آدم جدی تری به نظر می رسید آروم جلو اومد

 .آروم باش دخترجون کاری باهات نداریم فقط میخوایم بهت کمک کنیم-

 .اونم چه کمکی-فرهاد

 .جدیت گفت:فـــــــــــرهادسهیل با 

 .فرهاد ادای سهیل در آورد ساکت شد
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ببین ما تو رو به چشم خواهرم میبینم فقط دیدم تنهایی گفتم گیر گرگ ها -سهیل

 .نیوفتی

 .با پوزخند گفتم:من همین االن هم گیر گرگ ها افتادم

 سهیل شونه ای باال انداخت

 .ی سرت اومد بدون خودت ریسک کردیباشه هر جور راحتی اما اگه اتفاقی یا بالی-

 .روی دوزانو افتادم و شروع به گریه کردم

 .من چقدر تنها شدم چقدر بی کس شدم

 .چیکار کنم به دوتا پسر اعتماد کنم یا که همین جا بمونم تا یه بالیی سرم بیاد

 سهیل روبه روم نشست

 .من فقط قصدم کمکِ به جون مامانم قسم-

یه دفعه فرهاد گفت:تو عمرش یه حرف راست زده باشه به چشماش خیره شدم که 

 .همینِ

 .سری تکون دادم که سهیل بلند شد منم از سرجام بلند شدم

 .فرهاد در عقب ماشین باز کرد منم نشستم

 اون دوتا هم نشستن که یه دفعه سهیل گفت؟خونه ات کجاست؟؟؟

سختی جایی رو غیر قلعه ساکت شدم کجا برم بعد از اون همه اتفاق بعد از اون همه 

 .بهزاد نداشتم که برم

 .آدرس عمارت دادم و ماشین به حرکت درآورد

 .توی طول راه کوچک ترین حرفی بین ما رد بدل نشد
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وقتی ماشین جلوی عمارت پارک کردن فرهاد همونطور که به روبه رو خیره بود 

 .گفت:بیا خوشگل خانم...اینم قصرتون عجب جایی هم زندگی می کنی

 یه دفعه ای فرهاد لحنش رو جدی کرد

ببین آبجی امشب گیر آدمای خوبی افتادی اما فکر نکن دفعه دیگه هم از این خبرا -

 .هست پس سعی کن تنها اون وقت شب جایی نری

 .باشه ای گفتم و آروم تشکر کردم از ماشین پیاده شدم

نی که من داخل نشدم به طرف در ورودی رفتم و با کلید در باز کردم اونا هم تا زما

 .حرکت نکردن

 .واقعا پسرای خوب و انسانی بودن خداروشکر کردم که گیر چنین ادمایی افتادم

 .نگهبان ها با تعجب بهم نگاه کردن که سرم رو پایین انداختم و به طرف سالن رفتم

 .با هرچه در توانم بود خودم رو با زور زحمت به اتاقم رسوندم

 .کشیدم و برق روشن کردمدستم رو روی دیوار 

 .پشت میز اینه نشستم و به قیافه زارم نگاه کردم

 .چشمام قرمز شده بود زیرش سیاه

کل رژ لبم پخش شده بود و موهام ژولیده دور اطرافم ریخته بود لباسم خاکی شده 

 .بود صورتم رنگ به چهره نداشت

 .دستمال مرطوب برداشتم و صورتم رو تمیز کردم

 .تنم کندم و به طرف حمام رفتملباسم رو از 

 .توی وان دراز کشیدم و چشمام رو بستم
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 .خسته بودم انگار یه کوه مرتفع رو کنده بود

 .روی شونه هام بار سنگینی احساس می شد

 .وقتی که دوش گرفتم حوله تن پوشی رو تنم کردم و روی تخت ولو شدم

ه ام از این اتاق خارج با خودم فکر کردم اگه اینجوری بخوابم فردا باید جناز

 .بشه...بلند شدم تا لباس بپوشم

 .یه تونیک آستین بلند با یه شلوار راحتی دم پا پوشیدم

 .موهام رو با حوله خشک کردم و با یک گیره بستم

 .چشمم به آینه که افتاد پوزخندی نثار خودم کردم

 .بقدری گریه کرده بودم که چشمام پف کرده بود قرمز شده بود

 زاد تو با من چیکار کردی؟آخ به

 .حسرت میخورم کاش هیچوقت عاشق بهزاد نمی شدم

 ...اون یه آدم سنگدل و من یه آدم با روح شکننده

 .خودم کردم که لعنت به خودم باد

روی تخت ولو شدم چراغ رو خاموش نکردم چون دلم نمی خواست خواب به چشمام 

 .اتفاقات امشب رو مرور کنمبیاد می خواستم تا صبح بیدار بمونم و تمام 

 .امشب متوجه شدم که بهزاد هیچ حسی به من نداره عشق من فقط یکطرفه است

 .چون اون بدون داشتن مدرک تهمت هرزگی بهم زد

 .یه قطره اشک از چشمم سر خورد و روی بالشت افتاد

 .امشب جای خالی خانوادم رو خیلی حس کردم
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خوشبختی مارو از هم پاشیده پیدا کنم امشب قسم می خورم کسی که زندگی 

 .ونابودش کنم

 .کسی که باعث شد خانواده ما از هم گسسته بشه و باعث مرگ مادرم شد

امشب شهرزاد افتخاری قسم میخوره تمام احساساتش رو دفن کنه فقط به فکر 

 .انتقام باشه

 .یه دفعه صدای شکستن چیزی از توی سالن اومد امواجش توی گوشم تکرار شد

 .انگاری یکی به زور پاهاش رو توی سالن می کشید صدای بدی ایجاد کرده بود

 .روی تخت نشستم و یه نگاه به دور برم کردم

 ...نکنه دزد باشه

 .نه بابا مگه دیونه شدی دختر با وجود این همه نگهبان آخه دزد کجا بود

 .یه دفعه ای در اتاقم باز شد قامت بلند بهزاد نمایان شد

 اای خدای من این چرا این شکلی شده چه بالیی سرش اومد؟؟؟وااااا

*** 

 بهزاد

 .وقتی که با گریه رفت تازه متوجه شدم چی گفتم

خدا لعنتت کنه بهزاد چطور تونستی قلب این دختر رو بشکنی تو ازش چیزی دیده 

 بودی که همچین حرفی زدی؟؟؟

ه تازه لبخند هم تحویلش دست خودم نبود وقتی دیدم توی بغل بابکِ و داره می رقص

 .میده خونم به جوش اومد
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 .هرچی باشه اون نامزد پریا بود شاید با این کارهای شهرزاد دچار اشتباه بشه

 .اما من میدونم شهرزاد دختر سوءاستفاده گری نیست

 .مشتم رو محکم به دیوار زدم

 .وقتی یاد چشمای اشکیش میافتم آتیش میگیرم

وشیدنی رفتم و یه جام شراب برداشتم و یک نفس سر با عصبانیت به طرف میز ن

 .کشیدم

 .یک لیوان دو لیوان اینقدر خوردم که حسابش از دستم در رفته بود

 .فقط این رو می فهمیدم که مست شده بودم و گیج می زدم

من که چیزی از مهمونی نفهمیدم فقط این رو فهمیدم که امشب مامان بابا قرار شد 

 .خونه پریا بمونن

پگاه ساسان زیر شونه های منو گرفتن و توی ماشین انداختن و یکی از نگهبان ها که 

 .از قبل خبرش کرده بودن منو رسوند خونه

 .از ماشین پیاده شدم و به طرف ساختمون رفتم

 .تلو تلو می خوردم جوری که به زور تعادلم رو حفظ کردم تا زمین نخورم

 .شمم به در اتاق شهرزاد افتادبه سمت طبقه باال رفتم که یه دفعه چ

به طرف در اتاق رفتم که یه دفعه سرم گیج رفت اومدم از افتادنم جلوگیری کنم که 

 .دستم به گلدون کریستالی خورد و شکست

 .دستم روی روی دهنم گرفتم وای خداکنه کسی بیدار نشده باشه

 .بیخیال گلدون شدم و به طرف اتاق شهرزاد حرکت کردم
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اولین دکمه پیرهنم رو باز کردم و کرواتم رو شل کردم همش احساس خفگی توی راه 

 .می کردم

 ...پشت در ایستادم و دستم رو روی دستگیره گذاشتم که دستم سر خورد

لبخندی زدم و دوباره دستگیره رو گرفتم و با هرچه که در توان داشتم در اتاق باز 

 .کردم و توی چهارچوب چوب در ایستادم

 .وی تخت نشسته بود و با تعجب به من نگاه می کردشهرزاد ر

 .با دیدنش یاد امشب افتادم که چقدر زیبا شده بود

 دلم وجودش رو می خواست دوست داشتم لمسش کنم

باورم نمیشد من تاحاال به هیچ دختری کشش نداشتم اما انگاری شهرزاد فرق می 

 .کرد

 ...ــهــــــــــرزادشــــ-لبخندی زدم و آروم اسمش رو به زبون آوردم

*** 

 شهرزاد

با تعجب به بهزاد نگاه کردم چشماش سرخ بود و تلو تلو می خورد دکمه اول پیرهنش 

 .باز بود کرواتش شل کج شده بود

 .موهاش توی صورتش ریخته بود

 خدایا این چرا این شکلی شده؟

 ...رزادشــــــــهــــــــــ-یه دفعه با لحن کش داری اسمم رو به زبون آورد

 .لحنش بیش از حد شل غیر باور بود
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تا جایی که من یادم میاد بهزاد همیشه محکم حرف میزد حتی کمتر مواقعی پیش می 

 .اومد که اسم منو صدا کنه

 .از روی تخت بلند شدم که بهزاد هم کامل داخل اتاق شد در بست و بهش تکیه داد

 حالت خوبه؟-دستی توی موهام بردم

 .ـــــه خوبم کننـــــــ-بهزاد

لحنش خیلی خراب بود جلو اومد و روبه روم ایستاد دستش رو نوازشگونه روی گونه 

 .ام کشید که چشمام از تعجب گرد شد

 .دلم تورو میخواد-بهزاد

 .از بوی دهنش فهمیدم که مست کرده پس بگو گیجه واال این حرفا از بهزاد بعیده

 ...تو مستی نمیفهمی-سرم رو عقب بردم

 بهزاد دستش رو دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند

 .برعکس خیلی هم خوب میفهمم بهتر از هرموقع ای-

سعی کردم از بغلش خارج بشم چون اصال رفتارش عادی نبود و هرآن امکان داشت 

 .یه خطایی ازش سر بزنه

. 

آغوشش اول هنگ کردم اما وقتی به خودم اومدم شروع به ول خوردن کردم تا از 

 .خارج بشم

 ...اما زور من کجا زور این هرکول کجا

 .حتی با اینکه بود باز هم قدرتش رو حفظ می کرد



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

284 

 

 .احساس می کردم لبم خون شده چون مزه گسش توی دهنم به دوران افتاد

اشک توی چشمام جمع شده بود مثل سگ از بهزاد می ترسیدم چون می دونستم 

 .ساخته بود حالت تعادل نداره و هر کاری ازش

از خدا کمک خواستم تا منو از دست بهزاد نجات بده خدایا آخرین چیزی که برام 

 .باقی مونده رو ازم نگیر

 .پاکی تنها باقی مونده جسم روح منه

 .بهزاد هلم داد چون انتظارش رو نداشتم روی تخت ولو شدم

رو روی بدنم اومدم از سرجام بلند بشم که بهزاد سریع کتش رو از تنش کند خودش 

 .انداخت

بهزاد تورو خدا ولم کن تو االن -دیدم اینجوری نمیشه شروع کردم به التماس کردن

 .نمیفهمی فردا صبح از کارت پشیمون میشی

ولت کنم من تازه به دستت آوردم امشب میخوام فقط برای منو تو باشه پس -بهزاد

 .سعی کن اعصابم رو بهم نریزی

 چشمای خمارش بهم نگاه کرد زدم زیر گریه که بهزاد با

معذرت میخوام شهرزاد منو ببخش که اون -بهزاد سرش رو به گوشم نزدیک کرد

 .حرفا رو بهت زدم منو ببخش عزیزم

 .گریه ام بند اومد با تعجب از گوشه چشم به بهزاد خیره شدم

 .االن بهزاد از من معذرت خواهی کرد واقعا مثل اینکه زیاد مصرف کرده زده به سرش

 .قطره های اشکم یکی بعد دیگری روی تخت می افتاد

 .هرچه تقال می کردم انگاری بهزاد بیشتر تحریک میشد
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 .یه دفعه جسم بهزاد سنگین شد و نفس هاش منظم شد

 .دستام رو از حصار دستاش خارج کردم و آروم کنارش زدم که دیدم بیهوش افتاده

 .به سرعت بلند شدم و از اتاق خارج شد

 .سالن رفتم و روی کاناپه نشستم به طرف

 .اشکام پایین ریختن اگه بالیی سرم می اومد اونوقت چی میشد

مطمئن باش شهرزاد بهزاد هیچوقت کارش رو قبول نمی کرد اونوقت تو بودی یه 

 .جسم ناپاک سری افتاده

روی کاناپه مثل جنین مچاله شدم باورم نمیشد که بهزاد میخواست همچین کاری 

 .نهباهام بک

 .کم کم چشمام سنگین شد و پلکام روی هم افتاد

*** 

 بهزاد

 .با نوری که توی چشمام خورد آروم الی پلکام رو باز کردم

آخ که چقدر سرم سنگین شده بود تمام عضله هام درد می کرد.دستم رو روی سرم 

 .گذاشتم

 .بلند شدم که یه دفعه با دیدن اتاق شهرزاد کپ کردم

 .میکنم به تخت نامرتب نگاه کردم اما اثری از شهرزاد نبودمن اینجا چیکار 

 .کتم وسط،اتاق افتاده بود
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با دستام چشمام رو فشار دادم و سعی کردم همه چیز رو به یاد بیارم اما چیزی به 

 خاطر نداشتم

تنها چیزی که یادم می اومد این بود که دیشب با شهرزاد دعوا کردم و من بیش از 

 حد مشروب خوردم

 .دیگه بعد از اون یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد

 پس اآلن من توی این اتاق چیکار می کردم؟

 شهرزاد کجا بود؟

 دیشب چه اتفاقی افتاده؟

کلی سوال بی جواب توی سرم بود که می دونستم فقط جوابش رو شهرزاد میتونست 

 .بده

 .آروم از تخت پایین اومدم که حالت تهوع بهم دست داد

 .ویس بهداشتی رفتم دلم میخواست باال بیارم اما نمی تونستمبه طرف سر

 .یه آبی به صورتم زدم و از توالت خارج شدم

 .آروم از اتاق خارج شدم و سرکی توی اتاق خودم کشیدم

نه اینجا هم نیست پس این دختر کجاست؟؟؟چطور من سر از اتاقش در آوردم اما 

 اثری از خودش نیست؟

جسم کوچولویی رو دیدم که روی کاناپه در خودش مچاله به طرف سالن رفتم که 

 .شده و حالت جنینی گرفته

 .جلوتر که رفتم دیدم شهرزاد که روی کاناپه آروم خوابیده



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

287 

 

 .باالسرش ایستادم و صداش زدم اما بیدار نشد

 .شهرزاد بیدارشو-دستم رو به طرفش دراز کردم و شونه اش رو تکون دادم

 .کرد که بادیدن من سیخ سرجاش نشستآروم الی پلکاش رو باز 

 .یکم بهم نگاه کرد و بعد یه دفعه ای از سرجاش بلند شد و روبه روم ایستاد

نمیدونم چرا با دیدنم ترس کل وجودش رو فرا گرفت...این رو به راحتی میتونستی از 

 .لرزش بدنش حس کنی

 اینجا چرا خوابیدی؟-آروم پرسیدم

 .یعنی خودت نمیدونی-شهرزاد

 .اگه می دونستم مگه دیوانه بودم که از تو سوال بپرسم-زخندی زدمپو

 .مجبور شدم-شهرزاد هم متقابال پوزخندی زد

 راستی من توی اتاق تو چیکار می کردم؟-اخم کمرنگی کردم

 یعنی اینم یادت نیست؟-شهرزاد

 .سری به معنای نه تکون دادم

 اتفاقاتی افتاد؟؟؟چطور ممکنه یعنی یادت نمیاد دیشب چه -شهرزاد

به گوشه ابروم دست کشیدم و با حالت متفکر گفتم:من فقط تا جایی یادم میاد که 

 .باهم دعوا کردیم بعد تو گذاشتی رفتی بعد از اون نه یادم نمیاد

 .شهرزاد دستی به صورتش کشید شروع کرد به حرف زدن

که من می وقتی حرفای شهرزاد شنیدم میخواستم شاخ دربیارم باورم نمیشد 

 .خواستم به شهرزاد تجاوز کنم
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 .وقتی حرفاش تموم شد سرش رو انداخت پایین

 سکوت بدی بینمون حکم فرما شده بود

 یه دفعه بهار به ذهنم خطور کرد نکنه تو عالم مستی چیزی ازش گفته باشم

 .خوب فقط همین بود حرفی چیزی نزدم-صدام رو صاف کردم

 .گفت:چرا تازه ازم عذر خواهی هم کردی شهرزاد با یادآوری موضوعی سریع

 با تعجب گفتم:چی؟به چه دلیل اونوقت؟

 شهرزاد دست به سینه شد

 .دیشب که مست بودی چندبار گفتی به خاطر حرفایی که بهم زدی ازم عذر میخوای-

 نیشخندی نثارش کردم

ی خوبه خودت میگی تو عالم مستی نفهمی...آدم تو اون موقع حرفای نامربوط زیاد-

 .میزنه

 بعد راهم رو به طرف اتاقم کج کردم و یه دفعه وسط راه ایستادم

 .تو برو توی اتاقت بخواب تا خدمتکارها نیومدن-

 یه دفعه به طرفش برگشتم

و بهتره تمام این قضایا سکرت بمونه واال مجبور میشم کاری رو که دیشب میخواستم -

 .انجام بدم عملی کنم

 .منتظر جواب نشدم و به طرف اتاق رفتمترس کل وجودش رو گرفت که 

*** 

 شهرزاد
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 .وقتی که رفت آروم به طرف پله ها رفتم

وارد اتاقم شدم که اولین چیزی که به چشمم خورد تخت نامرتب بود که دیشب 

 .امکان داشت منو بدبخت کنه

 .به طرفش حرکت کردم که پام به چیزی گیر کرد

 .روی زمین ولو شدهبه پایین که نگاه کردم دیدم کت بهزاد 

 .خم شدم و از روی زمین برش داشتم

 .آروم به دماغم نزدیک کردم و بوی ادکلن تلخ بهزاد رو به مشامم کشیدم

چرا من نمیتونم از این آدم متنفر بشم چه چیزی توی وجودش نهفته شده که هر 

 .کاری هم باهام بکنه ازش دل زده نمیشم

 .خودم روی تخت ولو شدمکتش رو توی رخت چرک ها انداختم و 

 .آخیش دیشب بدنم درد گرفت روی اون کاناپه

 .پتو رو روی خودم انداختم و سعی کردم بدون فکر کردن به هیچ چیزی بخوابم

*** 

 .دیشب کجا یهو غیبت زد دختر-پروانه خانم

شربت جلوی پروانه خانم گذاشتم و همونطور که روی مبل می نشستم گفتم:واال من 

 .الم بد بود مجبور شدم عجله ای بیام خونهدیشب یکم ح

 .عه چی شده بود االن حالت خوبه-پروانه خانم

 .بله شکر خدا-لبخندی زدم

 .پروانه خانم هم لبخندی زد و جرعه ای از شربت آلبالوی جلوش نوشید
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چندساعتی می شد که پدر مادر بهزاد از خونه پریا اومده بودن و آقا منوچهر برای 

 .کارهای اداری به بیرون رفته بود انجام یه سری

 .راستی شما چرا دیشب خونه پریا موندین-

مادر پدر پریا به بهونه اینکه امشب نتونستیم قشنگ مالقاتتون کنیم -پروانه خانم

 .مارو نگه داشتن

آهانی گفتم که یه دفعه پروانه خانم گفت:راستی پریا برای چند روز آینده ما رو 

 .از شهرشوندعوت کرده باغ بیرون 

 باغ؟-

 .آره توی بیرون از شهر یه ویال دارن که یه باغ خیلی بزرگ قشنگ داره-پروانه خانم

 سکوت کردم باز معلوم نیست چی توی ذهنش میگذره

 میدونم میخواد تالفی دیشب دو دربیاره

آخه دیشب تیرش به سنگ خورد بهزاد به جای اینکه حسی به من پیدا کنه ازم 

 .متنفر شد

 .پروانه خانم سرش رو به کتاب توی دستش گرم کرد

 .از سرجام بلند شدم که یه دفعه یه چیزی یادم اومد

 .تصمیم گرفتم برم پایین توی زیرزمین

 .به طرف راه پله ای که به پایین ختم می شد حرکت کردم

 .در آهنی رو هل دادم و چراغ رو روشن کردم

 .هم اونجا بود چشم چرخوندم یه سالن ورزش بود که استخر
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 .آروم حرکت کردم و روی تردمیل توقف کردم

دلم خواست یه بار ازش استفاده کنم تاحاال سوار نشده بودم برای همون کنجکاو شده 

 .بودم

 .یکی از دکمه ها رو فشار دادم که دیدم روشن شد

 .لبخندی روی لبم نشست پام رو بلند کردم و روش قرار گرفتم

 .به طوری که قدم میزدم سرعتش خیلی پایین بود

یه دفعه دستم روی یکی از دکمه ها خورد و چنان سرعتش زیاد شد که چشمام از 

 .حدقه زد بیرون

 .تند تند حرکت می کردم به قدری که از نفس افتادم

 .فکر کنم یه چند کیلویی کم کردم

 .یه دفعه حواسم پرت شد محکم از روی تردمیل پرت شدم

 .ردم و آخ بلندی گفتمروی سرامیک ها زمین خو

 .واااااای نابود شدم تمام استخون هام شکست

 .به زور از سرجام بلند شدم و لگدی به تردمیل زدم که پای خودم نابود شد

 .پام رو توی دستم گرفتم و دستگاه خاموش کردم

 .چشمم رو توی سالن چرخوندم که به دستگاه موسیقی افتاد

 .کردم با خوشحالی به طرفش رفتم و روشنش

 .با پخش شدن صدای کیتی پری لبخندی روی لبم جا خوش کرد

 .اوووف من با این اهنگش خیلی خوب بلدم برقصم
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 چند قدم عقب رفتم و ژست رقص گرفتم

Youre so hypnotising 

 تو واقعا هیپنوتیزم کننده ای

Could u be the devil 

 تو میتونی شیطان باشی

Could u be an angel 

 فرشته باشیمیتونی 

Your touch magnetizing 

 تماس تو مغناطیسیه

Feel like going floating leave my body glowing 

 مثل این میمونه که دارم روی آب شناور میشم بذار بدنم بدرخشه

They say be afraid 

 بقیه بهم میگن بترس

Youre not like the others futuristic lovers 

 اشق ها پیشرو نیستیدشما ها مثل بقیه ع

Different DNA 

 یه دی...ان...ای...متفاوت داری

They donot understand 

 بقیه تورو نمی فهمند

Youre from a whole other another world 
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 تو از یه جهان کامال متفاوت اومدی

A different dimension 

 با یه اندازه متفاوت

And im ready to go lead me into the light 

 منم آماده رفتنم منو به سمت نور راهنمایی کن

به تند شدن ریتم آهنگ حرکات منم تند شد و پاهام با ضرب روی زمین می چرخید 

 .به طوری که پابندی که توی پام بود جیرینگ جیرینگ صدا میداد

 .یه حرکت به شونه ام و یه حرکت به پام میدادم

 .دمهمزمان کمرم رو با انعطاف تکون میدا

همش احساس می کردم یه جفت چشم داره منو نظاره میکنه اما اهمیتی ندادم و به 

 .کارم ادامه دادم

Kiss me K-k-kiss me 

Infect me with your love and fill me with 

Your poison 

 منو به عشقت آلوده کن منو سرشار از زهرت کن

و داشت با لذت بهم نگاه می کرد  یه دفعه با دیدن بهزاد که به دیوار تکیه داده بود

 .دست از حرکاتم برداشتم و با تعجب بهش نگاه کردم

 یا خود خدا این اینجا چیکار می کنه از کی اینجاست یعنی تمام رقصم رو دیده؟؟؟

یه دفعه بهزاد تکیه اش رو از دیوار گرفت همونطور که به طرفم می آوردم شروع کرد 

 .به دست زدن
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تاده بودم و قادر به تکون خوردن نبودم اصال انتظار دیدنش رو اما من سرجام ایس

 .نداشتم اون هم این وقت روز

 .آفرین فوق العاده بود نمیدونستم از این کارها هم بلدی-روبه روم ایستاد

 از کی اینجایی؟-به سختی پرسیدم

 بهزاد نگاهی به دور برش انداخت

قص مهارت داری برات کالس باز می از اول نمایشتون اگه میدونستم اینقدر توی ر-

 .کردم تا آموزش بدی

چیزی نگفتم که صورتش رو روی صورتم خم کردم و با فاصله کمی که داشت 

 گفت:فکر نمی کردم از این کارها هم بلد باشی خیلی خوب میرقصی

اصال تو این موقع روز اینجا چیکار میکنی مگه قرار نبود االن -صورتم رو عقب بردم

 ی؟شرکت باش

نمی دونستم باید برای اینکه بیام خونه ام -بهزاد دستاش رو توی جیب شلوارش کرد

 .از شما اجازه می گرفتم

 .خوب حاال که فهمیدی-موهام رو با دستم پشت گوشم فرستادم

اولش مثل چی از حرفم پشیمون شدم گفتم اآلن میزنه فکم رو پایین میاره اما 

 .ینم چندتا شاخ در آوردمباحرفی که زد روی سرم کشیدم که بب

 .چشم از این به بعد از، شما اجازه می گیرم-بهزاد نیمچه لبخندی زد

 .اوممم من برم دیگه-آب دهنم رو قورت دادم

 .و بعد به سرعت به طرف در خروجی دویدم و بهش،تکیه دادم

 دستم رو روز قلبم گذاشتم
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 واقعا نمی دونستم چه به چیه؟

نداره پس چرا اینقدر به من توجه میکنه چرا دست از سرم بر اگه بهزاد به من حسی 

 .نمیداره

بعضی مواقع فکر میکنم بهزاد هم منو دوست داره اما یه ندایی درونم فریاد میزنه که 

 .بهزاد به من نیاز داره

نمیدونم میترسم بهزاد بخواد ازم سواستفاده کنه و من فقط یه وسیله باشم برای 

 .رسیدن به اهدافش

* 

 بهزاد

 .وقتی که از دیدم محو شد همونجا روی زمین نشستم و سرم رو توی دستام گرفتم

 .گرمم بود به طوری که داشتم آتیش می گرفتم

 .سه دکمه اول پیرهنم رو باز کردم و دستی به گردنم کشیدم

 .خدای من این دختر چی داشت که منو اینقدر مجذوب خودش کرده بود

بود اما تاحاال هیچ کدوم به اندازه شهرزاد فکرم رو مشغول  دختر دوربر من خیلی زیاد

 .خودش نکرده بود

اوایل فکر می کردم چون رفتاراش مثل بهار بود برای همون به سمتش جذب میشم 

 .اما حاال میبینم نه اون فراتر از بهار ذهنم رو مشغول کرده

وشروع کردم به وزنه بلند شدم و به طرف وسایل رفتم یکی از وزنه ها رو برداشتم 

 .زدن

 .اما همش اندام و حرکات شهرزاد جلوی چشمم رژه می رفت
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وقتی که کمرش رو حرکت میداد خلخال توی پاش صدا می داد دست ها پاهاش 

 .هماهنگ حرکت میکردن قلبم ضربان می گرفت

وقتی اونقدر راحت تونست برای من دلربایی کنه پس هر مردی با دیدنش تحریک 

 .میشه

دفعه رگ غیرتم باد کرد مگه من مرده باشم که شهرزاد برای بقیه مردها دلربایی  یه

 .کنه

 وایسا ببینم بهزاد تو چت شده برای یک دختر غیرتی شدی آخه چرا؟؟؟

 .وزنه رو محکم به گوشه ای پرتاب کردم که انعکاس بدی ایجاد کرد

 .به دستام تکیه دادم دستام رو به میزی که اونجا قرار داشت متصل کردم و خودم هم

 .نفس نفس میزدم انگاری یه صدسالی کار کرده بودم

 .نه بهزاد نه تو نمیتونی به شهرزاد حسی داشته باشی

تو قسم خوردی که تمام احساسات رو درونت بکشی تو هیچوقت نباید به هیچ 

 .دختری حسی داشته باشی

ارت باهاش تموم میدیش مخصوصاً شهرزاد که فعال برای تو یک وسیله است و وقتی ک

 ...به اردوان آره همینه

* 

 شهرزاد

 به چهره و تیپم توی آینه نگاه کردم

 .یه مانتوی سفید کوتاه با یه شلوار دم پای مشکی رنگ پوشیده بودم

 .کیف مشکی رنگی رو برداشتم و یه سری خرت پرت توی کیف ریختم
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که رفته بودیم اصفهان کفش های پاشنه بلند مشکی رنگی که بهزاد برای روزایی 

 .خریده بود برداشتم

 .یه آرایش مختصرم دخترونه هم کرده بودم

 .قرار بود بریم باغ پریا اینا

-یه دفعه در اتاقم زده شد که یه بفرمایید گفتم که در باز شد و پروانه خانم داخل شد

 .آماده شدی عزیزم

 بله-لبخندی زدم

 پس بریم تا دیر نشده-پروانه خانم

 .ز اتاق خارج شدیم و به طرف سالن رفتیمباهم ا

 توی سالن بیگم جلوی راهمون سبز شد و لبخندی زد

 .ببخشید خانم ولی توی آشپزخونه با شهرزاد کار دارن-بیگم

 .پروانه خانم یه نگاه به من کرد و سرش رو تکون داد

 همراه بیگم به طرف آشپزخونه رفتیم و داخل شدیم

آشپزخونه خالی فهمیدم که بیگم میخواد که دعوا و ستیز وقتی وارد شدم با دیدن 

 .کنه

به عقب برگشتم که یه دفعه با بیگم سینه به سینه شدم و دیدم داره با اخم بهم نگاه 

 .میکنه

 اینجا که کسی نیست؟!؟-

 .آره چون کسی با تو کاری نداره-بیگم
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 پس واسه چی منو کشوندی اینجا چی میخوای؟-

 .ن خوش بهت میگم از زندگی بهزاد برو بیرونیک بار به زبو-بیگم

پقی زدم زیر خنده بیگم با تعجب بهم نگاه کرد که میون خنده هام گفتم:عه نه بابا 

 .چشـــــــــــــم چون شما امر فرمودید حتما این کار رو میکنم بانو بیگم

 .فکر نکن با خارج شدن من از کادر بهزاد با تو میشه-جدی شدم

 .اشتباهی چون همین اتفاق می افتهسخت در -بیگم

 پوفی کشیدم

خسته نشدی اینقدر حرفای تکرار ی زدی من که بس این اراجیف رو شنیدم خسته -

 .شدم دیگه

 .شهرزاد با دم شیر بازی نکن-بیگم

 .با لودگی گفتم:کدوم دم شیر...آخه جوجه تو واسه من عددی نیستی

 .دت از کرده ات پشیمون بشیمطمئن باش چنان بالیی سرت بیارم که خو-بیگم

صورتم رو جلوی صورتش بردم و با لبخند گفتم:تو هم بهتره دمت رو از توی دست 

 .پای من جمع کنی چون تضمین نمی کنم چه باالیی سرش میارم

 .بعد تنه اش بهش زدم و از آشپزخونه خارج شدم

 اتفاقی افتاده؟-به طرف پروانه خانم رفتم که پرسید

 .بابا چه اتفاقی چیز مهمی نبودنه -لبخندی زدم

 .سری تکون داد که باهم از سالن خارج شدیم

 .سوار ماشین شاسی بلندی شدیم
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 ...بهزاد پشت فرمون نشست و پدرش کنارش

 .منو پروانه خانم هم پشت نشستیم

 .بهزاد از اینه نگاهی به چهره ام انداخت که سرم رو پایین انداختم

 .ی از آهنگ ها رو پلی کرددستش رو به سمت ضبط برد و یک

 .با شنیدن آهنگ خیلی تعجب کردم آخه بهزاد عادت نداشت آهنگ پاپ گوش بده

 یه آهنگی هم گذاشته بود که اشک آدم رو در میاورد

 میرم حاال که تو دنیاتو ساختی)

 ولی پیشت بودم هربار که باختی

 دیگه بعد از تو از این خونه سیرم

 میرمحاللم کن دارم با گریه 

 دارم میرم بخند واسم

 نمی بینم تورو دیگه

 میباره اشک من نم نم

 دارم میـــــــــــــرم

 تو خوشبخت میشی بعد از من

 چیکار با قلب من داری

 می افتی از سرم کم کم

 (دارم میـــــــــــــرم
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 (مجید خراطها دارم میرم)

 .به پروانه خانم نگاه کردم که اشک چشمش رو پاک کرد

 .اه هم به آقا منوچهر انداختم که با غم بیرون نگاه می کردیه نگ

خود بهزاد هم با اخم به روبه روش خیره بود و فرمون رو بدجوری توی دستش فشار 

 .می داد

 .خدا لعنتت کنه بهزاد با این آهنگ گذاشتنت...مشخصِ یاد دخترشون افتادن

 .ا غم همراه باشهنگاه تورو خدا یه جایی هم که خانوادش رو میبره باید ب

 .دیگه تا رسیدن به مقصد به آهنگ ها گوش ندادم و توی فکر بهزاد و خانوادش بودم

یه دفعه بهزاد جلوی در آهنی خیلی بزرگی نگه داشت و چندتا بوق زد که چندی 

 .نگذشت که یه پیرمرد در باز کرد

 .داشت پارک کردبهزاد ماشین داخل برد و کنار دوتا ماشین دیگه ای که اونجا قرار 

 .از ماشین پیاده شدیم و یه نگاه به دور بر انداختم

 ...یه باغ خیلی بزرگ بود که پر از درخت و گل گیاه بود

 .از پریا شنیده بودم که رودخونه هم داشت

یه دفعه در ساختمونی که داخل باغ مستقر شده بود باز شد و پریا به همراه یه خانم 

 .دنآقای مسن خیلی شیک خارج ش

به طرفشون حرکت کردیم که یه دفعه از پشت باغ پگاه و ساسان به همراه بابک به 

 .جمع پیوستن

 .نمیدونستم پگاه هم هست ولی،با دیدنش خیلی خوشحال شدم
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 .روی بالکن نشستیم و خدمتکارشون چای و تنقالت آورد

 .با پدر مادر پریا هم آشنا شدم خیلی خانواده متشخص و با فرهنگی بودن

 .سنگینی نگاه کسی رو حس کردم

 .سرم رو که بلند کردم با بهزاد چشم تو چشم شدم

 .این دفعه سرم رو پایین ننداختم و خیره بهش،نگاه کردم

خیره به بهزاد بودم که یه دفعه آرنج یه بیشعور از خدا بیخبر رفت توی پهلوی بیچاره 

 .من

 .به کنارم که نگاه کردم دیدم پگاه این کار رو کرده

 .اخمی کردم که با لبخندی حرصی گفت:مادر پریا جان با تو کار دارن

 به طرف مادرش،برگشتم

 .جانم ببخشید من متوجه نشدم-

 اشکال نداره عزیزم گفتم با خانواده تهرانی نسبتی داری؟-مادر پریا

 .موندم چی بگم خدایا خوشت میاد من هی یادم بیاد کسی رو ندارم

 :آره شهرزاد جان دختر یکی از آشناهای خانوادگمیونِیه دفعه پروانه خانم گفت

 .مادر پریا هم سکوت کرد و دیگه چیزی نگفت

 .حرفای متفرقه زده می شد که تصمیم گرفتم بلند بشم برم یه چرخی اطراف بزنم

 .به پگاه و پریا گفتم که هر کدوم یه بهانه ای آوردن

 .به تنهایی وارد باغ شدم و حرکت کردم
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 .وی جیب مانتوم کردم و قدم زدمدستام رو ت

 .اینقدر رفتم که کال از همه دور شده بودم

 .یه نگاهی به اطراف انداختم که دیدم توی دل باغ اسیر شدم

میخواستم برگردم که یه دفعه یکی دستش رو روی دهنم گذاشت و به طرف درختی 

 .تنومد پرتم کرد

 .از در به خودم پیچیدم

 این دیگه کدوم خریه؟؟؟؟؟

اومدم به طرف فحش بدم که با دیدن اردوان حرف توی دهنم ماسید و ترس کل 

 وجودم رو فرا گرفت

 این اینجا چیکار میکنه؟؟؟؟

 این اینجا چیکار میکنه؟

 با لکنت گفتم:ت...تو...این...اینجا چیکار میکنی؟

 اردوان اومد جلوم ایستاد

 چیه انتظار دیدن منو نداشتی خوشگلم؟-پوزخندی زد

 میگم تو اینجا چه غلطی میکنی اصال چه جوری اومدی داخل؟بهت -

 اردوان نگاهی به دور اطرافش انداخت

خوب اومدن به اینجا یکم سخت بود اما ناممکن نبود مثل اینکه فراموش کردی من -

 کی هستم؟؟؟

 سرم رو تکون دادم
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 .من االن به همه میگم که تو اینجایی-

گرفت و منو به طرف درخت ها هل داد و خودش هم اومدم برم که یه دفعه بازوم رو 

 .بهم چسبید

با تعجب بهش نگاه کردم صورتش نزدیک صورتم بود و تمام هیکل بیریختش بهم 

 .چسبیده بود

 پس قبل از اینکه بخوای بگی بهتری یه وقتی هم با ما بگذرون هوم خوبه؟-اردوان

 .چشمام از فرط تعجب بزرگ شد

 .عی کردم از زیر دست پاش خارج بشمتکونی به خودم دادم و س

 .اما مگه من قدرت این کار رو دارم

 .ولم میکنی یا جیغ بزنم-

 .ولت کنم؟این حرفا چیه من تازه به دستت آوردم-اردوان

 از جوون من چی میخوای؟-اخمام رو توی هم کشیدم

 تا حاال نشده دختری باشه که من بخوامش و نتونم به دستش بیارم تو هم-اردوان

 .مستثنی نیستی تو رو میخوام مال منی سهم منی

 .با عصبانیت گفتم:ببند گاله رو مرتیکه یه وری...مگه من کاالم که حق تو باشم

اردوان با لحن خاصی گفت:آررررره تو حق منی اما بهزاد عوضی، این حق رو از چنگم 

 .در آورد

 .ناز شست آقا بهزاد خوب حالت رو گرفت-پوزخندی زدم

 .که حرفم به مزاجش خوش نیومدمثل این
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 فشاری به هیکلم آورد

 چیه مثل اینکه خوب خودت رو توی دل بهزاد و خانوادش جا کردی؟-

 یا همون لحن گستاخم گفتم:کردم که کردم...توروسه ننه؟؟؟

 .اما االن آهوی گریز پا توی چنگال من اسیره-اردوان

 بکنیبا اینکه ترسیده بودم اما گفتم:هیچ غلطی نمیتونی 

 .پس بشین و تماشا کن-اردوان

ترس کل وجودم رو در بر گرفت زانوهام شروع به لرزش کرد میترسیدم خیلی زیاد 

 .وهم داشتم که اردوان چه بالیی سرم میاره

 .اردوان سرش رو نزدیک کردم که من صورتم رو بر خالف اون چرخوندم

 .سرش رو زیر گردنم برد و نفس عمیقی کشید

 .م که سریع متوجه شد و دستش رو روی دهنم گذاشتاومدم جیغ بزن

 هیچ کاری نمیتونستم بکنم 

 .نفس کم آورده بودم و کم مونده بود اشکم دربیاد

 .اشهدم رو خوندم و توی دلم خدا رو صدا زدم که انگاری صدام رو شنید

صدای خش خشی به گوش رسید که اردوان سریع ازم فاصله گرفت و چند قدم عقب 

 رفت

 .منتظرم باش برمیگردم-انگشتش رو تهدید وار جلوم گرفت

 .بعد به سرعت به ته باغ فرار کرد

 .از البه الی درختها فرشته نجاتم پدیدار شد
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 اینجا چیکار میکنی؟-بهزاد

همینطور خیره بهش نگاه می کردم که نمیدونم چی توی چهره ام دید که نزدیک 

 حالت خوبه؟-اومد

 .زدم گفتم:نه چیزی نیست همونطور که نفس نفس می

 .هیچی از اردوان نگفتم میترسیدم شر بشه

 .دستش رو روی پیشونیم گذاشت که با تعجب بهش نگاه کردم

 تو چرا اینقدر داغی؟-بهزاد

 هیچی نگفتم که بازوم رو توی دستش گرفت

 مطمئنی حالت خوبه؟-

 .سرم رو به معنای آره تکون دادم

 .هخیله خوب پس برو پیش بقی-بهزاد

 ترس توی دلم خونه کرد برم یعنی تنهایی اگه اردوان باشه چی؟

 با ترس گفتم:تو نمیای؟

 .نه میخوام قدم بزنم-سرش رو تکون داد

 .با سرعت حرکت کردم

 .تا رسیدن به ساختمون باغ دویدم

 .وقتی رسیدم دیدم روی زمین فرش پهن کردن

 .دنبالت می گردمیه دفعه پگاه با دیدنم گفت:کجایی تو یه ساعته 
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 چیزی شده؟؟؟-

 .پگاه دستم رو گرفت و مجبورم کرد بشینم

 .یه سری خرت پرت از توی کیفش در آورد و جلوم گذاشت

 .وقتی به وسایل ها نگاه کردم لبخند روی لبم نشست

 .بیا منچ بازی کنیم-پگاه

 .سرم رو تکون دادم و شروع کردیم به بازی

 .جیغ داد می کردیممنو پگاه هی هیجان می دادیم و 

 .وقتی بازی ما تموم شد به دفعه ساسان گفت:خانم ها بفرمایید والیبال بازی کنیم

همه بلند شدیم منتها من با اون پاشنه ها یکم سخت بود ولی خوب به من میگن 

 .شهرزاد نه برگ چغندر

 .اما مشکل اینجا بود که که بهزاد گفت بازی نمیکنم

 واسه چی بازی نمیکنی؟-رفتمبا عصبانیت به طرف بهزاد 

 .بهزاد با همون لحن سردش گفت:برای اینکه ببینم فضوالش کین

 منم دست بهزاد گرفتم و همونطور که می کشیدمش پوزخندی زدم

 .خوب حاال فهمیدی کیه زود باش بیا ببینم-

 .بهزاد داشت با چشمای گرد شده بهم نگاه می کرد

 .هورا کشیدن و بازی شروع شدوقتی بهزاد به جمع ما پیوست همه یه 

 .المصب این پسرا خیلی خوب بازی می کردن
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 .مخصوصا بهزاد که خیلی جدی هم بازی می کرد

 .منو پریا که چند بار بهم خوردیم و روی زمین افتادیم که باعث خنده پسرا شد

 .پگاه خانومم که به خاطر حاملگیش زیاد تکون نمی خورد

 .وف می شد زیاد ضربه نمی زدپریا خانم هم چون ناخونشون ا

 .فقط من بودیم که یکم به خودم تکون می دادم اما باز هم با اون کفشا نمی تونستم

 .بازی با برد آقایون به پایان رسید و قرار شد بریم نهار بخوریم

پریا پگاه شروع کردن به ساالد درست کردن مردها هم جوجه کباب درست می 

 .کردن

 .روبه روی باغ ایستادمآروم حرکت کردم و 

 .ذهنم در گیر اردوان بود

 .آخه چطوری اینجا رو پیدا کرده بود نکنه ما رو تعقیب کرده بود

 ...یه دفعه ذهنم رفت سمت بیگم...میگم نکنه اون

سرم رو تکون دادم نه...نه...امکان نداره آخه اون چه سر سری با اردوان داره اونم 

 .اردوان با یه خدمتکار

 ردوان از جون من چی می خواد ارتباطش با بهزاد چیه؟اصال ا

 این طور که مشخصه اردوان یک آدم خالفکاره یعنی بهزاد هم توی کار خالفِ؟؟؟؟

*** 

 .چند روزی از برگشتنمون از باغ می گذشت

 .چند روز بعدش مادر پدر بهزاد برگشتن خارج



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

308 

 

 .خدا میدونه موقع رفتن اونا بهزاد چقدر حالش خراب بود

 .البته پدر مادرش هم دست کمی از اون نداشتن

پروانه خانم اینقدر با حسرت به بهزاد این قلعه نگاه کرد که آدم فکر می کرد دور از 

 .جون داره میره سفر آخرت

 خوب عزیز من چند وقت دیگه برمی گردی این کارها چیه؟

 .قرار بود فرداشب با بهزاد بریم سر یک زمینی اطراف های شهر

 .بهم نگفت که چرا می خوایم بریمحتی 

 .فقط بهم گفت آماده باش که بریم

 اصال معلوم نیست توی سر این مردک چی میگذره

بیگم هم بعد از اینکه اومدیم حرفاش رو با کنایه بهم میزنه که یه جورایی جمالتش بو 

 !!!!داره

 .شب برسیم آماده توی اتاقم نشسته بودم عصر قرار بود راه بیافتیم تا حدالمقدور

چون هوا رو به سردی بود و ما هم معلوم نبود به کدوم نا کجا آباد می خوایم بریم 

 .بهزاد خان توصیه فرمودن که لباس گرم بپوشم

یه شلوار کتون سفید با یه پالتوی کاله دار چرم مشکی پوشیدم یه روسری کوچیک 

 .سرم کردم و کاله شال گردن سفید رنگم رو برداشتم

 .مشکی رنگم رو پام کردم و منتظر شدم تا بهزاد بیاد چکمه های

یه دفعه در اتاقم باز شد و بهزاد در حالی که شلوار جین تیره با یه کت مخمل مشکی 

 .پوشیده بود داخل شد
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 آماده ای؟-بهزاد

 .سرم به معنای آره تکون دادم

 .زود باش بیا تا دیر نشده-بهزاد

 .همراه بهزاد از سالن خارج شدمکوله پشتی کوچیکم رو برداشتم و 

 .سوار فراری بهزاد شدم و بهزاد استارت زد و با یه تیکاف ماشین رو حرکت داد

 توی راه بودیم که پرسیدم

 میتونم بپرسم برای چی قراره بریم بیرون از شهر؟-

 ...بهزاد همونطور که حواسش به رانندگی بود خیلی سریع گفت:نه

 .ین حرف رو نداشتماز جوابش کپ کردم انتظار ا

 .اخمام رو توی هم کشیدم و سرم رو به طرف پنجره چرخوندم

به درک پسر یالغوز منو باش عاشق چه آدمی شدم انگار نه انگار که منم آدمم باید 

 .بفهمم چی داره دور اطرافم اتفاق میافته

 یه دفعه صدای بهزاد به گوشم خورد

یعنی نزدیک به یه روستایی یه زمین رو قراره توی یکی از نقاط بیرون از شهر -

 .خریداری کنم

 به طرفش برگشتم و دوباره پرسیدم

 خوب واسه چی زمین میخوای؟-

 بهزاد نیم نگاهی به،طرفم انداخت
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چون که میخوام بسازمش و یه بیمارستان درست کنم همون روستای نزدیکش فقط -

 ...یه بهیاری داره نه بیمارستان

 !!!اه کردم باورم نمیشد بهزاد داره همچین کاری میکنهبا تعجب به بهزاد نگ

 .بعضی مواقع نمیتونم باور کنم که بهزاد و اردوان توی یک کار باهم شریک هستن

لبخند مهمون لبام شد.توی دلم با خودم گفتم نه اشتباه نکردی عاشق خوب آدمی 

ره...این همون شدی بهزاد مغرور هست اما ارومِ...غد خشن هست اما قلب مهربونی دا

 .پسره که منو از دست اردوان نجات داد

به خودم جرعت دادم و گفتم میتونم که یه آهنگ بزارم که بهزاد هم با تکون دادن 

 .سرش بهم اجازه داد

با خوشحالی به طرف ضبط ماشین رفتم و بعد از باال پایین کردن آهنگ ها با شنیدن 

 .یکی از اون ها همون رو انتخاب کردم

 یشه یادم هست لبخندت چه کرده با قلبمهم)

 میباری به جان من نم نم میخواهی مراولی کم کم

 ببر مراگاهی آنجایی که دلبری کردی عشقت

 را به قلبم آوردی دل دارد هوای شب گردی

 یارم همه کس کارم هوای تو دارم دوباره امشب

 باید از آسمان بی وقفه بی امان باران ببارد امشب

 گرچه عذابم کنی شعر بخوانخوش به دلم 

 شعر که خوابم کنی وای به روزی که دهی دل به من
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 عزم احساس خرابم کنی اینکه تو نیمه منی الف نیست

 رشته نکن پنبه که انصاف نیست هردو شبیهیم

 مگر موی تو مثل دل ساده من صاف نیست

 (حامد همایون نیمه من)

دارم چون تمام طول آهنگ به باشنیدن آهنگ متوجه شدم چقدر من بهزاد دوست 

 .یاد اون بودم

 .دیگه تا رسیدن به مقصد نه حرفی من زدم نه از جانب بهزاد حرفی زده شد

 .هوا تاریک شده بود ساعت طرفای هشت شب بود

 .توی دل یه جنگل بزرگ بودیم و بهزاد داشت رانندگی می کرد

 .ی کردماز پنجره به سیاهی شب و به تاریکی وحشت آور جنگل نگاه م

 .یه دفعه ماشین تکون بدی خورد و یه دفعه ای توقف کرد

تو همین جا -منو بهزاد با تعجب بهم نگاه کردیم و یه دفعه بهزاد کمربندش رو باز کرد

 .باش تا کن ببینم چی شده

 .سری تکون دادم که بهزاد از ماشین پیاده شد

 .کاپوت ماشین رو زد باال یه نگاه بهش انداخت

ای باهاش ور می رفت که بی ثمره درش رو بست و اومد داخل ماشین  چند دقیقه

 .نشست

 چی شده؟-

 بهزاد با انگشتاش بازی می کرد به همون منوال هم جوابم رو داد
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 .نمی دونم ماشین چه مرگش زده ولی درست بشو نیست مگه اینکه تعمیرکار بیاد-

کدوم جهنم دره ای هستیم تعمیرکار؟االن معلوم نیست ما -نگاهی به اطراف انداختم

 .بعدش هم کسی بخواد بیاد صبح میاد نه االن

 پس فکر کردی اآلن میاد؟؟؟-بهزاد

 پس ما تا صبح باید چیکار کنیم؟-

 .باید تا زمانی که تعمیرکار میاد توی ماشین بمونیم-بهزاد

 چشمام گرد شد وااااااای نه امشب توی این جنگل دراندشت سیر کنیم؟؟؟

 م:نکنه شوخیت گرفته تا صبح توی این قبرستونی؟با تعجب گفت

 چیه نکنه میترسی؟-بهزاد پوزخندی زد

 .توی چشماش نگاه کردم و با جدیت گفتم:آره میترسم

 بهزاد وقتی لحن قاطع و جدیم رو دید به روبه رو زل زد

 .خوب یه راه دیگه ای هم هست-

 .سرتا پا گوش شدن تا ببینم چی میگه

یه روستا هست میتونم بریم و شب رو اونجا بگذرونیم خونه همین نزدیکی -بهزاد

 .یکی از این افراد

 فکر خوبی هست ولی خوب فکر کردی مارو راه میدن خونه اشون؟-

 ...یه بهونه ای پیدا میکنیم دیگه-بهزاد

باشه ای گفتم که دوتایی از ماشین پیاده شدیم و بهزاد بعد از قفل کردن درب های 

 .گرفت ماشین کنارم قرار
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 .شونه به شونه پیش می رفتیم

 .از دل جنگل که خارج شدیم من روشنایی خونه های روستایی رو دیدم

 .با خوشحالی به هوا پریدم و دستام رو بهم کوبیدم

 بهزاد با تعجب بهم نگاه کرد خودم رو جمع جور کردم

 .اممممم...چیزه...یکم هیجان زده شدم همین-

 .و جلوتر از من حرکت کردسری از روی تاسف تکون داد 

پشت سرش به راه افتادم که یه دفعه از خونه ای سر صدا میومد انگاری عروسی 

 .گرفته بودن

 .یه نگاه به هم انداختیم و به سمت همون خونه حرکت کردیم

 .تمام در چوبی رو چراغونی کرده بودن

بچه ای سرش رو بهزاد با مشتش به در کوبید که چندی نگذشت که در باز شد و پسر 

 .بیرون آورد

بادیدن ما تعجب کرد و قبل از اینکه فرصت حرف زدن به ما بده به سرعت داخل 

 .رفت

بعد از اون یه پیرمرد که لباس محلی هم تنش بود به همراه یه پسر جوون در درگاه در 

 .نمایان شدن

 پیرمرد با لهجه گفت:کاری دارین؟

، شهر اومدیم ماشینمون خراب شد برای همون ما از-زودتر از بهزاد پیش دستی کردم

 به اینجا پناه آوردیم میتونیم امشب پیش شما بگذرونیم؟
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پیرمرده یه نگاه به پسر جوون انداخت و یه نگاه هم به سمت ما انداخت یه دفعه 

 چهره اش بشاش شد

 ...چرا که نه دخترم مهمان حبیب خداست بفرما داخل بفرما-

 .ول من داخل شدم و پشت سرم بهزاد داخل شداز جلوی در کنار رفت ا

 .یه حیاط،بزرگ بود که چراغونی کرده بودن اما مهمون زیاد نداشتن

 .این طور که معلوم شده بود یه عقد بندونی کوچیک بود و مهمون ها رفته بودن

 .سفره ای توی حیاط پهن کردن و همه دور اون نشستن

 .منو بهزاد هم کنار هم نشستیم

 .همون اول شروع کردم به گرم گرفتن با تک تک افراد حاضر من که از

 .اما بهزاد ساکت بود و تا چیزی از اون پرسیده نمیشد حرفی نمی زد

 .جلومون کلی غذا گذاشتن کال آدمای مهمون نوازی بودن

داشتم با غذا خوردن خودم رو خفه می کردم که یه دفعه بهزاد دم گوشم 

 گفت:تمومش کن لطفا

 .بهش نگاه کردم و چی رو تموم کنمبا تعجب 

 چی رو؟-

 .خفه کرده خودت رو تا خرخره پر شدی-بهزاد به ظرف غذام اشاره کرد

 .با بیخیالی گفتم:اوووو هنو که چیزی نخوردم

 یه دفعه همون پیر مرده روبه رومون نشست

 خوب حاال واسه چی اومدین روستا؟-
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 .قیافه اتون مشخص شهری هستید از تیپ-قبل از اینکه ما چیزی بگیم ادامه داد

آره درسته آخه میدونید ما از این روستا تعریف های -لبخندی گله گشادی زدم

 .زیادی شنیدیم اومدیم یه تفریحی بکنیم که خوب از شانس بدمون ماشین خراب شد

 پیرمرده که فهمیده بودم اسمش مش قاسم گفت:تعریف های اینجا رو شنیده بودین؟

 ...نه راستش-بهزاد

بله دیگه خیلی تعریف می کردن -دست بهزاد فشاردادم و وسط حرفش پریدم

 .مخصوصا از مهمون نوازی مردم اینجا

 .خدایا منو ببخش به خاطر این همه دروغ

 یه دفعه بهزاد آروم دم گوشم گفت:واسه چی دروغ میگی دختر؟

م تو هم ببین اگه این همه آسمون ریسمون ببافی پذیرایی بهتری ازت میشه یک-

 .تعریف کن

 بهزاد سری به معنای تاسف تکون داد

تو خجالت نمیکشی توی مجلس مردم شرکت میکنی دروغ هم میگی نگران این -

 .نیستی که متوجه بشن

یه لقمه غذا دهنم گذاشتم و همونطور که میخوردم گفتم:بیخیال بهزاد...تجربه ثابت 

 ...ترکرده هرچی توی جشن افراد بیشتر مهمونی دلنشین 

بهزاد یه ظرف غذا برداشت و با پوزخند گفت:آره آره...درسته آخه توی دنیا از 

 .شهرزاد پوست کلفت تر پیدا نمیشه

 .همینطوری موندم!!!این چی گفت به من گفت پوست کلفت االن حالش رو می گیرم

 .منم متقابال پوزخندی زدم و ظرف غذا رو از دستش گرفتم که با تعجب بهم نگاه کرد
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چون که آقای بهزاد تهرانی خیلی آدم شیک و استانداردی هستن پس بهتره از -

 .گرسنگی بمیره

 .چیکار میکنی بده بابا من گرسنمه-بهزاد

همین طوری با بهزاد سر ظرف غذا دعوا می کردیم که یه دفعه مش قاسم 

 گفت:راستی ارتباط شما با هم چیه؟

 ...ستش ما تویرا-یکم از موهام رو توی کالهم کردم و گفتم

 .ما نامزدیم-یه دفعه بهزاد دستش،رو دور شونه ام انداخت و منو به خودش،فشرد

 چشمام خود به خود گرد شد جان این چی گفت

 .همه شروع کردن به دست زدن و زنها کِل کشیدن

 .نه تو هم راه افتادی-یه لبخند حرصی زدم

 .از اثرات بد همنشینی با توعه-بهزاد ازم فاصله گرفت

 .ساکت شدم و چیزی نگفتم

وقتی که شام خوردیم سفره رو جمع کردیم میخواستم توی شستن ظرف ها بهشون 

 .کمک کنم که دخترا نزاشتن

 .باهاشون آشنا شدم و با هم صمیمی شدیم

 .دخترای خیلی خوب و با حجب حیایی بودن

 یکیشون که اسمش ریحانه بود گفت:میتونم یه سوال بپرسم شهرزاد جون؟

 .چرا که نه عزیزم-خندی زدملب
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با نامزدت چجوری آشنا -یه نگاه به سمت بهزاد که کنار مردا ایستا ه بود انداخت

 شدی؟

 ...به نگاه به بهزاد انداختم و سرم رو تکون دادم خوب حاال چی بگم

 .آهان یافتم با لبخند گفتم:میدونی عزیزم یه شب بارونی خووووب

 .خــــــــــــــــــــــوبهمه باهم گفتن 

آهان جونم براتون بگه که یه سری گیر آدمای ناخلفی افتادم بهزاد مثل یه سوپر من -

 .وارد شد و منو از دست اونا نجات داد

خدایا منو ببخش که این همه دروغ میگم ولی خوب باز هم به حقیقت نزدیکی داشت 

 .الص کردمگه غیر از اینه که بهزاد منو از دست اردوان خ

 .وای باز هم با یاداوری اردوان تن بدنم شروع به لرزش کرد

 .پریسا یکی دیگه از دخترا گفت:وای چه رمانتیک

لبخندی زدم و سکوت کردم الل بشم بهتره حداقل جرم زبونم رو نمیدم و اینقدر 

 .دروغ سرهم نمیکنم

 .زاییدیه دفعه بهزاد به طرفم اشاره کرد به طرفش رفتم که گفت:گاومون 

 چی شده؟-

 .اینا فکر میکنن منو تو نامزد عقدی هستیم-بهزاد نگاهی به دور اطرافش،انداخت

 خوب مشکلش چیه؟-سری تکون دادم

 ...سرتاسر این قضیه مشکله-بهزاد

 میشه واضح حرفت رو بزنی تا متوجه بشم چی شده؟-
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ی یک اتاق مستقر اینا گفتن اگه قرار باشه امشب اینجا بمونیم باید منو تو تو-بهزاد

 .بشیم

 .سرم با شنیدن این حرف سوت کشید

 .چی من با بهزاد توی یک اتاق باشم عمرا مگه اینکه از روی جنازه ام رد بشن

 ..من که نمیفهمم چی میگی واسه چی خوب من پیش-

نمیشه امشب...چون مهمون دارن همه اتاق ها پره و تنها یک -بهزاد پرید وسط حرفم

 .تو هستاتاق برای منو 

با عصبانیت گفتم:تقصیر تو بود تو به دروغ گفتی منو تو نامزدیم حاال هم چوبش رو 

 .باید خودت بخوری

خوب من چیکار کنم که مثل تو توی دروغ گفتن -دستاش رو توی جیب هاش کرد

 .تبهر ندارم

 دست به سینه شدم

حرفم بر نمی گردم و به هر حال من با تو توی یک اتاق نمیمونم به هیچ عنوان هم از -

 .کسی نمیتونه منو به این کار مجبور کنه

 .به رخت خواب پهن کرده توی اتاق نگاه کردم

بهزاد کتش رو از تنش در آورد دکمه های پیرهنش رو باز کرد و اون رو از تنش خارج 

 .کرد

 .سرم رو پایین انداختم تا نگاهم به هیکلش نخوره

 .اق باشممجبور شدم که با بهزاد توی یک ات
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بهزاد به یه گوشه رخت خواب رفت و زیر پتو قرار گرفت و دستاش رو زیر سرش 

 .گذاشت و به سقف زل زد

 .دستی به صورتم کشیدم و کالهم رو از سرم برداشتم و موهام رو باز کردم

 .پالتوم رو از تنم خارج کردم زیرش یه لباس آستین بلند پوشیده بودم

 .بهش نگاه کردم نگاهش رو از سقف گرفت و به من دوختباال سر بهزاد ایستادم و 

 نور ماه توی چهره اش افتاده بود و خیلی خواستی شده بود

 .اگه قرار باشه باهم اینجا باشیم بهتره اتمام حجت کنیم-

 .بگو-بهزاد

 .ببین من تاحاال با یه پسر توی اتاق تنها نبودم برای همون االن خیلی معذبم-

 .ر خنده که کپ کردمبهزاد چنان زد زی

تاحاال خنده اش رو ندیده بودم چقدر قشنگ می خندید داشتم به خنده و دندون 

 .های سفید یک دستش نگاه می کردم

 .یه دفعه خنده اش رو خورد و دوباره پوزخند زد

 .مردشورت رو ببرن که اینقدر اون لبات رو کج نکنی

 .ها نخوابیدیچقدر هم که تو تا حاال با من توی اتاق تن-بهزاد

فهمیدم منظورش به شب های اصفهان بود...عه راست میگه ها خوبه بغلش هم رفته 

 .بودم االن داشتم جانماز آب می کشیدم

 موضع خودم رو حفظ کردم

 .به هر حال دست به من زدی نزدی ها تو اون طرف جوب منم این طرف-
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 بهزاد دستش رو توی هوا تکون داد

به تو دست بزنم من لب تر کنم صدتا بهتر از تو برام صف  برو بابا مگه آدم قحطه-

 .کشیدن

 .بعد پتو رو کشید روی خودش و پشتش رو بهم کرد و گرفت خوابید

خیلی حرصم گرفته خوب پسره بیشعور تو اگه دروغ نمیگفتی االن من راحت کنار دو 

 .سه تا دختر خوابیده بودم

 .شاخ داریخوب مگه خودت دروغ نگفتی اونم چه دروغای 

 .اما خوب دروغ های من دردسر ساز نشد

منم یه گوشه رخت خواب دراز کشیدم و پتو رو کشیدم که دیدم اصال تکون 

 .نمیخوره

 .به پشتم نگاه کردم که دیدم بهزاد پتو رو بغل کرده

 .چندبار کشیدم که دیدم نه...مثل اینکه از لج من این کار رو میکنه

ت کشیدم که تمامش از روی بهزاد کنار رفت و روی خودم یه دفعه چنان پتو رو با شد

 .قرار گرفت

 .یه دفعه صدای بهزاد از پشت به گوشم رسید

 هیچ معلوم هست داری چیکار میکنی؟-

 .برگشتم دیدم نیم خیز شده و داره با اخم بهم نگاه میکنه

 با بی خیالی گفتم:پتو رو روی خودم کشیدم مشکلی در این کار هست؟

 .نخیر مشکلی نداره ولی منم پتو میخوام-بهزاد
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 کامل به طرفش،برگشتم

 .وقتی همه روگرفتی توی بغلت انتظار داری از سرما سگ دون بزنم-

 ...آره بزن-بهزاد

 .بعد پتو رو از روی من کشید و دور خودش پیچید

 .با عصبانیت کشیدم که بهزاد هم از اون طرف محکم پتو روچسبید

 .....هی اون می کشید...شده بودیم مثل بچه هاهی من می کشیدم

 .مــــــــــال منه-آخر با جیغ پتو رو کشیدم

فکر کنم از صدام شوکه شد چون بدون هیچ حرفی پتو رو ول کرد و با تعجب بهم 

 .نگاه کرد

 .خودمم از صدا و جیغ فرابنفشم شوکه شدم

 .یکم نگاهم رو به اطراف چرخوندم و صدام رو صاف کردم

خوب با این جدال به جایی نمیرسیم چون نه تو کوتاه -هام رو پشت گوشم زدممو

 .میای...نه من...پس بهتره منصفانه هرکدوم از ما یه قسمت از پتو رو تصرف کنیم

هم من و هم بهزاد پشتمون رو بهم کردیم و پتو رو روی خودمون کشیدیم و مثل بچه 

 .آدم کپه امون رو گذاشتیم

 م تر کردملبام رو با زبون

 امممم...خوب...شب بخیر-

 .بهزاد هم آروم گفت:شب بخیر

 .چشمام رو بستم و کم کم خواب بود که مهمون چشمام شد
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*** 

گردنم بدجوری درد گرفته بود سرم روی یک جسم سفت قرار گرفته بود اه مرده شور 

 .این بالشت ببرن مثل سنگ سفته

 .کوبیدم که شپلق صدا داداز زور عصبانیت با کف دستم به بالشت 

وا مگه بالشت هم اینجوری صدا میده صداش،مثل این بود که محکم بزنی پشت گردن 

 .کسی

چشمام رو باز کردم که صورت بهزاد روبه روم دیدم...چشماش باز بود داشت بهم نگاه 

 .می کرد

 این کیه من کیم اصال اینجا کجاست؟

 را اینقدر به من نزدیکه؟کم کم همه چیز یادم اومد خوب پس بهزاد چ

 یه نگاه به وضعیت خودم و بهزاد انداختم که دیدم اوه اوه ما چرا این شکلی شدیم؟

سرم من روی شکم برهنه و شش تیکه بهزاد بود اون هم با پاهاش کمرم رو قفل کرده 

 .بود یکی از دستامم دور گردن بهزاد بود

 عین بچه آدم خوابیده بودیم؟ چرا این جوری شد تا جایی که من یادم میاد دیشب

اومدم خودم رو از اون وضعیت خالص کنم که یه دفعه بهزاد پاهاش رو برداشت اما 

 .دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و منو کشید باال

 .االن دیگه دقیق روی بهزاد خوابیده بودم و صورتم نزدیک صورتش بود

 .موهای لختم روی هوا معلق مونده بود

 از بغلش خارج بشم که گفت:کجا با این عجله بودی حاال؟!؟؟تقال کردم که 
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سعی می کردم توی چشماش نگاه نکنم همونطور که نگاهم به گردنش بود جواب 

 .ولم کن-دادم

 .مگه جات بده-بهزاد

 .االن یکی میاد میبینه زشته بهزاد-

 .بهزاد با لحن خاصی گفت:نگران نباش هیچ کس توی اتاق یه زن شوهر نمیاد

 .شنیدن این حرف سرم رو بلند کردم و با تعجب بهش نگاه کردم با

 .فعال منو تو زن شوهریم و ظاهرا که این طوره-بهزاد ادامه داد

نمی تونستم این همه نزدیکی به بهزاد رو تحمل کنم میترسیدم عنان از کف بدم و یه 

 .غلطی بکنم

 چرا اینقدر کالفه ای؟-بهزاد

 .م بهزاد ولم کنخواهش میکن-نفس عمیقی کشیدم

 .بهزاد یه دفعه رنگ نگاهش عوض شد و آروم دستش رو از دور کمرم باز کرد

 .سریع بلند شدم و پشت به بهزاد نشستم

 .دستم رو روی قلبم قرار دادم و چشمام رو بستم

 ...یه دفعه گوشی بهزاد زنگ زد

 .از توی جیبش برداشت جواب داد

 .برای تعمیر ماشینمثل اینکه تعمیرکار بود و اومده بود 

 .بهزاد لباس پوشید و بدون هیچ حرفی رفت بیرون

 .بعد از اینکه بهزاد رفت پالتوم رو پوشیدم و روسری سرم نکردم
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 .کالهم رو سرم کردم و تمام موهام رو داخلش فرو کردم

 .از اتاق خارج شدم و دیدم همه در حال رفت آمدن

 .بلند میشدنهرچی باشه اینجا روستا بود و همه صبح زود 

 .بعد از اینکه صبحونه محلی خوشمزه ای خوردم منتظر بهزاد نشسته بودم

 .یکی دو ساعتی میشد که بهزاد رفته بود

 .وقتی بهزاد اومد عزم رفتن کردیم از همه خداحافظی کردیم

مش قاسم و زن مهربونش برامون آرزوی خوشبختی کردن و ماهم بعد از تشکر از 

 .رج شدیمزحماتشون از خونه خا

وقتی سوار ماشین شدیم رفتیم سر همون زمین بعد از بستن قرار داد به طرف مشهد 

 .حرکت کردیم

 .توی راه نه من حرفی زدم نه بهزاد

هردومون سخت توی فکر بودیم من داشتم به این فکر می کردم اتفاقات دیروز یه 

 .تجربه شیرین بود

 .نمی خواست فکر کنم همش یه توهمِحس همسر بهزاد بود اینقدر جالب بود که دلم 

 .من بهزاد دوست دارم خیلی هم دوستش دارم به قدری که نمیتونم ازش دل بکنم

 .اگه یه روز ازش جدا بشم اون روز روز مرگ منه

*** 

با سحر توی اتاقم نشسته بودیم امروز بهزاد اصال شرکت نرفت و همش توی اتاقش 

 .پریشون و خراب برگشت بود فقط یه سر رفت بیرون که با حالی



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

325 

 

 .نمیدونم چش شده بود

 یه دفعه سحر گفت:یه سوال بپرسم شهرزاد؟

 .حتما-

 رابطه تو ماهان در چه حده؟-سحر یکم این پا اون پا کرد

 .از سوال ناگهانیش تعجب کردم

 .خوب معلومه ما فقط همکاریم-خنده ای کردم

 فکر کنهً سحر با ناراحتی گفت:ولی فکر نکنم آقا ماهان اینجوری

 از حرفش کپ کردم منظورش از این حرفا چی بود؟

 با شک پرسیدم

 اصال هم اینطور نیست تو واسه چی اینقدر نگرانی؟-

 انگاری از حرفم جاخورد دست پاش رو گم کرد

 .خ...خوب...م...من منظورم نداشتم-

 چرا داشتی چرا اینقدر برات مهمه بین منو ماهان چی میگذره؟-

 .انداخت و سکوت کردسرش،رو پایین 

 دوسش داری نه؟-

 با شدت سرش،رو بلند کرد و با تعجب گفت:داری چی میگی؟

 .نمیتونی انکار کنی راستش رو به من بگو-

 آره-باالخره دهن باز کرد
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 .خوب اینکه خیلی خوبه-لبخندی زدم

میدونی قبل از اینکه تو بیای من عاشق ماهان بودم با رفت امدهاش به این عمارت -

 .لب منم پیشش جا گذاشته شدق

 .تو ماهان خیلی بهم میاین-

 سحر پوزخندی زد

آره خیلی مثل اینکه فراموش کردی من یه خدمتکارم اون یه پسر تحصیل کرده من -

 .یه دختری که به زور دیپلمم رو گرفتم ما اصال بهم نمیخوریم

های موازی هستیم با شنیدن حرفاش یاد خودم افتادم آره حق با سحر بود...ما ضلع 

 .که هیچوقت بهم نمیرسیم نه من به بهزاد نه سحر به ماهان

 اما برای دلداری دادن بهش دستاش رو توی دستم گرفتم

 اینجوری نگو سحرجان توکلت به خدا باشه مطمئن باش اون بهت کمک میکنه-

 .سحر لبخندی زد و با سر حرفام رو تایید کرد

 :سحر تو میدونی بهزاد چش شده؟یه دفعه با یادآوری بهزاد گفتم

 چرا مگه چی شده؟-سحر

 شونه ای باال انداختم

از صبح توی خودش رفته نه نهار خورد نه شام وقتی هم از بیرون اومد حالش خیلی -

 .بد بود

 امروز چندمه؟-سحر با شنیدن حرفام آروم به یه نقطه خیره شد

 .فکر کنم هشتم-کمی اخمام رو توی هم کشیدم
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 .چشمای سحر لبالب از غم شدیک دفعه 

 چیزی شده؟-

 .سری به معنای نه تکون داد

 با کالفگی گفتم:چرا یه چیزی شده چرا تا تاریخ رو شنیدی این شکلی شدی؟

 ...باالخره لب باز کرد و به سختی گفت:امروز...خوب امروز

 امروز چی؟-

 .امروز سالگرد فوت خواهر بهزادِ-سحر

 !!چی فوت؟!؟مگه خواهرش مرده؟با شنیدن این حرف کپ کردم 

 چی میگی مگه خواهر بهزاد مرده؟-سری تکون دادم

 مگه تو نمی دونستی؟-سحر بهم نگاه کرد

 .معلومه که نه-

 .آره چند ساله امروز هم سالگردش شده-سحر

باورم نمیشد یعنی خواهرش مرده اونم چندین ساله پس بگو چرا خانوادش اینقدربا 

 .می کردن حسرت به این قلعه نگاه

 .برای همون که بهزاد امروز حالش خیلی خرابه

 .خیله خوب من میرم دیگه-سحر از سرجاش بلند شد

 .اما من همون گوشه نشسته بودم و داشتم به بهزاد فکر می کردم

 .با صدای بسته شدن در به خودم اومدم و نگاهم رو بهش دوختم
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 .بزنماینجوری نمیشه من باید حتما برم یه سر به بهزاد 

 .از سرجام بلند شدم و به طرف اتاقش رفتم

 حتی صدای آهنگ تا اتاق منم شنیده میشد

 .بهزاد هی پشت سر هم همین آهنگ رو گوش میداد

 .کمی سرم رو جلوتر بردم تا صدای آهنگ رو واضح تر بشنوم

 با شنیدن آهنگ دلم گرفت غم همه وجودم رو فرا گرفت

 .یشد و منو یاد گذشته هام مینداختصدای امین بانی توی سرم تکرار م

 اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه )

 تو چشمه تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه

 همیشه اونکه غرقه سکوته دستتو میخونه

 درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه

 از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید

 سیدشاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نتر

 بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید

 شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

 بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید

 بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود

 هر مسافری که از راه رسید از تو بیخبر بود
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 من ساعتارو بیدار نکردم خوابتو ببینن

 گذاشتم تا منتظر بشینماین لحظه ها رو روشن 

 از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید

 شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

 (بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید

 .دوباره آهنگ از اول گذاشته شد

 .اشکام رو پاک کردم و چند تقه به در نواختم اما جوابی نشنیدم

 .ز کردمدستم رو روی دستگیره در گذاشتم و در با

*** 

 بهزاد

 .گلها رو روی سنگ قبر گذاشتم و روی اسم بهار دست کشیدم

 .امروز سالگردش بود شد شش سال

 .شش سال شد که رفت و غم نبودنش رو روی دلم گذاشت

 .هیچوقت فکر نمی کردم یه روز از دستش بدم اما زمانی که رفت منم با خودش برد

معرفت باشی که به این زودی بری و بهزادت رو آروم گفتم:فکر نمی کردم اینقدر بی 

 .تنها بزاری

 .تنها سنگ قبر بود که بهم خیره شده بود

 .هیچوقت فراموش نمی کنم که چطور نابودت کردن چطور عذابت دادن-

 .آخ بهار آخ کاش پیشم بودی کاش بودی تا این همه عذاب نکشم
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 .اشتمبغض توی گلوم سنگینی می کرد اما توان شکستنش رو ند

 .من محکوم بودم تا سنگ باشم من قسم خوردم که اشک نریزم تا قلبم سخت بشه

 .آروم بلند شدم و دستی به کتم کشیدم و نگاهی به سنگ قبر انداختم

برمیگردم بهارم برمیگردم فقط زمانی که انتقامم رو بگیرم انتقام خون به ناحق ریخته 

 .شده تو

 .تمسوار ماشین شدم و به طرف عمارت رف

 .از ماشین پیاده شدم و با قدم هایی سست به طرف سالن حرکت کردم

در رو که باز کردم شهرزاد به استقبالم اومد با دیدنش یاد بهار افتادم اون هم مثل 

 .شهرزاد سرزنده بود

 .شهرزاد حرف میزد من غرق در افکار خودم بودم

تکون خورد اما من باز هم  نمیدونم چی توی چهره ام دید که آروم تکونم داد و لبهاش

 چیزی نفهمیدم

 کنارش زدم و به طرف پله ها رفتم

واسه نهار پایین نرفتم و حتی شام هم نخوردم فقط یه گوشه اتاق نشسته بودم و 

 .سیگار می کشیدم

 .آهنگ امین بانی رو هم پشت سر هم گوش میدادم

 .یه دفعه در اتاق زده شد اما قادر به جواب دادن نبودم

 .فعه در اتاق باز شد و شهرزاد سرش رو داخل کردیه د

*** 
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 شهرزاد

 .کامل داخل اتاق شدم...اتاق پر بود از دود و بوی سیگار

 .همونطور که نگاهم رو دورتادور اتاق میچرخوندم در رو هم پشت سرم بستم

 .یه دفعه چشمم به بهزاد که گوشه ای از اتاق کز کرده بود و سیگار می کشید افتاد

 .نگاه بهم انداخت بعد دوباره سرش رو به سمت پنجره سوق دادیه 

حالش رو درک می کردم میدونستم توی چه اوضاع وخیمی به سر میبره من هم 

 .زمانی که مادرم رو از دست داده بودم همین حال رو داشتم

 .اول به طرف دستگاه موسیقی رفتم و خاموشش کردم

 صدای خشدار بهزاد به گوشم خورد

 .بیرون...اون لعنتی رو هم روشن کنبرو -

 .باید حرف بزنیم-روی پاشنه پام به طرفش چرخیدم

 بهزاد پک محکمی به سییگارش زد و دود غلیظش رو بیرون داد

 .کوری نمیبینی حالم بده گمشو بیرون-

حرفاش هیچ تاثیری روم نداشت میدونستم چون حالش خوب نیست این حرف ها رو 

 .میزنه

 .به طرفش رفتم و سیگار رو از دستش گرفتم و زیر پام له کردمبه همون منوال 

 بهزاد با عصبانیت گفت:هیچ معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟

 خودت داری چیکار میکنی؟-منم مثل خودش جواب دادم

 .برو بیرون شهرزاد حالم خوش نیست-بهزاد
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 دستی به پشت گردنم کشیدم

 .ن بهزادمن هم برای همین اینجام با من حرف بز-

 ...باتو...هه تو چی میدونی از زندگی من هیچی-بهزاد پوزخندی زد

تو خودت از زندگی من -کنارش نشستم و به دیوار تکیه دادم به روبه رو خیره شدم

 چی میدونی؟

 نفس عمیقی کشیدم

 .یه زمانی ما یه خانواده بی غم و شاد بودیم-

شب بارونی با پا گذاشتن یه آدم  یه خانواده ثروتمند که هیچی کم نداشتیم اما یه

 .توی زندگیمون همه چیز رو از دست دادیم

 دستی روی صورتم کشیدم و ادامه دادم

اون با پدرم وارد معامله شد هه معامله که چه عرض کنم اختالس می کرد گرچه -

پدرم از اول هم پول هایی رو که به دست آورد از راه حالل نبود اما من اینقدر غرق 

 .ودم که هیچی برام مهم نبودلذت ب

پدرم ورشکست شد همه چی بهم ریخت کل اموالمون به حراج گذاشته شد و اون 

آدمی که مارو وادار به این کار کرد غیب شد...آب شد و رفت توی زمین...کوچک 

 .ترین اثری از خودش به جا نزاشت

 ...بون هاوقتی همه زندگیمون رو یه شبِ از دست دادیم شدیم آواره کوچه خیا

دیگه هیچ کدوم از فامیل ها مارو نمی پذیرفتن اصال انگاری مارو نمی شناختن هه 

 .شده بود حکایت آستین نو

 .رفتیم توی پایین ترین نقطه شهر یه اتاق اجاره کردیم
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توی اون خونه آدمای جور واجوری در رفت آمد بودن...اینقدر آدمای کثیفی بودن که 

 .ه احساس معذب بودن بهت دست می دادحتی با بیشترین پوشش هم

پدرم شد یه معتاد الابالی که خرج موادش رو باید مادر بیچاره ام با کلفتی این و اون 

 .در می آورد زنی که همیشه پادشاهی می کرد باید رخت چرک های بقیه رو میشست

 منم بهش کمک می کردم اما تا به کی؟؟؟؟

اما چند دقیقه ای میشد که همونطور بی یه روز مادر لب حوض داشت رخت میشست 

 .حرکت نشسته بود

چندبار صداش زدم اما جوابی نشنیدم به طرفش رفتم و دستم رو روی شونه اش 

 .گذاشتم که یه دفعه پخش زمین شد

با سرعت به طرفش رفتم تمام بدنش یخ کرده بود وقتی اورژانس اومد گفت که نیم 

 .ساعته سکته کرده و درجا تموم کرده

 .باالخره رفت ماه بانو دختر یکی یه دونه اش رو تنها گذاشت خودش رو راحت کرد

با مرگ مادرم انگاری تمام بدبختی های عالم سرم آوار شد...نبود مادر برای یه دختر 

 .یعنی فاجعه

بعد از مرگ مادرم شده بودم ساقی پدرم براش مواد جور می کردم چون حوصله نعشه 

 .ی عربده هاش ناقوس خیلی بدی بودبودنش رو نداشتم صدا

بعد از اون هم منو به جای چند گرم مواد فروخت بعدش هم که خودت میدونی چی 

 .شد

 .بهش نگاه کردم که دیدم داره بهم نگاه میکنه

 .حاال فهمیدی منم هم کم درد نکشیدم-نم چشمام رو گرفتم
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 .چیزی نگفت همونطور بهم نگاه می کرد

 .ب تو از همه رازهای زندگیم باخبر شدی حاال نوبت توعهخو-لبخند بی جونی زدم

 چی بگم از کجا بگم؟-بهزاد

 پوست لبم رو با دندون جویدم

خوب بگو چرا حالت انقدر خرابه میدونم امروز سالگرد خواهرتِ برام حرف بزن بهزاد -

نریز توی خودت اگه یه گوش میخوای برای درد دل پس بدون شهرزاد سنگ صبور 

 .خوبیه

 بهزاد به روبه رو خیره شد و با یه لحن خاصی شروع کرد به حرف زدن

ماهم مثل شما یه خانواده شاد بودیم یه خانواده چهار نفره که خوشی همیشه روی -

 .زندگیمون سایه داشت من پدرم مادرم و خواهر کوچکترم بهار

 ...پس اسم خواهرش بهار بود چه اسم زیبایی

 بهزاد ادامه داد

اینجوری نبین من به قدری شاد سرزنده بودم که کسی از دستم آسایش نداشت منو -

 .هرجا می رفتم آتیش می سوزوندم

 با همه کلکل می کردم و بقیه رو اذیت می کردم

 .اما انگاری قسمت من هم سرد شدن بود

 .من شدم یه قطب شمال که تابش خورشید هم قادر به گرم کردنش نبود

 .میمی بودیم به قدری که من برای بهار حکم یه پدر رو داشتممنو بهار خیلی باهم ص

 .وقتی که درسم تموم شد وارد شرکت بابا شدم
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 .اون زمان بهار با یکی از پسرای دانشگاهش نامزد کرده بود

 .همه چی به خوبی خوشی پیش می رفت که یه دفعه بابا با یکی از شرکاش بهم زد

 .پلیس دادگاه کشیدیه دعوای اساسی شکل گرفت و کار به 

 .انگاری شریک بابا به اسم شرکت کالهبرداری می کرده

 .شریکش افتاد زندان و به حبس ابد محکوم شد اما توی زندان سکته کرد و تموم کرد

 .ظاهرا همه چیز تموم شد اما انگاری بدبختی تازه روی خونه امون لونه کرد

نیمه شب گذشته بود اما خبری یه روز بهار رفت بیرون اما دیر کرد ساعت از 

 .ازش،نبود

باهام تماس گرفتن و گفتن که بهار رو دزدیدن میدونی کار کی بود پسر همون شریک 

 .بابا

توی فکر انتقام بود هرچی بهش می گفتم قبول نمی کرد پول...طال...ثروت...اما نه نمی 

 .فهمید آخر سر تهدیدش کردم اما گوشش،شنوا نبود

 .همون خبرداد که بهار پیدا شدهفردا صبح پلیس ب

 .خوشحال به سمت آگاهی رفتیم اما نمی دونستم باید جنازه بهار رو تحویل بگیرم

 .بهم گفتن جسد دختری با مشخصات بهار رو پیدا کردن

وقتی جنازه رو دیدم شکستم نابود شدم آره خودش بود بهار من بود که جای زخم 

 .کبودی روی صورت قشنگش پیدا بود

 .ی که فهمیدم چطوری کشته شده بیشتر آتیش گرفتموقت
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اون نامردها اول بهش تجاوز کرده بودن بعد با ماشین به پایین یه پرتگاه پرتش 

 .کردن

 .با مرگ بهار خانواده ما از هم گسسته شد

 ...نامزد بهار هم خودکشی کرد و رفت پیش اون

شکسته پدرم از غم تنها غم از دست دادن دوتا جوون روی دل دوتا خانواده...کمر 

 .دخترش پیر شدن یه شب مادرم منو بیشتر به سمت انتقام سوق داد

من با اردوان آشنا شدم و وارد معامله شدم با هم شروع به همکاری کردیم اون توی 

 .کار خالف بود و من هم توی همین راه پا گذاشتم

 !!!!...من فقط به یه چیز فکر می کنم انتقام

 .تموم شد پدر مادرم عزم رفتن کردنوقتی مراسم 

 .سخت بودن موندن توی خونه ای که یاد خاطر دخترشون اونجا زنده بود

اما من موندم چون نمیخواستم فراموش کنم لحظه لحظه این عمارت رو به خاطر 

 .سپردم تا یادم نره سر خواهر عزیزم چه بالیی آوردن

 .یاتاق بهار دست نخورده موند تا اینکه تو اومد

 .یه اینجای حرفش که رسید برگشت و بهم نگاه کرد

 با لحن آرومی ادامه داد

تو خیلی شبیه بهار بودی برای همون اون روز از دست اردوان نجاتت دادم برای -

 .همون اتاق بهار دادم به تو

بهار با رفتنش همه زندگیم رو خاموش کرد شدم یه مرده متحرک که فقط به خاطر 

 .شیدانتقام نفس می ک
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 .اینقدر روزا برام خسته کننده است که همش احساس درد میکنم

 .باالخره حرفاش تموم شد و سکوت کرد

 .بهش نگاه کردم به یه نقطه خیره بود اما میدونم که بغض کرده بود

 .به قدری مغرور بود که نمی خواست اشک بریزه

 دستم رو روی شونه اش گذاشتم

کی گفته که یه مرد نمیتونه اشک بریزه خودت رو بهزاد نریز توی خودت گریه کن -

 .خالی کن

 .به قطره اشک از چشمش پایین چکید و زد زیر گریه

 .گریه هاش مردونه بود اما سوزناک

 .با دیدن اشکهاش و هق هقش بغض منم ترکید و اشک هام پشت سرهم روان شدن

 .دستم رو به طرفش دراز کردم و بازوش رو گرفتم

 .ه ام گذاشتم و موهاش رو نوازش کردمسرش رو روی سین

اون هم مثل بچه ای که سرپناهی پیدا کرده دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و شروع 

 .به گریه کرد

 .یه دفعه صداش،قطع شد و نفس هاش نامنظم شد

 .بهش که نگاه کردم دیدم همونطور که سرش روی سینه ام بود خوابش برده

ندی زدم مثل یه بچه ای که توی خواب بغض کرده وقتی به چهره اش نگاه کردم لبخ

 .باشه

 .آروم سرش رو روی پام گذاشتم و خودم هم به دیوار تکیه دادم
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 .سرم رو با دستم فشاردادم و به بهزاد فکر کردم

وای که این پسر چقدر سختی کشیده از هم پاشیدن خانواده خیلی سخته من این 

 .موضوع رو خیلی خوب میدونم

 .نفهمیدم چی شد که پلکام روی هم افتاد و خوابم بردکم کم 

* 

 .صبح با نوری که توی صورتم افتاد آروم الی پلکام رو باز کردم

 .یه تکونی به خودم دادم که دیدم توی یه جای نرم گرم خوابیدم

 .از سرجام بلند شدم که دیدم روی تخت بهزاد خوابم

 .تمام اتفاقات دیشب جلوی چشمم رژه رفت

ا ببینم من که دیشب کنار دیوار خوابم برده بود پس اآلن توی تخت چه غلطی وایس

 می کردم؟

اصال بهزاد کجاست وای دیشب خیلی گریه کرد نکنه اتفاقی براش افتاده باشه یا بره 

 .بالیی سر خودش بیاره

 .با این فکر به سرعت از سرجام بلند شدم و به طرف در رفتم

محکم به جسمی برخورد کردم نزدیک بود بیافتم که  با باز کردن در خارج شدم که

 .دستای همون شخص دور کمرم حلقه شد و مانع از زمین خوردنم شد

چشمام رو که از ترس بسته بودم باز کردم و چشمای خوشرنگ خاص بهزاد رو جلوی 

 .صورتم دیدم

* 

 بهزاد
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 .دستی روی صورتم کشیدم وآروم چشمام رو باز کردم

سرم انداختم که دیدم شهرزاد همونطور که به دیوار تکیه داده بود و سر نگاهی به باال 

 .من روی پاهاش بود خوابش برده بود

تمام اتفاقات دیشب مثل یه فیلم از جلوی چشمام رد شد و خودشون رو به نمایش 

 .گذاشتن

از سرجام بلند شدم و کش قوسی به بدنم دادم تمام استخون هام به خاطر خوابیدن 

 .مین درد گرفته بودروی ز

باورم نمیشد که من جلوی این دختر گریه کردم بهزادی که سالها خودش رو محکم 

نشون داده بود تا کسی شکستش رو نبینه جلوی این دختر تمام معادالتش رو بهم 

 .ریخت و غرورش شکست

اما اصال از این اتفاق ناراحت نبودم تازه خیلی هم خوشحال بودم احساس سبکی می 

 .دم باید از شهرزاد ممنون باشم که به حرفام گوش دادکر

 .بعد این همه سال حرفایی که سر دلم سنگینی می کرد خالی کردم و سبک شدم

بلندشدم و یه دستم رو زیرپاهاش و دست دیگه ام رو هم دور کمرش حلقه کردم و از 

 .جا بلندش کردم

 .آروم به طرف تخت رفتم و شهرزاد رو روش قرار دادم

 .ه نگاه به چهره نازش که غرق خواب بود انداختم و دستم رو روی گونه اش کشیدمی

 این دختر چی داره که اگه یه روز نبینمش روزم شب نمیشه؟

 چی توی وجود این دختر هست که منو مثل آهنربا به خودش جذب میکنه؟

 .نکردممن یه احساسی به شهرزاد دارم یه احساسی که تا حاال با هیچ دختری تجربه 
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 .دستی پشت گردنم کشیدم و به طرف حمام رفتم

 .به دوش گرفتم و لباس هام رو عوض کردم

از اتاق خارج شدم و وارد حیاط ویال شدم رفتم هر کی بهم سالم می کرد با خوشرویی 

 .جوابش رو میدادم که باعث تعجب همه شده بود

 ...خوب جای تعجب هم داره

توی دهنش می چرخید امروز داره بعد سال ها توی بهزاد تهرانی که به زور حرف 

 .حیاط قدم میزنه

 .خیلی امروز حالم خوبه به قدری که دیگه دلم نمیخواد اون دیو سیاه قدیم باشم

آره همه ایناها رو من مدیون یه فرشته کوچولو هستم که با ورودش به زندگی و قلبم 

 .همه چیز رو عوض کرد

م به طرف اتاق رفتم که یه دفعه در اتاق باز شد و خوب که قدم زدم وارد سالن شد

 .شهرزاد هراسون خارج شد و چون حواسش نبود محکم به من برخورد کرد

تعادلش رو از دست داد و نزدیک بود زمین بخوره که دستام رو دور کمرش حلقه 

 .کردم

 .چشماش رو باز کرد و با دیدن من کپ کرد

*** 

 شهرزاد

 .بهزاد نگاه می کردمهمینطور خیره داشتم به 

 .دستاش داشت آتیشم میزد بس که داغ و ملتهب بود

 .به خودم اومدم و یکی از دستام رو روی سینه اش گذاشتم و آروم فشار دادم
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 .بهزاد هم از من فاصله گرفت و دستاش رو از دور کمرم باز کرد

 چرا اینقدر هراسونی؟-بهزاد

 .دنبال تو میگشتم-موهام رو پشت گوشم زدم

 مگه گم شده بودم؟-ابرهاش از تعجب باال پرید

 ...نه آخه چون دیشب-

 .ادامه حرفم رو خوردم و سکوت کردم

 دیشب چی؟-یک قدم بهم نزدیک شد

یعنی خودت نمیدونی -سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم دستم رو به کمرم زدم

 دیشب چی شد؟

 .ود از تو بپرسماگه میدونستم که دیگه نیازی نب-بهزاد سری تکون داد

 .کفرم در اومد میدونستم خودش رو میزنه به اون راه تا حرص منو در بیاره

 حالت خوبه؟-چونه ام رو خاروندم

 .بهزاد لبخندی زد که دهنم مثل اسب آبی باز موند

 ...بهتر از این نمیشم-بهزاد

 .ولی من همونطور با تعجب بهش نگاه می کردم

 حالت خوبه؟-ددستش رو با تعجب جلوم تکون دا

 تو االن لبخند زدی؟-به چشماش نگاه کردم

 چی؟-بهزاد
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 با تاکید گفتم:تو...االن...لبخند...زدی؟؟؟؟

 مشکلی داره؟-دوباره لبخند زد

 .نه آخه تاحاال سابقه نداشته-سری تکون دادم

 .بهزاد یک قدم دیگه بهم نزدیک شد به طوری نوک پاش با پام تماس پیدا کرد

 .ازت تشکر کنم میخواستم-بهزاد

 با تعجب گفتم:برای چی؟

 .ازت خیلی ممنونم-بهزاد

 چی میگی بهزاد ممنونی؟مگه چه اتفاقی افتاده؟-

به خاطر دیشب از اینکه وقتت رو گذاشتی و به حرفایی که توی دلم دفن کرده -بهزاد

 .بودم گوش دادی از اینکه باعث شدی تا حالم خوب بشه

 داختملبخندی زدم و شونه ای باال ان

نیازی به تشکر نیست من از تو ممنونم که به من رو محرم اسرارت دونستی و به -

 .حرفام گوش دادی

 .سکوتی بینمون به وجود اومد و هردو بهم خیره بودیم

 .بهزاد زودتر به خودش اومد و ازم دور شد

 .خوب چیزه من باید برم شرکت یکم دیرم شده-تک سرفه ای کرد

 .انداختم و از سر راهش،کنار رفتمسرم رو پایین 

 .وقتی بهزاد داخل اتاقش شد با سرخوشی به طرف اتاقم رفتم

 .خیلی خوشحال بودم که بهزاد حالش خوب شده
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 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) کتاب در سایتاین 

 .تصمیم گرفتم برای ظهر که بهزاد به خونه می اومد یکم خودم رو خوشگل کنم

 .به طرف حمام رفتم و یه دوش آب گرم گرفتم

 .حوله دور موهام رو باز کردم از حموم بیرون اومدم و

 .همونطور که قر می دادم به جون موهام افتادم و خشکش کردم

یه سارافون لی پوشیدم وزیرش هم یه یقه اسکی سفید پوشیدم با یه ساق 

 .مشکی...موهام رو با یه کلیپس باالی سرم بستم

 .پشت میز نشستم تا یکم سرخاب سفیداب کنم

 .و روی سطح پوستم پخش کردم یکم کرم پودر به صورتم زدم

 .یه خط چشم باریک با یکم ریمل به چشمام زدم

 .برای خودم توی آینه فرستادم ب*و*سرژ لب رو روی لبام کشیدم و یه 

 .ادکلن پلی بو رو برداشتم و به گردنم زدم

همونطور که جلوی آینه قر میدادم با شنیدن صدای سوهان روحم عرق سردی روی 

 .بدنم نشست

 برای کی این همه به خودت رسیدی برای من؟-اردوان

 با تعجب به طرفش،برگشتم و بهش نگاه کردم خدای من این اینجا چیکار میکنه؟

 اصال چطوری وارد اتاقم شده؟

با یادآوری اینکه االن بهزاد شرکت و دیگه نیست که منو از دست این دیو وحشی 

 .نجات بده نفسم رفت و برگشت

1roman.ir
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 تو اینجا چه غلطی میکنی؟-م کشیدماخمام رو توی ه

 .اومدم کار ناتمومم رو تموم کنم-در رو بست و بهش،تکیه داد

 .بهتره از اینجا بری-

 و اگه نرم؟-اردوان

به نفعته که از اینجا بری واال تضمین نمیکنم که چه بالیی سرت -نفس عمیقی کشیدم

 .میاد

 کنه آره؟هه چیه بهزاد جونت میاد کمکت می-اردوان پوزخندی زد

 .آره میگم بهزاد بیاد حسابت رو برسه-

 .چه خوب باهاش چنج شدی-اردوان

 شدم که شدم مشکلی داری فضولی یا مفتش؟-

هه بهزاد جونت رفته شرکت هیچکس نیست به دادت برسه فقط منو تو -اردوان

 ...اینجایم...منو تو

 .رعشه به تنم افتاد ترس کل وجودم رو فرا گرفت

 .این مردک روانی یه جا تنها باشم سالم از این در خارج نمیشممی دونستم با 

 خدایا کی میخواد سایه شوم این آدم از سر زندگی من کم بشه؟

 .به همون منوال هم سعی کردم به اعصابم مسلط باشم و اعتماد به نفسم رو حفظ کنم

دلم نمیخواست فکر کنه ازش ترسیدم درحالی که بدجوری مثل سگ ازش می 

 .دمترسی

 کجا با این عجله؟-به طرف در رفتم تا خارج بشم که یه دفعه بازوم رو گرفت
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 .ولم کن عوضی واال جیغ میکشم-سعی کردم بازوم رو از حصار دستش بیرون بکشم

جیغ بزن اما مطمئن -اردوان منو محکم پرت کرد روی تخت خودش هم روم خیمه زد

 .باش کسی نیست که به دادت برسه

ضربه زدم که با یک دستش دوتا دستام رو باال سرم قفل کرد و با با دستام بهش 

 .پاهاش پاهام رو قفل کرد که جفتک نندازم

هه فکر کردی که چی...تو توان مقابله با من رو -صورتش رو جلوی صورتم آورد

 .نداری

 چی از من میخوای؟-

 .از تو...هیچی فقط میخوام لذتت رو زیر دندون بکشم-اردوان

تمام بدنم رو قفل کرده بود اما خودم رو به سختی تکون دادم که اردوان با اینکه 

 .گفت:زیاد زور نزن خانم کوچولو چون تو توان مقابله با من رو نداری

راست می گفت من هرکاری می کردم بازهم نمی تونستم در مقابل اردوان قد علم 

 .کنم به همون دلیل تصمیم گرفتم بزنم به در خواهش و التماس

با التماس گفتم:خواهش می کنم اردوان دست از سرم بردار بهت التماس می کنم از 

 .من به تو خیری نمیرسه

اشتباه میکنی خانم کوچولو از تو به من خیلی -اردوان با لحن خماری جواب داد

 .میرسه

 .تو حق من بودی و هستی امروز دیگه اشتباه نمی کنم-بعد جدی شد

 .مله کردبعد هم وحشیانه به سمتم ح

 .بهم حس،انزجار دست داد حالت تهوع گرفتم
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 یه جیغ بلند کشیدم که انگاری بیشتر تحریک شد 

انگاری کارم به مزاجش خوش نیومد چون با دستش فکم رو چسبید و صورتم رو به 

 .طرف خودش برگردوند

 .یه قطره اشک ازچشمم پایین چکید

 .بغضم ترکید و زدم زیر گریه

 .بهم نگاه کرد سرش رو بلند کرد و

 ...گریه نکن قول میدم به تو هم خوش بگذره-اردوان

 .تمام نفرتم رو جمع کردم و توی صورتش تف انداختم

 .چشماش رو بست وبادستش صورتش رو پاک کرد

 با آرامش بهم نگاه کرد

 .کار خوبی نکردی-

 وا چرا اینقدر آرومه نکنه کاری باهام نداره

 سیاهی رفت و درد کل وجودم رو فرا گرفتاما با کاری که کرد چشمام 

 .یعنی سگ اینجوری گاز بگیره کمتر درد داره

 .چنان جیغی از ته دل کشیدم که تمام اتاق لرزید

 .یه دفعه در محکم باز شد وقامت بهزاد توی در نمایان شد

 .منو اردوان با تعجب بهش نگاه کردیم

 .ه منو اردوان نگاه می کردصورت بهزاد از خشم قرمز شده بود داشت با گنگی ب
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 داشتی چه غلطی می کردی؟-یه دفعه از الی دندون هاش غرید

اردوان تن لشش رو از روی من برداشت که انگاری بهم هوا رسید به سرعت روی 

 .تخت نشستم و به بهزاد نگاه کردم

 تو اینجا چیکار میکنی؟-اردوان

 خونه من چیکار میکنی؟این رو من باید ازت بپرسم تو -بهزاد پوزخندی زد

 .لعنتی مگه تو نباید االن شرکت باشی-اردوان اخمی کرد

 بهزاد یک قدم به سمت اردوان برداشت و مشت محکمی به صورتش زد

 مرتیکه عوضی داشتی چه غلطی می کردی چیه انتظار داشتی نرسم؟-

 اردوان هم بلند شد و مشتی به صورت بهزاد زد که جیغ آرومی کشیدم

 .جا چه غلطی میکنی هان تازه داشت به جاهای خوبش می رسیدتو این-

همین که نمیکشمت -بهزاد به طرفش حمله کرد و یقه اش رو توی دستش گرفت

 خیلی کاره حاال هم از اینجا گمشو

 .اردوان یقه اش رو مرتب کرد و به طرف در رفت

 .قبل از اینکه کامل خارج بشه برگشت یه نگاه به سمتم انداخت

 .ی ابروش رو باال برد و به سرعت از اتاق خارج شدیه تا

 .بارفتن اردوان انگاری تازه هوا برای نفس کشیدن پیدا کردم

 .اما تازه متوجه شدم که بدبختی روی سرم آوار شده

 .آروم سرم رو به طرف بهزاد چرخوندم که دیدم داره با اخم بهم نگاه میکنه
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این اردوان بود که گند زد به هم نقشه  خدایا خودت شاهد بودی که من کاری نکردم

 .هام

آروم و با بغض گفتم:من...من...بخدا من کاری نکردم اون بود که اومد...من خیلی 

 .ترسیدم

 .بغض بهم اجازه نداد که ادامه حرفم رو بزنم و اشکام پشت سر هم روان شدن

 .بهزاد به سرعت به طرف اومد گفتم اآلن یه کتک حسابی نوش جان میکنم

 .اما برخالف تصورم روی تخت نشست و منو به طرف خودش کشید

 .دستاش رو دور شونه ام انداخت منو محکم بغل کرد

 چشمام گرد شد جان چی شد؟؟؟

 .آروم باش همه چی تموم شد نمیزارم اتفاقی برات بیافته-بهزاد

 !از من عصبانی نیستی؟-از بغلش،بیرون اومدم

آخه واسه چی عصبی بشم تو که تقصیری -کردبا نوک انگشت هاش اشکام رو پاک 

 .نداری

 ...اگه تو نمی اومدی-

 .هیـــــــــس حاال که اومدم-بهزاد انگشتش رو روی لبم گذاشتم

 .توی چشمای هم خیره شدیم و یه دفعه سر بهزاد به صورتم نزدیک شد

 .با یه تکون محکم خوردم و چشمام از تعجب باز شد

 چیکار کنم باورم نمیشد بهزاد این کار رو بکنه؟؟ توی شوک بودم و نمیدونستم

 .ناخودآگاه چشمام بسته شد و دستام دور گردنش حلقه شد و باهاش همراهی کردم
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 .چشمام رو آروم باز کردم و دیدم با چشمای خمارش داره بهم نگاه میکنه

 .نفس نفس میزدم و نگاهم توی نگاه تب دارش در حال چرخش بود

 ؟؟شهرزاد...؟-بهزاد

 جانم؟-با صدای تحلیل رفته ای لب زدم

 .دوست دارم-بهزاد

 .با شنیدن این حرف کپ کردم و با چشمای گرد شده به بهزاد نگاه کردم

 .االن چی گفت؟؟؟دوست دارم؟؟مطمئنن با من که نبود

 .خوب دیونه اگه با تو نبود پس با کی بود با دیوار که نبود

 گفتم؟چی؟ازش فاصله گرفتم و با صدای خش داری 

 .گفتم دوست دارم-بهزاد

 .معنی این کارها چیه نکنه این هم یه نقشه است-سرم رو پایین انداختم

 دستام رو توی دستاش گرفت

نه بزرگ ترین حقیقتی که توی زندگیم گفتم همین شاید اوایل میخواستم ازت -

 .استفاده کنم اما ناخودآگاه عاشقت شدم

بخشیدی منو به خودم آوردی با اومدن تو به زندگیم همه تو به زندگی تاریک من نور 

 .چیز از این رو به اون رو شد

 .با شنیدن حرفاش اشک هام پشت سرهم روان شدن
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با گریه گفتم:خواهش میکنم التماست می کنم من چیزی واسه از دست دادن ندارم 

م بخوای پس با احساساتم بازی نکن من کل خانواده ام رو از دست دادم اگه تو ه

 .غرورم رو زیر پاهات له کنی نابود میشم

بخدا دروغ نمیگم من تورو دوست دارم شهرزاد آره من یه آدم سنگدلم یه آدم -بهزاد

 .خودخواه خشن اما با تو همه این معادالت جابه جا میشه شهرزاد من عاشقت شدم

 .دارمباورم نمیشد یعنی بهزاد هم همون حسی رو به من داره که من به خودش 

اشک با شدت بیشتری ریزش کرد که بهزاد با نگرانی گفت:چرا گریه میکنی نکنه از 

 حرفام ناراحت شدی؟

 .ناراحت؟نه اینا اشک شوقِ خیلی خوشحالم-سری به معنای نه تکون دادم

 ...بهزاد با ناباوری گفت؛یعنی تو

 .من هم تورو دوست دارم بهزاد نه از حاال خیلی وقته-وسط حرفش پریدم

 بهزاد لبخند دلنشینی زد و بهم نزدیک تر شد

نمیزارم اتفاقی برات بیافته من خوشبختت میکنم شهرزاد همه دنیا رو به پات -

 .میریزم

 ...نمیخوام همه دنیارو به پام بریزی چون همه دنیای من فقط تویی-سری تکون دادم

نزار تنها تکیه گاه من بهزاد من غیر از تو هیچکس رو ندارم تنهام -با بغض ادامه دادم

 .فقط تویی

تو هم همه دنیای منی -بهزاد صورتش رو جلوی صورتم آورد و مماس با لبام لب زد

 .مطمئن باش هیچوقت تنهات نمیزارم

 قول میدی؟-
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 .بهت قول میدم-بهزاد

* 

 بهزاد

 .از اتاق شهرزاد خارج شدم و وارد اتاق خودم شدم

 .دستی روی لبم کشیدم و لبخندی زدم

 .ه اش شیرین بود خیلی لذت بخش بودب*و*سی که چقدر وا

 .من عاشق این دختر شده بودم با خودم که تعارف ندارم خیلی دوسش دارم

وقتی توی راه فهمیدم گوشی و یکی از پرونده ها رو جا گذاشتم دوباره به راننده 

 .گفتم که برگرده

وجه ام رو به خودش داشتم به طرف اتاقم میرفتم که صدای جیغ و گریه شهرزاد ت

 .جلب کرد

 .وقتی اردوان و شهرزاد رو با چنین اوضاعی دیدم خون جلوی چشمام رو گرفت

میدونستم اردوان زهرش رو میریزه من به نگهبان ها سفارش کرده بودم وقتی خودم 

نیستم اردوان رو راه ندن اما نمیدونم کار چه کسی...اما میدونم هرکس که این کار رو 

 .ه از افراد همین خونه است شک ندارمانجام داد

 .فقط پیداش کنم زنده اش نمیزارم

 .وقتی شهرزاد با بغض میگفت که بی گناه انگاری یکی به دلم چنگ میزد

 .خیلی خوشحالم که به عشقم اعتراف کردم

 .اما میدونم اردوان دست بردار نیست و دوباره برمیگرده
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دفاع شخصی رو یاد بدم شهرزاد باالخره تصمیم گرفتم که به شهرزاد تیراندازی و 

 .میفهمه که قاتل پدرش کیه آره پدرش از مواد کشیدن زیاد تموم نکرد اون رو کشتن

*** 

 شهرزاد

توی اتاق نشسته بودم که یکی از خدمتکارها گفت بهزاد توی سالن ورزشی پایین 

 منتظرمه

 باز چی میخواد از جونم؟؟؟؟؟

رده مثل چی خرکیف شدم و هی با خودم حال می از زمانی که به عشقش اعتراف ک

 .کردم

 .اینکه عشق بهزاد باشی اون تورو دوست داشته باشه مثل یه خواب بود

فعال که مانع ها از روی زندگی ما برداشته شده اما نمیدونم چرا همش احساس کنم 

 .قراره این ریتم خراب بشه

 .مرتب کردمبلند شدم و یه نگاه به اینه انداختم و موهام رو 

 .بعد رضایت دادن به قیافه سه در چهارم از اتاق خارج شدم و به طرف زیر زمین رفتم

وقتی وارد شدم دیدم بهزاد روبه روی چند تا شیشه ایستاد و جسم مشکی رنگی هم 

 .دستش بود

 .دستم رو پشتش گذاشتم که به طرفم برگشت و با دیدنم لبخندی زد

 ضرت آقا با من چه کاری داشتن؟خوب ح-موهام رو پشت گوشم زدم

دستی روی صورتش کشید و با لحن جدی گفت:ببین شهرزاد مطمئنن اردوان آروم 

 .نمیمونه دوباره میاد سروقتت پس بهتره یه سری اصول و قوانین رو یاد بگیری
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 مگه تو از من مراقبت نمیکنی؟-ترس افتاد توی دلم شروع کردم با دستام بازی کردن

من تا آخرین قطره خونم از تو محافظت -م رو توی دستاش گرفتبهزاد شونه ها

 ...میکنم اما من که همیشه زنده نیستم

 دستم رو روی لبش گذاشتم و مانع از ادامه حرفش شدم

 .خواهش میکنم بهزاد حرف از مرگ نزن تو بری من میمیرم-

رم رو یه قطره اشک از چشمم پایین چکید و که دستش رو زیر چونه ام گذاشت و س

 .بلند کرد

 .مرگ حقه دست من نیست پس تو باید بتونی از خودت محافظت کنی-بهزاد

شهرزاد من...باید محکم باشه...باید بتونه مواظب خودش -فشاری به شونه ام وارد کرد

باشه من دوست ندارم تو ضعیف باشی تو باید با هر قدرتمندی بازی کنی و اون رو 

 .شکست بدی

 .و توی رگام جریان می داد و منو به سمت انتقام سوق می دادحرفای بهزاد خون ر

 .اما فکر از دست دادن بهزاد هم به همون اندازه خون رگهام رو منجمد می کرد

اگه بهزاد نباشه من بمونم توی این دنیا سیاه دیگه دلخوشی،واسه زندگی ندارم نه 

 .پدری نه مادری و نه بهزادی که پشتم باشه

 کنم سهم کمی نیستبا تو قسمت می ام راتنهایی "

 تر از عالم تنهایی من عالمی نیستگسترده 

 ها راخواهم تمام فصلغم آنقدر دارم که می

 "ی رنگین خود بنشانمت بنشین غمی نیستبر سفره
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 .اما برای اینکه بهزاد ناراحت نشه چیزی نگفتم و سرم رو تکون دادم

 .کنم خوب حاال باید چیکار-اشکم رو پاک کردم

اولین چیزی که باید یاد بگیری دفاع از خودتِ...باید تیر -بهزاد یه اسلحه جلوم گرفت

 .اندازی یاد بگیری

 واقعیه؟-اسلحه رو از دستش گرفتم و دستم رو روی ماشه گذاشتم

 .که یه دفعه دستم فشار اومد و همون موقع یه تیر به سمت مخالف بهزاد پرتاب شد

 .کردم و با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم به سرعت اسلحه رو پرتاب

 .با آرامش خم شد و اسلحه رو برداشت

 اسلحه رو توی دستش چرخوند شروع به حرف زدن کرد

 .درس اول تا زمانی که مطمئن نشدی هیچوقت ماشه رو نکش-

 .بعد یه دفعه ای اسلحه رو به طرفم نشونه گرفت که از ترس یه قدم عقب رفتم

 میکنه نکنه میخواد منو بکشه؟این داره چیکار 

درس دوم هروقت دیدی توی خطری هرجا که بودی ماشه رو روی دشمنت -بهزاد

 .بکش

 .بعد دستش رو به طرف شیشه ها گرفت و شلیک کرد

 .شیشه هزار تیکه شد و امواج شکستنش توی هوا چرخید

 .بگیر حاال نوبت توعه-اسلحه رو به طرفم گرفت

یاط بلند کردم با فاصله روبه روی شیشه ها قرار گرفتم و اسلحه رو گرفتم و با احت

 .نشونه گرفتم
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 .بهزاد پشتم ایستاد و دست هاش رو روی دستام گذاشت

از پشت دقیق توی بغلش بودم به طوری که نفس های گرمش به گردنم برخورد می 

 .کرد و قلقلکم می می داد

 .کز کنماما توجه ای نکردم و سعی کردم خودم رو روی کار متمر

و درس سوم هدفت رو انتخاب کن و فقط روی اون -بهزاد دم گوشم آروم لب زد

 .تمرکز کن

 .بعد ازم فاصله گرفت

 .روی یکی از شیشه ها نشونه گرفتم و شلیک کردم که خطا رفت

 .دومین شلیک هم بهش نخورد اما سومین شلیک دقیق خورد بهش و تیکه تیکه شد

 .لبخندی روی لبم جاخوش کرد

ره هدف من فقط انتقام...از کسایی که زندگیم رو نابود کردن...فراموش نکن شهرزاد آ

 .که با تو خانوادت چیکار کردن فراموش نکن که چه زجرهایی که تحمل کردی

به یاد مرگ مادرم شلیک...به یاد ورشکست شدن پدرم شلیک...به یاد زجرهایی که 

 ...کشیدم شلیک

 .گرفتمهمینطور پشت سر هم نشونه می 

وقتی که شیشه ها تموم شد اسلحه رو پایین آوردم و به شیشه های خرد شده نگاه 

 .کردم

 .آره وقتی انسان هدفی داشته باشه موفق میشه

 .بهزاد شروع کرد به دست زدن که با غرور بهش نگاه کردم
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 .آفرین فکر نمی کردم به این راحتی بتونی از پس این کار بربیای-بهزاد

 خوب کافیه؟-خودش دادم اسلحه رو به

 .برای محافظت از خودت نه کافی نیست-بهزاد

 دیگه باید چیکار کنم؟-چشمام رو توی کاسه اش چرخوندم

هان چیه لبخند -بهزاد لبخند مشکوکی زد که چشمام رو از روی شک تنگ کردم

 ژکوند میزنی؟

 .بگیریچیز خاصی نیست فقط باید دفاع شخصی یاد -بهزاد شونه ای باال انداخت

 خوب مگه این بده؟-سرم رو کج کردم

 .نه بد نیست فقط تمرین کردن با من مساوی با مرگِ-بهزاد

 .چشمام از تعجب گرد شد

 داری شوخی میکنی دیگه؟-تک خنده ای کردم

 .بهزاد سرش رو به معنای نه تکون داد

 تو که با من این کار رو نمیکنی نه؟-

 .بهزاد با جدیت گفت:چرا میکنم

 ...یعنی چی چطور دلت میاد منو نابود کنی تو خیلی-رو انداختم روی سرمصدام 

 .یه دقیقه زبون به دهن بگیر ببین چی میگم-یه دفعه بهزاد جلوی دهنم رو گرفت

 .داشتم خفه میشدم بس که دستش رو محکم فشار می داد

 با چشم ابرو بهش اشاره کردم که باحالت گنگی گفت:هان چی میگی؟
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 .هومی از دهنم خارج میشد و با چشم هام به دستش اشاره می کردمصداهای نامف

 .برمی دارم به شرطی که جیغ و داد به راه نندازی-بهزاد

 .سرم رو به معنای باشه تکون دادم

 .وقتی دستش رو برداشت انگاری تازه بهم اکسیژن رسید

 .خفه شی بهزاد داشتی میکشتی منو-

ه کن شهرزاد من فقط میخوام تو رو برای نگا-بهزاد دستاش رو توی جیبش کرد 

مبارزه آماده کنم اگه از روش های من استفاده کنی بیشتر مواقع میتونی از خودت 

 .دفاع کنی

 خیله خوب من باید چیکار کنم؟-

 .کار خاصی نیست فقط باید حمله کنی-بهزاد ازم فاصله گرفت

 مگه من وحشی ام؟-سرم رو خاروندم

 .نمیفهمی...یا نه میفهمی فقط منو اذیت میکنیچرا -بهزاد پوفی کشید

 .با مظلومیت گفتم:به خدا بهزاد خوب هول شدم نمیدونم چیکار کنم

 .باشه ببین به من حمله کن-بهزاد یکم خیره به چشم هام نگاه کرد

 .اما دردت میاد-

 .تو حمله کن دردم گرفت اون با من-بهزاد

 .باشه خودت خواستی-گارد گرفتم

 .فریاد بهش حمله کردم که جاخالی داد...نزدیک بود با سر زمین بخورمبعد با 

 .برگشتم دیدم با یه پوزخند مسخره داره نگام میکنه
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 .دوباره به طرفش حمله کردم که دستم رو گرفت و پیچش داد که از درد سرخ شدم

 .آی آی بهزاد دستم شکست-

 .کردبهزاد یه فشار دیگه هم به دستم وارد کرد و بعد ولم 

 .شروع کردم به ماساژ دادن دستم

قرار بود بهم دفاع یاد بدی -موهام رو که ریخته بود توی صورتم با عصبانیت کنار زد

 .نکه بزنی ناقصم کنی

فکر کردی طرف مقابلت توقف میکنه تا تو بزنیش نه خانوم -بهزاد دست به سینه شد

 .کوچولو از این بال بدتر سرت میاره

 .خوب دوباره حمله کن-داد ساکت شدم که ادامه

 .باید یه درس حسابی به این خوشگل پسر بدم

 .چشمام رو ریز کردم و دستام رو مشت کردم تا بهش حمله کنم

 .باید فرز تر باشی-بهش حمله کردم که دوباره جاخالی داد

 .پام رو بردم باال تا بهش لگد بزنم که ضربه ام رو دفع کرد

 .نه خوشم اومد آفرین-بهزاد

شتم رو بردم باال که دستم رو توی هوا گرفت منو به طرف خودش کشید چشمام از م

 .تعجب گرد شد

 ...چقدر این پسر سواستفاده گره بود

 .منم که بی ظرفیت دست از تقال برداشتم و باهاش،همراهی کردم

 .اوووم خیلی خوشمزه بود-بهزاد
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 تو خیلی سودجویی-صورتم رو به طرف مخالف چرخوندم

 تعجب گفت:ببخشید منظورت چیه؟با 

 .به جای اینکه بهم دفاع یاد بدی یه کار دیگه میکنی-

 .چیکار کنم ازت سیر نمیشم-بهزاد

 با خنده گفتم:بار اولته عاشق میشی؟

 .معلومه که نه من دلم حرمسراست-بهزاد حالت متفکری به خودش گرفت

 با اعتراض گفتم:عه بهــــــــــزاد؟!!!؟

گفت:خیله خوب اذیتت نمیکنم آره تو اولین دختری هستی که  بهزاد با خنده

عاشقش شدم قبل از مرگ بهار دوست دختر داشتم اما هیچوقت عاشقشون نبودم 

 .البته اونا هم یا به خاطر قیافه ام یا به خاطر موقعیتم منو میخواستن

 .از کجا میدونی که من بخاطر پول وارد زندگیت نشدم-

چون تو با بقیه فرق میکنی چون تو خودت توی دهن شیری -زدبهزاد لبخند کمرنگی 

 ...دست از پا خطا نمیکنی چون تو شهرزادی یه پرنسس

 .بعد پیشونیش رو به پیشونیم زد که باعث لبخندم شد

 .آره من بهزاد به خاطر خودش میخوام به خاطر عشقی که بهش دارم

*** 

 .داشتم روی یک پرونده کار می کردم

ت وجود داشت کاالها کامل صادر شده بودن اما حساب پول ها درست یه سری مشکال

 .نبود
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انگاری یکی توی حساب ها دست برده باشه چون پول ها از مقدار واقعی ایش کمتر 

 .بود

 .یه دفعه در باز شد و بهزاد وارد شد

پرونده رو بستم و با حالت معترضی گفتم:ببخشید آقای تهرانی شما نمی دونید قبل از 

 .رود به مکانی باید در بزنید اونم اتاق یک خانمو

 .فکر نمی کنم وارد شدن به اتاق نامزدم نیازی به اجازه داشته باشه-بهزاد

 .باشنیدن اسم نامزد اونم از زبون بهزاد قند توی دلم آب شد

اما به روی خودم نیاوردم و با همون لحن گفتم:نخیر مشکلی نداره اما نامزدتون...من 

 .نامزدت نشدم که هنوز

 .نامزد هم هم میشی-بهزاد لبخندی زد

 .لبخندی زدم که یه دفعه چشمم افتاد به جعبه قرمز رنگی که دست بهزاد بود

نمیدونستم بپرسم نپرسم...اگه بپرسم میترسم فکر کنه دارم توی کاراش دخالت 

 .میکنم

 .اگه نپرسم که از فضولی دق میکنم

اب میکنه پس بنده به عنوان یه نامزد باید بدونم وایسا ببینم وقتی منو نامزدش خط

 .که داره چیکار میکنه

 میگم اون چیه؟-صدام رو با یک تک سرفه صاف کردم

 .بعد به جعبه توی دستش اشاره کردم

 ...این برای توعه-بهزاد یه نگاه به جعبه انداخت بعد جلوم گذاشت
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 برای من؟-انداختماول یه نگاه با تعجب به جعبه و بعد به بهزاد 

 .سرش رو به معنای اره باال پایین کرد

 .با خوشحالی جعبه قرمز رنگ رو باز کردم که گوشی سامسونگی رو توی جعبه دیدم

 وای خدای من باورم نمیشه این مال منه؟؟؟

 با چشمای گرد شده گفتم:این مال منه؟

 .آره-بهزاد

 .اما این خیلی گرونه-

 .برام ارزشی ندارهدر برابر تو دنیا -بهزاد

 .خیلی ممنونم...ممنونم-

 .بلند شدم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و بغلش کردم

 .اون هم کمرم رو فشار داد

 .نه بهزاد نمیشه-با تعجب بهم نگاه کرد

 .بهزاد با تعجب گفت:چرا

 .بهزاد من نمیتونم اینقدر راحت با تو باشم-سرم رو پایین انداختم

 .شکل از منهآخه چرا م-بهزاد

سریع گفتم:نه نه تو برای من همه چیزی اما خوب...چه جوری بگم...بهزاد منو تو 

 .نامحرمیم

 .درکت میکنم تو دختر پاکی هستی-بهزاد
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سرم رو پایین انداختم که بهزاد گفت:باشه عزیزم برای این مشکل هم یه راحل پیدا 

 .می کنم تا تو راحت باشی

 یلی خوبیمرسی بهزاد تو خ-لبخندی زدم

 ...اما نه به اندازه تو-بهزاد

 با یادآوری پرونده سریع گفتم:راستی باید در مورد یه موضوعی صحبت کنیم

 چی شده؟-بهزاد

 .به طرف پرونده رفتم و از روی میز برداشتم

تمامی جنس ها درست صادر شده اما پول واریز شده -پرونده رو به بهزاد نشون دادم

 .درست نیست

 اما تو که رسید رو دیدی گفتی درسته؟-مرنگی کردبهزاد اخم ک

آره دیدم درست هم بود اما االن با چک کردن حساب ها میبینم -سرم رو تکون دادم

 .مبلغ اون چیزی نیست که باید باشه

 ...تو منظور داری از این حرفت-بهزاد

 .توی دم دستگاهت یکی هست که داره خراب کاری میکنه-نفس عمیقی کشیدم

 منظورت توی شرکت؟-بهزاد

 .شاید هم توی عمارت-

باشه من فردا یه پیگیری کلی میکنم نه وایسا ببینم چرا من...شما خودت -بهزاد

 .بررسی میکنی

 با تعجب گفتم:من آخه چجوری؟
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 .چجوری نداره شما فردا تشریف میارید شرکت و شخصا بررسی میکنی-بهزاد

 من بیام شرکت؟؟؟-

با محیط کاری من آشنا بشی هم اینکه توی کارها به من کمک آره دیگه هم -بهزاد

 .کنی میدونی که من بدون تو از پس کارها برنمیام

 .با خوشحالی گفتم:باشه باشه...من فردا صبح زود آماده میشم

 .بهزاد هم سری تکون داد از اتاق خارج شد

چه کسی آخ جوووون فردا میرم شرکت وای چه حس خوبیه یعنی بهزاد فردا منو 

 .معرفی میکنه

مطمئنم که میگه من مشاور کاریشم آره دیگه اگه خواست چیز دیگه ای بگه خودم 

 .میگم این کار رو نکنه

 .آخه نمیخوام تا زمانی که چیزی رسمی نشده حرفی زده بشه

 .با خوشحالی سرم رو چرخوندم که چشمم به گوشی موبایل افتاد

 .لبخندی زدم و به طرفش رفتم

رو روشن کردم اولین کاری که کردم این بود که داخل مخاطبین شدم و  صفحه اش

 لیست رو از نظر گذروندم

 .لیست مخاطبین رو از نظر گذروندم که روی اسم پگاه توقف کردم

 .لبخند شیطانی زدم و روی تخت دراز کشیدم

 .شروع کردم به مسیج دادن

 سالم-
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 .سند کردم و چند ثانیه بعد پگاه جوابم رو داد

 سالم شما؟-پگاه

 ..با هم آشنا میشیم عزیزم-

 .برو با عمت آشنا شو-پگاه

همینجوری میگفتم و پگاه هم جواب میداد کم کم پلکام روی هم افتاد و قبل از اینکه 

 .جوابش رو بدم خوابم برد

*** 

 بهزاد

 .داخل اتاق شدم و در رو بستم

شه اما یکی هست که جلوی شهرزاد نخواسته حرفی بزنم دوست نداشتم ناراحت ب

 .داره توی کارهای من اختالل ایجاد میکنه

چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم و باالخره کتم رو از روی تخت برداشتم و از 

 .عمارت خارج شدم

 .پشت رول نشستم و به طرف ویالی اردوان گاز دادم

در رو کامل باز  چند تا بوق زدم که یکی از نگهبان ها از در خارج شد و وقتی دید منم

 .کرد ماشین رو داخل بردم و پارک کردم

 .از ماشین پیاده شدم و داخل سالن شدم

 خوش اومدید آقا بهزاد-یکی از خدمتکارها به طرفم اومد

 اردوان کجاست؟-
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 داخل اتاقشون-خدمتکار

 .سری تکون دادم و به طرف اتاقش حرکت کردم

 .شدمپشت در اتاقش ایستادم وبعد از در زدن داخل 

 .اردوان با باال تنه برهنه توی اتاق بود و جلوی آینه ایستاده بود

به به باد آمد و بوی بهزاد تهرانی را آورد شما کجا راه گم -با دیدن من پوزخندی زد

 کردی؟

 .به خاطر دیدن تو نیومدم کار واجبی دارم-من هم متقابال پوزخندی زدم

 اون هم بامن؟کار -اردوان به طرف پیرهنش رفت و تنش کرد

 .آره-

 خوب باز چی شده که اومدی سراغ من؟-اردوان

 منظورت از این کارها چیه؟-دستام رو توی جیب شلوارم کردم

 بهزاد واضح حرف بزن کدوم کارها؟؟؟-اردوان

 .همین که برای من بپا گذاشتی همین که داری تو کارهام دخالت میکنی-

اشتم آخه واسه چی باید همچین کاری چرا مضخرف میگی من واسه تو بپا گذ-اردوان

 بکنم؟

خودت رو نزن به اون راه اردوان من میدونم که داری توی کارهای من فضولی -

 .میکنی

ببین گل پسر من که سر از حرفات در نمیارم -اردوان اخمی کرد و روبه روم ایستاد

 .پس سعی نکن با اعصاب من بازی کنی
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ن به همه گفته بودم زمانی که خونه نیستم پس اون روز چجوری وارد عمارت شدی م-

 تورو راه ندن اون موقع چطور از اتاق شهرزاد سر درآوردی؟

فراموش نکن که منو تو با هم شریکیم پس -اردوان انگشتش رو به قفسه سینه ام زد

 .من همچین کاری نمی کنم

مون همونطور که عقب عقب می رفتم گفتم:امیدوارم که همینطور باشه وگرنه کاله

 .میره توی هم

 .بعد هم قبل از اینکه حرفی از جانب اردوان زده بشه از اتاق خارج شدم

*** 

 شهرزاد

توی آینه به خودم نگاه کردم یه مانتوی مشکی تا باالی زانو پوشیده بودم شلوار دم 

 .پای سفید با شال سفید رنگ هم سرم کردم

 .شونه ای هم برداشتم صندل های پاشنه مبلی مشکی رنگی پام کردم و یه کیف

 .یه آرایش،کامل الیت هم کردم و از اتاق خارج شدم

 .وارد حیاط،قلعه شدم و به طرف ماشین بهزاد رفتم

 .کنارش،روی صندلی شاگرد جا گرفتم و که بهزاد با لبخند گفت:بریم

 .آره بریم-

 .ماشین رو به حرکت در آورد و از حیاط،خارجش کرد

 .بهزاد گفت:راستی امروز پگاه هم میاد شرکت توی راه بودیم که یه دفعه

 با خوشحالی گفتم:واقعا؟
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آره وقتی دیشب بهش گفتم تو -بهزاد همونطور که دنده رو عوض،می کرد جواب داد

 .فردا میای لج کرد که اون هم میاد

 .سری تکون دادم و ساکت شدم آخ جون خیلی خوبه که پگاه هم میاد

 .اینجوری دیگه تنها نیستم

 .کلی دیشب اذیتش کردم اگه بفهمه منم پوست از سرم میکنه وای

 .ماشین رو داخل پارکینگ بزرگی پارک کرد و از پیاده شد

 .منم به تبعیت از اون از ماشین خارج شدم و شونه به شونه هم حرکت کردیم

 .وارد یه ساختمون تجاری خیلی شیک شد

 .به طرف آسانسور رفت و هر دو داخل شدیم

 .طبقه مورد نظر نگه داشت بهزاد در رو باز گذاشت تا من خارج بشموقتی توی 

از آسانسور که بیرون اومدم یه شرکت خیلی بزرگ بود که چند نفری در حال رفت 

 .آمدن بودن

 .همه اشون به بهزاد سالم میکردن و با تعجب به من نگاه می کردن

 .مخصوصا نگاه بیشتر دخترا که از روی کینه بود

 ...به به جناب تهرانی-ه مرد میانسال نزدیک بهزاد شد و باهاش دست دادیه دفعه ی

 صبح عالی متعالی جناب صمدی-بهزاد

یه دفعه صمدی چشمش به من افتاد و با تعجب گفت:جناب تهرانی این لیدی زیبا رو 

 معرفی نمیکنن؟

 .بهزاد نگاهی به من انداخت و دستش رو پشت کمرم گذاشت
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رفی بزنه گفتم:بنده یکی از دوستان خانوادگی آقای تهرانی قبل از اینکه بخواد ح

 .هستم

 .بهزاد با تعجب بهم نگاه کرد که دور از چشم صمدی چشمکی بهش زدم

 .صمدی هم اضحار خوشبختی کرد و منو بهزاد به طرف اتاقش حرکت کردیم

 .متوی اتاق بهزاد در حال راه رفتن بودم و داشتم به نقطه نقطه اتاق سرک میکشید

 .اتاق خیلی بزرگ و قشنگی بود

 یه دفعه بهزاد گفت:برای چی نزاشتی بگم تو نامزدمی؟

بهزاد جان من دلم نمیخواد تا زمانی که چیزی رسمی نشده حرفی -به طرفش،برگشتم

 .از این موضوع زده بشه

 آخه چرا از این قضیه ناراحتی؟-بهزاد

شرکت پشت سرت حرف نه نه من به خاطر خودت میگم دوست ندارم توی این -

درست بشه هروقت همه چیز روبه راه شد اونوقت هرجور دوست داشتی منو معرفی 

 .کن

 .لبخندی زد و اومد که حرفی بزنه که در اتاق زده شد

 .بهزاد یه بفرمایید گفتم که پگاه با سر صدا همراه ساسان وارد اتاق شدن

خارج شدم و با ساسان هم با دیدن پگاه به طرفش،پرکشیدم و بغلش،کردم از بغلش 

 .احوال پرسی کردم

 .روی مبل ها نشستیم و بهزاد سفارش قهوه داد

 رو به پگاه گفتم:تو کجا اینجا کجا؟
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وقتی فهمیدم تو قراره بیای من هم گفتم که بیام دیدنت دلم برات تنگ شده -پگاه

 .بود

قراره بیاید آره تا از زبون بهزاد شنید شما هم -لبخندی زدم که ساسان جواب داد

 .پیله کرد که منم میام

 .خوب شد که اومد من هم اینجوری حوصله ام سر نمیره-

ساسان انگاری چیزی یادش اومده باشه رو به من گفت:راستی بهزاد یه چیزایی می 

 .گفت انگاری توی حساب ها مشکل ایجاد شده

زشد و منشی در قبل از اینکه حرفی بزنم در اتاق زده شد و بعد با کسب اجازه در با

 .حالی که فنجون های قهوه دستش بود داخل شد

به همه تعارف کرد و به من که رسید سینی رو جلوم گرفت فنجون رو برداشتم و یه 

نگاه بهش انداختم که چنان چشم غره ای بهم رفت که از فرط تعجب چشمام گرد 

 .شد

کنی نگاهش مثل ویییی دختره سادیسمی مگه کاری به کارت دارم که اینجوری می

 .کسی بود که عشقش رو از چنگش در بیاری

 .آلودگی هوا هم روی مخ مردم فشار آورده ها

 وقتی که منشی بهزاد بیرون رفت به پشتی صندلی تکیه دادم

داشتم میگفتم آره من دیشب با دیدن حساب ها شوکه شدم اون چیزی نبود که -

 .گزارش شده بود

 .مبلغ واریز شده دادم بعد شرح حالی از حساب ها و از

 .سکوت اتاق رو فرا گرفت و همه توی فکر فرو رفته بودن
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 .ساسان بهزاد اخم کرده بودن و سخت مشغول فکر کردن بود

 .با فنجون قهوه ام بازی می کردم که باالخره این پگاه بود که سکوت رو شکست

 خوب حاال میخواین چیکار کنین؟-پگاه

 .ها رو از حسابدار بگیرم تا یه نگاهی بندازممن میرم پرونده حساب -ساسان

 .بعد از سرجاش،بلند شد واز اتاق خارج شد

 .یه نگاه به پگاه انداختم که چشمم افتاد به شکمش

 .یه کوچولو اومده باال و گرد شده بود

 حال نی نی کوچولوت چطوره؟-لبخندی زدم

 ...دعا گوی شماست خانوم جان-پگاه دستش رو روی شکمش گذاشت

 .لبخندی زدم که همون موقع ساسان درحالی که پرونده ای دستش بود وارد اتاق شد

 .اخماش بدجوری داخل هم بود

شهرزاد خانم درست میگه عالوه بر پول واریز شده -پرونده رو روی میز بهزاد گذاشت

 .بقیه حساب ها هم مشکل دارن

 یعنی چی؟-بهزاد با تعجب روی پرونده خم شد

 .حساب شرکت داره برداشت میشهیعنی از -ساسان

 :بهزاد اخماش رو برد داخل هم و با عصبانیت گفت

برداشت؟مگه این شرکت بی صاحاب شده حسابدار نداره اون مردک چه غلطی 

 .میکنه

 .ساسان سری به معنای ندونستن تکون داد
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 .مثل اینکه یه نفر داره به اسم شرکت کالهبرداری میکنه

اد اینکه زمانی که خواهرش زنده بود و کسی از ذهنم برگشت به حرفای بهز

 .شرکتشون سواستفاده میکرد

 .پسر همون آدم هم بهار رو گروگان گرفته بود

 .نکنه کار اون باشه بهزاد بهم نگفت که سر اون آدم چه بالیی اومده

 .مطمئنن هنوز زنده است واال بهزاد از چه کسی میخواد انتقام بگیره

رف زدن بودن که پگاه گفت:من که از حرفای شما سر ساسان بهزاد در حال ح

 .درنمیارم بنده میرم

 .وایسا پگاه منم هم میام-از سرجاش بلند شد که من هم بلند شدم

بعد رو به بهزاد گفتم:بهتره بقیه بررسی ها با خودت باشه هرچی باشه تو به افراد 

 .شرکت بیشتر آشنایی داری

 .د از خداحافظی همراه پگاه از اتاق خارج شدیمسری به معنای باشه تکون داد و بع

 .داشتیم به طرف آسانسور می رفتیم که ماهان رو دیدم

 .سالم خانوم ها-ماهان

 سالمی زیر لب گفتم که پگاه گفت:به به سالم آقا ماهان احوالتون؟

 .خیلی ممنون-ماهان

 شما کجا اینجا کجا؟-بعد رو به من کرد

 .تا یه سری مسائل رو بررسی کنم آروم گفتم:همراه بهزاد اومدم
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بله شنیده بودم خانومی همراه آقا بهزاد تشریف آوردن اما فکرش رو -پوزخندی زد

 .هم نمی کردم که شما باشید

 مشکلی داره؟-اخمی کردم

 .نه چه مشکلی-ماهان

 .پس با اجازه اتون ما مرخص میشیم از حضورتون مرحمت زیاد-

 .ما نگاه می کرد گرفتم و داخل آسانسور شدیمبعد دست پگاه رو که با تعجب به 

 اتفاقی افتاده؟-پگاه

 نه چرا؟-

 .آخه با تیکه کنایه حرف میزدید-پگاه شونه ای باال انداخت

 .با بی خیالی گفتم:پاشو زیادی داشت دراز می کرد یه لگد زدم که جمع کنه

 .بلند زد زیر خنده

 .از آسانسور خارج شدیم و سوار ماشین پگاه شدیم

 ماشین آورده بودی؟-

پگاه همونطور که استارت میزد گفت:آره ساسان صبح زودتر اومده بود من مجبور 

 .شدم خودم بیام

 .موافقی بریم یه چرخی این اطراف بزنیم-آهانی گفتم که پگاه گفت:به

 .آره منم حوصله خونه رو ندارم-

 ...پس پیش به سوی خوشگذرونی-پگاه

 .و هردو پیاده شدیمجلوی یک فروشگاه نگه داشت 
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 .داخل مجتمع شدیم و شروع کردیم به چرخیدن

باهم جلوی سیسمونی فروشی توقف می کردیم و کلی نقشه واسه فندوق پگاه می 

 .کشیدیم

پگاه داخل یکی از مغازه ها شد و من هم پشت ویترین ایستاده بودم که یه دفعه یه 

 گردنبد توجه ام رو جلب کرد

 .از تعجب گرد شدوقتی دقت کردم چشمام 

 ...وای خدایا...منو این همه خوشبختی محاله

 .یه نگاه به پگاه انداختم که دیدم هنوز داخل مغازه است

 :سریع وارد گردنبند فروشی،شدم و روبه فروشنده گفتم

 .ببخشید اون گردنبدتون رو میتونم ببینم

 کدوم یکی؟-فروشنده

 .همونی که اسم بهزاد نوشته-

 .لحظه صبر کنید بله یه-فروشنده

 .از پشت ویترین برداشت و جلوم گذاشت

 .وقتی لمسش کردم لبخند روی لبم جا خوش،کرد

 .یه گردنبد ظریف طالیی رنگ که به فارسی اسم بهزاد روش خودنمایی می کرد

 .همین رو میخوام-

 .وقتی پولش رو حساب کردم همون موقع داخل گردنم انداختم

 .پگاه داره دنبالم می گردهاز مغازه خارج شدم که دیدم 
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 .کجایی دختر یه ساعته دارم دنبالت می گردم-وقتی منو دید به طرفم اومد

 .هیچ جا همین دور بر-لبخندی زدم

 .فعال از قضیه چیزی به پگاه نگفتم

دوست نداشتم از پگاه چیزی رو مخفی کنم اما تا زمانی که همه چیز رسمی نشده دلم 

 .نمیخواست حرفی زده بشه

*** 

 .امشب بهزاد یه مهمونی ترتیب داده بود

ظاهرا توی این مهمونی میخواست منو به عنوان نامزدش معرفی کنه و بعد از اون هم 

 .به خانواده اش خبر بده

 نمیدونستم خانواده اش منو به عنوان عروسشون می پذیرفتن یه نه؟؟؟

 .یه عده از افراد شرکت به عالوه ماهان رو هم دعوت کرده بود

 .گفته بود آرایشگر به عمارت بیاد و آرایش مو و صورتم رو انجام بده

 .موهام رو فر کرده بود و باالی سرم جمع کرده بود

 .یه دسته از موهام رو هم صاف کرده بود و جلوی صورتم ریخته بود

 .لباسم یه لباس شب بلند آبی نفتی بود

 .خیلی لباس شیکی بود در عین سادگیش خیلی زیبا بود

خیلی خوشحال بودم چون امشب بهزاد منو به عنوان همراه و همسرش معرفی می 

 .کرد

 .بهزاد داخل اتاق شد و با دیدن من چشماش برقی زد



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

375 

 

 .در اتاق کامل بست و به سمتم قدم برداشت

 .یه کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید و یه کروات آبی رنگ زده بود

 .به جورایی ست کرده بودیم

 .خوشگل شدم-که خودم رو براش لوس کردم جلوم ایستاد

 ...نه-بهزاد

 .با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:یه چیزی فراتر از خوشگل بی نظیر شدی

 ...لبم به لبخند باز شد که بازوش،رو جلو آورد

 .بازوش رو گرفتم و به همراه هم از اتاق خارج شدیم

 .باهم به سمت سالن که مملو از جمعیت بود پیوستیم

جی آهنگ گذاشته بود و عده ای در حال رقصیدن و عده ای دیگه هم سخت دی 

 .مشغول حرف زدن بود

 .با بهزاد به همه خوش آمد می گفتیم

جلوی پریا بابک ایستادیم که من و پریا هم دیگر رو بغل کردیم که دم گوشم آهسته 

 گفت:ای کلک باالخره دل این آقا بهزاد رو بردی نه؟

 .یم دیگهما این-لبخندی زدم

 .یه دفعه یکی از پشت گفت:ما هم هستیم ها

 .برگشتم دیدم پگاه و ساسان ایستادن

 .وای عزیزم خیلی خوش اومدید-سریع پگاه رو بغل کردم

 حاال این مهمونی چه مناسبتی داره؟-بابک
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 .آخرش همه متوجه میشید-بهزاد یک نگاه بهم انداخت

 .ما بی صبرانه منتظر آخر شب هستیم-ساسان

 .مه خندیدیم که بهزاد رفت پیش یکی از مهمون هاه

 .یه آهنگ الیت گذاشته شد که همه زوج ها دوبه دو رفتن وسط

 .یه دفعه یه دست جلوم ظاهر شد

افتخار همراهی،رو -به صاحب دست که نگاه کردم دیدم بهزاد با لبخند جلوم ایستاد

 .دارم بانوی زیبا

 .البته سرورم-دستم رو توی دستش گذاشتم

باهم به وسط پیست رفتیم و دستام رو روی شونه های بهزاد و اون هم دستاش رو دور 

 .کمرم حلقه کرد

 ...نمیدونم چرا از صبح دلشوره بدی دارم

 .همش احساس می کنم امشب یه اتفاق خیلی بد قراره بیافته

 بهزاد دم گوشم گفت:چی شده؟

 هیچی-

 پس چرا اینقدر کالفه ای؟-بهزاد

 تو از کجا فهمیدی؟-نگاه کردمبا تعجب بهش 

 .خوب من تورو بهتر از هرکسی میشناسم-یه تای ابروش رو باال انداخت

 ...دلشوره دارم فکر میکنم امشب یه اتفاق بد قرار بیافته-
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نگران نباش نمیزارم هیچ اتفاقی پیش بیاد آسمون به زمین بیاد من امشب این -بهزاد

 .نامزدی رو برگزار میکنم

 .و سرم رو روی سینه اش گذاشتم و با آرامش چشمام رو بستم لبخندی زدم

 .وجود بهزاد یک پناهگاه امن بود

حضورش برای من دلیل نفس کشیدن بود خیلی دوسش دارم به اندازه ای که به هیچ 

 وجه نمیخواستم ازش،جدا بشم

 .وقتی که رقص تموم شد رفتم توی آشپزخونه تا ببینم چیزی کم و کسر نیست

 .حس خوبی بود که حکم میزبان رو داشتمخیلی 

 !وقتی وارد آشپزخونه شدم یه دفعه سحر با تعجب گفت:وای شهرزاد!؟!؟

 بهش نگاه کردم که با چشمای گرد شده بهم خیره شده بود

 .ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل مثل ماه شدی اسپند الزم شدی دختر-خاتون به طرفم اومد

 .آره خیلی خوشگل شدی-سحر

 .مرسی شما لطف دارین-ی زدملبخند

 ...چقدر در کنار بهزاد قشنگی-خاتون

لبخند خجلی پهنای صورتم رو در برگرفت اما این لبخند زیاد دوام نداشته که با 

 .شنیدن صدای یک مگس مزاحم اعصابم خط خطی شد

 .خوشم میاد خوب کارت رو بلدی-بیگم

 .خاتون با اعتراض گفت:بیگم ساکت باش
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باشم خاتون مگه غیر از اینه خوب بلده دلربایی کنه کارش این  چرا ساکت-بیگم

 ...دیگه

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم

مگه کسی جلوت رو گرفته خوب تو هم یاد بگیر که از بقیه عقب -به طرفش،برگشتم

 .نمونی

 بعد دوباره رو به سحر گفتم:چیزی کم نیست که؟

 .ستنه همه چی آماده ا-سحر

 .سری تکون دادم و از آشپزخونه خارج شدم

 .یه روز نشد که من از دست این بیگم آسایش داشته باشم

 .یه دفعه یه دختر جلوم روگرفت

 شهرزاد خانومی دیگه؟-با تعجب بهش نگاه کردم

 .آره-سری تکون دادم

 .یه نفر باال منتظرت گفت بهت بگم که بیای-دختر

 کی؟-

 .ن باال انداخت و ازم دور شدشونه ای به معنای ندونست

 ویییی یعنی کی میتونه باشه شاید بهزاد باشه با این فکر لبخندی روی لبم نمایان شد

 .به طرف باال رفتم در اتاق بهزاد رو باز کردم اما کسی اونجا نبود

 به طرف اتاق خودم رفتم و با لبخند داخل شدم

 .سر جام متوقف شدماما با دیدن کسی که پشت پنجره ایستاده از تعجب 
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 .با شنیدن صدای در به طرفم برگشت و بهم نگاه کرد

 .اوووم فکر کنم اشتباه اومدم چون کسی منتظرم بود-

 .اشتباه نیومدی من منتظرت بودم-ماهان

 تعجب کردم ماهان منتظر من بود نکنه اون کسی که قرار بود منو ببینه ماهان بود؟

 داشتید؟شما با من کاری -یک قدم جلو اومدم

 .آره میخوام در مورد یه موضوعی باهات حرف بزنم-سری تکون داد

وا بامن چه حرفی داره مگه؟؟؟بهش نگاه کردم که خودش جلو اومد و روبه روم 

 .ایستاد

 .امشب همه حرفای دلم رو میزنم امشب راز دلم رو برات فاش میکنم-ماهان

 .رفتون رو بزنیدبا حالت سردرگمی گفتم:من کال گیج شدم میشه واضح ح

 .هیچی نگفت بهم نگاه کرد از طرز نگاه کردنش هیچ خوشم نیومد

یه دفعه چنان حرفی زد که قلبم داخل دهنم اومد نه خدایا این یه شوخی خواهش 

 !!!میکنم

 .دوست دارم شهرزاد-ماهان

 .حرفش توی سرم اکو وار تکرار میشد

 .شوخی جالبی نبود-تک خنده ای کردم

 .نکه تغییری توی چهره اش ایجاد کنه گفت:اما من اصال شوخی نکردمماهان بدون ای

 .اما بنده این حرفتون رو به عنوان شوخی تلقی میکنم-حالت جدی به خودم گرفتم

 .چرا نمیخوای بفهمی که عاشقتم-ماهان
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 .هیچی نمیگفتم کالفه بودم و دلم میخواست زودتر از این اتاق کذایی خارج بشم

چرا حرف نمیزنی شهرزاد بگو...بگو که توهم منو دوست -رو گرفت یه دفعه شونه هام

 .داری

 .شونه هام رو از توی دستش خارج کردم و یک قدم ازش فاصله گرفتم

 .ببین برای آخرین بار میگم از اینجا برو-سعی کردم به اعصابم مسلط باشم

 گناه من چیه هان؟-ماهان

 .گرو کسی دیگه قرار دارهگناه تو اینه که عاشق کسی شدی که قلبش،در -

 کپ کرد و با تعجب بهم نگاه کرد

 منظورت چیه؟-ماهان

 .فکر کنم حرفام واضح بود-

 .اما من نمیتونم از دوست داشتنت دست بردارم-ماهان

با عصبانیت گفتم:تمومش کن من یکی دیگه رو دوست دارم و از عشقش دست 

 .نمیکشم

 پس تکلیف من چی میشه؟-ماهان

چشمای معصوم سحر جلوی صورتم نمایان شد زمانی که به عشقش نسبت یه لحظه 

 به ماهان اعتراف می کرد

 .آروم گفتم:میتونی عاشق یکی دیگه هم بشی

 پس تو چی؟-ماهان

 .تو رو چجوری فراموش کنم-بهش نگاه کردم که ادامه داد
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 ...میتونی این کار رو بکنی-

 و از قلبم خارج کنمنه نمیتونم چیکار کنم که نمیتونم تور-ماهان

 .نمیدونستم چجوری قانعش کنم انگاری عقلش رو از دست داده

سرم رو بلند کردم تا بهش بفهمونم این کار شدنی نیست که با کاری که کرد چشمام 

 .خود به خود گرد شد

 .دستم رو روی سینه اش گذاشتم تا به عقب هلش بدم که یه دفعه در اتاق باز شد

 .و نمیدونستم کی وارد اتاق شدهمن پشتم به در بود 

 .با باز شدن در ماهان ازم فاصله گرفت و با ترس به پشت سرم نگاه کرد

 .چندتا نفس عمیق کشیدم تا اکسیژن به ریه هام وارد بشه

یه نگاه به چهره ترسیده ماهان انداختم و بعد برگشتم به پشت سرم نگاه کردم...با 

اده بود و با تعجب به ما نگاه می کرد خیره دیدن بهزاد که توی چهارچوب در ایست

 .شدم

 .با دیدنش انگاری یه سطل آب سرد روی سرم ریخته شد

 .خدایا نه بهزاد نباید مارو توی اون وضعیت میدید

 .خدایا من کاری نکردم اما بهزاد مگه باور می کرد

 .بهزاد-بهزاد پوزخندی زد و اومد از اتاق خارج بشه که به طرفش رفتم

رفم برگشت و با چشمای قرمز گفت:خفه شو همین جا بمون تا بیام حسابت رو به ط

 .برسم

 ...سرجام خشک شدم فهمیدم که چه بالیی سرم اومده بدبخت شدم
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 .شهرزاد-ماهان به طرفم اومد و پشت سرم قرار گرفت و اسمم رو صدا زد

با شنیدن صداش دستم خود به خود مشت شد و خشم توی تک تک سلول هام 

 .یشه پیدا کردر

 .به طرفش برگشتم و دستم رو باال بردم و توی صورتش فرود آوردم

 .صدای سیلی که به صورتش زدم توی اتاق پیچید

 .دستش رو روی صورتش گذاشت و با بهت بهم نگاه کرد

انگشتم رو تهدید وار جلوم صورتش گرفتم و با صدای که از خشم دورگه شده بود 

 .و به زبون نیار هیچوقتگفتم:دیگه هیچوقت اسم من

 .یه دفعه سر صداهای پایین خوابید و همه جا رو سکوت فرا گرفت

 .این سکوت رعب وحشت به دلم مینداخت

 .از اول هم به امشب حس خوبی نداشتم میدونستم قراره یه اتفاق شوم بیافته

 .یه دفعه بهزاد وارد اتاق شد و به طرفم اومد

 ...آروم بود ساکت

آرامش قبل از طوفانِ من بهزاد رو خوب میشناختم اگه از چیزی خیلی  میدونستم این

 .عصبانی باشه قبلش ساکت میشه

 .به طرفم اومد و دستم رو توی دستش گرفت

با تعجب بهش نگاه کردم که به راه افتاد و من رو هم دنبال خودش به سمت پایین 

 .میکشید
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توجه به من به طرف سالن  سعی کردم دستم رو از دستش بیرون بکشم اما اون بی

 .میرفت

 .ماهان هم دنبالمون به راه افتاد و مدام حرف میزد که بزار توضیح بدیم

وقتی وارد سالن شدیم دیدم پگاه ساسان روی مبل نشستن که با دیدن ما با تعجب 

 .بلند شدن

 .همه مهمون ها رفته بودن

 .کردنبابک و پریا هم یه گوشه ایستاده بودن و ما رو تماشا می

یه دفعه بهزاد منو به وسط سالن ها داد که به زور تعادلم رو حفظ کردم تا زمین 

 .نخورم

 .به طرف بهزاد برگشتم که به سمتم قدم برداشت و مجمع زیر گوشم زد

 .صدای جیغ پریا و پگاه با صدای سیلی بهزاد در هم پیچید

 .چنان محکم زد که سرم به دوران افتاد

 .زیر زبونم کشیده شدمزه تلخ و شور خون 

 .با چشمای اشکیم به چشمای سرخ و پر از خشم بهزاد نگاه کردم

 یه دفعه پگاه گفت:داری چه غلطی میکنی بهزاد واسه چی میزنیش؟

ماهان به طرف بهزاد اومد که بهزاد یه مشت محکم توی صورت ماهان زد و روی زمین 

 .افتاد

 بهزاد چه مرگته پسر؟-ساسان

 .د که چشمام رو بستمبهزاد فریادی ز
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 میدونید این دونفر با من چیکار کردن؟-بهزاد

 .بهزاد بزار توضیح بدم-به جلو قدم برداشتم

 ...خفه شو-بهزاد

بعد چنان هلم داد که تلو تلو خوران به عقب پرت شدم وکمرم محکم به میز برخورد 

 .کرد

 .خیلی کمرم درد گرفت اما درد شکستن قلبم بیشتر از جسمم بود

امشب قرار بود من اعالم کنم که منو شهرزاد قراره نامزد کنیم اما خواست -بهزاد

 .خداوند بود که از چهره واقعی این دختر آگاه بشم

 .همه خدمتکارها توی سالن بود و داشتن با تعجب به ما نگاه می کردن

 ...شهرزاد-پگاه

 .با گریه گفتم:بخدا من کاری نکردم

 ...راست میگه من بودم-ماهان

تو خفه شو واال میزنم از وسط نصفت میکنم آره شما هیچکدوم کاری نکردین -بهزاد

 .من اشتباه کردم که توی آستینم مار پرورش دادم

آره رفتم باال که دیدم این دختری که به ظاهر خودش رو جلوم معصوم -ادامه داد

 ...جلوه می داد داشت با این مردک

 .ا درد جلوی دهنش گرفتادامه حرفش رو خورد و دستش رو ب

 چی داری میگی؟-بابک

 .چشمم به سحر افتاد که داشت با چشمای اشکی به ما نگاه می کرد
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 .تو به خدا قسم بهزاد بزار حرفم رو بزنم-یک قدم جلو رفتم

هیس نمیخوام صدات رو بشنوم تو دل منو -بهزاد انگشتش رو جلوی صورتش گرفت

 .شکستی شهرزاد

دیگه نمیخوام ببینمت -ف پله ها رفت که وسط راه ایستادبا قامت خمیده به طر

 .هیچوقت

 .اشکام پشت سرم هم روان شد

 .همون جا روی زمین نشستم و به بخت سیاهم لعنت فرستادم

 .حاال بدون بهزاد چه خاکی توی سرم کنم من بدون اون میمیرم

 .مدشروع کردم به گریه کردم چنان زجه میزدم که دل سنگ هم به رحم می او

 .یه دفعه دیدم یکی سرم رو نوازش میکنه

 .سرم رو بلند کردم و با چشمای اشکیم به پگاه که باال سرم ایستاده بود نگاه کردم

 .بلند شو-زیر شونه ام رو گرفت

 .با گریه گفتم:بخدا من همچین کاری نکردم بهزاد دچار سوء تفاهم شده

 .ما باور میکنیم-ساسان

 ه کنه گفت:برو وسایلت رو جمع کن میای خونه ماپگاه بدون اینکه بهم نگا

 .برم پیش پگاه ساسان پس بهزاد چی من نمیتونم اون رو تنها بزارم

 شهرزاد احمق مگه یادت رفته بهزاد گفت دیگه نمیخواد تو رو ببینه؟؟؟

 .با شونه ای خمیده به طرف پله ها رفتم که کنار ماهان متوقف شدم

 ...ارم میکشم به خاطر حضور نحس این ادمتمام بدبختی هایی که امشب د
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 .با خشم بهش نگاه کردم که با غم بهم نگاه کرد

 .به طرف پله ها رفتم ازشون باال رفتم

 .وارد اتاقم شدم که غم کل وجودم رو فرا گرفت

 .تمام لحظات کنار بهزاد رو به خاطر آوردم

 .به طرف ساک دستی توی کمد رفتم و توش چند دست لباس گذاشتم

توی آینه به خودم نگاه کردم...چشمم به کبودی که یادگاری اردوان زیر گلوم بود 

 .افتاد

 .روش دست کشیدم که باز هم یاد خاطراتم و اعتراف بهزاد به عشقش افتادم

 .خیلی نامردی بهزاد که نزاشتی برات توضیح بدم

 .از اتاق بیرون اومدم که چشمم به در اتاقش افتاد

باهاش حرف بزنم اما اون پذیرای حضور من نبود وجودم براش غیر دلم میخواست برم 

 .قابل تحمل بود

 .ساک رو برداشتم و از پله ها پایین اومدم

 .ماهان رفته بود بابک پریا هم با دیدن من به طرفم اومدن

 .من حرفات رو باور میکنم-پریا آروم بغلم کرد

 .چیزی نگفتم و سکوت کردم

ن زدن چشمم افتاد به خاتون که با دلخوری صورتش رو ازم بابک پریا از خونه بیرو

 .گرفت و به داخل آشپزخونه رفت

 .با چشم دنبال سحر گشتم اما نبود
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چشمم به بیگم افتاد که وقتی دید نگاهش میکنم پوزخندی زد و با حرکات لباش 

 .گفت:یک هیچ به نفع من

و بدون اینکه نگاهم کنه صورتم رو با انزجار ازش گرفتم که ساسان به سمتم اومد 

 .ساک رو برداشت

 .پگاه هم به طرفم اومد و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد

 .برگشتم یه نگاه به عمارت انداختم که چشمه اشکم جوشید

تمام خاطراتم از روز اولی که پا توی این قلعه گذاشتم جلوی چشمم مثل یک فیلم رد 

 .شد

 منو شب منو گریه بی صدا"

 "ل کردنم با خدامنو درد د

 .با پگاه هم قدم شدم و به طرف خروجی سالن به راه افتادم

 .یادم اومد از اینکه بهزاد مجبورم کرده بود به استقبالش بیام

 .یا اینکه روزی که همراه پریا وارد خونه شد و چقدر من اون روز حرص خوردم

 بین سهمم از عشق تو غم شده"

 "بدون تو دنیام جهنم شده

 .سالن خارج شدیم و وارد حیاط شدیم که باد سردی به صورتم خورداز در 

 .باورم نمیشد که عشق منو بهزاد همین قدر دوام داشت

به همین سرعت تمام برنامه های که برای آینده ای که کنار بهزاد چیده بودم از هم 

 .پاشید
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 .ساسان سوار ماشین شد و ساکم رو روی صندلی عقب گذاشت

 .شد و من بهزاد رو برای همیشه از دست دادمهمه چیز تموم 

 .بغضم شکست و تمام اشکام پشت سرهم روان شدن

 حاال مونده از تو فقط خاطره "

 "محاله که عشقت یادم بره

 .با گریه برگشتم و آخرین نگاهم رو به قلعه انداختم

آوار یه روزی این عمارت با شکوه برام زیباترین مکان بود اما االن داشت روی سرم 

 .میشد

یه غمی سر دلم سنگینی می کرد که فقط با یک فریاد بزرگ از سر دلم برداشته 

 .میشد

    چقدر باید از رفتنت بگذره "

 "که یاد تو از خاطراتم بره

 .روی دوزانو افتادم و شروع کردم به گریه کردن و زجه زدن

 .همش داد میزدم و گریه میکردم

 .اسم بهزاد رو صدا می کردممدام یا می گفتم من بیگناهم یا 

پگاه و ساسان به طرفم اومدن و سعی داشتم ارومم کنن اما من گوشم به این حرفا 

 .بدهکار نبود

 ...خوب که گریه کردم سبک شدم...اما باز هم نبود بهزاد نمکی بود به روی زخمم

 .از سرجام بلند شدم و به طرف پگاه و ساسان برگشتم
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 .در عقب ماشین رو باز کرد تا بشینم پگاه اشک چشمش رو گرفت و

آخرین نگاهم رو هم به عمارت انداختم و بعد از خداحافظی که توی دلم گفتم سوار 

 ماشین شدم

  به دادم برس حال و روزم بده"

 "نگاه کن ببین چی سرم اومده

    خدایا تو کاری کن اینبار برام"

 "قسم میدمت به شب گریه هام

 .برای همیشه از اون خونه بیرون رفتمماشین حرکت کرد و من 

سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و چشمام رو روی هم گذاشتم و تمام خاطراتم رو 

 مرور کرد

*** 

 بهزاد

 .لیوان رو سر کشیدم اما حالم رو خوب نکرد

اینجوری نمیشه با لیوان کارساز نیست شیشه مشروب رو باال بردم و یک نفس 

 .سرکشیدم

 .شروع به سوختن کرد اما قلبم بیشتر آتیش گرفته بودته گلوم 

آخ شهرزاد چرا بامن این کار رو کردی مگه عاشقت نبودم مگه جونمم برات نمی دادم 

 پس چرا این کار رو کردی؟؟؟

 خدایا دیگه بسمه چقدر درد بکشم مگه یک مرد چقدر توان عذاب کشیدن داره؟؟؟
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 .هزار تیکه شد شیشه مشروب رو با عصبانیت پرت کردم که

 .دستم رو به گوشه دیوار گرفتم تا بلند بشم اما سر خوردم و روی زمین ولو شدم

 .دوباره سعی کردم بلند بشم و این دفعه موفق شدم

 .تلو تلو خوران به طرف عکسی که از شهرزاد داشتم رفتم

 .برداشتم و یه لب های خندونش نگاه کردم

 .م افتاداشکم از چشمم سر خورد و روی گونه ا

 من که حاضر بودم تمام دنیا رو به پات بریزم پس چرا بهم خیانت کردی؟

یه لحظه هم خیانت شهرزاد از جلوی چشمم دور نمیشه همش اون صحنه کذایی 

 .جلوم رژه میرفت

 .با عصبانیت عکس رو پرتاب کردم و هرچی دم دستم می اومد میشکستم

ردونه ام بود که باعث شکست سکوت خسته که شدم روی دوزانو افتادم و هق هق م

 .خفقان آور این اتاق میشد

*** 

 شهرزاد

 .روی تختی که مخصوص اتاق مهمان بود کز کرده بودم و به یه گوشه زل زده بودم

 .پگاه اتاق مهمان رو برام آماده کرده بود

 .در اتاق زده شد و بعد از بفرماییدی که گفتم ساسان توی چهارچوب در نمایان شد

 .ام رو زیر شالم بردم که کامل داخل اتاق شد و در رو بستموه

 .درست روی تخت نشستم و بهش نگاه کردم
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 میشه باهم حرف بزنیم؟-لبخندی زد

 .البته-سری به معنای آره تکون دادم

 .کنارم روی تخت نشست و بهم نگاه کرد

 .سرم رو پایین انداختم و با انگشت های دستم بازی می کردم

یه سری قضیه ها رو متوجه شدم اما یه سری مطالب هنوز برام امشب -ساسان

 .مبهمه

 با صدای خش داری گفتم:کدوم مطالب؟

اینکه تو بهزاد عاشق هم هستید رو میدونم اما اتفاقات امشب رو نمیتونم -ساسان

 .درک کنم

 .پوزخندی زدم آره عاشق بودیم اما بهزاد بهم تهمت زد

 بگم؟واجبه بهتون -بهش نگاه کردم

آره واجبه چون من تورو مثل خواهرم میبینم و یه خواهر همه -زل زد توی چشمام

 .حرفای دلش رو برای داداشش بازگو میکنه

با شنیدن این حرف بغضم گرفت ساسان پگاه خیلی آدمای خوبی بودن اگه کسی 

 .دیگه جای اونا بودن توی صورت من نگاه هم نمی کردن

یق از تمام اتفاقات امشب گفتم از تهمت بهزاد از تصور آروم شروع کردم به گفتن حقا

 .خیانت من

 .گفتم و گفتم گریه کردم

 .وقتی حرفام تموم شد نفس عمیقی کشیدم و اشکام رو پاک کردم
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 .با بغض گفتم:بخدا من کاری نکردم بهزاد دچار سوء تفاهم شده

 .رست میشهنگران نباش همه چی د-زدم زیر گریه که صدای ساسان به گوشم خورد

 با چشمای اشکیم بهش نگاه کردم

تو نگران نباش همه چیز رو بسپر به من االن هم پگاه میاد پیشت خیلی -ساسان

 .نگرانت شده

 .سری تکون دادم که با گفتن شب بخیر از اتاق خارج شد

 .خدا گر ببند دری ز رحمت می گشاید در دیگری

خاطر حضور پگاه ساسان به خاطر من باز هم خدارو شاکرم به خاطر حضور پریا به 

 ...عشقی که به بهزاد نامرد دارم

 .پگاه با یک سینی پر از غذا وارد اتاق شد

 .خوب وقت غذاست-سینی رو روبه روم گذاشت

 .میل ندارم-سرم رو به طرف مخالف چرخوندم

 .بیخود باید بخوری من این حرفا حالیم نمیشه-پگاه

 .خورمبعد به زور مجبورم کرد چند لقمه ب

 .اونی که گفتی بهت پیام میده و اذیتت میکنه من میشناسم-یه نگاه بهش کردم

 واقعا کیه؟-پگاه

 .من بودم-لبخند تلخی زدم

پگاه اول تعجب کرد بعد با لحن خشمگینی گفت:خیلی بیشعوری همش میگفتم این 

 .کیه که اینقدر منو میشناسه اخرسر میخواستم به ساسان بگم
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دلم میخواست االن همه چیز مثل سابق بود حتی راضی بودم که خیلی -لبخندی زدم

 .بهزاد به عشقش اعتراف نمی کرد

 ...این نیز بگذرد-پگاه

 پوزخندی زدم آره میگذره اما جون منم به لبم میرسه

 .تا تموم بشه من هفت تا کفن انداختم و از دوری بهزاد دق کردم

*** 

 .توی خیابون در حال قدم زدن بودم

از اون شب کذایی میگذره امروز هم به زور پگاه پام رو از خونه بیرون  سه روز

 .گذاشتم

تمام این چندشب خاطراتم رو مرور کردم همش،با خودم میگم کجای کار رو اشتباه 

 .کردم به کدوم گناه نکرده دارم مجازات میشم

 .چندین ساله که دارم پشت سر هم بدبختی به دوشم میکشم

 .م خریده بود رو از توی کیفم درآوردم و صفحه رو روشن کردمگوشی که بهزاد برا

 .تصویر زمینه عکسی از بهزاد بود

 .یه قطره اشک از چشمم رو گوشی افتاد و با دستم صورتش رو نوازش کردم

چرا نزاشتی برات توضیح بدم چرا حرفام رو باور نکردی اعتمادت به من فقط در 

 همین حد بود؟؟

فکر میکنم اگه منم جای بهزاد بودم شاید همین رفتار رو می بعضی شب ها با خودم 

 .کردم
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اما نه باز به خودم نهیب میزنم که من به طرف مقابل اجازه دفاع میدم نه که به ناحق 

 .بخوابونم زیر گوشش

 .با سیلی که بهم زد صورتم درد نگرفت قلبم فشرده شد

وزنی بهم اعتماد نداره و فقط،به بهزاد با اون کارش بهم ثابت کرد که به اندازه سر س

 چشمش...به خطایی که از جانب من سر نزده بود اعتماد داشت

 .هنذفری رو از توی کیفم در آوردم و به موبایل وصل کردم

 .توی گوشم گذاشتم و آهنگ مورد نظر رو پلی کردم

 .شروع کردم به قدم زدن که همون موقع هم بارون شروع به باریدن کرد

 یا تک تنها شدم مندر این دن)

 گیاهی در دل صحرا شدم من

 چو مجنونی که از مردم گریزد

 شتابان در پی لیال شدم من

 چه بی اثر میخندم

 چه بی ثمر میگریم

 به ناکامی چرا رسوا شدم من

 چرا عاشق چرا شیدا شدم من

 من آن دیر آشنا را میشناسم

 من آن شیرین ادا را میشناسم

 محبت بین ما کار خدا بود
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 (از اینجا من خدا را میشناسم

 (مهدی سلطانی در این دنیا)

 .با شنیدن آهنگ اشکام سرباز کرد و پشت سر هم روان شد

منتها چون بارون روی صورتم میپاشید مشخص نمیشد...بارون خیلی شدید بود به 

 .قدری که همه فرار میکردن تا یک سرپناهی پیدا کنند

 .کردن و سری به نشانه افسوس تکون میدادنبعضی ها هم با تعجب بهم نگاه می 

اما اصال برام مهم نیست چون دیگه هیچ چیز توی این دنیا برام جذابیتی نداره حتی 

 ...قدم زدن زیر بارون

 .اینقدر خسته بودم به اندازه ای که انگاری یک کوه سرشونه هام سنگینی می کرد

 .دلم یه خواب میخواست به اندازه یک مرگ سنگین

 .طرف یک نیمکت رفتم و همونطور روش نشستمبه 

 .بارون بدجوری خیسم کرده بود اما من از درون در حال آتیش گرفتم بودم

*** 

 بهزاد

 .توی شرکت نشسته بودم و به یه نقطه خیره شده بودم

 ...اون شب انگاری پگاه شهرزاد برد خونه خودش

 ...نمیدونم انگاری خبر نداره چه عفریته ای هست

وش،زد کردم که مراقب باشه اون دخترخوبی نیست امکان داره زندگی اون و بهش گ

 ...ساسان رو هم از هم بپاشه اما کو گوش شنوا
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 .ماهان رو هم از شرکت بیرون کردم من افراد خیانتکار رو توی رکابم قبول نمیکنم

 .شده بودم یه مار زخمی به همه پرخاش می کردم حتی بدتر از قبل

 .یانت ننگینش بدجوری کمرم رو شکستنبود شهرزاد خ

 .در اتاق زده شد که با صدای گرفته ای گفتم:بیا تو

 .در بازشد و قامت نحس ماهان نمایان شد

چشمام خود به خود گرد شد این دیگه کیه چقدر پروعه که اومده اینجا انگاری 

 فراموش کرده که چه غلطی کرده؟؟؟

 نی؟تو اینجا چه غلطی میک-با عصبانیت غریدم

 .سالم-ماهان در اتاق رو بست و خونسرد به طرفم برگشت

 سالم زهرمار گفتم واسه چی اومدی اینجا؟-

 .باید حرف بزنیم-ماهان

 .من حرفی باتو ندارم-

 .ولی من دارم-ماهان

 .وقبل از اینکه من حرفی بزنم به طرف مبل ها اومد و روش نشست

 .این بشر خیلی پرو بود

 .اونشب چه غلطی کردی من فراموش نکردماگه تو فراموش کردی -

منم فراموش نکردم اومدم تا تمام حقیقت رو برات بازگو کنم بلکه از دست -ماهان

 .این عذاب وجدان راحت بشم

 .عذاب وجدان؟؟؟از چی حرف میزنه؟چیزی نگفتم تا ادامه حرفش،رو بزنه
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 .اونشب تو دچار سوء تفاهم شدی-ماهان

 .چیزی که دیدم فقط یه اشباه بود با پوزخند گفتم:واقعا اون

 .دقیقا یه اشتباهی که خودت و من مرتکب شدیم-ماهان

 .این یه مورد رو اشتباه کردی من خطایی مرتکب نشدم-به جلو خم شدم

 .چرا منو تو در حق شهرزاد خیلی جفا کردیم-ماهان سری تکون داد

 .انگاری الهه بود اگه جفایی هم صورت گرفت حق اون دختر بود یه جوری میگی که-

 .تو از هیچی خبر نداری بهزاد-ماهان

 میشه واضح حرفت رو بزنی تا بلکه متوجه بشم؟-

 .ماهان چشماش رو بست و نفس،عمیقی کشید

 .شروع کرد به حرف زدن

 .حرفایی زد که قلبم بیشتر از قبل فشرده شد و بیشتر از خودم بدم اومد

ق شهرزاد...گفت که بهش ابراز عالقه کرده گفت...از اینکه اونشب اون رفته بود اتا

بود...گفت که شهرزاد گفته کسی دیگه رو دوست داره و ماهان به زور شهرزاد 

 ...یدهب*و*س

 .وقتی که حرفاش تموم شد ساکت شد اما من همونطور خیره به ماهان نگاه می کردم

لط من باورم نمیشد یعنی شهرزاد منو دوست داره و اونشب فقط حاصل تفکرات غ

 .بوده

 چطور باور کنم؟-
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میل خودت فقط این رو بدون که شهرزاد تورو خیلی دوست داره و اونشب -ماهان

 .سعی کرد همه چیز رو برات توضیح بده اما تو حاضر به گوش کردن نبودی

امیدوارم به خاطر ظلمی که در حقش کردی ببخشتت من -ماهان از سرجاش بلند شد

ه شهرزاد بگو من ببخشه همیشه دوسش دارم امشب از کشور خارج میشم ب

 .خداحافظ...و بعد به سرعت از اتاق خارج شد

 .اما من همونطور روی صندلی خشک شده بودم

 .یه چیزی سر گلوم سنگینی می کرد و پایین نمی رفت

یادم اومد از حرفای ساسان دقیق همین حرفا رو تحویلم داد و گفت که شهرزاد گفته 

 .نکردماما من باور 

 آخ شهرزاد من با تو چیکار کردم؟

 .شهرزاد من...عشق من...خانوم من...زندگیت رو نابود کردم

 .کتم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم و به طرف خروجی رفتم

 .سوار ماشین شدم و به طرف عمارت حرکت کردم

 .وقتی رسیدم خونه به طرف اتاق شهرزاد رفتم

 .دور بر انداختم داخل اتاقش شدم و یک نگاه به

روزی این اتاق بدون بهار صفایی نداشت االن هم مثل قبل شده بدون شهرزاد خفه 

 .کننده

 .به طرف کمد لباس هاش رفتم و در رو باز کردم

 .با دیدن لباس هاش غم روی دلم تلنبار شد
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 .دستی روی انبوه پیرهن هاش کشیدم و اشکم سرازیر شد

 .کردم و در کمد بستم در اتاق زده شد که اشکم رو پاک

 .بفرمایید-

 .در اتاق باز شد و سحر داخل اتاق شد

 .یه نگاه با غم به اتاق انداخت و سرش،رو پایین انداخت

 .میدونستم با شهرزاد خیلی صمیمی بود کسی نبود که شهرزاد توی دلش جا باز نکنه

 چی شده؟-

موضوع خیلی مهمی  جسارت نباشه آقا ولی باید در مورد-سرش رو بلند کرد و گفت

 .حرف بزنیم

 .سری تکون دادم و رفتم روی تخت نشستم

 .سحر جلو اومد و روبه روی تخت ایستاد

 .خوب میشنوم-

 یه آقایی بود به اسم اردوان می اومد اینجا؟-سحر کمی این پا اون پا کرد و آروم گفت

 خوب؟-با شنیدن اسم اردوان اخمی کردم

 ودیم اما اون مخفیانه وارد خونه شد؟شما ورودش رو ممنوع کرده ب-سحر

 .سحر برو سر اصل مطلب حوصله ندارم-کالفه گفتم

 .باشه باشه ببخشید االن میگم-نه سریع گفت

کمی با انگشت های دستش بازی کرد میدونستم حرف زدن در مقابل من براش خیلی 

 .سخت بود
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 .من میدونم کی بهش کمک می کرد تا وارد عمارت بشه-سحر

 میدونی؟اون کیه؟-شنیدن این حرف به جلو مایل شدم و گفتمبا 

 .بیگم-سحر سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد

 .با شنیدن این حرف ساکت شدم و با تعجب به سحر نگاه کردم

 .این چی داشت میگفت یعنی همه این کارها زیر سر بیگم بوده

کنه به خاطر کینه سحر داری راست میگی دیگه ن-چشمام رو از روی شک تنگ کردم

 کدورت داری این اراجیف رو به هم میبافی؟

بخدا راست میگم آقا...کور بشم اگه یک کلمه غیر حقیقت رو به زبونم بیارم من -سحر

 .با چشمای خودم دیدم با گوشای خودم شنیدم

با کالفگی به موهام چنگ زدم من سحر رو میشناختم از بچگی توی چرخ خودمون 

 .بگهبود محاله دروغ 

 ...خوب هرچی رو که میدونی تعریف کن-

بیگم از خیلی قبل اینجا کار می کرد -به یه نقطه خیره شد و شروع کرد به حرف زدن

اما باورود شهرزاد تمام رفتارهاش به کل تغییر کرد میدونستم از شهرزاد خوشش 

 .نمیاد مدام در حال جنگ جدل بودن

 بیگم از شهرزاد خوشش نمی اومد؟چرا -دستم رو به معنای سکوت باال گرفتم

 سکوت کرد که دوباره گفتم:از این سکوتت چه نتیجه ای بگیرم؟

با کمی من من گفت:خوب...چیزه...بیگم شهرزاد رو یه خطر به حساب می آورد چون 

 .بیگم...آخه...اون زلیل شده پیش خودش در مورد شما فکرایی کرده بود

 .دی زدمبا شنیدن این حرف لبم کج شد و پوزخن
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 .توروخدا نگاه کن کارم به کجا رسیده

 ...ادامه بده-سری تکون دادم

آهان آره کم کم شروع کرد به زهر ریختن اما خوب شهرزاد هم خوب جوابش -سحر

 .رو میداد

یه روز دیدم بیگم داره با تلفن عمارت حرف میزنه فکر کردم با خانوداش اما وقتی 

ردم و فالگوش ایستادم نمیدونم طرف مقابل اسم آقا اردوان رو شنیدم خوب شک ک

 .چی می گفت که بیگم می گفت باید صبر کنه تا شما از منزل خارج بشید

 .روزی هم که آقا اردوان اومدن اینجا سر از اتاق شهرزاد در آورد کار بیگم بود

بعد از اینکه از اتاق بیرون اومد یه راست رفت سراغ بیگم و یه بسته پول بهش داد 

یه گوشه قایم شده بودم و هم خوب می دیدمشون و هم حرفاشون رو واضح من 

 .میشنیدم

 ...دقیق بهم بگو که چی میگفتن-

بله اردوان خطاب به بیگم گفت این برای کار امروزت اما چون کارش نیمه تموم -سحر

 .موند ازش خواست که یه فرصت دیگه براش فراهم کنه و بیگم هم قبول کرد

 .بهم نگاه کرد بعد ساکت شد و

متفکر به یه نقطه خیره شده بودم هه باز هم خیانت توی رکاب من اون هم از جانب 

 .کسایی که انتظار نداشتم

 ..اما این تموم حرفم نبود-سحر

 چیز دیگه ای هم مونده؟-

 ...بله در مورد شهرزاد-سحر
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 خوب؟-با شنیدن اسم شهرزاد سرپا گوش شدم

 .بی گناههسحر با بغض گفت.آقا شهرزاد 

 این رو که خودمم میدونستم اما این از کجا فهمیده؟

 منظورت از بی گناه چیه؟-

 .قضیه اون شب هیچ ربطی به شهرزاد نداشت-سحر

 .واضح حرفت رو بگو-

 .دلم میخواست یکبار دیگه بی گناهی شهرزاد رو بشنوم اون از زبون شخص دیگری

اد از اتاقش شنیده شد و پشت اون شب رفتم باال و صدای پر از خشم شهرز-سحر

 .بعدش هم صدای ماهان از اتاق خارج شد

آقا من...خوب من...آقا ماهان دوست داشتم برای همون کنجکاو شدم و پشت در 

ایستادم ماهان می گفت که شهرزاد دوست داره اما شهرزاد مدام از دوست داشتن 

 .دیگه فرد دیگه ای می گفت و به ماهان گفت که بهتره بره با یکی

چون عالقه من به ماهان زیاد بود نتونستم اونجا بمونم و از پله پایین اومدم بعد هم که 

 .شما دچار اشتباه شدید و شهرزاد بی گناه رو متهم به خیانت کردید

 .خدایا من چیکار کردم چطور شد که همچین اشتباه بزرگی رو مرتکب شدم

همون شب چیزی نگفتی چرا روبه سحر گفتم:تو که حرفاشون رو شنیدی چرا 

 گذاشتی من به اون دختر بیچاره تهمت بزنم؟

با گریه گفت:بخدا آقا عشق ماهان منو کور کرده بود به قدری که فراموش کردم 

شهرزاد دوست من لجم گرفت از اینکه ماهان به شهرزاد ابراز عالقه کرد یه لحظه 

 .نکرده اش رو بگیرم شیطون رفت توی جلدم و باعث شد از شهرزاد انتقام کار
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دلم برای شهرزاد میسوخت هر کسی به نحوه ای دق دلی که داشت رو سر اون دختر 

 .بیچاره خالی میکرد

 .با دستم اشاره کردم از اتاق بیرون بره

بلند شدم و پشت پنجره ایستادم وای خدایا حاال چطوری برش گردونم مطمئنن 

مید نمیشم پیشش التماس میکنم راضی به دیدن من نمیشه اما من بهزادم نا ا

 .خواهش،میکنم که منو ببخشه

*** 

 شهرزاد

 .روی تخت نشسته بودم و گردنبدی که خریده بودم رو لمس می کردم

 .هر موقع اسم بهزاد رو لمس می کردم یه آرامش خاصی توی رگ های تزریق میشد

 .بکشم حیف که بهزاد در حق من بد کرد اما من نمیتونم از دوست داشتنش دست

 .آروم بلند شدم و پشت پنجره ایستادم

صدای گنجشک ها به گوشم خورد هوای عالی شده بود اما دیگه مثل قبل برام 

 .جذابیتی نداشت

 .خیلی وقت بود که دیگه از این دنیا سیر شده بودم

یه دفعه صدای در اومد به خیال اینکه پگاه داخل اتاق شده همونطور که به بیرون 

 فتم:هوای خیلی خوبی شده مگه نه؟خیره بودم گ

وقتی دید صدایی از جانب پگاه شنیده نشد و جوابم رو نداد برگشتم پشت سرم رو 

 .نگاه کردم
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اما با دیدن بهزاد که وسط اتاق ایستاده بود و بهم نگاه می کرد با تعجب بهش خیره 

 .شدم

 زبون بزنه؟؟باورم نمیشد این اینجا چیکار میکنه نکنه باز اومده بهم زخم 

 آروم گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟

اما بهزاد بدون اینکه جوابم رو بده نگاهم کرد نگاهش طور خاصی بود دیگه از خشم 

 .اون شب خبری نبود

 ...اگه اومدی که اتفاق اونشب-

 .منو ببخش شهرزاد-بهزاد

 .اینقدر حرفش رو سریع زد که متوجه نشدم چی شد

 منظورت چیه؟-

 .رم اینه که منو ببخش من معذرت میخواممنظو-بهزاد

اگه اومدی زخم -اول تصور کردم داره تیکه میندازه برای همون پشتم رو بهش کردم

 زبون بزنی بهتره از اینجا بری

زخم زبون؟نه اشتباه متوجه شدی واقعا معذرت -صدای پر تعجبش به گوشم رسید

 .میخوام

 گناهکارم؟ واسه چی تو که فکر میکنی من-به طرفش برگشتم

 .من اشتباه کردم منو ببخش-بهزاد

 .بعد شروع کرد به حرف زدن و اینکه ماهان پیشش اومده بود و تمام حقایق رو گفت
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با تموم شدن حرفش اول با مکث بهش نگاه کردم بعد شروع کردم به خندیدن که با 

 .تعجب بهم نگاه کرد

 ...شهرزاد-مداینقدر بلند بلند می خندیدم که بهزاد یک قدم جلو او

 .کم کم خنده هام به اخم بزرگی تبدیل شد

 ببخشم کی رو؟؟؟تو؟؟؟-

 .بزار برات توضیح بدم-بهزاد

ساکت باش...بزارم حرف بزنی مگه تو به من -دستم رو به معنای سکوت باال آوردم 

 اجازه حرف زدن دادی امروز روز تالفی...من هم بهت اجازه حرف زدن نمیدم

 ...اما من-بهزاد

اما تو چی هان اگه فراموش کردی که با من چیکار کردی من -سط،حرفش پریدمو

 .یادم نرفته

 هنوز جای سیلی که به ناحق به گوشم زدی کبوده

هنوز فراموش،نکردم چطور جلوی همه غرور منو با بی رحمی زیر پاهات خرد خاکشیر 

 .کردی

 .نفس کم آوردم و بغض باعث شد دیگه نتونم ادامه بدم

 .بهزاد پیش،خودش چی فکر کردهواقعا 

 .اینکه هر تهمتی بهم بزنه بعد با یه معذرت خواهی من همه چیز رو فراموش کنم

 .اما من دوست دارم-بهزاد
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با پوزخند گفتم:محض رضای خدا تو از دوست داشتن حرف نزن که خندم میگیره...تو 

منو یه دختر  از عشق چی میدونی آقای تهرانی چی میدونی...مگه غیر از اینه که

خراب جلوی همه جلوه دادی مگه غیر از اینه که اجازه حرف زدن رو از من سلب 

 کردی؟

سکوتی بینمون به وجود اومد که هیچ کدوم قادر به شکستنش نبودیم نه من نه بهزاد 

 .فقط توی همین فضای خفقان آور بهم خیره بودیم

 ...حاال من یه اشتباهی کردم تو بزرگی کن-بهزاد

 .طرفش رفتم و دستم رو روی دهنش گذاشتم که با تعجب بهم نگاه کردبه 

 .نمیخوام صدات رو بشنوم حتی برای یک کلمه-

رنگ نگاهش غم گرفت.دستم به خاطر تماس با لباش گرم شد و ضربان قلبم شدت 

 .گرفت

 .ازش فاصله گرفتم و دستم رو از روی دهنش برداشتم

ته شده بهزاد حق نبود جلوی همه خوار با تن صدای آرومی گفتم:حرمت ها شکس

زلیل بشم حق نبود که سیلی بخورم اون هم به خاطر کار نکرده من نمیتونم ببخشمت 

چون تو قلب منو شکستی به این راحتی ها هم شیشه های قلبم دوباره بهم متصل 

 .نمیشن

 .دیگه دلم نمیخواد ببینمت هیچوقت-پشتم رو بهش کردم

 .ایین چکیدیه قطره اشک از چشمم پ

باورم نمیشد که این حرف ها رو به بهزاد بزنم اون هم منی که حاضرم جونم رو هم به 

 .خاطرش بدم
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اما این برخورد الزم بود تا بهزاد یاد بگیره همیشه همه چیز اون جوری نیست که ما 

 .میخوایم

هرچی بگی حق داری اما این رو هم بدون من به -صداش،رو از پشت سرم شنیدم

 .راحتی به دستت نیاوردم که با یه آب راحت از دستت بدم من باز هم بر میگردم

 .اینی که تو میگی آب راحت نیست یه سیل بزرگ که کلی خسارت به بار آورده-

 .اما هر اشتباهی یه جبرانی داره خسارات سیل هم جبران پذیره خداحافظ-بهزاد

 .قبل از اینکه بتونم چیزی بگم از اتاق خارج شد

خدایا بهم کمک کن تا بتونم توی این راه دوام بیارم دیگه بریدم خسته شدم دلم 

 .میخواد سر به بیابون بزارم

از یه طرف دلم میخواد که بهزاد رو ببخشم از یه طرف عقلم هشدار میده که به این 

 .راحتی ها کوتاه نیا

*** 

 .امروز پریا اومده بود خونه پگاه برای دیدن من

 ...سته بودیم و همه غرق سکوتتوی سالن نش

با لبه فنجون قهوه ام بازی می کردم که صدای پریا به گوشم خورد که منو خطاب قرار 

 داد

 نمیخوای بهزاد ببخشی؟-پریا

 با قاطع ترین لحنم گفتم:نه

 یعنی چی که نه منظورت چیه!؟-پریا با تعجب بهم نگاه کرد

 .ن آقا بهزاد ندارممنظورم کامال واضحه بنده فعال سعی در بخشید-
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 وا چرا خوب مگه دوسش نداری؟-پگاه

دوسش دارم ولی دلیل نمیشم به این راحتی ها هم کوتاه بیام بعدشم گفتم فعال قصد -

 .این کار رو ندارم بعدا براش تصمیم قطعی میگیرم

 .به نظرم تو دیگه داری زیاده روی میکنی شهرزاد-پریا فنجونش رو روی میز گذاشت

به مزاجش خوش نیومد با تندی گفتم:هیچ معلوم هست چی داری میگی  حرفش اصال

 اگه تو جای من بودی چیکار می کردی؟

نه واقعا چیکار می کردی اگه بابک باهات همچین کاری می کرد با خوشحالی میگفتی 

وای بابک جون مرسی عزیزم که جلوی همه منو نابود کردی دفعه بعد هم از این غلطا 

 ...بدتر از من سرش میاوردیبکن نه عزیزم 

 .پریا سکوت کرد و چیزی نگفت

راست میگی من قبول دارم حرفات رو ولی خودت اگه جای بهزاد بودی چیکار -پگاه

 .میکردی خوب به اون هم حق بده

من بهش حداقل اجازه حرف زدن میدادم بهش اجازه دفاع میدادم یک طرفه به -

 .قاضی نمیرفتم

واهلل من چی بگم خودتون بهتر -و کیفش،رو برداشت پریا از سرجاش بلند شد

 .میدونید من فقط میخوام که شما دوتا آسیب نبینید واال قصدم فضولی نیست

منو پگاه هم از سرجامون بلند شدیم منتها پگاه بخاطر حاملگیش یکم دیر تر بلند 

 .شد

 .منم نگفتم تو داری فضولی میکنی فقط میگم بهم فرصت بدید همین-

 راستی پریا تو منشی نمیخوای؟-ادآوری موضوعی دستی به پیشونیم کشیدمبا ی
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 .نه منشی دارم خیلی خوب کار میکنه-پریا

 واسه چی همچین سوالی پرسیدی؟-بادم پنچر شد که پگاه پرسید

 .من از فردا میخوام دنبال کار بگردم-لبم رو با زبونم خیس کردم

 واسه چی؟-پگاه

بتونم یه مکانی رو واسه خودم جفت جور کنم تا ابد که  یه پولی باید در بیارم تا-

 .نمیتونم ور دل تو شوهرت بشینم

 از چیزی ناراحتی؟-پگاه

 .نه به خدا فقط خودم اذیتم دلم میخواد برای خودم زندگی کنم-

 .پگاه چیزی نگفت و ساکت شد

دارن  واقعا دیگه نمیتونستم خونه پگاه بمونم گرچه که اون و ساسان خیلی هوام رو

 ولی به هرحال هر اومدنی یه رفتنی داره

 خدا بگم چیکارت کنه بهزاد که منو در به در کردی؟

*** 

 .با خستگی به طرف خونه پگاه حرکت کردم

امروز هرجایی که واسه کار رفتم یا نیاز نداشتن یا شرایط من جور نبود اینقدر اعصابم 

 .خراب بود که هر خری جلوم می اومد نابود می کردم

جلوی درب ورودی خونه پگاه ایستادم و اومدم زنگ فشار بدم که صدای بهزاد شد 

 .ناقوس اعصاب خرابم

 شهرزاد!؟!؟-بهزاد
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 با اعصابی خراب به طرفش برگشتم و با اخمای درهم گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟

 ...چه استقبال گرمی-بهزاد پوزخندی زد

 .ومدی بیا تو شربتی چیزی میل کنیدبا لودگی گفتم:واااااای بهزاد جون خوش ا

 از من چه انتظاری داری؟-جدی شدم 

از پریا شنیدم دنبال -بهزاد زیر لب گفت هیچی و دستاش رو توی جیب شلوارش کرد

 کار می گردی؟

 زلیل بشی پریا که جلوی زبون وامونده ات رو نمیتونی بگیری

 ...برفرض که اینطوره توروسه ننه-

 نبودی؟؟؟؟قبال اینجوری -بهزاد

 .قبال از پشت خنجر نخورده بودم-پوزخندی زدم

 میشه حرف بزنیم؟-بهزاد

 .اون دفعه هم بهت گفتم من با تو حرفی ندارم-

 .خواهش میکنم شهرزاد اینقدر اذیتم نکن من باید حرفام رو بهت بزنم-بهزاد

 .خیله خوب میشنوم-چشمام رو بستم

 .بیای توی ماشین حرف بزنیممیشه -بهزاد نگاهی به دور اطراف انداخت

خیله -درمونده بهش نگاه کردم دلم براش،سوخت سری به معنای باشه تکون دادم

 .خوب باشه

به طرف ماشین حرکت کردیم در جلو برام باز کرد که نشستم توی ماشین خودش هم 

 .پشت رول نشست
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 .تا نشست قفل مرکزی رو زد واستارت زد

 .نو ببخش ولی مجبورمبا تعجب بهش نگاه کردم که گفت:م

 هیچ معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟-

 .فقط،میخوام باهات حرف بزنم-بهزاد

 پس واسه چی ماشین رو به راه انداختی؟-

 .جوابم رو نداد و پاش رو بیشتر روی پدال فشار داد

راستش رو بخواین ترسیدم که بهزاد بالیی به سرم نیاره هرچی باشه کم اذیتش 

 .یه طرف هم به خودم نهیب زدم که بهزاد دوستت داره اذیتت نمیکنهنکردم ولی از 

یه دفعه ماشین توقف کرد که نگاهم به روبه رو افتاد که دیدم جلوی یه پرتگاه 

 .ایستاده

وا چرا اومده اینجا نکنه میخواد منو از صخره پرت کنه پایین یه دفعه وجدانم زد 

 .فتمپشت گردنم و من تازه متوجه شدم باز چرت گ

 .بهزاد از ماشین پیاده شد و به طرف پرتگاه رفت و لبه اش ایستاد

 .پسره دیوانه اآلن پات لیز میخوره میری پایین

 .از ماشین پیاده شدم و به در ماشین تکیه دادم با نگرانی گفتم:بهزاد مراقب باش

 نگرانمی؟-مکث کرد و برگشت طرفم لبخندی زد

 .تمچیزی نگفتم و سرم رو پایین انداخ

معذرت میخوام...منو ببخش...دوست -یه دفعه بهزاد دستاش رو باز کرد و بلند داد زد

 .دارم شهرزاد
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 .چندبار این جمالت رو تکرار کرد

 من چیکار کنم که تو منو ببخشی؟-با تعجب بهش،نگاه کردم که برگشت طرفم

بهزاد راستش رو بخواین خودم هم خسته شده بودم میخواستم دوباره برگردم پیش 

 .دلم براش تنگ شده بود

 .اشک توی چشمام حلقه زد و با بغض گفتم:تو قلب منو شکستی بهزاد

تو میدونی با من -با غم بهم نگاه کرد که چند قدم جلو رفتم و روبه روش ایستادم

چیکار کردی جلوی همه نابودم کردی بهم تهمت زدی من خیلی سعی کردم بهت 

 .لی زدیتوضیح بدم اما تو ناحق بهم سی

من چیکار کنم -بهزاد دستش رو روی صورتم قسمتی که زده بود توی گوشم گذاشت

 تا تو منو ببخشی؟

یه قطره اشک از چشمم پایین چکید و اومد جلوی پام زانو بزنه که سریع مانعش 

 .شدم و بغلش کردم

 .دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و من هم دستام رو دور گردنش انداختم

 .شیدم تا عطر تنش رو به مشامم بکشمنفس عمیقی ک

 .آخ که چقدر دلم براش تنگ شده بود

با گریه گفتم:خیلی نامردی میدونی توی این چند وقت چی کشیدم میدونی چقدر 

 توی تب دوریت سوختم؟

 .میدونم عشقم میدونم عزیزم منو ببخش-بهزاد

اشک هام رو از بغلش بیرون اومدم که دو طرف صورتم رو با دستاش قاب گرفت و 

 .پاک کرد
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 .گریه نکن...دیگه نمیزارم اذیت بشی-بهزاد

 .با لبخند سرم رو تکون دادم و دوباره به آغوشش پناه بردم

*** 

 .توی ماشین کنار بهزاد نشسته بودم و هر ازگاهی با لبخند بهم نگاه می کردیم

 .یه دفعه صدای گوشیم بلند شد

 .روی گوشیم خودنمایی کرد از توی کیفم در آوردم که دیدم اسم پگاه

 جانم پگاه؟-با سرخوشی جوابش رو دادم

پگاه با نگرانی گفت:الو شهرزاد هیچ معلوم هست کجایی تو دختر دلم مثل سیر سرکه 

 .داره میجوشه

 .الهی بمیرم یادم رفت بهت خبر بدم نگران نباش،واسه بچه ات خوب نیست-

 کجایی االن؟؟-پگاه

 .پیش بهزاد-د انداختمیه نگاه با لبخند به بهزا

 بهزاد؟؟؟؟-پگاه

 .آره دارم برمیگردم عمارت-

 آشتی کردین؟-پگاه

با خوشحالی گفتم:آره االن هم دارم میرم دیگه ببخش چیزی بهت نگفتم به ساسان -

 .هم خودم زنگ میزنم بابت این چند وقت ازش تشکر میکنم

تنهایی هام بودی امیدوارم خداروشکر نه بابا این چه حرفیه عزیزم تو هم مونس -پگاه

 خوشبخت بشی راستی وسایلت چی؟
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 اووومممم وسایل هام؟؟؟-یه نگاه به بهزاد انداختم

 .بهش،بگو بعدا میفرستم دنبالشون-بهزاد

 .شنیدی دیگه-

 .آره مراقب خودت باش-پگاه

 .توهم همینطور خداحافظ-

 بود؟گوشی رو قطع کردم که بهزاد گفت:این چند وقت خونه پگاه چجوری 

اگه توی شرایط دیگه ای -با یادآوری گریه های شبانه غم غصه هام آهی کشیدم

 ...میرفتم شاید خوب می بود اما اون موقع

 .ساکت شدم و ادامه حرفم رو خوردم

بهزاد دستم رو گرفت و همینطور که حواسش به رانندگی بود گفت:دیگه همه چی 

 .تموم شد از این به بعد فقط روزای خوب داریم

لبخندش رو با لبخند شادی جواب دادم که دستش رو به سمت ضبط برد و بعد از باال 

 .پایین کردن چند تا آهنگ باالخره موزیک مورد عالقه اش رو پلی کرد

 یه چیزی بگم بهت بیاد دوست دارم زیاد)

 میمیرم اگه نبینمت یا دلت منو نخواد

 چه هوای عاشقونه ای داره بارون میاد

 به خاطرت حالم چجوریهاگه بدونی 

 اینا همه تقصیر دله تقصیر دوریه

 اومدن تو قشنگ ترین مزد صبوریه
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 بارون بارون دلمو ببر پیش

 قلبم داره میسوزه تو اتیشش

 بارون بارون تو که منو میشناسی

 (یه آدم دیونه یه آدم احساسی

 (پویا بیاتی هوای عاشقونه)

*** 

 .چند ماهی از اومدن به قلعه میگذشت

وی این چندماه خیلی اتفاق ها افتاد که خالی از لطف نبود اما بعضی اتفاق ها منو ت

 .ناراحت کرد

اول از همه اینکه از بدو ورودم بهزاد منو عقد موقت کرد تا راحت باشیم عقد دائم رو 

 .هم گذاشت تا پدر مادرش بیان

ود و منو بیشتر اما یک بار هم ازم سواستفاده نکرد حتی هنوز هم اتاق هامون جدا ب

 .عاشق خودش میکرد

 .میخواست بیگم رو هم تحویل پلیس بده که من نزاشتم

 .فقط،از عمارت بیرونش کردیم

سحر هم به محض اومدنم ازم معذرت خواست بهم گفت که از قضیه اون شب خبر 

 .داشته اما چیزی به بهزاد نگفته

شهرستان پیش من چیزی ازش به دل نگرفتم اما چمدونش رو بست و برگشت 

 .خانواده اش خاتون هم استفا داد تا بره پیش دخترش

 .بقیه خدمتکارها رو هم بهزاد مرخص کرد
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االن من موندم و بهزاد و دوسه تا خدمتکاری که آخر هفته ها می اومدن تا خونه رو 

 .تمیز کنن

 .نزدیک عروسی پریا بابک بودیم و من درگیر لباس مجلسی بودم

از من درگیر بود چون با اون شکم گرد قلمبه اش لباس درست کردن البته پگاه بیشتر 

 .خیلی خیلی سخت بود

 .اینقدر گرد شده بود که اسمش رو گذاشته بودم کدو تنبل

 .ساعت طرفای ده شب بود که یه دفعه زنگ پشت سرهم به صدا در اومد

 با تعجب بهم نگاه کردیم یعنی کی میتونست باشه؟

ساسان سراسیمه در حالی که رنگش از نگرانی پریده بود داخل وقتی در بازکردیم 

 .سالن شد

 خیر باشه ساسان چرا اینقدر پریشونی؟-با بهزاد به طرفش رفتیم و بهزاد پرسید

 .ساسان در حالی که نفس نفس میزد گفت؛بدبخت شدم بهزاد بیچاره شدم

 چی شده اتفاقی برای پگاه افتاده؟-

 ...آره آره-ن دادساسان با درماندگی سری تکو

 .ساسان حرفت رو بزن دارم میمیرم از نگرانی-بهزاد

 .پگاه از سر ظهر رفته بیرون تا حاال هم بر نگشته-ساسان

 شاید یادش رفته خبر بده برمیگرده-دستی به گوشه لبم کشیدم

ساسان با دلهره گفت:نه گوشیش هم خاموش گفت یک ساعته میره دکتر برمیگرده 

 .ری نشداما دیگه ازش خب
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 .به بهزاد نگاه کردم که با اخم به یک گوشه خیره بود

راستش رو بخواین خودمم خیلی نگران بودم میترسیدم اتفاقی برای خودش و بچه 

 .اش بیافته

با ساسان بهزاد نشسته بودیم ساعت از نیمه شب گذشته بود اما هنوز خبری از پگاه 

 .نشده بود

 .که روی سکوت خونه کشیده شد به دفعه صدای موبایل بهزاد ناقوسی

 .بهزاد با سرعت به طرف موبایلش رفت و جواب داد

*** 

 بهزاد

 .خیلی نگران پگاه بودم چون میدونستم کار چه کسی میتونه باشه

 .به دفعه صدای موبایلم بلند شد

 .باسرعت به طرفش رفتم که دیدم شماره ناشناسی روش خاموش روشن میشه

 .الو-جواب دادم

 قهقه اردوان باعث شد چشمام رو ببندمصدای 

 چطوری بهزاد جون؟-اردوان

 .سکوت کردم که دوباره گفت:دیگه خودت خبر داری که چیکار کردم

 از الی دندونام گفتم:پگاه کجاست؟

 .باشنیدن اسم پگاه...شهرزاد و ساسان به سرعت به طرفم اومدن

 .پیش منه نگران نباش جاش امنه منتها فعال-اردوان
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 ظورت از این کارا چیه؟من-

 .بعدا بهت میگم-اردوان

 .بعد قبل از اینکه بتونم حرف دیگه ای بزنم قطع کرد

 .چندبار پشت سرهم شماره اش رو گرفتم اما رد تماس زد

لعنتی میدونستم باالخره اردوان زهرش رو بهم میریزه اما فکرش رو هم نمی کردم به 

 .این سرعت متوجه بشه که براش نقشه کشیدم

*** 

 شهرزاد

باورم نمیشد که پگاه دزدیده شده باشه اونم توست اردوان اما از این در تعجبم که 

 .ساسان از کجا اردوان رو میشناسه

 .نگران پگاه بودم اشکام پشت سرهم روان میشدن

ساعت نزدیک های صبح دم بود اما دیگه نتونستم طاقت بیارم باید می فهمیدم اینجا 

 چه خبره؟؟؟

 .چیکاره است چه ارتباطی با اردوان داره چرا پگاه ساسان اون رو میشناسنبهزاد 

 .از روی تختم بلند شدم و به طرف اتاق بهزاد رفتم

 .پشت در ایستادم و در زدم دستگیره در رو توی دستم گرفتم و آروم پایین کشیدم

 .اتاق تاریک بود و تنها نور آباژور بود که کمی اتاق رو روشن کرده بود

 .هزاد پشت پنجره ایستاده بود و سیگار می کشیدب

 .به طرفش رفتم و کنارش قرار گرفتم و مثل خودش به روبه رو خیره شدم
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قبل از اینکه حرفی بزنم بهزاد با صدای گرفته ای گفت:منو پگاه از بچگی با هم بزرگ 

 !شدیم بعد از مرگ بهار شد مونس تنهایی هام اگه پگاه رو هم از دست بدم؟!؟

 .ساکت شد و پک عمیقی به سیگارش زد

 .چیزی نمیشه بهزاد من مطمئنم-دستم رو روی شونه اش گذاشتم

 تو چرا نخوابیدی؟-بهزاد نگاهی بهم انداخت

دل نگران پگاه هستم و هم اینکه یه سری سواالت مغزم رو -سرم رو پایین انداختم

 درگیر کرده؟

 چه سواالتی؟-کامل به طرفم برگشت

 تو کی هستی بهزاد؟-به طرفش برگشتممن هم کامل 

 از سوالم جا خورد با گیجی گفت:منظورت چیه مگه منو نمیشناسی؟

 چرا اما فقط در حد یک اسم و فامیل اما نمیدونم داری چیکار میکنی؟-

تو کی هستی بهزاد...این همه محافظ خدم -در سکوت بهم خیره شده که ادامه دادم

یه خالفکار بزرگ چیکار داری چرا پگاه ساسان حشم برای چیه تو با اردوان که 

 اردوان رو میشناسن؟

 .با حالت سوالی بهش نگاه کردم که نفسش رو کالفه بیرون فرستاد

 .به طرف تخت رفت و روش نشست و سرش رو توی دستاش گرفت

 .به پنجره تکیه دادم وبه بهزاد نگاه کردم

 .رد و شروع کرد به حرف زدنتوی همون حالتی که بود باالخره صداش به گوشم خو

 .وقتی که بهار کشته شد افتادم دنبال کارهاش-بهزاد
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 .دنبال شریک بابا بودم

 .از همه پرس جو کردم تا باالخره فهمیدم کی بود

 اون کی بود؟-

 .اردوان-سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد

 .دستم رو با ناباوری روی دهنم گذاشتم

 ...خواهر بهزاد رو کشته اردوان باورم نمیشد یعنی اون کسی که

 پس چرا اردوان باهاش در ارتباط بود...؟؟؟

میدونم به چی فکر میکنی به این فکر میکنی که چرا با اردوان در ارتباطم -بهزاد

چون هنوز مدرک کافی ازش در دست ندارم چون که باید یه طور دیگه انتقامم رو 

 .ازش بگیرم

 .ل بهزاد باعث شد با ترس بهش نگاه کنماومدم حرفی بزنم که صدای موبای

 .به سرعت به طرفش هجوم برد و جواب داد

 .قبل از اینکه الو بگه سریع دستم رو دراز کردم و گوشی رو روی آیفون زدم

 .صدای اردوان از همون پشت خط هم باعث ترس توی دلم میشد

 .انگاری یکی به دلم چنگ میزد

 ...بهزاد-اردوان

 ون هاش گفت:چی از جون من میخوای عوضی؟؟؟بهزاد از الی دند

تند نرو پسر به نفعته اینجوری با من حرف نزنی واال برای دختر عمه عزیزت -اردوان

 .خوب نیست
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 .اردوان بهش کاری نداشته باش-بهزاد دستش رو به سرش گرفت

 .باشه اما خوب شرط داره-اردوان

 .کثافت...تو مشکلت با منه-بهزاد

 .رسیدگی می کنیم منتها باید یه کاری برام بکنی به اون هم-اردوان

 چی میخوای؟-بهزاد

 ...کار خاصی نمیخواد انجام بدی فقط یه چیز میخوام شهرزاد-اردوان

 با شنیدن این حرف بغض به گلوم چنگ زد خدایا این چه امتحانیه

 .بهزاد ساکت شد و نفس نفس میزد

 .سکوتی از هر دو طرف خط برقرار شد

زاد با عصبانیت گفت:تو به گور بابات میخندی مرتیکه عمرا اگه بزارم یه دفعه به

 .دستت به شهرزاد برسه

 .اردوان هم با عصبانیت گفت:پس جنازه دختر عمه ات رو بهت تحویل میدم

 .بعد هم گوشی رو قطع کرد

 .بوق ممتد توی گوشی پیچید و صداش روی اعصاب بود

 .محکم به طرف دیوار پرتش کردبهزاد یکم به گوشی،نگاه کرد و بعد 

 .از ترس یه جیغ کوتاهی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم

 .بهزاد یه فریادی کشید و دوزانو روی زمین نشست

 ...میدونستم توی دوراهی بدی قرار گرفته
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از یه طرف دختر عمه بی گناهش از یه طرف عشقش که اگه دست اردوان می افتاد 

 .ش نبودسرنوشت خوبی در انتظار

نمیدونستم چیکار کنم خودم هم گیج شده بودم یه دلم میگفت برم پیش اردوان و 

پگاه رو نجات بده اما یه دلم ندا میداد که اگه بری مطمئن باش نه خودت رو زنده 

 .میزاره نه پگاه رو

 .توی یک تصمیم آنی گفتم:من میرم

 همونطور که پشتش بهم بود گفت:کجا میری؟

 .پیش اردوان-

ه دفعه برگشت طرفم اوه اوه این چقدر عصبانی ناخودآگاه ازش ترسیدم و یه قدم ی

 .عقب رفتم

 با تن صدای آرومی گفت:چی گفتی؟

 .با من من گفتم:خوب...چیزه...من...گفتم میرم پیش اردوان

 .یه دفعه چنان دادی زد که چشمام رو از ترس بستم

 .میم میگیریتو غلط میکنی تو بیجا میکنی که سرخود تص-بهزاد

 .میگی چیکار کنم مگه نمیبینی پگاه توی دستاش اسیره-

 .تو نگران نباش واسه اون یه راهی پیدا میکنم-بهزاد

باچهره در هم رفته گفتم:چیکار میتونی بکنی هیچ راهی وجود نداره فقط اینکه من 

 .برم خودم رو تسلیم اردوان بکنم

یه چیزی -توی دستاش گرفت و تکونم دادبهزاد به طرفم هجوم آورد و شونه هام رو 

رو میگم شهرزاد خوب توی گوشت فرو کن من تورو به راحتی به دست نیاوردم که به 
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راحتی هم از دستت بدم من برای رسیدن به تو تاوان دادم پس به راحتی از تو 

 ...نمیگذرم تو حق منی...سهم منی...مال منی

 .این جمالت آخر رو با داد فریاد میگفت

 .یه قطره اشک از چشمم پایین چکید که بهزاد منو کشید توی بغلش

به کمرش چنگ زدم و با زجه گفتم:فکر کردی واسه من آسونه اینکه به راحتی ازت 

 .بگذرم نه منم تورو دوست دارم

 .اگه منو دوست داری پس دیگه این حرف رو نزن-بهزاد

گاه حامله است شوهرش االن خواهش میکنم بهزاد بزار برم پ-از بغلش بیرون اومدم

 .منتظرش اما من چیزی واسه از دست دادن ندارم

یعنی من برای تو به اندازه پشیزی ارزش ندارم که میگی چیزی واسه از دست -بهزاد

 !!!دادن نداری نامرد؟؟؟

تو همه دنیای منی اما نمیتونم ببینم هم تو از بین -دستم رو روی صورتش گذاشتم

 .بری هم پگاه

 .فعال برو شهرزاد بزار فکر کنم-با کالفگی سری تکون داد بهزاد

 .باشه ای گفتم و از اتاق خارج شدم

 .به طرف اتاقم رفتم اما پاهام یاری ام نمیکردن انگاری به زور دنبالم کشیده میشدن

 .داخل اتاقم شدم و به در تکیه دادم و همونجا روی زمین سر خوردم

من دارم چرا زندگی یه روی خوش به من نشون خدایا این چه سرنوشت شومیِ که 

 .نمیده چرا نمیتونم یه روز بدون دردسر زندگی کنم
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وای اگه من برم پیش اردوان یعنی از دست دادن پاکیم...یعنی از دست دادن بهزاد 

 ...برای همیشه

 .اونجا دو راه در انتظارم یا مرگ یا اسیر بودن توی چنگال اردوان

میمیرم اگه اون نباشه من چیکار کنم خدایا منو دوباره بهش  خدایا من بدون بهزاد

 رسوندی که باز ازم بگیریش چرا آخه چرا؟

 هنوز گلدانم بشکسته در من گلی خشکیده"

 هنوز درمانم دنبال و بیمارم ازل از

 آفتاب از دور بشکسته در پس یک شیشه ی

 "شاخه ای بشکسته در بشکسته گلدانم هنوز

شدم و به طرف تخت رفتم خودم رو روش انداختم و زار زار به بخت با حالی زار بلند 

 .سیاهم گریه کردم

 .دیگه نمیتونستم این همه مشکالت رو به تنهایی به دوش بکشم خسته شده بودم

زیر لب اسم مامانم رو صدا زدم کاش اآلن اینجا بود مرهم دردام بود بهم کمک میکرد 

 .ختدلداریم میداد حداقل دلم کمتر میسو

* 

 بهزاد

 .با عصبانیت یه لگد به تیکه های موبایل زدم

باورم نمیشد که شهرزاد از من چنین درخواستی بکنه...اون پیش خودش چی فکر 

 کرده؟؟؟

 .نکنه خیال کرده اون رو دستی دستی به دست اردوان میسپارمش
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و توی من خودم اون رو از چنگال اردوان خارج کردم حاال با یک خریت دوباره اون ر

 .دهن شیر نمی ندازم

اعصابم خیلی خراب بود نمیدونستم چیکار کنم شهرزاد روی حرفش مصمم بود فکر 

 .کنم کوتاه بیا نیست

 .ولی خوب غیر از تحویل شهرزاد هیچ راهی وجود نداره

اما من که نمیتونم شهرزاد رو دو دستی تقدیم اردوان کنم من این دختر رو دوست 

شهرزاد پیش اون اردوان حیوان صف به معنای ازدست دادن  دارم عاشقشم فرستادن

 .اون برای همیشه است

 .به طرف دستگاه موسیقی رفتم و یکی از آهنگ ها رو پلی کردم

 .با پیچیدن صدای آهنگ پوزخندی روی لبم نمایان شد

 .این آهنگ واقعا مختص من بود

 این همه آدم تو دنیا بود چرا من)

 بود چرا منمن که قلبم خیلی تنها 

 من دلم خونه خسته از عشقم

 بازم آوردی اشک تو چشمم چرا من

 دل بریدم از یه دنیا خسته بودم گیج تنها

 هم صدای بغض ابرا گریه کردم من خدایا

 راه می رفتم تو خیابون دل شکسته خیلی داغون

 (اشتباه بود غصه هامون باز من اینجام زیر بارون
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 (علی عبدامالکی چرا من)

* 

 شهرزاد

توی سالن نشسته بودیم پریا بابک هم به محض اینکه فهمیدن چی شده خودشون رو 

 .رسوندن

 .تنها صدایی که به گوش می خورد صدای ساعت بود

 .ساسان که با استرس همش پاهاش رو تکون میداد

 .باالخره تونستم بهزاد رو راضی کنم که برم اما اون هم اون جوری راضی نشد

ره که هم من رو از چنگال اردوان نجات بده هم خودش انتقامش رو یه نقشه ای دا

 .بگیره

 .یه دفعه صدای زنگ موبایل همه رو از جا پروند

 .بهزاد با دیدن اسم اردوان گوشی رو جواب داد و زد روی آیفون

 .میشنوم-بهزاد

 فکرات روکردی؟-اردوان

 آره-بهزاد

 خوب نتیجه چی شد؟-اردوان

 .م براتشهرزاد میفرست-بهزاد

 .چند دقیقه سکوت برقرار شد و اردوان هیچ حرفی نزد

 .بهزاذ فکر کرد قطع شده برای همون چند بار پشت سرهم الو گفت
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 از کجا باور کنم؟-باالخره اردوان به حرف اومد

 .گفتم که این کار رو میکنم-بهزاد

 .نموای به حالت بهزاد اگه کلکی توی کارت باشه روزگارت روسیاه میک-اردوان

بهزاد نفس عمیقی کشید و سکوت کرد میدونست یه حرف بی ربط...برابر با به خطر 

 .انداختن جان پگاه

 .باید شهرزاد رو بیاری به این آدرسی که میگم-اردوان

 پس پگاه چی؟-بهزاد

اون رو خودم میفرستم پیشت البته بعد تحویل کامل شهرزاد و بردنش با -اردوان

 .خودم

 اعتماد کنم؟چطوری بهت -بهزاد

 .تو مجبوری به من اعتماد کنی-اردوان

 بهزاد چشماش رو با خشم بست و از الی دندون هاش گفت:کی بیارمش؟

امشب ساعت یازده شب شهرزاد رو میاری به این آدرسی که میگم اما اگه -اردوان

 .کلکی تو کارت باشه اون موقع است که دیگه رحم نمیکنم

 .بعد گوشی رو قطع کرد

 .هم تلفن رو توی جیبش گذاشت و به طرف مبل رفت و روش نشستبهزاد 

 .من هم به طرفش رفتم و باال سرش ایستادم

 یعنی واقعا میخوای شهرزاد رو تحویل اون آدم روانی بدی؟-پریا

 مگه چاره دیگه ای هم دارم؟-بهزاد
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 .پریا ساکت شد و به من نگاه کرد

نمیترسم چون این دعوا به خاطر من اصال ناراحت نیستم حتی -نفس عمیقی کشیدم

 .من پس خودم هم باید جورش رو بکشم

 .اما من به راحتی تورو تسلیم اردوان نمیکنم-بهزاد نگاهی بهم انداخت

 منظورت چیه؟-گنگ بهش نگاه کردم

 .دستم رو گرفت و مجبورم کرد بشینم بقیه هم نشستن و به دهن بهزاد چشم دوختن

قشه ای کشیده بود که هم پگاه رو نجات بده هم من بهزاد شروع کرد به حرف زدن ن

 .رو از چنگال اردوان خارج کنه

 .نقشه اش خوب بود اما باز هم ترس رو توی دلم می انداخت

اردوان آدم خطرناکی بود هرکاری ازش،ساخته بود می ترسیدم مابین این اتفاقات 

 .بالیی سر بهزاد بیاد

 .م چون به هیچ عنوان بهم اجازه نمیداداما نمیتونستم با بهزاد هم مخالفت کن

*** 

 .ساعت ده شب و یک ساعت دیگه مجبور بودم برم

 .تمام دست پاهام یخ زده بود و بدنم میلرزید

 .خیلی میترسیدم موقعیت خیلی بدی بود

 .به ساعت توی دستم که ردیابی وصل بود نگاه کردم

 .شددستی به گل گردنم کشیدم که با لمس اون شنودی فعال می

 .یه دفعه در اتاق باز شد و بهزاد داخل اتاق اومد
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 .به طرفم قدم برداشت و روبه روم ایستاد

 .با استرس دستام رو توی هم قفل کردم و سرم رو پایین انداختم

 چی شده؟-بهزاد

 .میترسم بهزاد خیلی میترسم-

از چی میترسی من نمیزارم -دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد

 .اتفاقی بیافته

اگه واسه خودت اتفاقی افتاد اونوقت من -ازش فاصله گرفتم و پشتم رو بهش کردم

 .چه خاکی توی سرم کنم

 .با تصور این موضوع اشکم در اومد و روی گونه ام سر خورد

 چرا گریه میکنی؟-بازوم رو توی دستش گرفت و منو به طرف خودش چرخوند

بشم انگاری بند دلم داره پاره میشه تمام در دیوار ها  با گریه گفتم:نمیتونم از تو جدا

 .بهم دهن کجی میکنن

 .بهزاد دستی توی موهاش برد و منو در آغوش کشید

من هم دستام رو دور کمرش حلقه کردم و عطر تنش،رو به مشامم کشیدم شاید این 

 .آخرین دیدار منو بهزاد باشه و شاید من دیگه وجود نداشته باشم

 .ر قلبم به درد اومد و زدم زیر گریهبا این فک

 دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم"

 جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم

 تو این بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ
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 "شده این قصه تقدیرم چه دلگیرم خداحافظ

 .موهام رو نوازش می کرد و سعی می کرد با حرفاش ارومم کنه

ردم از آغوشش خارج شدم بهزاد سرش رو جلو آورد که ناخودآگاه خوب که گریه ک

 چشمام بسته شد

ه ای بود که میتونست وجود داشته باشه باز هم بغض به ب*و*ساین شیرین ترین 

 .سراغم اومد و به این فکر کردم شاید دیگه نتونم بهزاد ببینم

رو ضعیف  دستی به چشم هاش کشید فهمیدم بغض کرده جلوی من نمیخواد خودش

 .نشون بده

 .خیله خوب وقت رفتن-نگاهی به ساعت مچی دستش انداخت 

 .سرم رو تکون دادم اما پاهام یاریم نمیکردن

 .موهام رو بیشتر زیر شال فرو بردم و دست تو دست بهزاد از اتاق خارج شدم

 .وارد یه قسمتی شدیم که شبیه انباری بود و چند تا در داشت

آهنی که کمی زنگ زده بود رفت و با دسته کلیدی که داشت به طرف یکی از درهای 

 .در باز کرد و منو به داخل هل داد

 .در اتاق رو بست و از پشت قفل کرد

 وا کن این صاب مرده رو؟-به طرف در رفتم و مشتم رو محکم به در زدم

اما صدای قدم هایی رو شنیدم که روی زمین کشیده میشد و نشون از رفتنش 

 !!داشت

لگدی نثار در کردم که چنان دردی توی پام پیچید که آخ بلندی گفتم و پام رو توی 

 .دستم گرفتم
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 .یه دفعه یه صدای ناله ضعیفی به گوشم خورد

به عقب برگشتم که دیدم پگاه به یک صندلی بسته شده و چشماش رو از درد بسته و 

 .کنار لبش خونی بود

 چه بالیی سرت اومده؟پگاه حالت خوبه -به سرعت به طرفش رفتم

با شنیدن صدام چشماش رو باز کرد و با دیدن من با تعجب گفت:شهرزاد تو اینجا 

 چیکار میکنی؟

 .بدون اینکه جوابش رو بدم دست ها و پاهاش رو باز کردم و کمک کردم بلند بشه

 .به طرف دیوار بردم که نشست و تکیه داد

 کلی شدی؟کدو تنبل چرا این ش-خودم هم به کنارش،نشستم

 مرض کدو تنبل نگفتم منو به این اسم صدا نکن؟-پگاه

 خوب تقصیر من چیه که این شکلی شدی؟-

 نگفتی تو اینجا چیکار میکنی؟-نگاهی بهم انداخت

اردوان شرط آزادی تورو آوردن من -منم مثل خودش به دیوار نمدار پشتم تکیه کردم

 .به اینجا دونسته بود

 نی بهزاد راضی شد تورو بفرسته اینجا؟با تعجب گفت:چی میگی...یع

 .اگه نمی فرستاد که تو االن کنار مامانم تو قبرستون بود-بهش نگاه کردم

 .یه دور از جون هم بگی بد نیست ها-مشت محکمی به شونه ام زد

 تو چرا این شکلی شدی؟-

 .بعد به زخم کنار لبش اشاره کردم
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چرت پرت گفت باهاش دهن  هیچی اردوان یه سری-دستش رو روی زخمش گذاشت

 .به دهن گذاشتم یه یادگاری کاشت روی لبم

 االن که حالت خوبه درد نداری؟-

نه ولی شهرزاد مطمئنن باش اردوان منو زنده نمیزاره از تو هم استفاده هاش رو -پگاه

 میکنه نباید می اومدی؟

 .نگران نباش بهزاد نجاتمون میده-

 چجوری؟-پگاه

 .گفته بود عملیش کنم رو برای پگاه گفتم نقشه ای که بهزاد بهم

 به نظرت میشه؟-به یک گوشه خیره شد

 .نمیدونم-شونه ای باال انداختم

 .هردو سکوت کردیم و خودمون رو به دست سرنوشت سپردیم

*** 

به ساعت توی دستم نگاه کردم ساعت هشت صبح بود اما هنوز خبری از بهزاد نشده 

 .بود

 .بود که یه زهری بهم بریزهحتی اردوان هم نیومده 

 .بهتر دیدم که خودم یه اقدامی بکنم تا اون موقع شاید بهزاد رسید

 کدوتنبل؟-

 ...زهرمار-پگاه

 .گوش کن وقت اجرای نقشه است-
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 .اما من آمادگی ندارم-سیخ سرجاش نشست 

مگه میخوای بله ازدواج بگی که آمادگی نداری...پاشو -چشمام رو با حرص بستم

 .خودت رو بزن به مریضیگمشو 

 ...باشه...باشه-پگاه

 .بعد شروع کرد به ناله کردن

 اینجوری نمیشه جیغ بزن بزار فکر کنن موقع زایمانت رسیده؟-

 ...آهان باشه-پگاه

بعد چنان جیغی زد که دستام رو روی گوشم گرفتم تا مانع از پاره شدن پرده اش 

 .بشم

کسی اونجا نیست -و دستم رو به در کوبیدملبخندی زدم و بدو بدو به طرف در رفتم 

 .خواهش میکنم یکی به دادم برسه کمکم کنید

 همون نگهبانِ که دیروز منو آورد اینجا اومد و از پشت در گفت:چته چه خبرته؟

 .به داد برسید پگاه حالش خیلی بده فکر کنم بچه اش داره به دنیا میاد-

 .اومد که لبخندی روی لبم نمایان شد یه لحظه مکث کرد و بعد صدای کلید انداختن

 .در اتاق رو کامل باز کرد و یک قدم به جلو آمد

 چهره ام را نگران نشان دادم که با اخم گفت:چه مرگت شده؟

به پگاه که از درد به خودش میپیچید و جیغ های پی در پی می کشید اشاره کردم که 

 .نگهبان به طرفش رفت
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خودم یه لحظه شک کردم واقعا بچه اش داره به دنیا  طوری فیلم بازی می کرد که من

 .میاد

وقتی نگهبان نزدیکش شد با یکی از حرکاتی که بهزاد بهم آموزش داده بود دستش 

رو محکم از پشت گرفتم و قبل از اینکه از خودش واکنشی نشان بده با ارنجم به 

 .کتفش زدم که بیهوش شد و روی زمین افتاد

 اوالال...این آرتیست بازی ها رو از کجا یاد گرفتی؟-زد پگاه بلند شد و سوتی

به طرف نگهبان رفتم و اسلحه اش رو از روی کمرش کشیدم و دسته کلید رو هم 

 .برداشتم

 ...از بهزاد-

 یادم باشه به بهزاد بگم یه کالس فشرده هم واسه من بزاره-پگاه

 .خیله خوب زود باش تا نیومدن از اینجا بریم-

 .داد که باهم از اتاق خارج شدیمسری تکون 

 .از اون سالن ترسناک و تاریک گذشتیم و به طرف راه پله رفتیم

 .صبر کن شهرزاد از اینجا میرسیم به سالن از اونجا که نمیتونیم بریم-پگاه

 .خوب راهی دیگه ای نداریم-دستی به گوشه ابروم کشیدم

 .چرا داریم-پگاه

 .با این کلیدها در باز کن-رفتبعد به طرف یکی از درهای موجود 

 .چند کلید امتحان کردم که باالخره یکی در قفل چرخید و باز شد

 داخل شدیم که در دیگه ای بود که پگاه اون در باز کرد که دیدم به حیاط راه داره
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 با تعجب گفتم:از کجا این رو میدونستی؟

دم وقتی داشت به یکی از پگاه همونطور که به دور بر نگاه می کرد گفت:از اردوان شنی

 .نگهبان ها میگفت من حواسم به همه چیز هست

 .لبخندی زدم و دست تو دست هم از اتاق بیرون اومدیم

مثل اینکه اینجا پشت عمارت بود و همه نگهبان ها یه جای دیگه مستقر بودن چون 

 .هیچ احد ناسی نبود

اردوان صدای شلیک  با پگاه شروع کردیم به دویدن که از طرف ساختمون عمارت

 .گلوله پی در پی به گوش خورد

 .با تعجب بهم نگاه کردیم و شروع کردیم به فرار

میدونستم بهزاد اومده از یه طرف نگران بهزاد بودم از یک طرف باید زود تر پگاه رو 

 .از اینجا خارج می کردم

پگاه وسط راه ایستادم و روی زمین نشست و همونطور که نفس نفس میزد 

 .فت:بسه...دیگه نمیتونم بیام خسته شدمگ

بلند شو کدوتنبل نکنه میخوای بیان نفله امون -نگاهی با نگرانی به اطراف انداختم

 .کنن

 .خوب نمیتونم سنگین شدم خیر سرم بار شیشه دارم-پگاه

با پوزخند گفتم:اون دیگه بار شیشه نیست بار بشکه است چند بار بهت گفتم کمتر 

 .بخور آخه

 .حیف که نمیتونم بلند بشم واال حسابت رو میرسیدم-پگاه

 دستش رو گرفتم و کمکش کردم بلند بشه
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 .باهم حرکت کردیم که به در آهنی رسیدیم

 .فهمیدم که این در به بیرون از عمارت ختم میشه

مشخص که بهزاد اومده پس ساسان هم همراهش هست برو -در رو آروم باز کردم

 .پیداشون میکنی

 و چی؟پس ت-پگاه

اسلحه ای که از اون نگهبان برداشته بودم از پشت کمرم خارج کردم و بعد از چک 

 ...کردن رو به پگاه گفتم:بهزاد داخلِ مطمئنم باید برم به کمکش

 .پگاه با نگرانی نگاهم کرده که به زور فرستادمش بیرون

 .شدوقتی که رفت در رو بستم و بهش تکیه دادم خوب این از این خیالم راحت 

 .خیلی نگران خودش و بچه اش بودم خداروشکر هر دوتا سالم بودن

 .تکیه ام رو از در گرفتم و آروم و با احتیاط به طرف ساختمون رفتم

 .دوباره از همون در داخل شدم و به اون انباری نحس راه پیدا کردم

 .سرصداهای از اتاق ها می اومد

 .کردماسلحه رو آماده باش گرفتم و به جلو حرکت 

 .پشت یکی از درها مخفی شدم و آروم به داخل سرک کشیدم

با دیدن بهزاد که دوتا از افراد اردوان دستاش رو گرفته بودن و خود اردوان هم رو به 

 .روش ایستاده بود تعجب کردم

 ...وای نه اردوان به بهزاد رحم نمیکنه حتما یه بالیی سرش میاره

 .ولش کنید-و روی اردوان نشونه گرفتمیه دفعه به داخل پریدم و اسلحه ر
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 .اردوان به طرفم برگشت و با دیدن من توی اون وضعیت نیشخندی زد

 بهزاد با دیدنم با چشمای گرد شده گفت:واسه چی نرفتی؟

بدون توجه به بهزاد رو به اردوان گفتم:به افرادت بگو ولش کنن واال یه گوله حرومت 

 .میکنم

 ...نیتو این کار رو نمیک-اردوان

 .چرا مطمئن باش انجام میدم-سری تکون دادم

 .یه دفعه یه اسلحه از پشت کمرش در آورد و روی بهزاد نشونه گرفت

 .با دیدن اسلحه روی شقیقه بهزاد از ترس به خودم لرزیدم

 .دستم شروع کرد به لرزیدن که اردوان گفت:بندازش

 .ک میکنمنه تو بنداز واال شلی-اسلحه رو محکم تر گرفتم و گفتم

فکر کردی با کشتن من از اینجا زنده بیرون میری اولین کسی که میمیره -اردوان

 .بهزاده

 .به بهزاد نگاه کردم که داشت با حالت خنثی بهم نگاه می کرد

 .اسلحه رو به گوشه ای پرتاب کردم و دستام رو باال بردم

 .رو گرفت اردوان لبخندی زد که یکی از نگهبان ها به طرفم اومد و بازوم

 .دوتا صندلی آوردن و منو بهزاد...رو به روی هم بستن

 .یه نگاه به بهزاد انداختم که لبخند غمگینی زد

 .بغضم گرفته بود همش فکر می کردم اینجا آخر کار منو بهزاده

 میدونستم بهزاد با پلیس همکاری داره اما از کی نمیدونستم؟
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 پس پلیس ها کجان؟

گفت:خوب خوب خوب...وقتشه برسیم به لحظه های خوش تجدید یه دفعه اردوان 

 خاطرات خوب از کدومتون شروع کنم؟

 .آهان از تو شروع میکنم-یه نگاه به بهزاد انداخت

شروع کرد به راه رفتن دور بهزاد و به گفتن حرفایی که قلب منو به درد آورد چه 

 .برسه به بهزاد

لم گرفتم میخواستم پدرت رو بکشم اما وقتی پدرم مرد کینه اش رو به د-اردوان

 .دیدم چه عذابی بهتر از مرگ فرزند

یه روز خواهرت از دانشگاه بر میگشت افراد من دزدیدنش بعد از زدن یک کتک 

 .مفصل بهش چندتا از افردام به عالوه خودم بهش تجاوز کردیم

 .شدهبه بهزاد نگاه کردم که دیدم دستاش رو مشت کرده و رگ گردنش متورم 

خیلی سعی می کرد که خودش رو کنترل کنه اما خوب اگه آرامش خودش،رو حفظ 

 نمی کرد چیکار میتونست بکنه؟

آره دیگه بازم دلم خنک نشد بهار رو سوار ماشین کردم و به طرف جاده رفتم -اردوان

 .خودم پایین پریدم و ماشین به ته دره رفت و بنگ...خواهرت رفت اون دنیا

کثافت -د کنترلش رو از دست داد و شروع کرد به فریاد کشیدنیه دفعه بهزا

 .میکشمت دستام رو باز کن تا بهت نشون بدم عوضی حرومزاده

یه دفعه اردوان به طرف بهزاد رفت و مشت محکمی به صورتش زد که مصادف شد با 

 .جیغ من
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م بهزاد با خشم به طرف اردوان برگشت و آروم گفت:اردوان اگه یک روز از عمر

 .باقی،بمونه میام و میکشمت حتی اگه رفته باشی زیر زمین

اردوان چند قدم عقب رفت و با پوزخند گفت:خوب نوبت تعریف داستان خانوم 

 کوچولوعه

با خودم فکر کردم مگه اردوان با من چه ارتباطی داره...که به دفعه یه مرد داخل اتاق 

 .ستادشد که با دیدنش حس کردم یه لحظه قلبم از کار ای

 باورم نمیشد عمو صابر اینجا چیکار می کرد؟

 عمو صابر؟-لب زدم

 ...با پوزخند گفت:به به ببین کی اینجاست کوچیک خانواده افتخاری

 گیج شده بودم ارتباط عموصابر و اردوان چی بود اون اینجا چیکار میکنه؟

ا محبت می عموصابر شریک بابام بود خیلی ارتباط خوبی باهاش داشتیم و خیلی به م

 .کرد اما یک دفعه ای غیب شد و ازش خبری نشد

 .یه چیزایی فهمیده بودم اما دلم نمیخواست باور کنم

 شما اینجا چیکار میکنی؟-

 .من؟االن برات تعریف میکنم-عموصابر

 .اومد روبه روم ایستاد چنان سیلی بهم زد که یه ور صورتم کج شد

 مرتیکه عوضی داری چه غلطی میکنی؟-دیه دفعه صدای داد بهزاد گوشام رو کر کر

 .با تعجب به طرف صابر برگشتم و با چشمای گردشده بهش نگاه کردم

 واسه چی بهم سیلی میزنه مگه من چیکارش کرده بودم؟
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 .مزه گس خون توی دهنم به خوبی حس میشد

 داری چیکار میکنی؟-اردوان به طرف صابر اومد

گفت:این تنها باز مانده افتخاری هاست صابر از الی دندون های کلیک کرده اش 

 .خیلی سعی کردم پیداش کنم و بکشمش اما نشد

 چرا میخواد منو بکشه مگه از من چی دیده؟

 واسه چی مگه من چیکارت کردم؟-

چیکار؟تو واسه من دردسر درست کردی کی بود که به بهزاد -صابر پوزخندی زد

 !!!من بودمتهرانی گفت که حساب ها قاطی شده آره اون آدم 

 .باورم نمیشد طی این چند وقت شوک های بزرگی بهم وارد شده بود

درست حرف بزن تو فقط به خاطر اون حساب ها با من -آروم نفس عمیقی کشیدم

 پدر کشتگی نداری بگو ببینم دردت چیه؟

 .خوشم میاد مثل بچگی هات زرنگ و چموشی... باشه برات میگم-صابر

 ...بابات شد من میدونی کی باعث ورشکستگی

 .آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم اشکم در نیاد

باورم نمیشد به کسی که یه زمان بهش می گفتم عمو چنین خیانتی بهم کرده باشه یه 

 .عمر باعث بدبختیم شده باشه

به اسم پدرت اختالس کردم که کلی بدهی باال آورد بعد همه پول های شرکت -صابر

خارج شدم شما بودین و بدبختی...با پدرت مشکلی نداشتم  باال کشیدم و از کشور

 .ولی پول چیزی نبود که بشه ازش گذشت



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

441 

 

بعد از اون شما زندگی کردید با هزارتا قرض قوله...تازه مرگ پدرت هم کار من بود 

 .اینقدر بهش مواد تزریق کردم که دیگه توان نیاورد بارش رو بست گور به گور شد

 .کرده بود اگه دستام باز می بود خفه اش می کردماشکام صورتم رو خیس 

 .با صدای خفه ای گفتم:خیلی پستی تو یه آدم نمک نشناسی

اگه قادر بودم تو رو هم می فرستادم پیش ننه بابات ولی خوب من تو رو -پوزخندی زد

 .دست اردوان میسپارم

 .بعد هم با خنده مستانه ای از اتاق خارج شد

 .ه داشت با یک نگاه خاص بهم نگاه می کردبه بهزاد نگاه کردم ک

 .یه دفعه اردوان به طرفم اومد و دستام رو باز کرد

 .بازوم رو گرفت و بلندم کرد

خوب حاال ببین امشب چطوره با این شهرزاد خانوم به اوج -به طرف بهزاد برگشت

 .میرسم

الص بعد دستم رو گرفت وکشید که جیغی زدم و سعی کردم خودم رو از حصارش خ

 .کنم

 ....بهزاد هم روی صندلی تکون میخورد و همش داد فریاد می کرد

اما اردوان منو به زور می کشید و صدای فریاد های دل خراش بهزاد بود که بیشتر به 

 .دلم چنگ میزد

یه دفعه اردوان از تقالهای من خسته شد دستش رو دور کمرم انداخت و منو بلند 

 .کرد و روی دوشش انداخت
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ام توی هوا پریشون شده بود با دستام به پشتش مشت میزدم اما مگه دستای موه

 .ظریف من توان آسیب رسوندن به این غول رو داشت

 .وارد سالن شد و به طرف یکی از درها رفت

 .در رو باز کرد وداخل شد ظاهرا یکی از اتاق خواب ها بود

 .منو روی تخت پرت کرد و خودش یک قدم عقب رفت

 .بلند شدم و روی زانوهام نشستمبه سرعت 

 .اردوان دستش رو به دکمه های پیرهنش برد و باز کرد کامل از تنش در آورد

 .هیکل ورزشکاریش نمایان شد اما انگاری در جهنم به روی من باز شد

 .خوب خانوم موشِ اآلن دیگه منو تو هستیم حتی بهزاد نیست به دادت برسه-اردوان

اووووم چقدر به منو تو امروز خوش بگذره این طور -کشیددستش رو دور لبش 

 .نیست

بعد به طرفم خیز برداشت که بایک حرکت از روی تخت بلند شدم و با جیغ عقب 

 .رفتم

تو که راه فراری نداری پس بهتر -اردوان با تعجب بهم نگاه کرد بعد لبخندی زد 

 نیست با من همکاری کنی تا به تو هم خوش بگذره؟

حتی اگه بمیرم هم نمیزارم تو به هدف شومت -رو تهدید وار جلوم گرفتم انگشتم

 .برسی

 عه اونوقت چطوری جلوم رو میگیری؟-به طرفم قدم برداشت

 .همونطور که اون جلو جلو می اومد من هی عقب عقب می رفتم
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 .به من نزدیک نشو-

 .اما اردوان بی توجه به من همینطور نزدیکم می اومد

 .رفتم انگاری از این بازی خوشش اومده بودمن هی عقب می 

 .یه دفعه به طرفم خیز برداشته که یه ضربه بهش زدم که صاف خورد توی صورتش

 .دماغش رو با دستش گرفت و از درد آخی گفت

اومدم فرار کنم که یه دفعه دستم رو از پشت گرفت و پیچش داد که از زور درد سرخ 

 .شدم

که ضربه ام رو دفع کرد من رو محکم روی تخت پرت  اومدم با پام بهش ضربه بزنم

 .کرد و خودش روم خیمه زد

 .دیگه بسه این همه چموش بازی-اردوان

 .بعد سرش رو به طرفم گردنم برد

*** 

 بهزاد

وقتی که شهرزاد رو برد داشتم دیونه میشدم از طرفی هم این تیغ لعنتی طناب رو 

 .پاره نمی کرد

تم که وقتی منو به صندلی بستن تونستم از توی جیب با خودم یه تیغ همراه داش

 .پشتی شلوارم در بیارم

 .دوتا از نگهبان ها توی اتاق بودن و نمیتونستم کاری بکنم

 .از طرفی هم فکر خیال شهرزاد نمیزاشت که بی خیال بشینم
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وقتی حس کردم طناب پاره شد لبخند کمرنگی زدم و طوری که متوجه نشن طناب 

 .ستم باز کردمرو از دور د

 .پشت یکی از نگهبان ها بهم بود و داشت با اون یکی حرف میزد

 .یه دفعه ای از روی صندلی بلند شدم و به یکی از نگهبان ها حمله کردم

اون یکی دیگه اسلحه اش رو در آورد و بهم شلیک کرد که نگهبان دیگه رو سپر بالی 

 .خودم کردم

به طرفش حمله کردم و یه ضربه به پشتش زدم که با تعجب به منو جنازه نگاه کرد که 

 .بیهوش افتاد

 .اسلحه رو برداشتم و از اتاق بیرون زدم

داخل سالن شدم که یه دفعه یکی از نگهبان ها منو دید و اومد بهم شلیک کنه که 

 .من زودتر اقدام کردم و یک گلوله بهش زدم

باز کردم اما خبری ازشون به سرعت به طرف اتاق ها رفتم و یکی یکی درهاشون رو 

 .نبود

یه دفعه صدای جیغ شهرزاد به گوشم خورد که به طرف در اتاق ته راهرو رفتم و در 

 .رو باز کردم

با دیدن اردوان که روی شهرزاد خیمه زده بود و شهرزاد که سعی می کرد خودش رو 

 .از دستش خالص کنه خون توی رگ هام منجمد شد

 .لعنتی بازم که تو-اردوان

 .شهرزاد با چشمای اشکیش بهم نگاه کرد و لبخندی زد

 .این دفعه میکشمت اردوان زنده ات نمیزارم-
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 .بعد با فریاد به طرفش حمله کردم و لگدی نثارش کردم که از روی شهرزاد پرت شد

به طرفش،رفتم که یه دفعه بلند شد و مشتی به صورتم زد من هم نامردی نکردم و 

 .مشتی بهش زدم

 .بلند شد و داشت با نگرانی به ما نگاه می کرد شهرزاد

دیدم اینجوری نمیشه اسلحه ام رو از پشت کمرم برداشتم که اردوان بهم حمله کرد 

 تا اسلحه رو بگیره

*** 

 شهرزاد

 .وقتی که بهزاد اسلحه اش رو برداشت اردوان هم بهش حمله کرد تا اسلحه رو بگیره

هرکدوم سعی می کردن تا اسلحه رو از کشمکش سنگینی بین این دونفر بود و 

 .چنگال اون یکی خارج کنند

یک سر اسلحه دست اردوان و سر دیگه اش دست بهزاد بود و هردو چنان بهم 

 .نزدیک بودن و بهم چسبیده بودن که مشخص نمیشد اسلحه دست کدوم یکی بود

 .باالخره انتظار تموم شد و از اسلحه صدای شلیک گلوله به گوش خورد

 .ردو بی حرکت ایستادن و بهم نگاه کردنه

 .نفس توی سینه ام حبس شد مشخص نبود کدوم یکی تیر خورده

 .یک قدم به جلو برداشتم که یه دفعه بهزاد به عقب پرت شد و روی زمین افتاد

 .با دیدن لکه خون کنار قلبش جیغی کشیدم و به طرفش رفتم

سته بود...زدم زیر گریه که یه تکونش دادم واسمش رو صدا زدم اما چشماش رو ب

 .دفعه اردوان از پشت موهام رو گرفت و به زور بلندم کرد
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جیغی کشیدم و دستم رو روی سرم گذاشتم احساس می کردم موهام داره از ریشه 

 .کنده میشه

باالخره بهزادت مُرد حاال وقتشه که یه حال اساسی بهم -اردوان توی صورتم غرید

 .بدی

 ...دیوار خوردمهلم داد که به 

به طرفم اومد که یه دفعه یکی از پشت بهش شلیک کرد که درست وسط پیشونیش 

 .خورد

 .بی وقفه روی زمین افتاد

 .با چشمای گرد شده به اردوان که با چشمای باز تموم کرده بود نگاه کردم

به سرم رو باال آوردم که دیدم یکی از افراد بهزاد که از پنجره داخل اتاق شده بود 

 .اردوان شلیک کرده

با دیدن بهزاد به طرفش رفت که به خودم اومدم و به طرفش دویدم شروع کردم به 

 ....گریه کردن و التماس کردن که زنگ بزنید به اورژانس

دنبال برانکارد بهزاد که توی راهروی بیمارستان پرستارها با سرعت حرکتش می 

 .به زبون می آوردمدادن بدو بدو می کردم و با گریه اسمش رو 

 .بهزاد رو داخل اتاق عمل بردن و چون ممنوع الورود بود پشت در ایستادم

 .عقب عقب رفتم که پشتم به دیوار خورد و همون جا روی زمین سر خوردم و افتادم

سرم رو روی زانو هام گذاشتم و شروع کردم به گریه نمیدونم چند دقیقه گذشته بود 

 .ردکه صدای پریا به گوشم خو

 شهرزاد اینجا چه خبره؟-پریا
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 .سرم رو بلند کردم که دیدم پریا بابک باالسرم با نگرانی ایستادن

 .بلند شدم و خودم رو توی بغل پریا انداختم و شروع کردم به گریه کردن

 هم فهمیدم خودم رو رسوندم االن حالش چطوره؟-پریا

 .نمیدونم بردنش اتاق عمل-اشک چشمم رو پام کردم

 پگاه کجاست؟-روی صندلی نشست که از بابک پرسیدمپریا 

 .بعد از اینکه فرستادیش بالفاصله ساسان بردش بیمارستان-بابک

 از بهزاد که خبر نداره؟-

 .نه نگفتیم ولی دیر یا زود متوجه میشه-بابک

 .سری تکون دادم و آروم به طرف خروجی بیمارستان رفتم

 .و شونه هام رو بغل کردم توی حیاط بیمارستان روی یک نیمکت نشستم

 .آروم زیر لب یکی از آهنگ ها رو زمزمه کردم

 مگه گناه من چیه فقط اینکه جوونم)

 کمم از مال دنیا باید تنها بمونم

 چرا هیچکی نمی خواد بشینه پای حرفام

 خدا برس به دادم اسیر حکم دنیا

 چقدر داد بزنم ای دل حذر کن

 خدا یه لحظه ای به من نظر کن

 یه لحظه هم وقتی نداریخدا 
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 نمیخوای که منو به یاد بیاری

 خدا تنهام خدا خسته ام امید به مردنم بستم

 خدا تو حال این هق هق غم کاری دادم دستم

 خدا بیا پیشم تا غم بره از قلب من بیرون

 (چرا فاصله افتاده تو راه بین دستامون

 (مصطفی فتاحی حکم دنیا)

شدن...اگه اتفاقی برای بهزاد بیافته من بی وقفه نابود میشم اشکام پشت سرهم روان 

 مگه من کی رو غیر از بهزاد دارم

 .نمیدونم چه ساعتی بود که دستی به صورتم کشیدم و از جام بلند شدم

 .به طرف ساختمون بیمارستان رفتم و داخل شدم

رو توی توی راهروی اتاق عمل ساسان رو دیدم که روی صندلی نشسته بود و سرش 

 .دستاش گرفته بود

 عمل تموم نشد؟-به طرفشون رفتم

 ..نه-پریا

 حالت خوبه؟-ساسان از روی صندلی بلند شد و روبه روم ایستاد

 !!!نمیدونم-لبخند غمگینی زدم

 پگاه فهمید؟-نفس عمیقی کشیدم

 .آره خیلی گریه کرد میخواست بیاد که اجازه ندادم-ساسان

 .کار خوبی کردی-سری تکون دادم
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همون موقع دکتر از اتاق عمل خارج شد که با شتاب خودم رو بهش رسوندم بقیه هم 

 .همراهم اومدن

 دکتر حالش چطوره؟-

 شما همراهاش هستید؟-دکتر ماسک روی صورتش رو کنار زد

 اه حاال باید حتما از شجره نامه ما با خبر بشی؟

 آره حال بهزاد چطوره عمل چی شد؟-با کالفگی سری تکون دادم

خداروشکر عمل موفقیت آمیز بود گلوله نزدیک قلبش خورده بود -دکتر لبخندی زد

اما بهش اصابت نکرده بود عمل سختی بود و چند بار نزدیک بود از دست بره اما 

 .دوباره برگشت

 نفس راحتی کشیدیم که بابک گفت:میتونیم ببینمیش؟

 ...آره باید بهوش بیاد تا عالئم حیاتی بیمار چک بشه بعدش-دکتر

 تشکری کردیم که یه دفعه صدای از پشت گفت

 .ببخشید:

 .به طرف صدا برگشتیم که پلیسی،همراه با سربازی جوان پشت به ما ایستاده بود

 شهرزاد افتخاری؟؟؟-پلیس

 ...منم-

شما باید به اداره آگاهی بیاید تا به یک سری سواالت در مورد اردوان و -پلیس

 .افرداش جواب بدید

 .ساسان نگاه کردم که گفت:نگران نباش از پگاه هم بازجویی کردنبه 
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 .فقط یک سری سوال و جای ترس نداره-پلیس

 .سری تکون دادم که ساسان گفت:شما بفرمایید من االن خودم میرسونمش

نگران نباش باید هر چی که دیدی -وقتی اون دوتا رفتن ساسان نفس عمیقی کشید

 .شنیدی رو باید بگی

گفتم که منو ساسان از بیمارستان خارج شدیم و به طرف آگاهی حرکت  باشه ای

 .کردیم

 .توی اداره هرچی که شنیده بودم و دیده بودم گفتم

اردوان کشته شده بود و صابر هم دستگیر شده بود این طور که مشخص بود حکم 

 .صابر هم اعدام بود

 .خدارو به خاطر تموم شدن سایه شوم اردوان شکر کردم

ز بهزاد بهوش نیومده بود و امکان دیدنش فعال وجود نداشت اما همین که حالش هنو

 .خوب بود هم جای شکر داشت

 .به پگاه که روی صندلی نشسته بود نگاه کردم

 .خیلی گرد قلمبه شده بود اصال هر کی میدید فکر میکرد دوقلو داره

ه گفتم:میگم تو یه نگاه به پریا که سرش توی گوشیش بود انداختم و رو به پگا

 مطمئنی که بچه ات یک قلوعه؟

 .آره بابا سونوگرافی گفت-پگاه

دستم رو به چونه ام زدم و متفکر گفتم:خوب اگه یک قلو باشه پسر هم باشه پس تو 

 .چرا اینقدر سنگین شدی
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پریا با خنده گفت:بس که غذا میخوره میترسم اضافه وزن پیدا کنه همش شیرینی 

 .میخوره

 .س اگه شیرینی میخوره واقعا بچه اش پسره دیگهاوه اوه پ-

 .فقط،صبر کنید از این وضعیت خالص بشم اون موقع همه اتون رو زخمی میکنم-پگاه

 .خوب پاشید بریم که کلی کار داریم-زدیم زیر خنده

 بلند شدیم و از بیمارستان خارج شدیم

 .طرف قلعه رفتیمسوار ماشین من که از پارکینگ بهزاد کش رفته بودم شدیم و به 

 .به هرحال منو بهزاد نداریم چند وقت دیگه قراره باهم ازدواج کنیم

 .ماشین رو داخل حیاط پارک کردم و پیاده شدیم

 .قرار بود که دوسه تا کارگر بیان تا خونه رو برای اومدن بهزاد آماده کنن

 .پگاه پریا باالسر کارگر ها ایستادن و من داخل اتاق کار بهزاد شدم

از زمانی که بهزاد بیمارستان بود کارهای شرکت رو انجام میدادم تا از چیزی عقب 

 .نمونه

 .کیفم رو روی میز گذاشتم و خودم پشتش نشستم

 .یکم پرونده ها رو نگاه کردم که شماره سلطانی رو پیدا کردم

 .موبایلم رو برداشتم و شماره رو گرفتم بعد از چند بوق جواب داد

 .بله-سلطانی

 سالم آقای سلطانی؟-

 بله خودم هستم شما؟-سلطانی
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 .بنده افتخاری هستم از شرکت آقای بهزاد تهرانی تماس می گیرم-

 اوه سالم خانوم افتخاری احوال شما؟-سلطانی

خیلی ممنون آقای سلطانی مگه قرار نبود که جنس ها بالفاصله از گمرک داخل انبار -

 .خبری نیستمابیاد االن دو روزه گذشته اما هنوز 

واهلل خانوم افتخاری من هنوز کل پول رو دریافت نکردم برای همون هنوز -سلطانی

 .جنس ها رو نفرستادم

مگه قرار نبود که بنده بقیه پول رو بعد از اینکه جنس -دستی به گوشه ابروم کشیدم

 ها رو کامل تحویل گرفتم به حسابتون واریز کنم؟

ز کجا معلوم من تمام پول رو واریز کنم بعد شما ا-سلطانی سکوت کرد که ادامه دادم

 با یک شرکت دیگه معامله نکنید؟

 .نفرمایید خانم بنده از شرکت شما بهتر از کجا پیدا کنم-سلطانی

پس لطف کنید جنس ها رو هرچه سریع تر بفرستید هر وقت جنس ها رو گرفتم پول -

 .رو واریز می کنم

 تون قرار میگیره فرمایشی نیست؟فردا صبح جنس ها داخل انبار-سلطانی

 .خیر روز خوش-

 ...تماس رو قطع کردم و شروع کردم به بررسی کردن یه سری از پرونده ها

 .یه دفعه در اتاق بازشد و پریا سراسیمه وارد اتاق شد

 چه خبره پریا؟-عینک مطالعه ام رو از روی چشمم برداشتم

 .هپریا با خوشحالی گفت:بهزاد...بهزاد بهوش اومد
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 واقعا؟؟؟-از پشت میز بلند شدم

 .آره االن بابک خبر داد-پریا

 .با خوشحالی کیفم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم

 .مبارکت باشه عزیزم-بیرون که اومدم پگاه به طرفم اومد و بغلم کرد

 پس شما ها چی؟-سری تکون دادم و داشتم از در خارج میشدم که دوباره برگشتم

 .نباش ما اینجا هستیم کارها رو انجام میدیم تو نگران ما-پریا

باشه ممنون اگه چیزی الزم داشتید به من زنگ بزنید نگهبان ها -سری تکون دادم

 .هم بیرون هستن

 .خداحافظی کردم و وارد حیاط شدم

 بدو بدو سوار ماشین شدم و گاز دادم...خدایا شکرت

 .که دوباره بهزاد رو بهم بخشیدی

 .ضبط بردم و آهنگ مورد عالقه ام رو پلی کردمدستم رو به سمت 

 همه چی واسه تو ولی دل تو برام چیزی به غیر تو نمیخوام نه نمیخوام)

 اونی که نفسم بنده به نفسهاش تویی که فقط میمونه پاش میدونی کاش

 دنیام اومدی تو دنیام دل بده بمون بام عاشقت شدم

 دستام عاشق تو ام تو شدی همه دنیام هرجا بری اونجام دست تو

 میشناسم تو رو بهتر از هرکی که بگی

 احساسم واسه هیچکسی نیست جز تو یکی
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 عشق تو واسه من تکراری نمیشه

 دلتنگم دیگه دل تو دلم نیست واسه تو

 دلتنگم میدونی فقط این حس به تو

 (دارم چون تو برام میمونی همیشه

 (بهنام بانی همه دنیام)

 .دم و از ماشین پیاده شدمجلوی بیمارستان پارک کر

بعد از قفل کردن درهای ماشین بدو بدو به طرف ساختمون بیمارستان رفتم و داخل 

 .شدم

 ببخشید!؟-به طرف پذیرش رفتم

 دختر جوونی که سرش پایین بود گفت:بله؟

 بهزاد تهرانی عمل کرده میگن بهوش اومده االن کجاست؟-

 تهای راهروطبقه سوم ان-دختر توی کامپیوتر نگاه کرد

 .تشکری کردم و بدون اینکه منتظر اسانسور باشم به طرف پله ها رفتم

 .توی طبقه سوم انتهای راهرو بابک ساسان رو دیدم که داشتن با هم حرف میزدن

 .به طرفشون رفتم که وقتی منو رو دیدن حرفاشون رو قطع کردن

 هوش اومد؟همونطور که از شدت دویدن زیاد نفس نفس میزدم گفتم:بهزاد ب

 .آره-بابک

 میتونم ببینمش؟-



                 
 

 

 زهره شعرباف | پرنسس قلعه رمان

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

455 

 

 .فعال که دکتر داخل اتاقِ باید ببینیم چی میشه-بابک

 .همون موقع دکتر و یک پرستار از اتاق بهزاد بیرون اومد که به طرفش،رفتیم

 آقای دکتر حالش چطوره؟-ساسان

 .خداروشکر تمام عالئم حیاتیش روبه راهه-دکتر لبخندی زد

 میتونم ببینمش؟-

 .البته فقط زیاد خسته اش نکنید-دکتر

 .تشکری کردم دکتر که رفت به طرف اتاق بهزاد رفتم و گفتم:شماها نمیاین

 .تو فعال برو وقت واسه ما زیاده-ساسان

 .سری تکون دادم و آروم در اتاق رو باز کردم

 .داخل اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم

 .و صورتش به سمت پنجره بود برگشتم که دیدم بهزاد روی تخت دراز کشیده

 .با دیدنش نفس توی سینه ام حبس شد و چشمه اشکم جوشید

 خدایا اگه من این پسر رو از دست میدادم چه اتفاقی برای من می افتاد؟

آقای دکتر...زمانی حال من خوب میشه که فقط یک نفر -صدای بهزاد به گوشم خورد

 .بیاد به دیدنم

 .فم برگشت که با دیدنم تعجب کردوقتی دید چیزی نمیگم به طر

 .هیچکدوم چیزی نمی گفتیم و بهم نگاه می کردیم

 .شهرزاد-باالخره بهزاد زبون باز کرد
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با شنیدن صداش بغضم ترکید و با گریه خودم رو توی بغلش انداختم بهزاد یه دستش 

 .رو دور کمرم انداخت و دست دیگه اش رو هم نوازش وار روی سرم می کشید

ه گفتم:خیلی نامردی نگفتی اگه اتفاقی برات بیافته...یه شهرزاد بیچاره ای هم با گری

 .هست که تمام وجودش به تو بسته است

همه چی تموم -سرم رو از روی سینه اش برداشت و صورتم رو با دستش قاب گرفت

 ...شد آروم باش خانوم من

 .خیلی خوشحالم که حالت خوبه-اشکام رو پاک کردم

 .یلی خوشحالم که تو کنارمیمنم خ-بهزاد

لبخندی زدم که یک دفعه دستش رو برد زیر شالم و گردنبد اسم خودش رو بیرون 

 .کشید

 .همونطور که لمسش می کرد گفت:هنوز گردنته

 .از دستش بیرون کشیدم و توی مشتم فشارش دادم

 این گردنبد هیچوقت از من جدا نمیشه لمسش که میکنم انگاری توی وجودم آرامش-

 .و نیرو تزریق میشه

 ...نمیتونی فکرش رو بکنی چقدر دوست دارم-لبخند دلنشینی زد

 .لبخندی زدم و خودم رو به آغوش عاشقونه اش سپردم

*** 

 .امروز بهزاد مرخص میشد و قرار بود بره خونه

کارهای ترخیص رو انجام دادیم و ساسان بابک کمک کردن که بهزاد سوار ماشین 

 .بشه
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 .ا همسراشون سوار ماشین های خودشون شدن تا دنبال ما بیاناون ها هم ب

به به میبینم که دست فرمون خانم -پشت رول نشستم که بهزاد ابرویی باال انداخت

 .هم خوب شده

 ...با ناز گفتم:بله دیگه چی فکر کردی

 .استارت زدم و حرکت کردم

ماشین ما پارک ماشین رو توی حیاط خونه پارک کردم و ساسان بابک هم پشت 

 .کردن

-از ماشین پیاده شدم که ساسان اومد زیر شونه بهزاد رو بگیره که بهزاد اجازه نداد

 .تیر خوردم چالق که نشدم نتونم راه برم

 ...بمیری هم بازم لجبازی-ساسان

 .خنده ای کردیم و به طرف سالن رفتیم

نشستن و ما هم  بهزاد رفت داخل اتاق تا استراحت کنه پسرا هم جلوی تلویزیون

 .رفتیم آشپزخونه

 .سوپی که برای بهزاد درست کرده بودم توی یک ظرف ریختم و توی سینی گذاشتم

 .بیا این نون ها رو هم ببر-پریا

 .سبد نون رو هم توی سینی گذاشتم

 .اگه از همین اول کاری هی لی لی به الالش بزاری باز پرو میشه-پگاه

 .نازش رو تا آخر عمر میکشم-

 .دوتا یه ابرویی باال انداختن و پریا گفت:من شوهر زلیل تر از تو ندیدم هر
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 .چرا دیدی خودت-سینی رو برداشتم

 .و بعد به سرعت از آشپزخونه بیرون اومدم

 .به طرف اتاق رفتم و در رو باز کردم که دیدم بهزاد توی تخت دراز کشیده

رو روی عسلی کنار تختش با دیدنم لبخندی زد که جواب لبخندش رو دادم و سینی 

 .گذاشتم

کمکش کردم به تاج تخت تکیه بده و بعد ظرف محتوی سوپ رو برداشتم و قاشق 

 .قاشق کمک کردم بخوره

 .خودم میخورم ها-بهزاد

 نه خودم بهت میدم-سری تکون دادم

 .اینجوری بد عادت میشم-بهزاد

 .منم مریض شدم تو هم بهم غذا بده-

دیگه هیچوقت این حرف رو نزن بهزاد بمیره -بم گذاشتانگشت اشاره اش رو روی ل

 .اون روزی رو که تو تب کنی نبینه

حرفای عاشقانه اش چنان آرامشی بهم تزریق می کرد که کل وجودم سرشار از لذت 

 .میشد

وقتی که سوپ رو کامل به خوردش دادم ظرف رو توی سینی گذاشتم که دیدم داره 

 .بهم نگاه میکنه

 چیزی شده؟-کردمسرم رو کج 

 میشه یه سوال بپرسم؟-بهزاد
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 ...آره البته-

 .اردوان چجوری کشته شد-بهزاد

با یادآوری اون روز اخمام توی هم رفت نمیتونم اون لحظه ای رو که بهزاد تیر خورد 

 .رو از حافظه ام پاک کنم

پنجره وقتی که تیر خوردی اردوان به طرفم اومد که یه دفعه یکی از افردات که از -

 .داخل اتاق شده بود بهش شلیک کرد و درجا تموم کرد

 چه بالیی سر صابر اومد؟-بهزاد

 .اونم دستگیر شد و حکم اعدام براش،بریده شد-

های خوف ناک  ب*و*سدیگه همه چی تموم شد از همه کا-گونه ام رو نوازش کرد

 .خالص شدیم

 .هنوز باورم نمیشه هنوز تو دلم یه ترسی وجود داره-

 .دیگه نمیزارم زندگیمون خراب بشه مطمئن باش-زادبه

 .حاال میخوام یه خبر خوش بهت بدم-بعد یک لبخند شادی زد

 چه خبری؟-یه تای ابروم رو باال فرستادم

 .پدر مادرم دارن میان ایران-بهزاد

 با تعجب گفتم:خیره انشاءاهلل اون ها که گفتن تا آخر سال نمیان ایران؟

 .راره بیان برای عقد پسرشون با یه پرنسس خوشگلق-تابی به گردنش داد

 .بعد به من اشاره کرد

 ...مگه اونا خبر-چشمام گرد شد و پرسیدم
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پریا پگاه بهشون گفتن در اسرع وقت میخوان بیان تا منو تو عقد -وسط حرفم پرید

 .دائم کنیم

 .لبم به لبخند باز شد و محکم پریدم بغلش که دستاش رو دور کمرم حلقه کرد

 با خوشحالی گفتم:وای باورم نمیشه...باورم نمیشه...یعنی اونا منو قبول کردن؟

 .مگه میشه قبولت نکنن از تو بهتر کجا میتونن پیدا کنن-از بغلم خارج شد

 .لبخندی زدم که یه دفعه سرش رو نزدیک آورد که ناخودآگاه چشمام بسته شد

 .چشمام رو باز کردم که دیدم با چشمای خمارش داره بهم نگاه میکنه

 .همونطور که نفس نفس میزدم گفتم:خیلی دوست دارم خیلی

 .من بیشتر تو یه پرنسسی...پرنسس قلعه من-بهزاد

 ...آغوش مردانه ات را تنم کن"

 "من سالهاست در فصل سرد تنهایی یخ زده ام

 ...پایان

 نویسنده:زهره شعرباف

 (1roman.irیک رمان ساخته شده است) کتاب در سایتاین 

 پیشنهاد می شود

 کاربر انجمن یک رمان  |I.yasi رمان زرد

 کاربر انجمن یک رمان  |roro nei30 رمان شیاطین هم فرشته اند

 نویسنده انجمن یک رمان  |Senator رمان کآریزمآ
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