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 بردم ودستم...میشدم هالک تشنگی از داشتم...نمیشنوه صدامو که کرشده انگار!ایکبیری دختره

 حتما...میداد،خورد نشون رو نیم و 2 که ساعت به چشمم...کردم روشنش و تخت کنار آباژور سمت

 هک خوابمو لباس شنل و بلندشدم ازجام ناچارا...نشنیده صدامو که خوابه االن هم بدبخت سارایه

 این...افتادم راه و بازکردم رو دراتاق آهسته...بستم کمربندشو و داشت،پوشیدم قرار تخت پایین

 هاپایین ازپله آروم!بود وحشتناک و تاریک چقدر شب، توی امکانات اینهمه با بزرگ ی خونه

 جا هیچ وگرنه گذاشتن روشن رو ها کنارپله های چراغ خدمتکارا که بود این خوبیش باز...اومدم

 اومدم پایین طویل های ازپله...بود شده دمپایی،مورمور نپوشیدن بخاطر پاهام...دیدم رونمی

 حدس بودو شده خالی هردوش که وُدکا بطری دوتا...میزخورد روی مشروب های بطری به وچشمم

 شرکت من ولی میگرفت خودش واسه زیاد شبونه های پارتی ازاین! باشه بهرنگ کار میزدم

 که ختمری خودم واسه آب لیوان یه و آشپزخونه رفتم...رومیبرد مستی فیضِ تنهایی، اون و نمیکردم

 صداهرلحظه...میزگذاشتم روی رو لیوان و سرکشیدم الجرعه رو آب...خورد گوشم به صدایی

 صدا باز هک برگردم اتاقم به خواستم و رفتم بیرون آشپزخونه از...آشنابود گوشم به و بیشترمیشد

 متس از صدا....رفتم صدا دنبال و تیزکردم رو گوشم...بود زن یک های ناله صدای اینبار ولی اومد

 در بازبودن نیمه بخاطر که بود افتاده زمین روی نور از ای هاله...جلوتررفتم.میومد خدمتکارها اتاق

 اوه...کشیدم سرک داخلش و بازکردم بیشتر کمی رو اتاق در.بود همونجا از صدا...بود اتاقا از یکی

 ی صحنه ترین چندش انگار...بودند باهم قصر، این ازخدمتکارای یکی وسیما بهرنگ! من خدای

 اتاقم هب خودمو و باالرفتم دوتایکی رو ها پله...گرفتم فاصله ازاونجا و روبستم در فورا دیدم؛ رو دنیا

 داد و کردم اش مچاله دستم توی عصبانیت ازشدت و درآوردم رو خوابم لباس شنل...رسوندم

 :زدم

 !لعنتی -

**  

 های پرده داشت تواتاقم( ازخدمتکارا یکی) سارا...بیدارشدم 9 ساعت راس همیشه مثل صبح

 :گفت بادیدنم...میکرد مرتب رو اتاق و روکنارمیکشید اتاق بلندِ های پنجره

 .خانوم بخیر صبح -

 بیدارشده؟ بهرنگ. بخیر صبح -

 .میشن آماده صبحونه واسه دارن هم ایشون خانوم بله -

http://www.negahdl.com/
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 اش وظیفه خوب.بود کرده آماده واسم رو وان ازقبل، سارا...رفتم حموم وسمت دادم تکون سرمو

 ساعتی ربع ازیه بعد...آوردم حال کف، وانِ یک با رو بدنم و درآوردم رو خوابم لباس...بلدبود رو

 تخت یه...بود شده تمیزومرتب حاال...کردم نگاه بزرگم اتاق به...کردم تنم و برداشتم رو حولم

 هام طراحی واسه که میزکار یه روبروش...قدی آینه یه لوازم،کنارش پراز آرایش میز یه و دونفره

 عکس یه روهم دیوارها از یکی...بود کنارهم هم حموم درِ و لباسام کُمُد...میکردم استفاده ازش

 عکس کوچیک تابلوهای کنارش و بودم زده مشکی شبِ لباس با ازخودم سرتاسری بزرگ

 اختهس واسم رو قشنگی ی منظره بود، پشتی حیاط به رو که اتاقم بلند های پنجره...بود ازطبیعت

 و 9...کردم نگاه اتاق تو بزرگ ساعت به...قرارداشت ها پنجره جلو هم راحتی مبل دست یه...بود

 به وبخ خیلی که مشکی ساپورت با نارنجی کوتاه تونیک یه لباسم کمد داخل از سریع...بود نیم

 ارجخ اتاق از آرایش بدون همیشه مثل و کردم میومد،تنم رنگم نارنجی موهای و شده برنزه پوست

 ...شدم

 باهم رو هصبحون ؛تا من منتظر و بود لبش گوشه پیپش بودو نشسته میز راس بهرنگ همیشه مثل

 رو دستم رسیدم، که نزدیکش...ایستاد و رفتم،بلندشد طرفش ناز با و خرامان خرامان...بخوریم

 :گفتم.بوسید آروم و گرفت دستش توی

 !عزیزم بخیر صبح -

 .خانومم بخیر توام صبح -

 یرای...میز راس یکی اون من بودو نشسته میز راس بهرنگ...نشستم صندلی روی و زدم لبخندی

 :گفت سریع بهرنگ که کردم جدا مخصوص بشقاب از نیمرو یه خودم

 .بیار قهوه خانوم واسه بیا سیما...سیما -

 یکردمم نگاش وحشتناکی اخم با داشتم...شد فنجونم تو قهوه ریختن مشغول و اومد سریع سیما

 :پرسید شد انگارمتوجه که هم بهرنگ...رفت که

 عزیزم؟ شده چیزی -

 :گفتم و دادم تکون نفی نشونه به سرمو

 .نیست مشکلی!عزیزم نه...نه -

http://www.negahdl.com/
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 یاردشبیل میز سمت همیشگیش عادت به بهرنگ ازصبحونه بعد...شدیم خوردن صبحونه ومشغول

 که بزنه رو توپ که بود آماده و بود چوب روی دستش...کردم همراهیش هم من اینبار ولی رفت

 وارانه مهارت خودم و دادم هولش کمی.کرد نگاه بهم باتعجب...گذاشتم دستش روی رو دستم

 :وگفت زد دست واسم...رفت سوراخ داخل و شد شوت...زدم رو توپ و گرفتم رو چوب

 .میکنم افتخار تو به من. مهارتت به آفرینن -

 :گفتم و شدم خم کمی

 .دارم تشکر -

 واسش رو تاگوشیش زد صدا رو بهرنگ،سیما که خورد زنگ بهرنگ گوشی موقع همون

 فرصت از فوری...کنه صحبت تا گرفت فاصله ازم بهرنگ و داد دستش رو گوشی سیما...بیاره

 :گفت...بردمش گوشه یه و کشیدم رو سیما دست و کردم استفاده

 میبرین؟ کجا منو شده؟ چیزی خانوم -

 .ببند دهنتو فقط شو خفه -

 :پرسیدم آروم و شدم خیره بهش...بست دهنشو

 اتاقت؟ تو بود خبر چه دیشب -

 :گفت من من با که تکرارکردم سوالمو دوباره...افتاد پته تته به و پرید رنگش عَلنا

 .هیچی...هی -

 میکنی؟ دلبری اینطوری شوهرمن واسه وقته چند آره؟ هیچی که -

 :زدم داد...انداخت پایین سرشو و نداد جوابی

 وقته؟ چند گفتم -

 .ساله یک: گفت سریع

 ماسی با بهرنگ ی رابطه از هیچی ولی میکردم زندگی خونه این تو که بود دوسال من... سال؟ یک

 :گفت و افتاد التماس به سیما...نمیدونستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

5 

 

 .میکنن اخراجم وگرنه نگید آقا به چیزی توروخدا خانوم -

 :گفتم باتهدید و زدم بهش محکمی سیلی و باال بردم دستمو

 ببینم اییخط ازت دیگه بار یک اگه.بمونه کی.بره کی میکنم تعیین که منم...خونه،منم این رئیس -

 .چشمام جلو از گمشو برو نکردی ترم عصبی تا حاال میکنم اخراجت فوری

 هب و برگشتم بهرنگ پیش راحت باخیالِ...دورشد ازم سریع میکرد، پاک رو اشکاش درحالیکه

 ...رسیدیم بازیمون ی ادامه

** 

 باهاش تازه که شرکتی واسه لباس مدل طراحی مشغول وسخت بودم نشسته میزکارم پشت

 در هب ای تقه که کنم خرابش نباید که بود روش تمرکزم و حواسم تمام...بودم،بودم بسته قرارداد

 :وگفتم کردم فوت نفسمو...برداشتم چشمم روی از عینکمو...بلندشد سارا صدای و خورد

 .تو بیا -

 و میزم سمت اومد...کنم اش خفه میخواستم ازعصبانیت...شد وارداتاق دست به گوشی سارا

 :وگفت گذاشت روش رو گوشیم

 .دارید تلفن خانوم -

 : زدم داد

 نگفتم؟ یا گفتم...نشو مزاحمم کارم مشغول وقتی نگفتم بهت مگه...درک به -

 :وگفت انداخت زیر سرشو

 اهاتونب واجبی کار نفر یه انگار.خورد زنگ خیلی تلفنتون ولی میخوام معذرت.گفتید خانوم بله -

 .داره

 :گفتم.کردم میخورد،نگاه زنگ داشت هنوز که گوشیم به

 ..بری میتونی. خب خیلی -

 ادامه دماغ و دل بود،دیگه ریخته بهم تمرکزم که حاال...شد خارج اتاق از سریع و گفت «چشمی»

 :دادم جواب...ایستادم پنجره پشت رفتم و برداشتم رو گوشی...نداشتم کار

http://www.negahdl.com/
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 !بفرمایید بله -

 .دنیا سالم -

 :پرسیدم...میشناخت رو ومن دختربود صدای...کردم تعجب

 شما؟ -

 .گالره منم! وفا بی ای -

 :گفتم باتعجب...بود آشنا واسم اسمش! گالره گالره؟

 گالره؟ -

 رفتم؟ یادت از که نگو.دیگه قدیمیت دوست همون -

 :گفتم باهیجان...بود دانشگاهم دوران دوست همون اومد یادم

 .قدیمی رفیق...گالره! واو -

 از گفت که روگرفتم سراغت قدیمیت ی صاحبخونه از رفتم سال؟2 تو رفتی کجا.وفا بی آره -

 .رفتی اونجا

 ... آره -

 !بده آدرستو پس -

 ور ها برگه و رفتم کارم میز سمت...میاد پیشم دیگه ساعت یک تا گفت که دادم بهش رو آدرس

 پنجره پشت...گذاشتم آهنگ و کردم روشن رو تاپ لب...برگردوندم سرجاشون و کردم دسته

 ...دوختم چشم عمارت بزرگ حیاط وبه ایستادم

 :گفتم...بلندشد سارا صدای سرش وپشت خورد در به ای تقه بعد ساعت یک حدود

 .سارا تو بیا -

 :درگفت جلو ازهمون و بازکرد رو در

 .آوردند تشریف مهمونتون.خانوم -

 .میام االن منم.بشینه تا کن راهنماییش. بسیارخب -

http://www.negahdl.com/
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 .چشم -

 سمت و کردم جمع کیلیپس با رو بود گردنم روی تا که موهامو و کردم خاموش رو تاپ لب

 نگاه اطراف به و بود نشسته مبل روی که دیدم رو گالره ها پله ازباالی...افتادم راه پذیرایی

 ازجاش و زد لبخندی دیدنم با...رفتم سمتش و رفتم پایین ها پله از خرامان خرامان...میکرد

 که دشبلن مشکی موهای...بود ترشده خوشگل ازقبل...کردم براندازش تیزم،خوب نگاه با...بلندشد

 و ودب گذاشته طوسی لنز رو چشماش...بودند هم تضادِ پوستش سفیدی با بود زده بیرون شال از

 تدس باهم...میدرخشیدند صورتش تو درشتش های چشم...بود کرده عمل رو اش بینی خودم مثل

 :گفتم و کردم اشاره بهش.دادیم

 .لطفا بشین -

 داشت قشنگی لبخند با...انداختم پام روی رو پام و نشستم تکی مبل روی روبروش منم و نشست

 :گفتم که میکرد براندازم

 !اومدی خوش من عمارت به -

 :گفت هیجان با

 .قصره اینجا.... عمارت؟؟؟ -

 :وگفتم خندیدم

 داری؟ میل چی -

 :وگفت آورد باال« 1» عالمت به انگشتشو

 .قهوه فنجون یه -

 :وگفت رسوند بهم خودشو سریع...زدم صدا رو سیما و گرفت شدت ام خنده

 !خانوم بله -

 .بیار برامون آلبالو چای یه و قهوه یه -

 .چشم...خانوم بله -

 :گفت و کرد میرفت؛اشاره آشپزخونه به داشت که سیما به گالره...ورفت

http://www.negahdl.com/
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 اینجا؟ خدمتکاره اینم -

 :گفتم غیض با

 .بله -

 :زدوگفت چشمکی

 .خوشگله... نمیاد بهش -

 :گفت و نشست من نزدیکِ مبل روی و شد بلند جاش از...برگردوندم رومو و گفتم ایشی

 دنیا؟ شدی عوض چقدر -

 :گفتم و زدم لبخند

 .ویدا...نه دنیا... عزیزم -

 :گفت گیجی با

 چی؟ -

 :گفتم تاکید با

 .صداکن ویدا منو بعد به این از -

 .خوبه که خودت اسم ولی -

 :گفتم و کردم عوض رو بحث

 کردی؟ پیدا کجا از شمارمو -

 وت دختر... شهرشدی ی شهره.شده جاپخش همه عکست و اسمت! نیستا حواست اینکه مثل تو -

 .آوردم گیر اینجوری شمارتم باالخره...میبینم رو عکسات میرم هرجا.عالیه هات طرح....محشری

 :گفتم و زدم ملیحی لبخند

 .داری لطف تو -

http://www.negahdl.com/
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 ور سینی...اومد سمتمون شیرینی و شکالت و چای و قهوه حاوی سینی یک با سیما موقع همون

 :پرسیدم که گذاشت میز روی

 اتاقشه؟ تو بهرنگ -

 .رفتن بیرون کاری واسه هم ایشون کاربودین مشغول شما وقتی. خانوم نه -

 .ندارم نیازی بهت...بروسرکارت دیگه. خب خیلی -

 .حتما خانوم چشم -

 :گفت تعجب با گالره که دورشد ازمون سیما

 کردین؟ عقد! بهرنگه اسمش پس -

 .هنوز نه -

 :گفت هیجان با

 .بده نشونم رو قصر این اول نه...نه! بده نشونم عکسشو -

 :گفتم و گذاشتم جلوش رو قهوه فنجون...بود گرفته خندم کاراش دست از

 .بخور قهوتو اول -

 دمبلن و کشید رو دستم شد، تموم اش قهوه وقتی...شدم آلبالو چای نوشیدن مشغول هم خودم و

 :گفت...کرد

 !بده نشونم حاال. ام قهوه از اینم -

 و بازکردم رو اتاقها از یکی در...بردمش اتاقها سمت و خندیدم...بود شیطون های دختربچه عین

 :گفتم

 .موسیقیه آالت اتاق اینجا -

 :وگفت داشت برش...رفت گیتارها از یکی سمت و شد واردش هیجان با

 توئه؟ ماله! خوشگله چه...واای -

 .نیستم بلد من نه: گفتم و خندیدم

http://www.negahdl.com/
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 :گفتم و بردمش اتاقها از دیگه یکی سمت...شد خارج اتاق از کردن وورجه ورجه یکم از بعد

 .ورزشیه لوازم اتاق هم اینجا -

 :گفت تعجب با

 !که باشگاهه تازه... خونست یه قده اتاقه؟ اینجا -

 .خوبه اندام تناسب واسه. میکنیم ورزش اینجا هفته در بار دو بهرنگ و من آره -

 :گفت و زد چشمکی

 .روببینم بهرنگ حتما که واجبه پس -

 :گفت که ببرمش صدا ضبط و استدیو اتاق سمت میخواستم...اومدیم بیرون اتاق از...خندیدم

 کیاست؟ مال کنارهم اتاق اینهمه -

 :گفتم. کرد اشاره روبرویش اتاقهای به بادست و

 .خدمتکاراست اتاق -

 دارین؟ خدمتکار چندتا مگه -

 .بادیگارد تاهم 2.دربون نگهبان تا2.خدمتکار تا2 -

 :گفت و موند باز غار اندازه دهنش

 خبره؟ چه! بیخیال بابا -

 :گفتم و خندیدم

 .داره مراقب به نیاز ثروت اینهمه بهرحال -

 :گفتم و افتادم راه دنبالش...رفت سالن وسط پیانوی سمت و داد تکون سرشو

 نیستی؟ بلد که تو میری؟ کجا گالره -
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 هم آهنگ میزد پیانو که همونطور...شد نواختن مشغول و نشست پیانو پشت تعجب کمال در

 مامچش به...شدم خیره بهش لذت با و دادم قرار ام چونه زیر دستمو و دادم تکیه پیانو به...میخوند

 :میخوند آواز قشنگش صدای با لبخند با و میکرد نگاه

 عروسش بود کی نمیدونست

 ندیده عشق ابر تیکه 

 عشقه عاشق که کسی به

 همینه دستاش مخمل

 داشت دوستش که اونی اما

 میره میذاره روزی یه 

 میسوزه دلش آسمون 

 میگیره گریه رو ابرا

 گرفته ابر اون منم

 پرخون دلی با میخونم

 غربت و تنهایی توی

 بارون میباره منم از

 فهمید منو امشب بارون

 شد آشنا من باغم

 عاشق عاشق... قطره قطره

 صداشد هم من دل با

 فهمید منو امشب بارون

 شد آشنا من باغم
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 عاشق عاشق...قطره قطره

 صداشد هم من دل با

 تدس درحالیکه...دیدم رو بهرنگ تعجب کمال در و برگشتیم عقب به هردو...شد بلند دست صدای

 :گفت و شد نزدیک بهمون بهرنگ...ایستاد لبخند با گالره...اومد میزد،سمتمون

 .بود العاده فوق -

 :گفتم

 اومدی؟ کِی عزیزم -

 :بود،گفت دوخته چشم گالره به حالیکه در

 کنی؟ معرفی من به رو زیبا بانوی این نمیخوای! خانومم... میشه ای دقیقه چند -

 :گفت من،گالره از قبل

 .پاپ ی وخواننده ویداجون پیانوی استاد...هستم گالره -

 :گفت گالره به رو...چسبوند بهم خودشو و گذاشت کمرم پشت دستشو بهرنگ...کردم تعجب

 .دارین ای العاده فوق صدای. زیبا بانوی خوشبختم -

 شما؟ و... ممنون -

 :گفت گالره روبه بعد...دوخت بهم نگاهشو و داد فشار کمرمو

 .ویدا ی آینده همسر و دوست.هستم بهرنگ -

 ارهدوب بهرنگ...بمونه الل که کردم اشاره بهش...کرد نگاه بهم باتعجب و شد درهم گالره ی قیافه

 :گفت

 مه شما اما. برادرمه به متعلق که داریم استدیو اتاق اینجا ما...هستید خواننده که خوبه چقدر -

 .کنید استفاده ازش ویدا آموزش واسه میتونید

 :دادوگفت تکون سرشو گالره

 ...حتما بله بله -
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 :گفت من به رو بهرنگ

 .سربزن بهم شد تموم کالست هروقت... کنم استراحت کمی اتاقم میرم من گلم -

 :گفتم و زدم لبخند صورتش به

 . عزیزم باشه -

 :گفت گالره روبه بعد

 .صدا خوش بانوی خوش روز -

 :زدوگفت کمرنگی لبخند گالره

 .خوش روز -

 پشت نشست...بردم استدیو اتاق سمت و روکشیدم گالره شد،دست دور ازمون بهرنگ وقتی

 :گفت و صندلی

 کنی؟ ازدواج این با میخوای تو یعنی! دنیا -

 !ویدا: گفتم تاکید با

 :دادم ادامه

 .نداریم باهم مشکلی ما. بله -

 . سالته 22 تازه تو...باالست سنش این! بیخیال بابا -

 منی؟ استاد گفتی بهش چرا... لطفا کن بس -

 .پرید دهنم از -

 .بدی آموزش بهم ساعت دو روزی هرروز؛ مجبوری بعد به این از پس -

 :گفت خوشحالی با و مالید بهم دستاشو

 .عالیه! نه که چرا -

 :گفتم حرص با
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 .کن شروع االن همین از پس -

 نوپیا خودش مثل داشتم دوست که منم...دادن توضیح رو ها نُت کرد شروع و نشست روبروم اومد

 و شد،رفت تموم ساعت دو وقتی...کردم یادداشت و گرفتم یاد رو هاش درس خوب بخونم و بزنم

 از بعد تا کنه آماده واسم رو ماساژور و ماساژ اتاق تا دادم دستور سارا به خستگی، رفع واسه منم

 ...درکنم خستگی کننده، خسته روز یک

 هستید؟ اتاقتون تو خانوم...خانوم -

 هچسبید،واس بهم حسابی که بعدازماساژ...بود منتظرم دراتاقم وپشت میزد صدام که بود سیما

 هنوزهم سیما صدای...شدم اتاقم وارد و پیچیدم دوربدنم رو حوله...کردم حموم بدنم تمیزی

 :گفتم.میومد

 .سیما تو بیا -

 :گفت...شد داخل و روبازکرد در

 .ناتاقشو برید گفتن زدن آقاصداتون خانوم، -

 .برو تو دیگه خب خیلی -

 و مکرد خشک باسشوار موهامو تندتند و ایستادم قدی آینه جلو...بست رو در سرش پشت و رفت

 آینه تو برهنه رو اندامم کل حاال...کردم پرتش تخت وروی درآوردم ازتنم رو حوله...دادم حالت

 موهام مثل رنگ نارنجی به ومایل برنزه جلسه،کامال 11تو کردن سُالریوم بخاطر پوستم...میدیدم

 بیهآ با پوستم ی تیره رنگ...بود بهرنگ،ورزشکاری با برداشتن دوره بخاطر هم هیکلم...بود شده

 هب دستی...میدرخشید هم شب توی گربه چشمای مثل چشمام بخاطرهمین...درتضادبود چشمام

 رون روی باز های بال با عقاب یه عکس...بود،زدم بهرنگ دست یادگاری که پام روی خالکوبی

 مجذوب خودم به رو هرکسی چشمام رنگِ آبی نگاه با...بودم قیافم و هیکل عاشق...پام

 ...بدزدم قاپشو تونستم و شد عاشقم چشمام رنگ بخاطر هم بهرنگ...میکردم

 یرونب تنگ ی چارخونه شلوار یه و مشکی کوتاه توری آستین بلوز یه و رفتم لباسام کمد سمت

 انقدر خودم...میومد بدم کردن آرایش از...بازگذاشتم ساده روهم موهام...کردم وتنم کشیدم

 و پوشیدم رو نرمم های دمپایی...باشم نداشته لعاب و رنگ و آرایش به نیاز که داشتم زیبایی

 به پشت بهرنگ...واردشدم زدن در بدون...داشت،رفتم قرار سالن ته که بهرنگ اتاق سمت
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 وقتی...میکشید سیگار پیپش با داشت و بود ایستاده خودش مخصوص ژست با پنجره من،کنار

 تو شودود سپس زد پیپش به محکمی پُک و برگشت...شد متوجهم گذاشتم اش شونه روی دستمو

 :مگفت حالت درهمون...شدم زدن پک مشغول و گرفتم ازش و کشیدم بو لذت با...کرد فوت صورتم

 بودی؟ زده صدام عزیزم -

 :گفت و برداشت لبم روی از رو پیپ

 .کنم صحبت باهات مهمی مسئله راجب خواستم آره -

 :گفتم...کردم بازشون دونه دونه و اش جلیقه های دکمه سمت بردم دستمو

 .عزیزم میشنوم -

 :گفت.میکرد نگاه چشمام به خماری حالت با داشت...کردم نگاه بهش...نزد حرف

 .میکنه دیوونم چشمات -

 سرشو...بوسید رو ام گونه آروم و شد بود،خم اش شونه روی تا قَدَم...زدم پلک چندبار و خندیدم

 :گفت و داشت نگه صورتم کنار

 !بچشم طعمتو بار یه رسمی عقد از قبل میذاشتی کاش -

 :گفتم و کردم جدا ازش خودمو

 بشینیم؟ بریم -

 :وگفت داد تکون سرشو

 .البته...البته -

 پک تداش که کردم نگاه منتظربهش...نشست روبروئیم مبل روی هم اون...نشستم مبل روی رفتم

 :گفت باالخره...پک سه...پک دو...پک یک... میزد

 .برمیگرده زودی به کتایون -

 :گفت چون کردم هول که فهمید...نداشتم آمادگیشو من! نه وای

 .نمیدم بهش ای اجازه همچین.کنه دخالت ما رابطه تو نمیتونه اون نباش نگران -
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 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 کنی؟ معرفی بهش منو میخوای کِی -

 :زدوگفت پیپش به محکمی پک

 معرفی همه به تورو موقع همون میدم ترتیب برگشتش مناسبت به جشن یه! کردم فکرشو -

 .میشه رسمی نامزدیمون و میکنم

 با یشالتحصیل فارق جشن یا باشم جشنش تو من باشه نداشته دوست کتایون شاید عزیزم اما -

 !باشه یکی ما نامزدی

 چیه؟ نظرت تو -

 :وگفتم کردم فکر یکم

 با تیک وقتی...دوستت عنوان به اما کن معرفی بهشون منو و بگیر جشن کتایون واسه میگم من -

 .کن معرفی نامزدت عنوان به رسما منو تو اومد کنار من

 .عالیه...هوووم -

 همیشگیم عادت به...کرد خارج ازش بطری یه و رفت مشروب کمد وسمت بلندشد...لبخندزدم

 رهنهب ی باالتنه با...کرد عوض لباسشو فاصله،بهرنگ این تو...بازکردم براش رو بطری درِ و رفتم

 بی صورتش و هیکلش ولی بود سالش 54اینکه با...کردم نگاه عضالنیش هیکل به...ظاهرشد جلوم

 گیرا های جذبه ازهمون...مردکامل یه مثل...بود تاریخی های اسطوره مثل اش چهره و بود نقص

 طرفم به و روبرداشت جام...ریختم مشروب واسش جام توی...کرد جذب خودش به منو که داشت

 :گفت...گرفت

 .خودم آبیِ چشم سالمتی به -

 عضالنیش ی سینه روی دستمو و رفتم نزدیکش...سرکشید الجرعه همشو...زدم لبخندی

 :گفتم.کشیدم

 !عزیزم -

 :وگفت شد خیره چشمام به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

17 

 

 .جانم بگو -

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 .عزیزم بخیر شبت -

 همراهیش داشتم...گذاشت لبام روی لباشو و گردوند برم حرکت یه با که جداشم ازش خواستم

 و جداشدم ازش...میکرد خراب حالمو واین میداد مشروب بوی دهنش...نتونستم دیگه ولی میکردم

 ...برگشتم اتاقم به سریع

** 

 نگاه بود، نشسته برف روش که زمین به پنجره از داشتم بود، دستم توی قهوه فنجون

 دگرگون حالمو میخورد صورتم به که فنجون بخار...وهواسرد بود زمستون اواسط...میکردم

 همش که بهرنگ...باکی؟ ولی کنم بازی برف زمستون تو که بودم این عاشق همیشه...میکرد

 وپول دادم انجام لباس و مُد شرکت یه واسه که هایی طرح از بعد...بود خودش کارهای مشغول

 چشمم...بدوزم و کنم طراحی لباس خودم واسه اینبار تا خریدم 1 درجه پارچه کلی گرفتم، هنگفتی

 پذیرایی به و شدم خارج اتاقم از خوب، فکر یک با...بود تنها االن هم تام حتما...خورد اصطبل به

 ...رفتم

 !سارا...سارا -

 :وگفت اومد سمتم آشپزخونه از سریع

 !خانوم بله -

 کجاست؟ بهرنگ -

 .زیرزمین رفتن -

 .بری میتونی...بسیارخب -

 های ازپله...رفتم زیرزمین به و برداشتم ام حوله روهمراه رنگم مشکی مایوی و برگشتم اتاقم به

 و مدمیو آب شرشر صدای...میکرد داغم و میخورد صورتم به آب حرارت میرفتم، پایین که زیرزمین

 تازفرص...استخرنبود توی بهرنگ ولی بودم زیرزمین حاال...تنیه آب مشغول بهرنگ میزدم حدس

 رفتم سونا سمت خرامان خرامان...کردم روتنم مایوم و درآوردم روهمونجا لباسام و کردم استفاده
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 هکاس و کردم استفاده ازفرصت...نمیدید منو زیاد،بهرنگ بخارهای بخاطر...بازکردم رو دراتاقش و

 خودش همراه منو و اومد سمتم بعدش ولی شد شوکه اولش...پاشیدم روش و برداشتم رو آب

 ونچ ولی گرفت نفسم...داد هلم استخر توی حرکت یه با که میخندیدم داشتم هنوز...برد بیرون

 هک میکردم تف رو بود رفته دهنم که آبهایی داشتم...رسوندم آب باالی به خودمو بلدبودم شنا

 :گفت

 !یهو نخوری سرما -

 :گفتم و کردم الکی ی سرفه

 .خوردم سرما فکرکنم! اوه -

 :پرسید...آورد بیرونم ازاستخر و کشید دستامو

 خوردی؟ سرما خوبی؟ ویدا -

 :گفتم و خندیدم

 .کنم شوخی خواستم فقط خوبم!عزیززززم -

 بآ زیر گردن تا بدنمو و بودم بسته چشامو...رفتیم جگوزی گرم آب سمت باهم و گرفت دستمو

 و بازکردم چشامو...شد کشیده بدنم روی دستی که میبردم لذت آب، داغیِ از داشتم و بودم کرده

 :گفت...دیدم خودم از نزدیکی ی درفاصله رو بهرنگ

 .میاد بهت خیلی مشکی رنگ -

 :وگفتم زدم لبخند

 .عزیزم مرسی -

 که داشت کمرش روی بزرگ خالکوبی یه...گردوندم برش و هاش شونه روی گذاشتم دستامو

 :گفتم و زدم بوسه رو خالکوبیش روی...بودم عاشقش

 .میزنه چشمک من به این -

 :گفتم...شد خیره بهم و ایستاد ازم فاصله با

 .میخواد رو تام خوشگلم اسب دلم. کرده سواری اسب هوای دلم! عزیزم -
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 :گفت و خندید

 اومدی؟ سراغم همین واسه پس -

 :گفتم و کردم ساختگی اخم

 .بدی خیلی -

 :بردوگفت لباسهام سمت...کرد خارج آب از هردومونو و گرفت دستمو...اومد سمتم

 .تام پیش بریم که کن عوض لباساتو -

 کنیم عوض لباسامونو تا رفتیم هم همراه و کردم تنم رو حولم...دادم تکون سرمو و زدم لبخند

 عدب کنه آماده و تمیز سواری اسب واسه رو حیاط تا دادم دستور سیما به اول...سواری اسب وبریم

 سمت بود، حاضرشده که بهرنگ همراه و کردم عوض گرم کاله و چکمه و پالتو با رو لباسام خودم

 ...رفتیم اصطبل

 .برسم بهت منم تربرو یواش یکم عزیزم -

 :گفتم و رسیدم بهش...کرد کم اسبشو سرعت

 .بدم مسابقه باهات حتی که ماهربشم انقدر روز یه میدم قول ولی نیستم ماهر تو مثل من -

 :خندیدوگفت

 .میکنم حساب قولت روی حتما -

 امت به داشتم...برگردوندیم خودشون اتاقک و اصطبل به رو ها اسب کردیم سواری اسب که یکم

 :گفت مکث ازکمی بعد...ایستاد کنارم بهرنگ که میدادم سیب

 .زد زنگ کتایون االن همین -

 :گفتم و کشیدم تام سر روی گونه نوازش دستمو

 میگفت؟ چی خب -

 .گرفته رو مدرکش و داده رو اش نامه پایان میگفت -

 :پرسیدم و برگردوندم طرفش رومو
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 شد؟ التحصیل فارغ یعنی -

 .آره -

 میای؟ ناراحت نظر به چرا...عزیزم خوبه که این خب -

 .باشه ایران به برگشت راه تو االن همین شاید آخه -

 :گفتم و گرفتم دستشو

 راشب رو جشن بهترین و میزبانی بهترین.من به بسپار رو چیز همه...جان بهرنگ نباش نگران -

 .میدم ترتیب

 .دارم اطمینان بهت: وگفت بوسید دستمو

** 

 هنوزکارگرهانیومده...انداختم پذیرایی به نگاهی...رفتم پایین ها پله از و اومدم بیرون اتاقم از

 :زدم رسوند،داد بهم خودشو سریع که زدم روصدا سارا عصبانیت با...بودند

 کجان؟ کردم استخدام که کارگرهایی این پس -

 .راهن تو گفتن زدن زنگ خانوم -

 :گفتم و گرفتم طرفش تهدید نشونه به دستمو

 اومدن زا تاقبل بشه عوض اینجا دکوراسیون کل باید امروز همین میگم چی کن گوش خوب ببین -

 فهمیدی؟... بهرنگ

 :وگفت داد تکون سرشو

 .چشم...خانوم بله -

 :روگرفتم گالره شماره و درآوردم شلوارم جیب از گوشیمو

 .گالره الو -

 .جونم دنیا سسسالم -

 !ویدا: گفتم تاکید با
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 :وگفت خندید

 گرفتی؟ رو سراغم عجب چه.ویدا خب خیلی -

 .دارم کارت...بیاپیشم گالره -

 بیام؟ االن -

 باشی؟ من موسیقی استاد نمیخواستی مگه آره -

 ...چرا.چرا -

 .کارداریم خیلی بیا سریع پس -

 .میفتم راه االن باشه -

 .خدافظ اوکی -

 دو همراه سارا بعد دقیقه چند...روبازکرد در سارا و دراومد صدا به خونه زنگ...کردم قطع رو تماس

 هی و بردارن رو ها مبل که دادم توضیح بهشون تند تند و رفتم سمتشون...واردشدند مرد کارگر

 شهوهرگو...سالن دیگه گوشه رو بودم داده سفارش که جدید مبل دست یک...بچینن سالن گوشه

 کنار رو بود ونوشیدنی غذا سِرو واسه که بزرگ میز دو...بذارن رنگی های چراغ و فانوس سالن ی

 ستورد که بود کتی اتاق فقط نمیخواست تزیین باال سالن...دومیز وسط هم پیانو و بدن قرار هم

 یه هم خودم برای...کنه تزیین ریسه و بادکنک با و بچینه رو اتاق نو وسایل با سیما بودم داده

 اتمام از پس...کنه آمادش دوروز واسه تا بودم داده خیاط به و بودم کرده طراحی مخصوص لباس

 :گفتم و دادم سارا به پول دسته یه کارگرها با حجت

 .برن تا کن تسویه باهاشون شد تموم کارشون وقتی -

 .خانوم بله -

 اتاق ینتزی مشغول سیما...زدم سر بود، بهرنگ کار اتاق کنار که کتی اتاق به و رفتم باال سالن به

 کامل آرایش میز یه...دیوار کنار صورتی ی نفره دو تخت یه...بود چیده رو اتاق خوب خیلی بودو

 روبروی هم راحتی مبل دست یک...بود زده را کتی عکسای روهم اتاق درودیوار کنارش،

 ی دخترونه شخصیت میزدم حدس چون بود رنگ صورتی من انتخاب به اتاقش وسایل...تخت
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 مدماو بیرون اتاق از...میکرد صدام که شنیدم رو سارا صدای...صورتیه رنگ مطابق که داره لوسی

 :گفت...کردم نگاه بود،منتظر ایستاده ها پله پایین که سارا به ها نرده باالی از و

 .آوردند تشریف تون موسیقی استاد...خانوم -

 اخودمب کشون کشون و رفتم سمتش...بود نشسته مبل روی گالره...رفتم پایین ها پله از سریع

 :پرسید تعجب با...بردمش موسیقی آالت اتاق سمت

 شده؟ چی ویدا -

 :زدوگفت چشمکی که گفتم بهش رو تصمیمم تند تند

 .میندازم رات...نباش نگران -

 ...ها نت و موسیقی و پیانو تدریس به کرد وشروع

 عوض خونه دکوراسیون کامال حاال...بودم کردن تماشا وی تی مشغول و بودم نشسته مبل روی

 اطمخی و داشتم آمادگی مفصل جشن یه برای هم خودم...بود میخواستم،شده که اونجور و بود شده

 :گفت و اومد سمتم دست به گوشی سیما...حاضرمیکرد فردا رو لباسم

 .هستند خط پشت آقا! خانوم -

 :گفتم باغیض و کشیدم ازدستش رو تلفن گوشی

 نزده؟ زنگ خودم موبایل به چرا -

 .نشدید متوجه شما ولی زدن زنگ...اتاقتونه توی تلفنتون -

 :گفتم و گذاشتم گوشم دم رو گوشی...بره که کردم اشاره بهش دست با

 کجایی؟ پس جان بهرنگ سالم -

 .نمون منتظرم...بخور شام تنهایی امشب بگم زدم زنگ.عزیزم ببخش.ویدا گلم سالم -

 شده؟ چیزی چرا؟ -

 .میکشه طول کارم کمی فقط! گلم نه اوه -

 .نکن خسته خودتو زیاد...عزیزم باشه -
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 .خدانگهدار فعال. عزیز ویدای چشم -

 .خدافظ -

 اتاقم به و خوردم رو شام...بچینه برام رو شام میز که دادم دستور سارا به و کردم قطع رو تماس

 ...رفتم خواب به کننده خسته روز یک از بعد و برگشتم

** 

 .کنید میل باهم رو تانهار هستند منتظرتون سرمیز آقا! خانوم-

 بلند سارافون از دکمه آخرین...سیمارفت و دادم تکون میبستم،سرمو رو لباسم های دکمه درحالیکه

 کشنزدی وقتی...ایستاد دیدنم با بهرنگ...رفتم پایین ها پله از دوان دوان و بستم رو رنگم آبی

 :وگفتم زدم لبخند...گرفت طرفم گل شاخ یه و درآورد پشتش از دستشو شدم

 .مرسی! عزززیزم -

 هم خودش نشستم،...کشید عقب واسم رو صندلی و بوسید دستمو شد خم...گرفتم دستش از و

 :گفت و نشست صندلی روی کنارم

 .جان ویدا میگم تبریک بهت -

 چی؟ بابت -

 .کاشتی گل...شایان شرکت واسه هات طراحی بخاطر -

 :گفتم و زدم لبخند

 .دادم انجام وظیفمو من عزیزم اوه -

 عبهج کنجکاوی با...گرفت طرفم و درآورد رنگی سیاه مخملی جعبه و کرد کتش جیب توی دستشو

 خوشی از چشمام...بود خودم اسم پالکش، که طال بند گردن یه...کردم بازش و گرفتم ازش رو

 :گفتم و درخشید

 .زیباست خیلی -

 :گفت و گوشم پشت زد موهامو
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 .خودت مثل درست -

 :گفتم و گرفتم طرفش رو بند گردن

 بندی؟ می برام عزیزم -

 تپش سپس بست رو قفلش و انداخت گردنم به رو بند گردن...کردم بهش پشتمو...گرفت ازم

 :گفتم و برگردوندم سرمو فوری...زد بوسه رو گردنم

 .ممنون -

 :زدوگفت پلک بار یه

 .میکنم خواهش -

 :وگفت کرد اشاره میز روی غذاهای به بعد

 .شو مشغول -

 :گفت که شدم مشغول و کردم جدا ظرف از مرغ تیکه یه

 .دادی تغییر چیو همه خوب -

 .نکردم کاری که من -

 .داره پرواز کتایون شب فردا -

 مهمونا تمام که اینجاست کتی وقتی دقیقا و آمادست همچیز شب فردا تا نباش نگران -

 .منتظرشن

 .دارم اطمینان بهت... گلم میدونم -

 هرنگب برگشتم، پذیرایی به آماده و حاضر وقتی...شم آماده تا برگشتم اتاقم به شد تموم که نهارم

 :گفت بادیدنم. رفتم سمتش...بود کردن بازی بیلیارد مشغول

 خانومم؟ میری جایی -

 .میرم ماشین با...گرفتم وقت لباسم پرو واسه خیاطم از. عزیزم آره -

 .صبرکن -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

25 

 

 یه با دبع...نفهمیدم که گفت چیزایی یه و گرفت ای شماره تندتند...رفت تلفن سمت و شد دور ازم

 :وگفت اومد طرفم کج لبخند

 .میاد دنبالت همایون االن کن صبر گلم -

 :گفتم عصبانیت با

 چطور؟! میفرستی شخصی راننده و بادیگارد با منو-

 :گفت و کرد اخم

 .باشه بهت حواسم باید. کنن سوقصد یا حمله بهت که هست امکانش... معروفی االن تو -

 .هست خودم به حواسم من ولی -

 :زد داد

 .نیست -

 سمتمون سیما و سارا بلندش صدای از بود، نزده داد سرم تاحاال...کردم نگاه بهش تعجب با

 سارا هب و زدم چنگ کیفمو...کرد روشنش و برداشت رو پیپیش کالفه...ایستادن گر نظاره و اومدن

 :دادگفتم با بودن، سرراهم که سیما و

 .سرکارتون برید اینجا؟ وایسادید چیه -

 یقهچنددق...گرفتم ضرب زمین روی پوتینم پاشنه با و نشستم مبل روی...شدند دور ازم سریع

 بیلیاردش میز سمت دوباره و کرد بازش و رفت در سمت بهرنگ...اومد ماشین بوق بعدصدای

 سمتم و شد وارد در از قدبلندوچهارشونه مردی...گرفت حرصم توجهیش بی از...رفت

 :رسید،گفت که باالسرم...اومد

 .آمادست ماشینتون. بفرمایید -

 ...رفتم ماشین سمت و کشیدم دستش از...گرفت طرفم به رو سوئیچ و

 .محشره تنتون تو خانوم ویدا وااای -

 خیاط کمک با رو لباس...بود تنم فیت واقعا...کردم برانداز آینه تو خودمو و زدم چرخی لباس با

 سمت داشتم...کردم خداحافظی باهاش، کتاب و حساب بعداز...گذاشتم جعبه داخل و درآوردم
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 و مزد جیغ...کشید دستم از رو کیفم و اومد سمتم نور سرعت با موتوری یه که میرفتم ماشین

 نفرمو روی سرمو...کشید واسم رو زحمت این ماشین با دیگه نفر یه که برم دنبالش خواستم

 راننده بود همایون...کردم نگاه و کردم بلند سرمو...خورد شیشه به ای تقه که بودم گذاشته ماشین

 سنف با...گرفتم ازش رو کیف و دادم پایین رو شیشه...بود دستش هم کیفم...بهرنگ شخصی

 :گفت نفس

 .باشید خودتون بعدبیشترمراقب به این از -

 کو؟ بهرنگ پس -

 .باشم مواظبتون تا فرستادن منو.هستند خونه آقا -

 :گفتم و دادم فشار هم رو دندونامو

 .حاالبرو کردی لطف... خب خیلی -

 .میکنم رانندگی من دارید مشکلی اگه خانوم -

 :زدم داد

 .برووو نه -

 ...میشدم دیوونه داشتم شکاش با بهرنگ دست از واقعا...شد ماشینش سوار و رفت سریع

** 

 :میخوندم میکردم،بلندبلند چک غذاهارو که همونطور و بودم گرفته دستم رو بلندباال لیست

 نگخرچ...میگوپفکی...آلبالوپلو...پلو مرصع...مزه سینی...بامرغ پلو زرشک...بادمجون کشک -

 ...و سوشی...پاستا...چلوگوشت...سس با دلمه...پر شکم بادمجون...پر شکم ماهی...مخصوص

 .تکمیله که میز این خب بسیار

 .رسوند بهم خودشو سریع که زدم صدا رو سارا

 !خانوم بله -

 !بده بهم رو دسرها و ساالدها لیست -
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 و ساالدها انواع...نبود کسری و کم هیچ...کردم بررسی رو لیست...رفت و داد بهم دراز کاغذ یه

 واسه مشروب مخصوص هم کوچیک میز یه...بود شده چیده میز روی ها نوشیدنی و ها دسر

 سیما و سارا...رفتم آشپزخونه به...داشت قرار سالن ی گوشه بهرنگ، مخصوص های مهمون

 :گفتم سارا به رو...بودند کار مشغول

 کجان؟ پس نفر دو این -

 .میکنن عوض لباس دارن...دادم نشونشون رو اتاقشون خانوم -

 تعظیم بهم دیدنم با و شدند آشپزخونه وارد مخصوص لباس با دوتادختر موقع همون

 :گفت یکیشون...کردند

 .هستم فرزانه من -

 :کردوگفت اشاره دستیش بغل به

 .فریده آبجیم اینم -

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .عالی حقوق با میدارم نگهتون اینجا بدین انجام خوب رو کارتون اگه -

 :گفتند دو هر و دادند تکون رو سرشون باخوشحالی

 .خانوم بله -

 :گفتم سارا به رو

 .اتاقم بفرستش اومد آرایشگرم هروقت -

 .خانوم باشه -

 متس بهش توجه بی...میومد پایین ها پله از که دیدم رو بهرنگ که میرفتم باال ها پله از داشتم

 اخلد که ربعی یک از بعد...رفتم حموم به و برداشتم رو ام حوله...کوبیدم هم به رو در و رفتم اتاقم

 رو اتاق در...شدم خارج حموم از و کردم تنم رو ام حوله فورا...شد زده اتاقم بودم،در حموم

 :فتگ و کرد باز جلوم آرایششو لوازم کیف...کردم راهنماییش اتاق داخل به.بود آرایشگر...بازکردم

 کنم؟ شروع کجا از... جان ویدا خب -
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 :گفتم.دادم قرار جلوش دستامو و نشستم مبل روی پوش تن ی حوله با

 .دستام از اول -

 الک هام ناخن روی بعدش...شد هام ناخن کردن مانیکور مشغول و کشید بیرون رو وسایلش

 و دست کار اتمام از بعد...کشید لباسم رنگ به ای نقره مانند تَرَک های طرح الک روی و زد مشکی

 با ات گذاشتم رنگ طالیی بلند گیس کاله یه و زدم سنجاق بود شده خشک حاال که موهامو پاهام،

 زدشدستم ازگرفتن پس و کرد مالیمی آرایش صورتمو...باشه داشته هماهنگی لباسم مدل و رنگ

 صدای و شد زده اتاق در که میکردم برانداز آینه تو خودمو داشتم...رفت هام، طراحی از تعریف و

 :گفتم.اومد سارا

 .تو بیا -

 :گفتم کالفگی با شد اتاق وارد تا

 شده؟ چی باز -

 .آوردند تشریف گالره خانوم تون موسیقی استاد... خانوم -

 .پیشم بفرستش: گفتم سریع

 کردم باز رو در...خورد اتاق در به ای تقه باز دقیقه چند از بعد...بست رو اتاق در و گفت «چشمی»

 :گفت باهیجان...آوردم اتاق داخل رو وگالره

 !ویدا...چیز نه...دنیا شدی عوض چقدر وااای -

 :گفتم و خندیدم

 اومدی؟ االن از چرا -

 .نزنیم گند همه جلو شب تا کنیم تمرین دیگه بار یه تا اومدم -

 .پایینه که پیانو ولی -

 :گفت و زد چشمک

 .پیانو تابعد میکنم کار صدات روی فعال -
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 و کنه عوض لباسشو تا رفت مهمان اتاق به شد، تموم کارش وقتی...کردیم تمرین به وشروع

 هم کتایون پرواز...میومدن مهمونا االنا کم کم و بود 4ساعت...کردم نگاه رو ساعت...بشه آماده

 لفتک بند یه که بلند پیراهن یه که رو لباس و درآوردم ازتنم رو حوله...نشست می زمین 7 ساعت

 از که آستین یه گل روی از...داشت قرار بزرگ گل یه دوشونه بین بند روی و میخورد طرفه یه

 میشدو لتشکی متفاوت پارچه تا سه از پیراهن کل...پوشیدم میشد بسته مچ روی و بود دونیم وسط

 روی تا...بود داشت مشکی طرح که براق ای نقره ی پارچه یه سینه زیر تا...بود شده دوخته بهم

 رپ دامن یه پایین به رون از...داشت تنگ حالت که بود ای نقره و مشکی از رنگ دو پارچه یه رون

 سایه و طالیی گیس کاله با...داشت دنباله یکم و داشت زانو باالی تا بلند چاک یه که بود چین از

 تقه هک میکردم پام کفشامو داشتم...تجدیدکردم رو ام زرشکی لب رژ...بود تکمیل تیپم ای نقره ی

 بازش و رفتم در سمت سپس کردم نگاه میداد نشون رو 2که ساعت به اول...خورد اتاقم در به ای

 کتان طوسی شلوار و کت...کردم براندازش هم من...زد خشکش بادیدنم... بود بهرنگ...کردم

 یه...بود شده العاده فوق کنم اعتراف باید...بود بسته گردن دستمال بلیزش یقه روی و بود پوشیده

 :زدوگفت بهم کج لبخند

 .شدی زیبا العاده فوق عزیزم -

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 .دلخورم ازت هنوز اما... میدونم -

 زانو جلوم که کردم نگاه بهش تعجب با...بست رو در و برد اتاق داخل منو و گرفت هامو شونه

 :گفت.بوسید و گرفت دستمو...بودم کرده کُپ واقعا دیگه حاال...زد

 بخشی؟ می منو...من زیبای...ویدا -

 :گفتم...کردم بلندش و شدم خم کشید ته هام خنده وقتی...خنده زیر زدم بلند صدای با

 .بخشیدمت! عزیززم -

 :ایستادوگفت روبروم

 خانومم؟ خندیدی چی به -

 :گفتم و زدم لبخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

31 

 

 .نیست مهم -

 :گفت گوشم دم آهسته باصدای...بوسید آروم رو ام گونه و شد خم

 .میشی خوشگلتر میخندی وقتی -

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 .میان مهمونا االن بریم؟ عزیزم -

 :دادوگفت قرار جلوم بازوشو

 ...البته -

 اومده مهمونا از کمی تعداد...رفتیم پایین ها پله از هم همراه و کردم حلقه بازوش دور دستمو

 ومن و رفتیم مهمونا سمت بهرنگ همراه...شدن رفتیم،متوجهمون پایین ها پله از وقتی...بودن

 میخ لباسم روی نگاهشون زنا و میدادن دست باهام شیطنت با مردا...کرد معرفی بهشون

 شد ورد ازم بهرنگ موقع همون...برمیگردوندند روشونو یا میکردند تعریف ازم یا بعضیاشون...بود

 :گفت زیرگوشم...بود پوشیده مشکی کوتاه پیراهن یه...اومد سمتم گالره و

 .شدی مجلس نقل! ویدا -

 :گفت...زدم لبخند و کردم نگاه بهش

 کنیم؟ اجرا رو مراسم کِی -

 .میکنیم سورپرایز رو همه اونوقت بیاد کتی بذار -

 :گفت و زد چشمک

 .عالیه -

 غیض با...بود دستش هم مشروب جام یه...اومد سمتمون مشکی شلوار و کت با بلند قد مردی

 :گفت من به رو سپس...زدن گپ گالره با کرد شروع...برگردوندم رومو

 .ارهد شما مثل دوستی که میکنم حسودی بهرنگ به من... هستید زیبا خیلی شما! ویدا خانوم -

 :گفتم و زدم لبخندمصنوعی
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 .دارم خواهش -

 :گفت و گرفت طرفم رو جامش

 .ویدا سالمتی به -

 :گفت گالره به رو سپس...سرکشید والجرعه

 .موهاشون و چشما رنگ بخاطر هستن آلمانی ایشون کردم فکر من کنید باور گالره خانوم -

 با هک بهرنگ وسمت شدم دور ازشون...وایسم اونجا نبود صالحم به...کرد نگاهم نگرانی با گالره

 جام یه و بود کرده حلقه کمرش دور رو دستش...رفتم بود بگوبخند مشغول پوش شیک خانوم یه

 کنارش که من به حواسش که کردم نگاه بهش اخم کمی و تعجب با...بود دستش هم مشروب

 :وگفت شد متوجهم میخندید داشت که زنِ...،نبود بودم

 .خوشحالم دیدنت از جون ویدا سالم -

 :گفتم و دادم دست باهاش تردید با...کرد دراز جلوم ودستشو

 .همینطور منم-

 :گفت بهش رو سپس...داد قرار کمرم پشت دستشو و گرفت فاصله ازش بهرنگ

 .دوستم ترین نزدیک هستن ویدا ایشون. جان لوپه پنه -

 :وگفت من به کرد رو بعد

 .اومدن آمریکا کالیفرنیای از تازه هستن لوپه پنه هم ایشون-

 :گفتم طعنه با

 .میکنند صحبت فارسی خوب خیلی! اِ -

 :گفت لبخند با لوپه پنه

 آمریکا اقامت واسه ولی اند ایرانی خانوادم.شدم ایران وارد هفتس یک تازه من جون ویدا -

 .کنم عوض شناسناممو شدم مجبور
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 دهوباخن کشید رو بهرنگ دست...زدم مصنوعی لبخند و انداختم باال فهمیدن نشونه به ابروهامو

 :گفت

 .رفت سر حوصلم... دیگه کن معرفی دوستاتو بهم بیا جان بهرنگ -

 ادتعد...میگشتم گالره دنبال چشم با داشتم...گرفت حرصم...رفت دنبالش خنده با هم بهرنگ

 ایانش...شناختم می رو یکیشون...اومدن طرفم به مرد سه...میشد بیشتر لحظه به لحظه مهمونا

 :اومدوگفت سمتم لبخند با...میکردم کار باهاش که بود لباس و مد شرکت مدیر

 !شدین پیدا کم! ویدا خانوم به به -

 :گفتم غرور با و زدم لبخند

 .نیست سعادتی کم بودن من خدمت در -

 :گفت و زد جذابی لبخند

 .میکنه جذب رو مردا که غرورتونه همین -

 :گفتم و کردم اخم...کردن تاییدش بودن کنارش که هم دیگه مرد دو

 .اونه ی مشخصه زن هر غرور -

 :گفت و بهم کرد رو یکیشون

 .هرنظر از...کاملید انسان یه شما من نظر به -

 :گفتم و انداختم باال ابرومو تای یه

 .دارید لطف -

 :وگفت کرد دراز سمتم دستشو

 .بهداشتی لوازم دار کارخونه... سامانم من خوشبختم -

 :وگفتم فشردم دستشو

 .هستم ویدا. خوشبختم منم -

 :کردوگفت اشاره کناریش مسن مرد به و داد تکون سرشو
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 .هستن پدرم هم ایشون -

 :گفت باز که دادم دست باهاش

 .بازنشسته البته و -

 و کار و قرارداد ی درباره صحبت مشغول و ایستاد نزدیکم شایان...زدم پدرش روبه کمرنگی لبخند

 ایانش از...شنیدم گوشم کنار رو بهرنگ صدای که بودم شایان با صحبت غرق...شدیم شرکتش

 :گفت گوشم زیر...رفتیم کتی استقبال برای بهرنگ همراه و کردم عذرخواهی

 .نشده جشن و مهمونا متوجه هنوز... حیاطه تو کتایون -

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .هست حواسم -

 :گفت و انداخت ام شونه روی و درآورد رو کتش

 .سرده حیاط -

 مشغول باهاش و بودند کرده دوره رو کتایون خدمتکارا...شدیم حیاط وارد هم همراه و زدم لبخند

 ور کتی اومدن خبر مهمونا به تا رفتند خونه داخل و شدند دور ازش من، ی اشاره با...بودند صحبت

 :بلندگفت بهرنگ، دیدن با کتایون...بدن

 .ددی! واو -

 واظهار ریخت شوق اشک بهرنگ بغل تو که یکم...کرد بغلش و اومد بهرنگ سمت بدو بدو و

 :گفت و بهم کرد رو...شد من متوجه تازه کرد، دلتنگی

- hello lady. I am katayon.nice to see u. 

 ام حرکات روی مات کتایون...خندیدیم و کردیم نگاه هم به بهرنگ با...کرد دراز طرفم رو دستش و

 :گفت خنده میون بهرنگ...بود مونده

 .بلده ایرانی و ایرانیه ویدا! دخترم.کتی -

 :گفت انگلیسیش لهجه با و کرد نگاهم تعجب با کتایون
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 .هستید شبیهشون خیلی آخه... اومدید انگلیس از شما که کردم فکر من! وای -

 :وگفتم زدم نمایی دندون لبخند

 .اومدی خوش خونه به! کتی ممنون -

 :گفت بهش رو بهرنگ...کرد نگاه بهرنگ و من به تعجب با کتایون

 طراح و هستند من دوست ترین نزدیک ویدا ایشون... کنم معرفی بهت رفت یادم! دخترم اوه -

 .لباس و مد

 :وگفت گرفت رو دستم صمیمیت با

 کنم؟ حساب روت میتونم! عالی چه واو -

 چراغ قرار طبق کردیم، باز رو در وقتی...رفتیم داخل هرسه و دادم تکون مثبت نشونه  به سرمو

 :گفت و کرد نگاه رو اطراف دورو تعجب با کتی...بودند کرده خاموش هارو

 نیست؟ برق اینجا -

 :گفتند صدا یک باهم مهمونا همه و شد روشن ها برق یدفعه

- welcome to iran dear katy. 

 :گفتم گوشش دم و رفتم طرفش...کشید هینی و گذاشت دهنش روی دستشو زده هیجان کتی

 وضع لباستو و برو سریع...گذاشتم تخت روی آماده واست لباس یه.باالست اتاقت! عزیزم کتی -

 .کن

 رو بهرنگ کت...رفت اتاقش سمت مهمونا، از کوتاهی خواهی معذرت از بعد و داد تکون سرشو

 یانوپ پشت فورا که کردم تایید سر با...کرد اشاره بهم و اومد سمتم گالره...دادم دستش و درآوردم

 نارک...روآورد وسایل و رفت سریع که کردم اشاره بود مهمونا از پذیرایی مشغول که سارا به...رفت

 پایین ها پله از کتی دقیقه 4از بعد که هابود پله به چشمم...نبود ما به کسی حواس...ایستادم پیانو

 تهبس گردن پشت از که داشت بلند دوبند که رنگ سرخابی پیراهن یه...رفت مهمونا وسمت اومد

 فیدیس ی کشیده صورت...گیربود نفس زیبائیش...بود پوشیده بود باز کمرش پشت و میشد

 هب رنگش طالیی لخت موهای...مشکی ی کشیده چشمای و نازک لبای...کشیده بینی با داشت
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 اشاره بود منتظرم که سارا به و کردم جمع رو حواسم گالره ی اشاره با...بود افزوده زیبائیش

 دست رو میکروفون...افتاد گالره و من روی گرد سفید نور یه فقط...شد خاموش ها چراغ...کردم

 :گفتم و گرفتم

 بهرنگ عزیزش پدر و اون تقدیم رو آهنگ این و میگم تبریک رو خونه این و ایران به کتی ورود -

 .کنم می

 :میخوندم ومن میزد پیانو گالره...بلندشد پیانو بخش آرامش صدای و شد ساکت جا همه

 بهشته مثل برام دنیا همه باشی که تو -

 نوشته من سرنوشت تو تورو اسم خدا -

 میشه زیباترین برام دنیا همه باشی که تو -

 میشه بهترین همونجا باشی تو که همونجایی -

 جهانم جای زیباترین توام آغوش تو -

 عاشقانم شعر یه انگار بگی اسممو تو -

 عشقه بارون الالیی مثل تو صدای -

 عشقه مامیمونه ابدتوقلب تا که حسی -

 :خوندیم باگالره دوصدایی

 دارم دوستت بدون من عشقه -

 پابرجاست عشق این دنیاست دنیا تا -

 شدم عاشق بدون من عشقه -

 رویاست یک مثل زیباست احساس این -

 ماست شب امشب -

 :خوندم صدایی تک

 بمونم دنیات تو که اینه دلخوشیم تموم -
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 جونم به بسته شده تو جونه که میدونی تو -

 عجیبه حالم آرامشم از پر تو کنار -

 غریبه دنیام همه باشی آشنا وقتی تو -

 :گالره با دوصدایی

 دارم دوستت بدون من عشقه -

 پابرجاست عشق این دنیاست دنیا تا -

 شدم عاشق بدون من عشقه -

 زیباست احساس این -

 ماست شبه امشب رویاست یک مثل -

 اومد سمتم بهرنگ همه از اول...کردن روشن رو ها چراغ و شد بلند کننده کر سوت و دست صدای

 تعریف ازم و میشدن رد کنارم از هم بقیه...کشید آغوش در منو همه به توجه بی و

 :وگفت اومد سمتم بود اش چهره روی که آشکار تعجبی با کتایون...میکردن

 !...هستی کی تو! ویدا -

 :گفتم و زدم لبخند

 اومد؟ خوشت -

 :گفت هیجان با

 .محشربود صدات،آهنگت. بود عالی -

 :گفتم و خندیدم

 .عزیزم مرسی -

 :گفت بهش و رفت گالره سمت بهرنگ

 .بود عالی! زیبا بانوی -
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 :زدوگفت لبخند گالره

 .درآورد قشنگ رو آهنگ که هستم ویدا قشنگ صدای مدیون همشو -

 :گفتم بهرنگ به رو و کردم نگاه بهش قدردانی با

 .پیانو نواختن واسه گالره هنرمند دستای مدیون و -

 :گفت و خندید بهرنگ

 .بذاریم تنها رو دوست دو بهتره پس -

 بهش کادوهاشو و شد آشنا مهمونا باهمه کتایون شب اون...دورشدند ازمون کتایون وهمراه

 یه بهش هم بهرنگ...بود جدیدم های طراحی از لباس یه دادم بهش من که کادویی...دادن

 هب سریع منم...رفتن و کردن خداحافظی دسته دسته مهمونا ازشام بعد...داد سفید طال سرویس

 ...خوابیدم لباس، تعویض از پس و برگشتم اتاقم

** 

 تاقا بلند های پنجره از خورشید نور...پرید خوابم و کردم باز رو چشمام میومد، که سروصدایی با

 دیدن با بود، اتاقم تمیزکردن مشغول فرزانه...کردم نگاه اطراف و دور به...بود افتاده زمین روی

 :کردوگفت هول بازم چشمای

 .بخیر صبح خانوم سالم...سل -

 میکنی؟ سروصدا انقدر چرا -

 .دیگه کارم تازه.افتاد دستم از لیوان.خانوم ببخشید -

 :گفتم و مالیدم چشامو

 چنده؟ ساعت -

- 9. 

 :گفتم بلند باصدای

 چیییی؟ -
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 :شدوگفت هول

 گفتم؟ بدی چیز -

 :گفتم و شدم بلند جام از

 !کنی بیدارم نیم و8 باید نگفته بهت سارا نکردی؟ بیدارم زودتر چرا -

 .رفت یادم من ولی گفت چرا...چرا -

 ...گیج: زدم داد

 :گفتم و برگشتم که میرفتم حموم سمت داشتم...پریدم پایین ازتخت وسریع

 آمادست؟ که حموم -

 .کردم آمادش خانوم بله -

 سریع...بود،برگشتم شده تمیزومرتب حاال که اتاقم گرم،به آب دوش یه ازگرفتن بعد و حموم رفتم

 خشک سشوار با موهامو و کردم تنم رنگ قرمز پشمی بلیز یه و مشکی جین شلوار یه

 رو در...اومد فرزانه صدای و خورد دراتاقم به ای تقه که میبستم کش با موهامو داشتم...کردم

 :گفت.بازکردم

 .هستند منتظرتون آقاسرمیز.! خانوم -

 :گفتم بهش...برگشت...زدم صداش که بره خواست

 .بده انجام منو کارای شخصا خودش بگو سارا به. میدی انجام رو کتی کارای تو بعد به این از -

 .بگید شما هرچی...خانوم چشم -

 .برو دیگه حاال -

 یه...یستادا دیدنم بود،با نشسته منتظرم میز پشت بهرنگ...رفتم پایین ها ازپله...دورشد ازم سریع

 :بوسیدوگفت دستمو...بود لبش گوشه هم لبخندکج

 .خانومم بخیر صبح -

 کجاست؟ کتایون پس. عزیزم بخیر صبح -
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 .میاد االن... گلم میشه آماده داره -

 اش گونه و رفت بهرنگ سمت...اومد هم کتایون بعد ای دقیقه...نشستم میز راس اون و رفتم

 :گفت.روبوسید

 .ددی بخیر صبح -

 :گفت بهرنگ

 خوابیدی؟ خوب دیشب.دخترم بخیر صبح -

 .نداره حرف عالیه هم اتاقم دکوراسیون...بود عالی ددی آره-

 :وگفت کرد اشاره من به بهرنگ

 .ویدائه کاره -

 :گفت بود شده متوجهم تازه انگار که کتی

 جون؟ ویدا هستی توام! اِ -

 .بله: گفتم و دادم تکون سرمو

 :وگفت نشست صندلی روی

 صورتیم؟ رنگ عاشق من میدونستی کجا از -

 :وگفتم زدم گره بهم دستامو

 .زدم حدس -

 :گفت هیجان با

 .هستی هم باهوش بود درست حدست -

 :وگفتم زدم لبخند

 .دادم انجام وظیفمو -

 :پرسید بهرنگ به رو کتایون
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 !میمونه ما پیش بعد به ازاین جون ویدا! ددی -

 :دادوگفت تکون سرشو بهرنگ

 .ماست ی همه عزیزِ ویدا آره -

 :وگفت بهم روکرد کتایون...پاشیدم صورتش به لبخندی

 .ببینیم ازش میگیرم بعدا...کرده ضبط سارا رو خوندی برامون که آهنگی اون راستی -

 اردبیلی بازی سر بهرنگ و من ازصبحونه بعد...شدیم خوردن صبحونه مشغول و دادم تکون سرمو

 و بود ملب گوشه بهرنگ پیپ...ببینه و روبگرده خونه جای همه تا رفت سیما، همراه وکتایون رفتیم

 رو ماسی...بلندشد بهرنگ گوشی زنگ صدای که کنم شوت رو توپ تا میکردم آماده رو چوب داشتم

 :گفتم زدکه صدا

 .رفتن کتایون همراه سیما عزیزم -

 گبهرن صدای ولی کنم شوتش که بود توپ به  حواسم...داد جواب و رفت گوشیش سمت حرف بی

 ...میومد ناراحت و عصبانی نظر به...ریخت بهم رو تمرکزم

 میرسه؟ کی بعدی محموله پس اه -

 .طرفه کی با میدم نشونش.کرده غلط -

 .کنیم بهترپیدا مشتری تا میکنی انبار هارو جنس بده قیمت زیادی بخواد -

 اونجاست؟؟؟ االن -

 .خدافظ.میام االن منم دار نگهش -

 سریع سپس...اتاقش به بعد و رفت باال طبقه به من به توجه بی...کردم نگاه بهش تعجب با

 :اومدوگفت سمتم...برگشت

 .باش وخودت کتی مواظب...کاردارم میرم من گلم -

 سیدبو لبامو روی و شد خم...گذاشت جیبش داخل و برداشت لبم ازگوشه رو پیپ...زدم پلک بار یه

 سمت و شدم بیلیارد بیخیال...میکردم شک کاراش به داشتم جورایی یه...شدورفت دور ازم سپس

 قصد...داشت قرار سالن وسط هم پیانو و بود شده معمول طبق خونه دکوراسیون حاال...رفتم پیانو
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 که دمبو تمرین مشغول...نگیره ایراد ازم تا کنم تمرین پیانو یکم گالره، ازاومدن قبل تا داشتم

 شتدا سعی هم سیما...میومد سمتم و میزد صدا منو حرص با داشت...روشنیدم کتایون داد صدای

 با...زد بهم سیلی یه و آورد باال دستشو رسید، بهم وقتی...بلندشدم جام از...بگیره تاجلوشو

 :گفت عصبانیت

 بشی؟ من بابای زنِ میخوای حقی چه به تو -

 :گفتم.باشم خونسرد کردم سعی...زدم پلک باعصبانیت و برگردوندم طرفش صورتمو

 داده؟ تحویلت کی رو پرتا و چرت این -

 :کردوگفت اشاره سیما به دست با

 :دادگفت با سپس...این -

 وضعشه؟ چه این...جزمن دارن خبر خونه این تو همه -

 :گفتم کتایون به رو سپس انداختم سیما به وحشتناکی نگاه

 .میده توضیح چیو همه خودش اومد وقتی بهرنگ.باش آروم -

 :وگفت گرفت جلوم تهدید نشونه به دستشو

 .نباشه راست سیما حرفای که نفعته به -

 دهنش تو محکم سیلی یه و رفتم سیما سمت سریع...هارفت پله سمت و گرفت فاصله ازم و

 :گفتم.زدم

 .فوضولیت واسه این -

 :وگفتم زدم صورتش اونطرف هم دیگه سیلی یه

 .خودشیرینیت واسه اینم -

 ...برگشتم اتاقم به و دورشدم ازش وسریع

 دراتاقم به ای تقه که بودم پارچه یک روی طراحی مشغول...برگشتم اتاق به گالره رفتن بعداز

 :گفتم کنم بلند سرمو اینکه خورد،بدون
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 .تو بیا -

 :وگفت اومد اتاق داخل سارا

 .هستند منتظرتون پذیرایی توی آقا! خانوم -

 :پرسیدم...کردم نگاهش و کردم بلند سرمو

 پایینه؟ هم کتایون -

 .صداکنم هم رو ایشون دادن دستور آقا...خانوم نه -

 .خبربده کتی به بعدش دقیقه چند پایین، رفتم من هروقت. خب بسیار -

 ...که گفتن آقا خانوم، اما -

 :زدم داد و کردم قطع حرفشو

 .گفتم من که همین نباشه حرف -

 .چشم: گفت و انداخت پایین سرشو

 .سرکارت برو دیگه حاال خوبه: وگفتم آوردم پایین صدامو

 بلند شنل یه...رفتم آینه سمت و درآوردم چشمم از رو عینکم...رفت و روبست دراتاق حرف بی

 ودب نشسته مبل روی بهرنگ...شدم خارج اتاق از و کردم روپام هام دمپایی...بود تنم رنگ بنفش

 مبل ویر کنارش و رفتم پایین ها پله از...بود کشیدن قلیون مشغول...بود روبروش میز روی وقلیون

 تصور تو رو دودش سپس...زدم پک یه و گرفتم دستش از رو قلیون شلنگ حرف بی...نشستم

 :گفت که زدم دیگه پک یه...کردم فوت بهرنگ

 .پیشمون میاد کتایون االن -

 :وگفتم کردم فوت رو دود

 .میدونم -

 .بگم بهش رو رابطمون میخوام -

 :کردم فوت دوباره و زدم محکمی پک
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 .میدونه -

 کجا؟؟؟ از: پرسید باتعجب

 .گفت بهش سیما -

 :وگفت رسوند بهمون خودشو فورا سیما...زد صدا رو سیما

 بود؟ امری! آقا بله -

 .کردی آسون رو ما کار که ممنونم ازت! سیما -

 :داد ادامه داد با...میکنه دعواش االن میکردم فکر...زدم زل بهرنگ به تعجب با

 .کنی دخالت ما خصوصی زندگی تو نداری حق دیگه -

 یشیطان لبخند یه و انداختم باال واسش ابروهامو...کرد من به نگاه یه بهرنگ به نگاه یه سیما

 :وگفت انداخت پایین سرشو...زدم بهش

 .پرید دهنم از آقا میخوام معذرت -

 :گفتم من بهرنگ، جای به

 .درکارنیست بخششی دیگه وگرنه باشه آخرت بار -

 .خانوم چشم بله -

 :گفت و گرفت ازم رو قلیون بهرنگ...بره که کردم اشاره بهش دست با

 .خودمی عین که میاد خوشم -

 :وگفتم زدم مصنوعی لبخند

 .میرسونه تورو لطف این عزیزم اوه -

 :زدوگفت قلیون به پک یه

 .بشنوه خودم دهن از رو حقیقت کتی بهتره پس -

 .موافقم -
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 :بلندشد سرم پشت از کتایون صدای موقع همین

 .بگه راست سیما که نمیکردم فکرشو -

 :گفت و گذاشت کنار رو قلیون

 اومدی؟ کِی تو! دخترم کتی -

 :ایستادوگفت روبروم سینه به دست...کردم نگاه کتایون به تعجب با

 داشت؟ حقیقت پس -

 .کن گوش بشین! عزیزم کتایون -

 :زد داد

 .شنیدم خودم رو چی همه کنم؟ روگوش چی -

 :ایستادوگفت جلوش بهرنگ

 .کن صحبت درست ویدا با... کتایون -

 :گفت ناباوری با

 عزیزترشده؟؟ دخترت کتی از جون ویدا دیگه حاال -

 :وگفت گرفت بازوهاشو بهرنگ

 .بزنیم حرف بشین کتایون -

 :وگفت کشید حرص با بهرنگ دست از بازوشو

 .نمیشنوم -

 با بهرنگ...برگشت اتاقش به و باالرفت ها پله از...هارفت پله سمت و دورشد ازمون سرعت وبا

 :وگفت نشست مبل روی برگشت کالفگی

 .لجبازبود و دنده یه هم بچگیش از -

 :وگفتم گرفتم دستشو
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 .جان بهرنگ میشه درست -

 :گفت بهش...اومد سمتمون سریع که زد روصدا سیما

 .بیار ودکا بطری یه اتاقم کمد از برو -

 اشتگذ میز روی...برگشت مشروب بطری یه با بعد دقایقی...رفت بهرنگ اتاق سمت سریع سیما

 ارضا...خورد جام یه...ریختم مشروب جام توی براش و کردم باز براش رو بطری در...رفت و

 حالم...ریخت سفیدش پیرهن روی لبش کنار از مشروب...سرکشید و برداشت رو بطری...نشد

 اشودست و زد قهقهه...افتادم روش و کشید دستمو که برم اتاقم به تا شدم بدمیشد،بلند داشت

 شده مست لعنتی...سرکشید باز و برداشت رو بطری دستاش از یکی با...کرد حلقه دورکمرم

 از دست به چمدون کتایون موقع همین...نذاشت که بردارم کمرم دور از دستاشو داشتم سعی...بود

 :وگفت برگشت آخر لحظه...ردشد کنارمون

 .متاسفم برات واقعا -

 بهرنگ...رفت بیرون ازش و رفت در سمت...دید هم توبغل بهرنگ با منو! نمیشد این از بدتر

 رصح با...میزد بهم حالمو داشت دهنش بوی...میکشید بو ولع با و بود برده فرو گردنم تو سرشو

 تلوتلو...بردم زیرزمین سمت و کردم بلندش زحمت با...کشیدم بیرون دستاش ازبین خودمو

 :میگفت لب زیر چیزایی یه و میخورد

 ...منی مال تو...میارم چنگت به -

 :گفتم و دادم هلش استخر تو حرکت یه با

 .میدم نشونت آره؟... توام مال من -

 دراز استخر لبِ و کشید بیرون آب از خودشو شد، هوشیار وقتی موند آب زیر دقیقه چند

 :گفتم بود سرراهم که فریده به و اومدم باال زیرزمین از سریع...کشید

 .زیرزمینه تو... ببر حوله بهرنگ واسه -

 و مکرد عوض خواب لباس با رو لباسم...نداشتم تمرکز هم طراحی واسه دیگه...رفتم اتاقم وسمت

 ...خوابیدم

** 
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 ها لهپ از داشتم...کردم عوض رو لباسام ربعِ یک دوش یه ازگرفتن بعد بیدارشدم ازخواب که صبح

 رمیزس بهرنگ ولی بود آماده صبحونه میز...کشیدم سرک پایین به حال درهمون و میرفتم پایین

 :رسوند بهم خودشو سریع...صدازدم رو سارا و نشستم میز راس رفتم...نبود

 کجاست؟ بهرنگ پس -

 .خانوم کتایون دنبال رفتن زود آقاصبح -

 :گفتم باتعجب

 کجاست؟ کتایون میدونه مگه کتایون؟ دنبال رفت -

 .عموشون پیش رفتن ایشون...خانوم بله -

 نمیشناسم؟ من که کیه عموش عموش؟ -

 .کامیاره اسمش که میدونم فقط... خانوم نمیدونم -

 .برو دیگه تو خب خیلی...کامیار؟؟ -

 امه طراحی روی تا برگشتم اتاقم به ازصبحونه بعد...شدم خوردن صبحونه مشغول...شد دور ازم

 از بیداد دادو صدای که کارمیکردم هام طراحی مهمترین از یکی روی باتمرکز داشتم...کارکنم

 با ایونکت...بازکردم رو دراتاق و بلندشدم ازجام عصبانیت با...کرد پرت کال رو حواسم میومد بیرون

 :گفت می داد با حالیکه در ردشد ازکنارم عصبانیت

 ...برگردم خونه این به نمیخوام من...اه -

- i dont want...shet. 

 یرو بهرنگ...کشیدم سرک پایین به ها پله باالی از...کوبید بهم محکم رو در و رفت اتاقش به

 :گفتو بازکرد ازهم دستاشو دیدنم با...رفتم هاپایین پله از...میکرد دود سیگار و بود داده لم مبل

 !عزیزم ویدای -

 :فتمگ ناراحتی با...چسبوند بهم خودشو و کرد حلقه ام شونه دور دستشو...نشستم کنارش رفتم

 شد؟ ناراحت دستمون از کتی! عزیزم -
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 :کردوگفت فوت صورتم توی رو دودش

 .سرت فدای -

 بود؟ رفته کجا حاال -

 .کامیار پیش بود رفته -

 کیه؟ کامیار -

 :زدوگفت سیگارش به محکمی پک

 .برادرم -

 :وگفتم شدم سینه به دست

 نگفتی؟ بهم و داشتی برادر تو -

 :کردوگفت خاموش سیگاری زیر توی رو سیگارش

 .گفتم که حاال -

 !اینطور که... بله: گفتم حرص با

 :گفت...کرد بلندم و گرفت دستمو

 کنیم؟ بازی شرطی امروز موافقی گلم -

 ای؟ بازی چه -

 :وگفت کرد اشاره بیلیارد میز به

 .بیلیارد...معلومه خب -

 :وگفتم زدم لبخند

 .بدون بازنده خودتو االن از ولی آره -

 :برد،گفت بیلیارد میز سمت و کشید دستمو

 .دید خواهیم -
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 روی دستم و بودم شده خم میز روی...کنم آماده حسابی شوت یه واسه خودمو تا بود من نوبت

 به رو... ایستادم صاف و کردم فراموش رو بازی کامال...اومد سمتمون غرغر با کتایون...بود چوب

 :گفت بهرنگ

 .ندارم تحمل دیگه من ددی -

 :گفت و روگرفت کتایون بازوهای بهرنگ

 خوشگلم؟ دختر شده چی -

 :کردوگفت اشاره من به دست با

 .این جای یا منه جای یا خونه این -

 :گفت بهرنگ

 اون. کناربیای ویدا با بهتره...باشه تامون هرسه جای که هست بزرگ انقدر خونه این عزیزم -

 .بشه همسرم رسما قراره

 :گفت بهرنگ به رو سپس انداخت بهم نگاهی

 .بمونم کامیار پیش بذار پس -

 :زد داد بهرنگ

 بمونی؟ خونش تو تنهایی میخوای...داره تاکار هزار خودش کامیار -

 :کردوگفت نگاه بهرنگ به جسارت با

 .هست هم کامیار جای پس بزرگه خونه این اگه...باشه -

 قهدقی چند بعداز...رفت اتاقش سمت بدو بدو و کشید بهرنگ دستای بین از باحرص بازوهاشو و

 میزش روی رو بیلیارد چوب...شد کارش اتاق وارد و باالرفت ها پله از من، به توجه بی هم بهرنگ

 داشت و بود داده لم صندلی روی میزکارش پشت...رفتم بهرنگ کار اتاق سمت و رهاکردم

 :گفت که برم سمتش خواستم...میخورد مشروب

 .لطفا بذار تنهام -
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 و زانهفر که میشدم رد مهمان اتاق ازکنار داشتم...روبستم اتاق در حرف بی و انداختم پایین سرمو

 :گفتم و گرفتم جلوشونو...کردند سالم و اومدند بیرون ازش فریده

 خبره؟ چه اینجا -

 :گفت فریده

 .کنیم آماده کامیار آقا واسه رو اتاق این تا دادن دستور خانوم کتایون -

 :کردوگفت اشاره سالن ته اتاق به بعد

 .مهمان اتاق میشه اونجا بعد به این از -

 :گفتم آروم و ایستادم سینه به دست

 بشن؟ همیشگی عضو قراره نیستن؟ مهمان دیگه کامیار آقا پس -

 :گفت تعجب با فریده

 گفتید؟ چیزی! خانوم بله -

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .اتاقم بیاره واسم قهوه یه بگو سارا به فقط نه -

 :گفتند باهم هردو

 .خانوم چشم -

 نجرهپ پشت...آورد واسم رو ام قهوه سارا دقیقه چند از بعد...نشستم مبل روی و برگشتم اتاقم به

 که میکردم نگاه زمین روی ی شده آب برفای و حیاط به داشتم...شدم نوشیدن مشغول و ایستادم

 یسوارکار کاله و لباس...اومد بیرون اصطبل از بهرنگ، اسب با کتایون...خورد اصطبل به چشمم

 رو چرمم بلند پالتوی ناگهانی، تصمیم یک با...زد چرخ حیاط دور و شد اسب سوار...بود سرش هم

 اسب اب و شد ام متوجه کتایون...رفتم پشتی حیاط سمت و پوشیدم بافتنی کاله و ها چکمه همراه

 پایین اسب از...فهمید اسبش کردن هدایت از میشد اینو بودو خوبی سوارکار...اومد سمتم

 :اومدوگفت

 اینجا؟ اومدی چرا -
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 :وگفتم کردم پالتوم جیب تو دستامو

 .بزنیم حرف باید -

 لداخ به رو اسب شدم، اصطبل وارد سرش پشت...برد اصطبل سمت و کشید رو اسب افسار بند

 :برگردندوگفت مخصوصش اتاقک

 .بود من اسب این کانادا برم اینکه از قبل -

 :گفتم و کشیدم اسب سر روی گونه نوازش دستمو

 .بود بهش حواسش بهرنگ نبودی تو وقتی تا -

 :کردوگفت نگاه بهم

 .خواستم ازش اینو خودم چون... میدونم -

 :گفتم...دیدم مناسب رو فرصت

 .بشیم هم واسه خوبی دوستای میتونیم ما جان کتی -

 :کردوگفت نگاهم اخم با

 .بگیری رو مرحومم مادر جای نمیتونی تو -

 :گفت میرفت لباس اتاقک سمت که همونطور...گرفت فاصله ازم که بدم رو جوابش خواستم

 .دارم کارت. کنم عوض رو لباسم صبرکن -

 :وگفت اومد سمتم کرده عوض لباس بعد، ای دقیقه...شدم منتظرش و رفتم بیرون اصطبل از

 .بیا من با -

 نروش رو چراغش و بازکرد رو کلبه درِ...عکسهابرد کوچیک کلبه سمت منو که افتادم راه دنبالش

 جدید و قدیمی عکسهای...پُربود شده، قاب عکسهای از کلبه دیوارهای تمام...کرد

 ای چندلحظه...برداشت دیوار روی از اونو و رفت ها قاب ترین قدیمی از یکی سمت...خانوادگی

 :گفت من به رو سپس کرد نگاهش

 !بوده مادرمن این ببین -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

51 

 

 :گفتم...گرفت طرفم به رو قاب

 .میدونم راجبش و دیدم قبال رو مادرت عکس من! عزیزم کتی -

 :دادوگفت نشونم...برداشت رو بود بهرنگ و من عکس که عکس قاب یه

 .پدرمی و تو این -

 :کردوگفت اشاره مادرش عکس قاب به سپس

 هست؟ اون و تو بین تفاوت چقدر حاال...منه مادره اینم -

 ...میخوام من باشم مادرت جای نمیخوام من... تندمیری داری! کتایون -

 :کردوگفت قطع حرفمو

 ثروت؟؟؟ میخوای؟ منو ددی پول! میخوای چی تو چی؟ تو -

 .نیست اینطور -

 :گفت عصبانیت و اخم با

 :میگه که هست انگلیسی المثل ضرب یه -

- where there is muck there is money هست پول هست زباله که جایی. 

 ونگاهم...رفت بیرون کلبه از و شد رد کنارم از سریع و گذاشت سرجاش عکسارو قاب...زد خشکم

 دیوار از اونو حرص با رسیدم، مادرش عکس به تا درآوردم حرکت به دیوار روی کسایع بین

 بیرون قابش از رو عکس و شدم خم...شکست قاب شیشه...کردم پرتش زمین روی و کَندم

 بیرون کلبه از و ریختم زمین روی رو عکس ی الشه و کردم پاره رو عکس حرص با...کشیدم

 !!!!لعنتی لعنتی...اومدم

** 

 !ویدا دیگه بزن اه.... ی ی ی ی سی...الاااا...ی ی ی ی می -

 :وگفتم گذاشتم پیانو های کالوبه روی رو دستام

 .بگو باردیگه یه -
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 .میزنی سُل نت داری نیست می که این...نزن ویدا اه. ی ی ی می...باشه -

 :وگفتم کشیدم عقب رو صندلی

 .نمیزنم دیگه اصال -

 :کردوگفت پوفی گالره

 شده؟ چیزی... نداری تمرکز امروز -

 :وگفتم ایستادم پیانو کنار

 .نیست چیزی نه -

 :پرسیدم ازش...بازکرد رو در و رفت آیفون سمت سریع سارا...دراومد خونه زنگ صدای

 سارا؟ بود کی -

 .داخل میان دارن هستن کامیار آقای -

 :پرسید تعجب با گالره...رفت سارا و دادم لم پیانو به

 کجاست؟ حواست ویدا...کیه؟ کامیار -

 .بینیم می میاد االن نمیدونم -

 فاصله همون از تیزم چشمای با...واردشد هیکلی بلند قد پسر یه و بازشد درخونه موقع همون

 ریخته اش شونه روی رو رنگش مشکی لخت بلند موهای...کردنش آنالیز به کردم شروع

 صورت...برجسته لبهای و کشیده بینی...پرپشت کشیده ابروهای با مشکی متوسط چشمای...بود

 اون از...داشت ای ورزشکاری خیلی بلندوهیکل قد...میرسید نظر به کدر یکم ریش ته با سفیدش

 اخم یه...میداد جِر رو بلیزش داشت دستش های عضله...میموند بادیگاردها مثل که ها هیکل دسته

 مصورت به نگاهی نیم اینکه بدون ردشد ازکنارم تفاوتی بی با...داشت ابروهاش بین کوچیک

 :تموگف زدم بشگن جلوصورتش...بود شده محوش اونم کردم نگاه گالره به گرفت، حرصم...بندازه

 کجاست؟ حواست -

 :دادوگفت تکون سرشو
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 .جا هیچ -

 :گفت تعجب با...بردم استدیو اتاق سمت و کشیدم دستشو

 !اینجا آوردیم چی واسه -

 که سازی آهنگ ببینم...کنیم ضبط رو خوندیم شب اون که آهنگی اون بیا. نت و پیانو بسته دیگه -

 بلدی؟

 .خوندم رو درسش سال 5.معلومه خب! گرفتی کم دست تومنو! بهه: زدوگفت پوزخند

 چطور نمیدونم...شدم آهنگ خوندن مشغول گوش، به هدفون من و نشست ضبط پشت گالره

 ...شد ضبط ولی دراومد

** 

 .هستند منتظرتون اتاقشون داخل آقا! خانوم -

 .پیشش میرم االن خودم من. برو تو -

 .چشم -

 یشدم،م رد کتایون اتاق کنار از داشتم...برم بهرنگ اتاق سمت تا رفتم بیرون اتاقم از...سیمارفت

 :خورد گوشم به صداش که

 .رهدا هواشو خیلی هم ددی. نمیاد ویداخوشم دختره ازاین اصال. نیست خوب حالم. جان کامیار نه -

 .منه با حق معلومه خب کامی! اِ -

 .کردم آماده رو اتاقت واست اینجا. بیار رو الزمت وسایل تمام فردا -

 good night.میبوسمت باشه -

 از زهرو دو میکنم کاری... کامیار آقای دارم برات فکرایی خوب! میکرد صحبت کامیار با داشت پس

 من هب پشت...شدم بهرنگ اتاق وارد میکشیدم، نقشه درحالیکه...برنگردی دیگه و بری خونه این

 باال اش شونه روی تا کمرش روی از دستمو و رفتم سمتش آروم...بود ایستاده پنجره کنار

 :وگفتم زدم لبخند...برگشت و گرفت ازپشت دستمو...کشیدم
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 داشتی؟ کارم عزیزم -

 :بوسیدوگفت دستمو

 .بشینیم بریم -

 زد پک ات چند...کرد روشنش فندک با و برداشت میز روی از رو پیپش...نشستیم مبل روی و رفتیم

 :گفت سپس کرد فوت و

 .میشه اضافه بهمون جدید عضو یه فردا از -

 کی؟؟: وگفتم دادم نشون متعجب خودمو

 .میکنه زندگی باما و میاد اونم کتایون اصرار به. برادرم...کامیار -

 :وگفتم گذاشتم دستش روی دستمو

 .هست جا اونم واسه خونه این ندارم مشکلی من... عزیزم اوه -

 :زدوگفت پیپ به محکمی پک

 .پیشم اومد کامیار امروز -

 .دیدمش... میدونم -

 :کشیدوگفت صورتم روی دستشو

 .میکنی درکم که خوشحالم خیلی -

 :وگفتم زدم ملیحی لبخند

 .میکنی حمایتم تو که خوشحالم منم -

 !من زیبای: گفت سپس...بوسید رو لبم روی شد خم

 :وگفتم بلندشدم

 .چیده واسمون رو شام میز سارا! پائین بریم عزیزم -

 :گفت و گرفت طرفم به قائم دستشو...ایستاد شدوروبروم بلند...میزگذاشت روی رو پیپش
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 .بریم -

 رو ششام فرزانه و نیومد سرمیز کتایون...رفتیم شام واسه هم همراه و پیچیدم بازوش دور دستمو

 اتاقامون به خواب واسه سپس و خوردیم شام دونفری درسکوت همیشه مثل...برد اتاقش داخل

 ...برگشتیم

 ردنتماشاک وی تی و انگورخوردن مشغول...بود پام روی پرازمیوه بشقاب و بودم نشسته مبل روی

 درو رفت آیفون وسمت اومد بیرون آشپزخونه از سریع فریده...دراومد صدا به خونه زنگ که بودم

 :پرسیدم که برمیگشت آشپزخونه به داشت...روبازکرد

 بهرنگه؟! بود کی -

 :ایستادوگفت

 .آوردن رو کامیار آقا وسایل...خانوم نه -

 که کردم اشاره فریده به دست با...افتاد میومد، پایین ها ازپله داشت که کتایون به چشمم

 اچندت...رفت در سمتِ و ردشد ازکنارم تفاوت بی...بلندشدم و گذاشتم میز روی رو بشقاب...بره

 رهاکارگ که کامیار وسایل به و بودم ایستاده سینه به دست...آوردن داخل رو کامیار وسایل کارگر

 صحبت باهم داشتن اومد، داخل کتایون همراه کامیار...میکردم نگاه میبردن، ازکنارم

 :زد داد کارگرها از یکی به رو کتایون درسیدن که من نزدیک...میکردند

 .نبرش اتاق اون! اِ -

 اشتمد تیزبینی با...اومد نزدیکم کامیار...بکنه راهنمایی کارگرها به تا رفت باال ها پله از وسریع

 :زدوگفت پوزخند... میکردم نگاهش

 خانوم؟ ویدا -

 :باغرورگفتم و انداختم باال ابرومو تای یه

 شما؟ و بله -

 :زدوگفت چرخی دورم

 !نشناختی منو که نگو -
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 :وگفتم زدم پوزخند

 !خان کامیار آقای نشناسه شمارو که کیه راستی اوه -

 :ایستادوگفت روبروم دوباره

 .دهنته از تر گنده لقمهِ بهرنگ -

 :وگفتم کردم ظریفی اخم

 .میدونید منو دهن اندازه شما نمیدونستم! اوخ -

 :کردوگفت نگام تحقیر و نفرت با

 !هستی قُماشی چه از معلومه -

 :گفتم خونسردی با

 .بخرم جا یه هیکلتو توو باهاش که دارم انقدر خودم. نیستم گداها قماش از باش مطمئن -

 :گفت مسخرگی با

 .شهرید معروف طراح شما نبود حواسم! آهان -

 :وگفتم کردم نگاهش تحقیر با من اینبار

 .بیکاربودن به داره شرف بودن طراح -

 :خندیدوگفت

 !پرونی می چی یه الکی چرا پس نمیدونی چیزی که تو کوچولو آخه -

 :وگفتم دادم فشار روهم دندونامو

 .نفعته به... بیرون بکشی شیر دهن از کفشتو لنگه بهتره! خان کامیار -

 :وگفت آورد صورتم نزدیک جلو صورتشو و ریزکرد چشماشو

 شیری؟ ماده اون تو یعنی -

 :وگفتم زدم پلک تفاوتی بی با
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 .آره کن فرض -

 :گفت پوزخند با

 سیک نمیاد خوشم هیچ...کنی رعایت وکتی من با فاصلتو خونه این تو بهتره! شیر ماده خانوم -

 .کنه اذیت رو کتایون

 و انداخت بهم نگاهی اخم با...صدازد رو کامیار ها پله باالی از کتایون که بدم جوابشو خواستم

 ولی کردمی نگاهم داشت اونم...کردم نگاه بود ایستاده ها پله باال که کتایون به...رفت کتایون سمت

 تمش دستمو...رفتند کامیار اتاق سمت هردو کامیار و کتایون...فهمید چیزی نگاهش از نمیشد

 ...میدم نشونت! کامیار طرفی کی با میدم نشونت...کوبیدم مبل روی و کردم

** 

 هب و کردم روشن رو تخت کنار آباژور بود تاریک جا همه...کردم نگاه اطراف به و کردم باز چشمامو

 ابیخو بی چرا نمیدونم...نشستم سرجام و شدم بلند...بود شب نصف نیم و 2...کردم نگاه ساعت

 املک آسمون، توی ماه...ایستادم پنجره لبِ رفتم و کردم تنم رو خوابم لباس شنل! بود زده سرم به

 ونچ نبود بهرنگ! مرد یه سایه...دیدم درختا بین رو نفر یه سایه...دوختم حیاط به نگاهمو...بود

 روی قائم دستامو...بود کامیار حتما پس...باشه بیرون سرما تو شبا نصف نداشت عادت اون

 مشغول و بود پوشیده بلندی بارونی...پدیدارشد بلندش قامت...زدم زل بیرون به و گذاشتم بازوهام

 به ونگاهش که بودم دوخته چشم بهش...نظیربود بی هیکلش و قد...بود پشتی حیاط تو زدن قدم

 وهم داشتیم خونسردانه...شد متوجهم اتاقم روشن چراغ از کنم فکر...دوخت من به بعد و پنجره

 ایهس...مردعجیب این...بود جالب واسم میکرد بیداد چشماش تو  که کاذبی غرور...میکردیم نگاه

 یا بارونی...میزد قدم حیاط تو شب اینموقع که بود زده اونم سر به خوابی بی حتما...زدَش شب ی

 اونو...ازش تعریف حتی...نبود دلچسب هیچیش من برای اما بود کرده العادش فوق بود پوشیده که

 اشنگ باال از من...پایین اون...باال من...بود من به چشماش هنوز!...باید...میکردم دور خودم از باید

 اخمش اون...مغروربود خیلی...میدونست من باالتراز خودشو حتی پایین اون از اون و میکردم

 لرزه به آدمو وجود تاعمق نگاهش...بود عجیب برام درخشید می شب تو که چشماش برق...و

 رازد تخت روی و برگشتم بهش توجه بی...کنم نگاش نمیتونستم دیگه...نه منو اما مینداخت

 ...کشیدم

** 
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 کجاست؟ بهرنگ -

 :گفت تابچینه میگذاشت میز روروی صبحانه سینی درحالیکه سارا

 .کامیار آقا با هستن باشگاه داخل ایشون-

 عوض مشکی شرتکِ و قرمز تنه نیم یه روبا لباسم و برگشتم اتاقم به ناگهانی تصمیم یک با

 تنهباال با بهرنگ...رفتم باشگاه سمت و کردم تنم هم بلند سفید شرت سویی یه روش...کردم

 اشگاهب ته کامیارهم...اومد سمتم و پایین تردمیل از بادیدنم... دویید می داشت تِرِدمیل روی برهنه

 ازدستگاه یکی ومنوسمت بوسید و دستموگرفت بهرنگ...بود بادستگاه زدن دمبل مشغول

 نمایان وشرتک تاپ داخل هیکلم تمام درآوردم رو شرت سویی دورشد ازم وقتی...هابرد

 شمایچ و باتعجب کامیاربادیدنم...رفتم کامیاربود نزدیک که ها ازدستگاه یکی سمت ازقصد...شد

 لمشغو بهش توجه بی...افتاد ازدستش دمبل و کرد نگاه هیکلم بعدبه و صورتم به گشادشده

 دستش هم شرتم سویی اومد سمتم باعصبانیت که دیدم رو بهرنگ آینه از...شدم زدن پروانه

 :گفتم و زدم لبخندمصنوعی...بود

 شده؟ چیزی عزیزم-

 اهدستگ ازروی...کرد بود زده پرتی حواس به خودشو که کامیار به نگاهی سپس من به نگاهی اول

 ودوباره کردم بهش ای غره چشم...دورشد بعدازم کرد روتنم شرت سویی وخودش کرد بلندم

 زا بلندشد ازجاش کامیارهم بعدازچنددقیقه...شدم بود خوب بازوهام واسه که زدن پروانه مشغول

 مسمت بهرنگ بعدازرفتنش...رفت زدو پوزخندصدادار یه...کردم نگاه بهش بود بهم نگاهش آینه

 :وگفت اومد

 .آمادست صبحونه میز بریم؟ گلم-

 :وگفتم زدم مصنوعی لبخند

 .حتما آره-

 و انداخت گردنش روی رو گیرش عرق حوله بهرنگ...نکشید طول هم ربع یک کردنم ورزش کل

 لیو بودند باهامون سرمیز هم کامیاروکتایون تعجب درکمال...رفتیم میزصبحونه سمت هم همراه

 :توگف روکردبهم بهرنگ بعدازصبحونه... خوردیم رو صبحونه درسکوت...نمیزدن حرفی هیچکدوم

 .دارم صحبت باهات اتاقم بریم جان ویدا-
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 :وگفتم کردم روپاک دهنم دور دستمال با

 .البته-

 فتر بهرنگ...میکردند نگاه بهمون باتعجب کتایون و بااخم کامیار...بلندشدیم ازجامون هم همراه

 :دادوگفت لم مبل روی

 .کنی انتخاب واسم تو رو لباسام امروز دارم دوست-

 خبره؟ چه امروز مگه-

 .دارم تهران های گنده ازکله باچندتا قرارمهمی-

 شدهکار ی یقه سفیدکه پیراهن همراه مدادی نوک شلوار و کت دست یه...رفتم کمدلباساش سمت

 :فتموگ گذاشتم مبل روی رو اونا...کشیدم بیرون وسفید مشکی راه راه کراواتِ با داشت مشکی ی

 .من ی سلیقه اینم-

 :گفت.شدیم توچشم چشم... ایستاد روبروم بلندشدو

 .دارم قبولت-

 :وگفتم زدم کمرنگی لبخند

 .میدونم-

 :تبوسیدوگف رو شکمم روی زد زانو...بازکرد اونوتانصفه و برد شرتم سویی زیپ سمت دستشو

 بودی؟ کرده پنهون ازم رو زیباییت اینهمه تااالن چرا-

 :گفتم... کردم بلندش و دستشوگرفتم

 .وقتش به فقط  توئه ماله زیبایی اینهمه عزیزم-

 .منتظرشم: زدوگفت پلک

 کِی؟ پس-

 کِی؟؟ چی-
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 میشه؟؟ رسمی ازدواجمون کِی -

 :کشیدوگفت بیرون ازدستم دستشو

 .بده فرصت بهم. وارداتم کارای فعالدرگیر-

 چی؟ کتایون پس -

 :گفت آشکاری کالفگی با بردو موهاش بین دستشو

 .کنه راضیش تا اینجاست همین واسه کامیار که میبینی-

 جایز رو بیشتر موندن...کنه عوض تا برداشت مبل روی از رو لباسا...دادم تکون سرمو

 اقدرات به ای تقه که بود گذشته بهرنگ رفتن از ساعت چند...رفتم خودم اتاق سمت...ندونستم

 :اومد سارا صدای سرش پشت و خورد

 هستید؟؟ خانوم-

 :وگفتم کردم پوفی

 .بیاتو-

 :گفت...اومد داخل و بازکرد رو در

 .اومده پُستچی-

 ...چه من به: زدم داد

 :گفت و زیرانداخت سرشو

 .آورده نامه یه شما واسه آخه-

 هک برم در سمت خواستم...رفتم پایین ها پله از و شدم خارج ازاتاق سریع!باشه چی میزدم حدس

 :زدم داد.داشتم کم همینو...سبزشد جلوم کامیار

 !سارا...سارا-

 :رسوندوگفت بهم خودشو سریع

 ?خانوم بله-
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 کو؟؟ پستچی پس-

 :گفت...آورد سمتم و میزبرداشت روی از رو ای بسته

 .دادورفت اینو-

 :اومدوگفت کامیارسمتم...کردم بازش و کشیدم ازدستش روباحرص پاکت

 احضاریَست؟؟...میده طالقت داره داداشم که میبینم...مبارکه-

 :وگفتم فشاردادم هم روی دندونامو باحرص

 .بده طالق که نکردیم ازدواج هنوز-

 :وگفتم گرفتم سمتش رو کاغذ سپس

 .قرارداده!... ببین-

 :زدوگفت پوزخندی

 .مبارکه اونم پس! اِ-

 در...نمیدم رو اجازه این بهش ولی!حرصمودربیاره چجوری بلدبود خوب...مغرور خودخواه پسره

 :وگفتم رفتم فرو خودم یخی قالبِ

 .نیست ای تازه چیز اینکه ولی ممنون-

 بهم اعصابم شایان شرکت شده عوض قوانین باخوندن...دورشد ازم دادو سرشوتکون

 :اومد زن یه صدای...روگرفتم شرکتش شماره و برداشتم رو تلفن فوری...ریخت

 !بفرمایید بله-

 شایان؟ شرکت سالم-

 داشتید؟ کاری بله-

 :گفتم باحرص

 .شرکت طراح ویداهستم من! سرکارخانوم-
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 .هستم جدیدشرکت منشی من ویدا خانوم -

 .شایان دفتر کن وصل گوشیو جدیدشرکت؛ منشی خانوم: گفتم باطعنه

 درضمن...میکنن اداره رو شرکت شریکشون و دادن استعفا شرکت از شایان آقای متاسفانه-

 .نمک هماهنگ رئیس آقای با باید دارید مشکلی اگه. فرستادیم واستون جدیدرو قوانین و قرارداد

 به سریع...میکنم خراب رئیست و سرخودت تو رو شرکت اون...کردم قطع رو گوشی حرص با

 خونه از هرنگب ماشین با و کردم عوض بافتنی شال و شکالتی پالتوی یه با لباسمو و برگشتم اتاقم

 نمک حفظ رو خودم خونسردی کردم سعی...شدم پیاده ماشین از رسیدم که شرکت به...بیرون زدم

 :گفت دیدنم با بود دخترجوون یه که منشی...شدم واردشرکت و

 خانوم؟ ویدا-

 .دارم کارش بگو شرکت رئیس به بله-

 :وگفت چشمام تو زد زل

 دارید؟ قبلی وقت-

 :گفتم و کوبیدم میزش روی باحرص و درآوردم کیفم داخل از رو قرارداد

 تدس هام توطراحی نمیدم اجازه من...تغییردادن؟ را قوانین حقی چه به!چی یعنی میگه؟ چی این-

 .کنن عوض رو پارچه یانوع ببرن

 :بلندشدوگفت جاش از

 .داره قانون اینجا... دادنزنید-

 باشی؟ مؤدب انقدر که میگیری چقدرپول! اِ: گفتم و زدم پوزخند

 .لطفا بشینید: گفت آرومی با

 :گفتم باعصبانیت

 .زود... بده بهم االن همین استعفانامه فرم یه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

63 

 

 تمام و میزبرداشتم روی از رو خودکار...گذاشت جلوم استعفا فرم یه میز کشوی داخل از شد خم

 شپشتموبه...کردم پرت صورتش تو رو فُرم سپس...امضاکردم رو زیرش و نوشتم رو مشخصاتم

 پس...ایستادن گر نظاره شرکت در جلو مردم و کارگرها از زیادی جمعیت دیدم که برم که کردم

 اب...نبود مهم واسم! درک به...میرسه همه گوش به دیگه ساعت چند تا استعفا این اخبار حتما

 دمش ماشین سوار بدم جواب سوالهاشون و کنجکاوی به اینکه بدون و ردشدم کنارشون از عجله

 ...برگشتم خونه به و

** 

 شده ریخته زمین کفِ شده پاره و مچاله های هاوروزنامه ومجله بودم نشسته مبل روی

 مه بهرنگ چندروزه یهویی خبرمسافرت حتی خوردبودکه انقدراعصابم پیش تاچندساعت...بود

 هاومجله روزنامه توهمه بودم شده خم میزمنشی روی درحالیکه عکسم...نبود مهم واسم

 :بود نوشته جمله یه زیرش... بودن فرستاده هدیه واسم رقیبام بودکه هامنتشرشده

 ...میدهم استعفا من ببرن دست هام توطراحی نمیدهم اجازه من: میگوید معروف طراح ویدا-

 خونه هب نگاهی...کردند حفظ باهام فاصلشونو وضعم بادیدن کامیارهم و کتایون!بدترازاین شایعه

 وت گذاشتن همه...نداشت کارم به کاری هیچکی...بنظرتنهامیومدم...تنهابودم من...انداختم بزرگ

 حسش نداشتم دوست اما...بود داده دست بهم شکست حسِ...حالی؟ چه ولی..باشم خودم حال

 این رمبذا نباید...بیارم بدست شهرتمو باید دوباره من...باشه زودگذر حس یه فقط باید این...کنم

 خوندن آهنگ واسه دلم... پیانوافتاد به چشمم...نباید...بزنه چنگ شهرتم دامنِ به ها شایعه

 و منشست صندلی روی پیانو پشت...نمیومد که بود چندروزی هم گالره...بود شده تنگ ونواختن

 :خوندم و نواختم پس...وبخونم تصورکنم ذهنم روتو آهنگی کردم سعی

 ازدست نره فرصت این که کن حاالنوازش منو-

 زیباهست احساس این که باره آخرین این شاید-

 کردم تب حاالکه همین کن منوحاالنوازش-

 توبرگردم دنیای شایدبه کنی لمسم اگه-

 نیست کارسختی باشی بودتو عاشق میشه هنوزم-

 نیست وقتی دیگه اگرچه باش مرزبامن بدون-
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 میشینه غصه توچشمات رفتن دم این نبینم-

 همینه قسمت میدونم اشکاتومیبوسم همه-

 خستم زندگی ازاین که خوندی من توازچشمای-

 نمیترسم هم ازمرگ که آرومم اونقدر کنارت-

 آتیشه تو انگارتودستای ولی سرده تنم-

 میشه تموم قصه این و پلکامومیبندی خودت-

 نیست کارسختی بودتوباشی عاشق میشه هنوزم-

 نیست وقتی دیگه اگرچه باش مرزبامن بدون-

 میشینه غصه توچشمات رفتن دم این نبینم-

 همینه قسمت میدونم اشکاتومیبوسم همه-

 :اومدوگفت نزدیکم...دیدم سرم پشت رو کامیار و برگردوندم سرمو دست باصدای

 .خوندی دل ازته و داری قشنگی صدای کنم بایداعتراف-

 :گفتم و پوزخندزدم

 .میدونم-

 :پرسیدم و کردم نگاه دورواطراف به سپس

 کجاست؟ کتی پس-

 .بردمش خودم. ..دوستش خونه رفت-

 کاغذ اونهمه بین اونجا نمیتونستم که بودم حوصله بی انقدر...بلندشدم ازجام و دادم سرموتکون

 اتاقم به درهم افکارِ اون کامیارو به توجه بی...بمونم زدند می داد رو بد خبر هرکدوم که شده پاره

 ...برگشتم

** 
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 تو ماستعفا خبر که بود بازخوب...بودم تبلیغات ی مجله زدن ورق ومشغول بودم نشسته مبل روی

 :کرد جلب نظرمو تبلیغات از یکی...بود نشده پخش مجله این

 ترین ای وحرفه ترین محبوب با...بگیرید یاد و آموزش رو خود موردعالقه رقص ماه یک طی-

 کی این... ماه یک طی قیمت ترین مناسب با خصوصی رقص آموزش...علوی خانوم سرکار رقاص

 !فرصت نه است شانس

 واسه و دادم استعفا حاالکه...فکرکردم یکم...بود گذاشته هم ایمیل آدرس و تلفن شماره پایینش

 فرصت ماه یک...کنم سرگرم موزیک و رقص با خودمو بود بهتر کنارگذاشتم رو طراحی مدت یه

 زنگ علوی خانوم به و برداشتم میز روی از رو گوشیم...بود تفریح و استراحت واسه خوبی

 از دبع...بده آموزش بهم و بیاد پیشم خصوصی رقص واسه تا گذاشتم قرار باهاش فردا برای...زدم

 آشپزخونه به خواستم و بلندشدم جام از...بود شب نیم و9...کردم نگاه ساعت تماس؛به کردن قطع

 داخل...شنیدم رو کامیار صدای که بیاره اتاقم به دیگه ساعت نیم روواسه شامم سارا که سربزنم

 :نومبش بهتر تاصداشو تیزکردم گوشامو...بود کردن صحبت تلفن مشغول من به پشت سالن

 .سرمیزنم اداره به فردا-

 سرزدی؟؟ خونَم به-

 .هستم برادرم خونه...نمیرم خودم خونه دیگه من: خندید

 .خبربدی زودتر میتونستی داشتی که تلفن اما لطفت از ممنون-

 .بای میبینمت فردا نه-

 به قدم به قدم...رفت اتاقش به...بود نشده بودم ایستاده اتاقم در جلو که من متوجه هنوزهم

 ازب رو آب تازه بود معلوم...میومد آب شرشر صدای...چسبوندم دَر به وگوشمو شدم نزدیک اتاقش

 سرمو قایمکی...کردم بازش آروم و بردم در دستگیره سمت دستمو...کنه حموم داره وقصد کرده

 رو در رومٰ آ و رفتم اتاق داخل...بود حموم بود؛داخل درست حدسم...کشیدم سرک و بردم داخل

 و تاریک...داشت تاریکی اتاق...بود مشکی دست یک وسایل با اتاق یه روم پیش...بستم

 هک بود جالب واسم...بود رنگ قرمز که بود بُکس کیسه تنها فقط...خودش مثل درست...عجیب

 عجیب به که میشد دستگیرم مغرور پسر این از جالب چیز یه هردقیقه...میکنه کار هم بُکس

 با خودش از بزرگ عکس یه کنارش و بود دیوار روی هم دارت یه...بردم می پی بودنش
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 هاش شونه روی و بلندبود موهاش هم عکس توی...مشکی شلوار و کت و مشکی تصویرزمینه

 دو و بود ادکلن و عطر کلکسیون تختش کنار میز روی...داشت لَختی و قشنگ موهای...بود ریخته

 و بازکردم ودَرِشو برداشتم رو هاش ادکلن از یکی...داراش مارک از تراش ریش نوع

 و...غرورش به...اتاقش این به...میومد هم خودش به حتی بو اون...داشت محشری بوی...بوکشیدم

 سمت و گذاشتم روسرجاش ادکلن...بود شَنِل اسمش خوندم روشو...خودخواهش شخصیت به

 متوجهم و بشنوه رو صدا میترسیدم اما بزنم بهش مشت چندتا داشتم دوست...رفتم بُکس کیسه

 ردم یه...بود خاص مردِ یه نمونهِ کامیار...دوختم عکسش به چشممو و کشیدم روش دستمو...بشه

 حتی...اتاقش سیاه رنگ...میداد جلوه جذاب واسم اونو کنارهم غرورش و اخم...نیافتنی دست

 یدهکش کمرم روی که دستی حس با...بشناسمش داشتم دوست خیلی...بود سیاه هم روتختیش

 با اون...بود کمرم روی دستش بود؛هنوز روبروم دقیقا کامیار...برگشتم سریع و شدم شوکه شد

 نهت پایین که بود حوله یه فقط تنش...میکردم نگاهش شده گشاد چشمای با من و تعجب و اخم

 :فتگ همیشگیش اخم با...بود روبروم عضالنیش هیکل با برهنه باالتنه با و بود پوشونده رو اش

 میکردی؟ چیکار اینجا تو-

 حموم از کِی نبود حواسم...میکردم نگاهش شده درشت چشمای با داشتم فقط و بودم شده الل

 :وگفت داد فشار کمرمو!...اومد

 نگفتی؟-

 :اومد اتاق در پشت از فریده صدای که بدم جوابشو خواستم و دادم تکون دهنمو

 هستید؟؟ کامیار آقا-

 دهفری اینکه از قبل...خونسردی با کامیار و وحشت با من...شد کشیده در سمتِ به نگاهمون هردو

 :گفت سریع بیاد اتاق داخل

 .میکنم عوض لباس دارم... داخل نیا آره-

 .نبودن ولی رفتیم هم خانوم اتاق دم... بیارید تشریف چیدیم رو شام میز کامیار آقا-

 :بلندگفت صدای با میکرد نگاه بهم حالیکه در کردم؛اونم نگاه کامیار به

 .بیار اتاقم داخل رو شامم نیستن هم بهرنگ و کتایون-
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 .آقا چشم-

 همون چشماش تو...بود هم به نگاهمون هنوز...داد رفتنش از نشون کفشش های پاشنه صدای

 نگاهش از چشم نمیتونستم...خاص و عجیب...بود عجیب هم نگاهش برقِ اون حتی...بود برق

 و کشید کمرمو محکم دستاش با  برم، در سمت و بگیرم فاصله ازش خواستم تا ولی بگیرم

 :گفت گوشم دم و کرد خم سرشو...خوردم بهش محکم ازپشت

 !باشه خوبی کار دیگران اتاق تو فوضولی نمیکنی فکر-

 :گفتم حرص با و کردم تقال...بود پیچیده کمرم دور محکم دستاشو

 .برم بذار کن ولم-

 :گفت سپس... بوکشید و کرد فرو موهام تو سرشو

 کنه؟ ازدواج باهات حاضره میکنه؟بازم چیکار ببینه وضع این با رو منوتو بهرنگ اگه فکرمیکنی-

 مرد یه اونم باالخره...میشد تر حریص دید می که کردنمو تقال اما...شدم شوکه حرفش از

 کمرم دور از دستاشو...زدم پهلوش به محکم ازپشت آرنجمو...شدم وارد ای دیگه درِ از پس...بود

 :گفتم عصبانیت با و چرخیدم طرفش...گذاشت پهلوش روی و کرد باز

 .ای دیوونه یه تو-

 ینیس با فریده که میرفتم خودم اتاق سمت داشتم...شدم خارج اتاقش از و رفتم در سمت وسریع

 :گفت و سبزشد جلوم شام

 ...یا بیارم اتاق داخل واستون رو شامتون خانوم-

 اتشمحتوی تمام و سینی که زیردستش زدم حرص با که بودم عصبانی انقدر...کردم قطع حرفشو

 :زدم داد...شد پرت زمین روی بدی صدای با

 .نشید مزاحم... نمیخورم شام من-

 کامیار اتاق به نگاهم...برداره رو زمین ی شده ریخته غذای و بشقاب های خُرده تا شد خم فریده

 تادهایس مسخره پوزخند یه با سینه به دست در جلوِ بدنش دور حوله همون با کامیار...شد کشیده

 سبرعک جامون انگار...برگشتم اتاقم به و رفتم بهش ای غره چشم حرص با...میکرد نگاهم و بود
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 خونه این از و کنم کنسل رو بهرنگ با ازدواج تا میکرد ترغیبم داشت که بود اون...بود شده

 خاص و تک و عجیب همچیزش که هم هرچقدر...نمیرسه هدفش به اون...نمیذارم دیگه ولی...برم

 ...میکنم تبدیل گریه به پوزخندشو اون...بگیره بازی به منو نگاهاش با نمیتونه اما باشه

** 

 .دارید مهمون خانوم-

 .اتاقم کن راهنماییش-

 .چشم-

 کیمش ساپورت با مشکی بلند وجلیقه بلیزسفید یه...کردم نگاه آینه داخل خودمو...سارارفت

 خورد؛سمت دراتاق به ای تقه...بودم کرده رها آزاد هام شونه روی روهم موهام...بودم پوشیده

 داخل کردم دعوتش...بود میخورد ساله28-27تقریبا دخترکه یه روم پیش...کردم وبازش دررفتم

 :اومد اتاق

 .علوی خانوم اومدین خوش خیلی-

 .ویداجان خوشبختم آشناییت از عزیزم مرسی-

 !میشناسید منو خوبه: گفتم و لبخندزدم

 .میشناسن شمارو همه بله-

 .میدونم-

 :گفتم...گذاشت مبل روی رو کیفش

 ...قهوه... چای دارید؟ میل چیزی-

 :وگفت کرد حرفموقطع

 .بزنیم حرف رقص بیاراجب...ندارم میل ممنون نه-

 :وگفتم انداختم پام روی رو پام و نشستم روبروئیش مبل روی

 .علوی خانوم دیدم مجله تو رو تبلیغتون من-
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 .صداکن اِلی منو...عزیزم باهام باش راحت-

 .جان الی باشه: گفتم و لبخندزدم

 داری؟ عالقه رقصی چه به عزیزم خب-

 .نیست وقتش ولی آشنابشم رقصها انواع با دارم دوست...راستش...خب-

 :دادوگفت تکون سرشو

 چیه؟ اولت انتخاب ولی... میفهمم-

 .سوپرایزکنم رو همه دارم دوس برگزارمیشه ازدواجم مراسم بزودی باشه خودمون بین راستش-

 :خندیدوگفت

 ههم همسرت همراه مراسم روز که بدم آموزش بهت رو تانگو رقص ماه یک تو میتونم...عالیه این-

 .سوپرایزکنی رو

 :گفتم سریع

 .کنم غافلگیرش میخوام....بوببره قضیه این از هم همسرم نمیخوام...نه نه-

 تو به هارو تکنیک ی همه من صورت اون در چون توئه با هم اون به آموزش وظیفه اینطوری خب-

 .اون به خالصه بطور عروسی روز تو و یادمیدم

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .ماسپانیش رقص عاشق من چون...باشه هم اسپانیش رقص تانگو بین دارم دوست فقط عالیه-

 .حتما: دادوگفت تکون سرشو

 :گفت بهم خدافظی موقع...داد آموزش بهم رو تانگو رقص اصول بیشتر ونصف

 کیه؟ خوشبخت داماد این حاال-

 :وگفتم زدم مصنوعی لبخند

 .میفهمید خودتون بزودی-
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 فیحر بعدا تا کردم معرفی بقیه و سارا به دوستام از یکی بعنوان رو اِلی...کردورفت خدافظی ازم

 :اومدوگفت سمتم سارا که برگردم اتاقم به خواستم...نباشه پشتم

 .آوردند تشریف موسیقیتون استاد-

 .داخل بیاد بگو: وگفتم کردم پوفی

 باهم داشتن...اومدن داخل باهم وکامیار گالره...دادم تکیه پیانو به...کرد بازش و رفت در سمت

 :بلندگفت و اومد سمتم کامیار؛گالره با ازخدافظی بعد...میکردند صحبت

 .بود شده تنگ برات دلم.جونم دنیا سالم-

 .ویدا نه دنیا! دیوونه... تر یواش هیس-

 :گفتم و کردم نگاه گالره به باحرص...ردشد ازکنارم و کرد نگاهم اش مسخره پوزخند با کامیار

 یداو اسم به منو جا همه و صدانکنی؟اینجا دنیا منو بگم چندبار!داری نگه زبونتو اون میری می-

 .میشناسن

 .کنی فرار خودت واقعی ازهویت نمیتونی کنی هرکاری...دنیایی تو عزیزم ولی-

 .بروبابا-

 :لبخندگفت با و پیانو پشت صندلی روی نشست

 !ها پسرخوبیه کامیارهم این-

 .تو یکی خوبه اون یکی....خوبه آره هه هه هه: گفتم بامسخرگی

 :خندیدوگفت

 .باحاله...اومد خوشم ازش خیلی ولی درهمودیدیم دمِ...  میگم جدی دارم نه-

 :گفتم باخونسردی

 .کردم تمرین کم منم نبودی مدت یه.کنیم تمرین بیا...بیخیال-

 و شدیدکردم خستگی رفت؛احساس اینکه از بعد...شدیم تمرین مشغول دادو تکون سرشو

 سافرتبعدازم...اومد بیرون آشپزخونه از سریع سیما...خورد زنگ فنتل که برگردم اتاقم به خواستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

71 

 

 لفنت سمت...بود بهرنگ شخصی خدمتکار اون چون میدادم حق البته...بودمش دیده کمتر بهرنگ

 :دادم جواب...سرکارش برگرده که کردم اشاره سیما به و رفتم

 !بفرمایید بله-

 :اومد خط ازپشت بهرنگ صدای

 تویی؟ جان ویدا سالم-

 کجارفتی؟ تو عزیزم بهرنگ... آره-

 .اومدشایدتافردابرگردم پیش کاری مسافرت یه واسم گلم-

 .نگفتی بهم که بدی خیلی-

 .شد یهویی.ببخش...نازم ویدای...گلم-

 .باشه: گفتم باخونسردی

 دادی؟ استعفا شایان ازشرکت-

 رسیده؟ بهت تازه خبرش آره: گفتم و کردم فوت نفسمو

 .بگیرم تماس باهات نشد وقت.میدونستم من.عزیزم نه-

 .نیست مشکلی باشه-

 .میکنیم صحبت راجبش مفصل خونه برگشتم وقتی-

 .خدافظ.برس کارت به عزیزم باشه-

 هک دیدم رو کتایون پله راه تو...افتادم راه اتاقم سمت و گذاشتم رو تلفن و کردم قطع رو تماس

 :پرسیدم...ایستاد رسید که میومد؛بهم پایین ها ازپله داشت

 برگشتی؟ دوستت ازخونه کِی-

 :وگفت کرد فوت نفسشو باحرص

 .توچه به-
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 :گفت کتی روبه و کرد نگاهم اخم با.اومد سمتون هم کامیار...کردم نگاهش چپ چپ

 کتی؟ شده چیزی-

 :کردوگفت نگاهم حرص با کتایون

 .سابق مسئله همون نه-

 :گفت من روبه بعد

 زد؟ زنگ بهت ددی-

 :کامیارگفت به رو...دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 .شده تنگ براش دلم... بزنم جولیا به زنگ یه میرم من-

 :گفت اخمش همون با کامیار...گرفت فاصله ازمون دادوکتی تکون کامیارسرشو

 نگرفتی؟ جدی رو اخطارم انگار-

 :گفتم خونسردی با

 .ندن بهت زرد کارتِ که باشه خودت به حواست بهتره...بهم بدی اخطار که نکردم کاربدی من-

 :خندیدوگفت

 !بازنده کی برندست کی دید خواهیم-

 .دید خواهیم: باپوزخندگفتم

 ...برگشتم اتاقم به و

** 

 زیرزمین سقف به...موندم معلق آب روی و کردم شُل آب روی خستمو وقفه؛بدن بی شنای بخاطر

 پاشنه صدای...همینطور هم پاهام بود آب روی بدنم دوطرف شل دستام و بودم زده زل

 هک سپردم دل آب آرومیِ به و بستم چشامو...آورده تازه لباس واسم که بود سارا حتما...پاشنیدم

 قیافه اب...نشستم استخر لبه و بیرون کشیدم استخر آب از خودمو...پروند جام از منو کامیار صدای

 خودم وضع یاد لحظه یه...بود ایستاده روبروم خالخالی مشکی شرتکِ یه با جانب به حق ای
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 اومد کامیار...کردم تنم و رفتم ام حوله سمت به سرعت به...بود تنم توری زیر لباس فقط...افتادم

 :گفت و سرم پشت

 میگردی؟ جوره همه که خونه این تو تنهایی میکنی خیال-

 .نیست مربوط تو به اونش -

 :آوردوگفت صورتم نزدیک صورتشو

 .بدم خودت و خودم دست کار که نکن کاری-

 بکنی؟ میخوای غلطی چه مثال: گفتم باحرص

 ندستشوپایی...اومد ها پله راه از کتایون صدای که کنه کاری خواست بردو ام حوله سمت دستشو

 :گفتم و دادم فشار روهم دندونامو...برم که کرد اشاره بهم اخم با و انداخت

 .میرسیم هم به-

 .حتما: زدوگفت پوزخندصداداری

 سمت...بره کتایون تا شدم قایم رختکن پشت منم...رفت استخر سمت و شد دور ازم وسریع

 رنگ...ندید منو که آوردم شانس...کرد عوض رنگ قرمز مایوی یه با لباسشو و اومد رختکن

 ارنجین که من برعکسِ...میداد نشون محشر هیکلشو مایوش قرمزیِ و بود سفید خیلی پوستش

 اقمات به و اومدم باال زیرزمین از سریع کتایون رفتن از بعد...نمیخورد بهم رنگی هر و بودم رنگ

 شلوارک گشادو مردونه بلیز یه با لباسمو داد؛سریع بهم خبرشو سارا که بهرنگ برگشتن با...رفتم

 کردن دود سیگار مشغول بودو نشسته مبل روی بهرنگ...رفتم پایین سالن به و کردم عوض

 :کشیدوگفت دستم روی دستاشو...گرفتم چشاشو دست با پشت از...بود

 تویی؟ عزیزم...ویدا-

 :گفتم... نشوند خودش کنار مبل روی منو و کشید دستمو...برداشتم دستامو و خندیدم

 .عزیزم سفربخیر-

 :کردوگفت خاموش جاسیگاری تو سیگارشو

 کجان؟ کامیار و کتایون...گلم ممنون-
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 .باشن استخر تو میکنم فکر-

 :گفت و انداخت ام شونه دور دستشو

 .بود شده تنگ برات دلم-

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 .عزیزم ممنون-

 دادی؟ استعفا چرا!شد چی شایان شرکت با قراردادت-

 :گفتم و کردم اخم

 هدیگ خودش که وضع اون با داشت توقع...کرد پست واسم و کرد تنظیم نظرمن بدون رو قرارداد-

 .کنم کار شرکت با نیست رئیس

 .نیست مهم... عزیزم نداره عیبی-

 :وگفتم انداختم باال شونه

 .استراحت واسه فرصت یه اینم...آره-

 بهرنگ سمت هیجان با کتی...اومدن سمتمون تن به حوله کامیار و کتایون موقع درهمین

 :اومدوگفت

 بودی؟ کجا! ددی-

 :بوسیدوگفت رو کتایون گونه بهرنگ

 .دخترگلم بودم کاری مسافرت-

 :گفت کامیار به رو سپس

 کامیار؟ خوبی تو-

 :وگفتم گرفتم رو بهرنگ دست...دوخت بهم ونگاهشو داد تکون سرشو کامیار

 .صبرکردیم که دوساله کنیم؟ رسمی رو ازدواجمون زودی به موافقی عزیزم-
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 هرنگب وقتی...دوخت چشم بهرنگ به منتظر کتایون...انداختم کامیار به ای خصمانه نگاه سپس

 نگاه هم کامیار...رفت ها پله سمت و شد دور ازمون قهر حالت با کرد؛کتایون اعالم موافقتشو

 :گفت بهرنگ...رفت کتی دنبال شدو اش متوجه هم بهرنگ که انداخت بهم وحشتناکی

 .کتایونه نگران خیلی کامیار-

 .دادم تکون سرمو

 کامیار رفت کتایون وقتی...بود کامیار پیش همیشه رفتنش کانادا از قبل تا و بود بچه وقتی کتایون-

 .کرد رابطه قطع باهام هم

 .اینجاست اون بخاطر االنم البد: گفتم زیرلب

 :شدوگفت بلند سکوت دقیقه چند از بعد...کرد دود و آورد در جیبش از سیگار یه

 نمیای؟ تو. کنم استراحت میرم من-

 .باش راحت... عزیزم نه-

 یه با مولباس و رفتم اتاقم به...بود سررفته ام حوصله حسابی...رفت باال سالن به دادو تکون سرشو

 هم رو ام بِربِری مارک کیف...کردم عوض جیر های پوتین با مشکی شال و کوتاه مشکی جیرِ پالتو

 توجه بی...دیدم مبل روی تنها رو کامیار میرفتم هاپایین پله از داشتم وقتی...انداختم دوشم روی

 دازخری بعد...شدم خارج ازخونه و برداشتم رو ماشینها از یکی سوییچ...گذشتم کنارش از بهش

 خونه به خواستم و شدم ماشین سوار دوباره مانتووکفش و لباس وچنددست پارچه نوع چند

 همهنوز ناشناس اون ولی کنه گمم تا تندکردم سرعتمو...دنبالمه نفر یه کردم حس که برگردم

 تا مترمزکن  مجبورشدم که داشت نگه ماشینم جلو باسرعت رو ماشینش تاجائیکه بود دنبالم

 میخواست؟توی جونم از چی اینجا اون!لعنتی اه...کامیاربود...کردم نگاه راننده به...نشه تصادف

 با...شد ماشینم سوار و شد پیاده بود رنگ سفید وِ ام بی که ماشینش از...بودیم خلوت خیابون

 :گفتم حرص

 میخوای؟ جونم از اومدی؟چی دنبالم چرا-

 :گفت پرروئی با

 .نفعته به کن دوری من و کتی از بودم گفته بهت-
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 بکنی؟ میخوای غلطی چه مثال گفتم منم!چی که خب-

 ببینی؟ خودت میخوای: کردوگفت نگاهم اخم با

 :وگفتم زدم پوزخند

 .میبینم دارم-

 :گفت باتهدید

 .دنبالتم هرجابری....نداری امنیت خونه اون تو من دست از بعد به این از پس باشه-

 .هست بهت حواسم منم-

 .ثروتشو نه داری بهرنگو نه دیگه دیدی روز یه باش خودت مراقب فقط باشه-

 .بابا پایین بفرما: گفتم حرص با

 .میرسی حرفام به: شدوگفت پیاده ماشین از

 .صبرکن: زدم داد

 چیه؟: ایستادوگفت

 :گفتم بانفرت

 چیه؟ دارم بهت که حسی میدونی-

 چیه؟؟؟: پوزخندگفت با

 .متنفرم ازت دنیا تمام اندازه اینکه-

 عصبانی...روندم خونه سمت و روبستم در حرص با...رفت ماشینش سمت و خندید بلند

 بود نشسته کاناپه روی زن یه همراه بهرنگ شدم خونه وارد وقتی...بودم حرصی خیلی...بودم

 اسمو نهایت بی زن چهره...شدم نزدیکشون قدم به قدم...میخندید بلندبلند و میکرد دود وسیگار

 :شدوگفت متوجهم بهرنگ...بود آشنا

 برگشتی؟ جان ویدا-
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 رکم دور دستشو بهرنگ...ایستادن روبروم و بلندشدن هردو...دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 :گفت من به رو و انداخت زنِ

 میشناسی؟ که رو لوپه پنه-

 :گفتم و شدم سینه به دست

 بشناسم؟ داری انتظار نه-

 :گفت لبخندش همون با لوپه پنه

 رفته؟ یادت...جان ویدا دیدیم همو کتی ورود توجشن-

 .نه: گفتم و دادم تکون سرمو

 .خوشبختم بازم: گفت و آورد جلو دستشو

 ستشود لوپه پنه که گفت لوپه پنه گوش دم چیزی خنده با میکرد دود سیگارشو درحالیکه بهرنگ

 با که نیم...کشید ته هشون خنده گرفت؛وقتی حرصم اعتناییش بی این از...خندید بلند و برد عقب

 :وگفت بهم روکرد بودم؛بهرنگ گرشون نظاره خشمگین قیافه

 .ماست مهمون اینجا هم پنه بعد به این از گلم-

 .کنن آماده واسشون رو مهمان اتاق بگم پس! راستی! اِ-

 .کردم رو اینکار قبل از خودم...جان ویدا نکش زحمت: گفت خنده با لوپه پنه

 شتمبرگ اتاقم به...نبود دنیا این تو اصال انگار...کردم نگاه بهرنگ به اخم با و اومد جوش به خونَم

 رو ینمپوت پالتوو بعدازاینکه!بود اینجا اینم بودم عصبانی حاال...منتظرمه اتاقم تو اِلی دیدم که

 پنه و بهرنگ...رفتم پایین طبقه رفت؛به که تمرین دوساعت از بعد...شدیم تمرین مشغول درآوردم

 گبهرن کار میزدم حدس که بود سیگار یه هم لوپه پنه لبِ گوشه...بودند بازی ورق مشغول لوپه

 من به حواسشون اصال...بود پاستور یکی اون و مشروب جام دستاش از یکی هم بهرنگ...باشه

 :گفت آروم گوشم دم نفر یه...اومد گوشم کنار از صدایی یدفعه...نبود

 ...یا داره لذت میکنی؟ نگاه-
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 کم صورتامون فاصله و لبخندبود توصورتش...کردم نگاه وبهش سرموبرگردوندم سریع

 :گفتم و زدم زل چشماش به مستقیم...بود

 .داره نفرت-

 :گفت میکرد عصبیم که لحن همون با دوباره ولی...شد عوض بهم نگاهش حالت لحظه یه

 .نخور حرص زیاد-

 :گفت دار کِش آوردو گوشم نزدیک سرشو سپس

 ....پرنسس-

 ودِخ مثل درست...بود عجیب حس میزد؛اون گردنم کنار عمد از نفساشو...کردم پیدا عجیبی حس

 به و شدم دور ازش سریع بودچون زودگذر ولی...نمیکردم درک...فهمیدم نمی حسمو...کامیار

 :اومدوگفت سمتم دیدنم با بود آشپزی مشغول سارا...رفتم آشپزخونه

 خانوم؟ دارید الزم چیزی-

 :گفتم داد با

 چشه؟ پذیرایی اتاقم؟مگه میفرستیش میاد واسم مهمون وقتی چرا-

 :گفت پته تته با

 دمش مجبور...کنیم خالی لوپه پنه خانوم و خودشون واسه رو پذیرایی دادن دستور آقا! خانوم آخه-

 ...وگرنه

 ینقدرا که داشت وجود چیزی لوپه پنه و بهرنگ بین پس...گرفتم جلوش ایست نشونه به دستمو

 !!!مهمه براش

*** 

 یخور شراب مراسم هرشب تقریبا بهرنگ و لوپه پنه...بود گذشته لوپه پنه ازاومدن چندوقتی

 و دندقمارمیکر پاستور با میشدندو جمع میز یه سر بهرنگ دوستای با هم گاهی...داشتن وپاستور

 تا میکردم صبوری داشتم نبودولی من جای دیگه قصر؛انگار این به لوپه پنه ورود با...میبستند شرط

 یشاسپان تانگو رقص کامال...بود نوروز عید شبِ امشب...بگیریم ازدواج زودترمراسم و بره خودش
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 رفته خارج به مسافرت برای هم گالره...فراوان تمرینهای با بودم یادگرفته رو پیانو ونواختنِ

 وپهل پنه و بهرنگ... بود داده ترتیب باغ تو بالماسکه مهمونی عید؛یه جشن واسه لوپه پنه...بود

 از دیرتر دادم ترجیح من اما...ازاونا بعد هم کامیار و کتایون...رفتند زودتر هم همراه آماده و حاضر

 پایان ها شایعه به شد اگه و کنم سوپرایز ورودم با رو همه یجورایی میخواستم چون برم بقیه

 ردمیخو پشت به بند دوتا...پوشیدم رو بود خودم های طراحی از که ساده مشکی پیراهن یه...بدم

 روی...بود خورده چین و کوتاه زانو روی تا پیراهن جلوی اما بود بلند پشتش...بود لخت کمر از و

 نیم...بود کننده خیره خیلی سادگی عین در...درخشید می که بود شده کار پولک مرواریدو ها چین

 خوابید کامال تا زدم سنجاق باالسرم هم رو موهام و  کردم پام رو ام سانتی 11 پاشنه های بوت

 چشمام داخل هم طوسی لنز یه...گذاشتم سرم روی رو بلند مشکی گیس کاله سپس

 دهدی قشنگ لباسم با که زدم لبام به آتیشی قرمز رژ یه فقط نکردم آرایشی هیچ...گذاشتم

 فکی داخل رو قرمز پَرهای با مشکی ماسک و کردم سرم شال همراه رو مشکیم بلند مانتو...بشه

 مشکی مچیز همه...افتادم راه و برداشتم رو بود هیوندا که ماشینها از یکی سوییچ...گذاشتم دستیم

 همونیم تو باید االن حتما...افتادم کامیار یاد...شب زنِ بودم بود؛شده مشکی هم ماشین حتی...بود

 گوشه رو نماشی رسیدم که باغ به...بود خاکستری یا مشکی تیپاش بیشتر اونم...کتایون با باشه

 پوشاند می رو صورت کلِ که بود طوری ماسک...زدم صورتم به رو ماسک اول و کردم پارک ای

 مهمونا همه هوا سردی علت به...شدم پیاده ماشین از...چشمهام رنگ با میشد دیده لبهام فقط

 المش و مانتو و کردم باز رو ای شیشه درِ...نبود باغ دارودرخت پُر حیاط تو کسی و بودند خونه داخل

 درحال یا بودند ایستاده یا پراکنده زیادی جمعیت...دادم بود در جلو که نگهبانی به و درآوردم رو

 نگاه بهم بود نزدیک اون کَس هر ورودم با...بودند نشسته اِکیپی میز یه دور یا بودند رقص

 غیظ با دیدنم با زنها همه...نبود تشخیص قابل کسی قیافه بودند زده ماسک همه چون...کرد

 یه...میکردند براندازم خیرگی و هرزگی با بعضی و تحسین با مردا ولی گردوندند برمی رو روشون

 اهلش...آورد مشروب جام یه سینی داخل واسم خدمتکاری...ایستادم و رفتم سالن از ای گوشه

 و کت با مرد تا چند...کردم نگاه اطراف به و داشتم برش...نمیشد چیزی که جام یه ولی نبودم

 نگه صورتش روی دستش با رو ماسکش که مردها از یکی...اومدند سمتم دست به جام و شلوار

 :گفت لبخند با آوردو پایین رو بود؛ماسکش داشته

 .زیبایی بانوی چه-

 :مرداگفت از دیگه یکی...زدم کمرنگی لبخند
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 .وسط این درخشی می ستاره عین-

 دم و اومد مردا از یکی سمت سفید پیراهن سفیدو ماسک با زن یه...دادم لبخند با اونم جواب

 و بودند دورش مرد تا 5و زن یه افتادکه میزی به بین؛چشمم این در...گفت چیزی یه گوشش

 و هیکلش...موند خیره مردا از یکی به چشمم!من خدای اوه...بودند کردن بازی پاستور مشغول

 های قهور دستش یه...خندیدند می بلندبلند...لوپه پنه همراه بهرنگه که کرد اثبات بهم حرکاتش

 ور لوپه پنه که بود اعتناشده بی من به انقدر...لوپه پنه کمر دورِ هم دستش یه بود پاستور

 :گفت مرد همون...اومدم خودم به صورتم جلو مردا از یکی دست تکونِ با...بود کرده جایگزینم

 .شب زیبای بانوی این سالمتی به-

 تلخ...سرکشیدم نفس یه و زدم جامش به و بردم باال رو جامم ناچارا...برد باال رو جامش سپس

 حتی صحنه؛همه روی خواننده اومدن با...زیاد شدتِ به نه اما بودم عصبانی هم هنوز...بود وگزنده

 مردای جمعیت به و بودم ایستاده سالن گوشه دورترین تنها...رفتند سمت اون به هم مردها اون

 هک بود غرورم ولی نداشتم رو قدیم شهرت دیگه...میکردم نگاه پرست پول زنان و پرست شهوت

 :گفت میکروفون پشت خواننده...بود داشته نگه سرِپا منو

 هست؟ پیانو نوازنده یه اینجا-

 وتس و دست دیدنم با همه...بدم نشون رو استعدادم تا بود خوبی فرصت این...رفتم صحنه سمت

 اموشخ با و رفتم پیانو پشت خواننده راهنمایی با...ویدائم من که نمیدونست هیچکی هنوز...زدن

 دبو باز جلوم که نتی دفتر با...خوند می همراهم هم خواننده...کردم نواختن به شروع چراغها شدن

 و کت با مرد آهنگ؛یه اتمام از بعد...کنم هماهنگ آهنگ با و بزنم یک به یک هارو نت تونستم

 زاییچی یه خواننده گوش دمِ و اومد صحنه روی بود پوشیده مشکی بلیز زیرش که مشکی شلوار

 و یپت خوش...بود مشکی دست یک داشت؛تیپش مشکی بلند موهای...کردم نگاهش دقیق...گفت

 راهنماییم و اومد سمتم به مرد همون و شد خارج صحنه از خواننده حرفاشون اتمام از بعد...جذاب

 همه...بود آشنا برام نهایت بی هیکلش اما بود صورتش روی ماسک...بزنم رو آهنگی چه که کرد

 منم و خوندن به کرد شروع...افتاد عجیب مرد همون روی نور هاله یه و شد خاموش دوباره چراغها

 :نواختن مشغول

 بلندددد کوه یه مثل صدااا بی صدای باااا-

 مرد یه بود مرد یه کوتاه خواب یه مثل-
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 محروم چشمای با وقیح دستای با-

 مرد یه بود مرد یه خسته پاهای با-

  سیاه تابوت با شبببب-

 شدستاره خاموش چشماش تو نشست-

 خاک روی افتاد-

 سرش نمیموندهرگزپشت هم سایَش-

 تنها تنهای بودوخسته، غمگین-

 چشمه یه عکس به تشنه لبهای با-

 قطره قطره ببینه تا نرسید-

 آبببب ی قطره آب ی قطره-

 طرف اون طرف این تپش بی شب در-

 صدا...صدااا بشنوفه تا افتاد می-

 ....پا صدای...پا صدای-

 باال سوت و دست صدای شدو روشن آهنگ؛چراغها شدن تموم با!داشت صدایی عجب

 مانند وفریاد عمیق خیلی...میخوند خودش راجب داشت انگار...بود جالب خیلی آهنگ شعرِ...رفت

 جبتع با...گردوند برم و کشید دستمو پشت از یکی که بشم خارج صحنه از خواستم...میخوند

 :وگفت گرفت آرومی به دستمو...شدم خیره بهش

 دارم؟ رو رقص دور یه افتخار-

 از نوم میزدم حرف اگه...درشتش بلندش؛هیکل کلفتش؛موهای صدای...بود کامیار...بود خودش این

 قصر سالن...دادم تکون مثبت عالمت به سرمو...کنم بازی باهاش نمیومد بدم...شناخت می صدام

 ید سمت...جمع سرمیزها یا بودند دیگه یکی با گفتگو و صحبت مشغول دوباره همه بودو خالی

 وارد هم همراه و گرفت دستمو و اومد سمتم لبخند با سپس گفت چیزی گوشش دم و رفت جی

 کهانری از آهنگ یه...بلندشد آهنگ صدای یدفعه که بودم مبهوت و مات...شدیم رقص خالی پیست
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 سابیح وسط اون کامیار همراه بودم بلد اسپانیش تانگوی رقص حاال که منم...بود اسپانیایی که

 :گفت که رسید آهنگ یجای به...میکردم هنرنمایی

-tonight am yours. 

 دم و شد خم روم...گرفت دستش با اون و بردم باال پاهامو از یکی کرد خم کامل کمرمو کامیار

 :گفت آهسته گوشم

 .توام مال امشب-

 می اوج داشت...نبود زودگذر اینبار اما...زودگذر حسِ همون مثل...داد دست بهم عجیبی حس

 جیبع دستاش...بکشم بیرون دستاش از دستامو تا بشه تموم آهنگ زودتر داشتم دوست...گرفت

 بی هیکل و خودش به...میاد بهش میکردم حس که...بود عطر همون...عطرش بوی...بود گرم

 به...میکردم دلبری منم باید...وحشی و مشکی...بود شده کننده خیره...چشماش برقِ و نظیرش

 تند جای...مانند وحشی...خشن و خاص...کامیار خودِ جنسِ از ای دلبری...کنم دلبری تا زد سرم

  فِدوطر...گرفتم فاصله ازش و کردم جدا دستش از دستمو...کردم استفاده فرصت از...رسید آهنگ

 جلوم چون بود بلد خوب هم دادم؛کامیار تکون آهنگ با هماهنگ و گرفتم باال کمی لباسمو دامن

 هردوکاربلد...رقصیدیم می دوتاعاشق بودعین عالی کامیار با رقص...میزد ودست زد زانو

 چرخ وقتی...زدم چرخ دورش...باره چند و...دوباره...نداشت شدن تموم قصد آهنگ انگار...بودیم

 هی...میگرفت دستامو از یکی...میگرفتم قرار روبروش وقتی...میخورد صورتش به موهام میزدم

 کردمی تکرارش که هربار...میکشوند آتیشم به لختم کمر دور دستش حرارتِ...کمرم روی دستش

 شتحریک نمیخواستم...عجیب حسِ همون...بود اوج تو حسم...میکرد وارد کمرم به خفیف فشار یه

 به...تاشدس با رفتم عقب به...گرفتم دستام تو دستاشو دوتا و برداشتم کمرم روی از دستشو...کنم

 بغلش تو نامحسوس کشید سمتش محکم منو تند وقتی...بود بلند بوتم های پاشنه...اومدم جلو

 دور ازش باز...داشتم هیجان...میشد پایین باال نفساش از که اش سینه روی رفت دستام...افتادم

 فراموش خودشو...کردم فراموش خودمو...میومد سمتم بیشتر میشدم دورتر ازش هرچی...شدم

 ایانگشت و ظریف دستای...کردم بهش پشتمو...برد یاد از خودشو عجیب مرد این...انگار بود کرده

 تو...میخوردم تکون...میخورد تکون...بودم بغلش تو پشت از...شد قفل هاش پنجه تو ام کشیده

... برد روف گردنم تو سرشو...بودم بغلش تو پشت از اما رقصیدیم می داشتیم...میداد تابم بغلش

 هنوز آهنگ...شدم دور ازش نامحسوس...بود کرده خودم بی خود از گوشم کنار هاش نفس هُرم

 دستش تو دستامو نگیره آغوشم تو اینطور دیگه اینکه واسه بودم مجبور...میخوند داشت
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 درخواستشو که کردم لعنت خودمو...بشناسه منو نمیخواستم چون بودم مجبور...بگیرم

 طفق حاال...بود الزم چون...کردم ایجاد رو فاصله این خودم...فاصله با اما بودم روبروش....درنکردم

 به کرد خم زانومو...میخورد تکون آهنگ هماهنگ داشت پاهامون...بود هم دست تو دستامون

 مدت تمام ولی کرد اینکارو اونم...بردم باال کمی راست طرف زانومو...کرد خم زانوشو ازم تبعیت

 هرا...چسبوند پام به پاشو...بودم برق اون دنبال چشماش تو من اما بود قفل چشام تو نگاهش

 باالخره...نگاهمون آخر در و...دستامون حاال...بود آهنگ ریتم روی از پاهامون حرکات...نبود فراری

 ازش نگاهمو...سوزان و داغ...میکرد نگاهم هنوزم اما ایستاد...ایستادم...شد تموم آهنگ

 واسه جمعیت اینهمه...کردم نگاه بود زده حلقه جمعیت که دورم به آهنگ اتمام از بعد...گرفتم

 :گفت آهسته گوشم دم شد کامیارخم!اومدن ما رقص دیدن

 بگی؟ بهم اسمتو نمیخوای-

 خواستم...نداشت اخم اینبار ولی...بود گیرا و جذاب هم ماسک پشت از چشماش...زدم زل بهش

 اون حرارتش با دستاش اون و رقصمون یاد...بشناسه منو نباید افتاد یادم یدفعه که کنم باز دهن

 بین در و کردم دور ازش خودمو جمعیت بین از سریع ازش فرار واسه...میکرد تجدید توم رو حس

 و پرالتهاب درونم ولی بود سوزان و سرد یکم هم هنوز هوا...شدم باغ حیاط وارد همه متعجب نگاه

 مداغ صورتم روی نفسهاش هُرم! کشوند آتیش به منو که بود رقصی چه این نمیدونم...بود داغ

 اون!  نه...مینداخت لرزه به بدنمو کشید می لختم کمر دور رقص موقع که دستاش...میکردن

 رامب بعدا تا بشه دفن همینجا امشب خاطره بهتره...متنفرم کامیار از من...باشه کامیار نمیتونه

 داشتم...شدم ماشین سوار خدافظی بی و گرفتم رو مانتووشالم و رفتم نگهبان سمت...نشه دردسر

 آینه از و کردم متوقف رو ماشین...شدم کسی پای صدای متوجه که میکردم خارج باغ در از ماشینو

 نچو...بود دستش چیزی دویدو می ماشین دنبال داشت که بود کامیار...انداختم عقب به نگاهی

 ماسکم! نه اوه...کردم نگاه دقیق...دوید می داشت بود؛هنوز زیاد خونه درِ تا باغ درِ فاصله

 نماشی به اینکه از قبل سریع!افتاده و شده باز بندش های گره حتما بودم حیاط تو وقتی...بود

 عوض خواب لباس با لباسامو سریع برگشتم خونه به وقتی...شدم دور اونجا از و دادم برسه؛گاز

 ...خوابیدم و کشیدم دراز تخت روی و کردم

*** 

 سیمارو...مبخوری صبحونه هم با بیادو تا بودیم بهرنگ منتظر کامیار و کتایون و من صبحونه سرِمیز

 :رسوندوگفت بهم خودشو زدم؛سریع صدا
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 !خانوم بله-

 نکردی؟ بیدارش نیومده؟مگه چرا بهرنگ-

 :گفت پرروئی با

 .کنید بیدارش خودتون برید بهتره...نه-

 این تنگف از بعد سیما...میکرد براندازم موشکافانه داشت...شد کشیده کامیار به نگاهم آگاه ناخود

 :گفت کتایون...نداد پاسخ مهلت و شد دور ازم سریع حرف

 .کنم صدا رو ددی میرم من کامی-

 :تاکیدگفت وبا گرفت کتایون جلو دستشو برنمیداشت ازم چشم درحالیکه کامیار

 .بشین تو... کتایون نه-

 بهرنگ اتاق وسمت شدم بلند جام از...زد پوزخند...کردم نگاهش حرص وبا دادم فشار روهم لبامو

 دیگه... لوپه پنه و بهرنگ...زد خشکم روم پیش صحنه دیدن با و کردم باز رو اتاقش در...رفتم

 بیرون هک میدونستم...اعتنایی بی...دروغ...خیانت...خیانت...بگیرم نادیده رو خیانتاش نمیتونستم

 هرنگب در صدای از... بستم محکم عمد از رو در...ببینه العملمو عکس تا منتظرمه کامیار اتاق این

 من و تعجب با اون...نشست و کشید روش رو پتو اتاق تو دیدنم با...شد بیدار و کرد باز چشماشو

 بیدار هم لوپه پنه که بگم چیزی خواستم و دادم تکون لبامو...بودم شده خیره بهش عصبانیت با

 :گفت و کرد نگاه بهرنگ به باز نیمه چشمای با شد؛

 شدی؟ بیدار عزیزم-

 جرمنف داشتم عصبانیت از...پیچوند بدنش دور رو پتو و کشید هینی...افتاد بهم نگاهش بعد

 پنه عدب سیما با اول...بشه نزدیکم نمیخواستم...بیاد سمتم تا شد بلند جاش از بهرنگ...میشدم

 باز رو اتاق در سریع...گر حیله...میگفت دروغ...میکرد خیانت!بود آزاد چقدر چشمم از دور...لوپه

 حرص با...بیرون کشیدم کمد داخل از رو چمدون و رفتم اتاقم سمت...شدم خارج ازش و کردم

 خاطره...افتاد دیشب مشکی پیراهن به نگاهم یدفعه...چپوندم چمدون داخل لباس دست چند

 فکر با...رقص اون...ولی...بازی ورق مشغول...میز یه دور لوپه پنه و اون...گذشت ذهنم از دیشب

 چمدون داخل و برداشتم هم رو اون...بودم حرفا این از تر عصبانی اما لرزید قلبم بهش کردن

 مدونچ همراه و پوشیدم شلوار و شال با ساده دستی دم مانتوی یه...نیازم مورد وسایل با گذاشتم
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 طول و کردنشه حموم وقت االن کردم؛میدونستم نگاه بهرنگ اتاق درِ به...شدم خارج اتاق از

 و شد ازب اتاقش درِ نداشتم رو انتظارش وقتی...شد کشیده کامیار اتاق درِ به نگاهم یدفعه...میکشه

 خشک صورتم روی بعد چمدونم روی اخمش با همراه متعجب نگاه...اومد بیرون ازش کامیار

 مثل که هاش نفس داغی و دستش داغی...اش مردونه صدای یاد...افتادم دیشبش نگاه یاد...شد

 من هک بود اونم ی خواسته این...رفتم پایین ها پله از سریع و کشیدم آهی ناخواسته...بود آتیش

 تو هدیگ میدونستم...میکرد نگاهم خوشحالی وکمی تعجب با هم کتایون...نباشم خونه این توی

 از و برداشتم رو مشکی هیوندای سوئیچ...رفت غرورش تمام با سیندرال...ندارم جایی قصر این

 ...رفتم قدیمیم ی خونه سمت و دورشدم آدماش و قصر اون

** 

 خاک کلی کهنه مبلهای و ها فرش روی...خورد دماغم به گردوخاک بوی کردم باز روکه درخونه

 شیدمک راحتی نفس...نرسیده بهش دانیال کردم ترک رو خونه این وقتی از بود معلوم بود نشسته

 کمد یه با دیوار گوشه چوبی تخت یه...بود همونطور هنوزم...رفتم خونه اون اتاق تنها سمت و

 هام یطراح زمین کف و اتاق این تو بهرنگ با آشنایی از قبل...بود قدیمیم اتاق وسایل تنها چوبی

 زا ای گوشه رو چمدونم...بودم شغلم عاشق من میکردولی اذیتم خیلی دانیال...میدادم انجام رو

 واسه کافی پولِ میدادم؛هنوز رو خونه این ترتیب خودم باید...درآوردم رو مانتوم و گذاشتم اتاق

 خونه در صدای بشم کار به دست خواستم تا و درآوردم هم رو شالم...نداشتم خونه خریدن

 :؛پرسیدم کنم باز رو در اینکه از قبل و رفتم در سمت تردید با...اومد

 کیه؟؟-

 :اومد صدا

 .کن باز دررو... کامیارم-

 :گفتم و کردم نگاه بهش اخم با و کردم باز رو داشت؟در چیکار اینجا اون! کردم تعجب

 میخوای؟ چی-

 تو؟ بیام نمیذاری-

 برم؟ هم ایران از رفتم؟میخوای اونجا از نشدی بشه؟راضی چی که تو بیای: زدم داد
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 در آروم و اومد داخل و گذاشت دهانم روی دستشو شدو ور حمله سمتم ناگهان کرد فوت نفسشو

 زیاد قدرتش...میزد آتیشم داشت هام لب روی دستش کف...بود داغ دستش هم هنوز...بست رو

 شودست آرومی به سپس چسبوندو دیوار به منو...ببوسم دستشو اراده بی داشتم دوست اما بود

 :شیدمک داد بیشتری عصبانیت وبا برگشتم اولم حالت به برداشت دستشو که همین...برداشت

 جونم؟ از میخوای چی-

 اون زمبا...بود مانعم دستش چون بزنم حرف نمیتونستم دیگه...گذاشت دهنم روی دستشو دوباره

 :گفت آروم آوردو گوشم کنار سرشو...بودم کرده داغ!وای...حس

 .بردارم دستمو تا نزن داد-

 ناخودآگاه...بود خاص خیلی کامیار...بگم دروغ خودم به نمیتونستم...دلنشین ولی کلفت!صدایی چه

 نگاه بهم... شدم آروم بانفوذش چشمای و مشکی نگاه اون با صورتم روی دستاش فشار از

 ...برداشت دستشو و زدم پلک...میکرد

 میخوای؟ چی اینجا تو-

 .بزنیم حرف باهم اومدم-

 حرفی؟ چه: پرسیدم اخم با

 همه یعنی...بوده لوپه پنه با دیشب بهرنگ که فهمید هم کتایون...بهرنگ با رابطت راجب-

 .بودن فهمیده یجورایی

 :گفتم حرص با و زدم پوزخند

 بفهمم؟؟؟ آخرازهمه باید من فقط یعنی...هه-

 :پرسیدم مشکوکیت با و ریزکردم چشامو سپس

 کیه؟؟؟ لوپه پنه اصال-

 و یرهم لوپه پنه اینکه تا داشتن رابطه باهم مسافرتش از قبل...بهرنگ قدیمی دوستای از یکی-

 .میشه قطع رابطشون

 :گفتم و شدم سینه به دست
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 !!!گرده برمی کتی ورود مهمونی وسط اونوقت!جالب چه آهان-

 :گفت همیشگیش اخم همون با

 .اینطوراست آره-

 .ندارم باور حرفاتو که من-

 بهش اخم و تعجب با...برگردوند سرجام منو و گرفت دستمو که بشم رد کنارش از وخواستم

 رافاط به...نمیشد خاموش هیچی با عصبانیتم سردی وقتی نمیخواستم گرماشو دیگه...زدم زل

 :کردوگفت نگاه

 کنی؟ می زندگی اینجا-

 ایرادیه؟ چیه؟...کردم می زندگی اینجا: تاکیدگفتم با

 .نه-

 .کنم مرتب رو اینجا میخوام کن ول دستمو نیست مشکلی اگه پس خب-

 .میل کمال با: گفت طعنه با

 جلوش کمر به اومد؛دست دنبالم...رفتم اتاق سمت و کشیدم بیرون دستش از حرص با دستمو

 :گفتم و ایستادم

 نمیری؟ چرا-

 .داره کار خیلی اینکه مثل اینجا-

 چی؟ که...آره گیرم-

 :کردوگفت ای خنده تک

 شدی؟ الت! اوه-

 :گفتم و خندیدم

 .همینم من...بیخیال-
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 :کردوگفت قالب اش سینه روی دستاشو

 .دنیایی تو...میدونم آره-

 میدونی؟ کجا از منو اسم تو-

 !حاال: گفت ابهام با

 :گفتم حین همون در و کردم باز رو ام مردونه پیراهن های دکمه

 .برسم کارم به بذار برو پس.نیست مهم...نگو باشه-

 :درآوردوگفت رو اسپرتش کت

 .میکنم گردگیری رو پذیرایی و اتاق این منم. آشپزخونه برو تو-

 :گفتم خنده با! بود جدی انگار...کردم نگاه بهش تعجب با برگشتم

 کنی؟ کمک بهم میخوای پس-

 .نذار کمک اسمشو... عمرا! نه اوه-

 بذارم؟ چی پس-

 .اون جز هرچی-

 .مغروری خیلی تو-

 .همینطور توام: گفت اخم با

  به و رفت دهنش توی بود خاک هرچی...تکوندم سمتش و برداشتم رو تخت روی ی مالفه

 :وگفتم  خندیدم...افتاد سرفه

 .حقته-

 :وگفتم کردم پرت صورتش تو رو مالفه سپس

 .کن شروع حاال...دستمال از اینم-

  ساعتی یک که آشپزخونه کار اتمام از بعد...رفتم آشپزخونه سمت و شدم خارج اتاق از و
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 :گفت دیدنم بود؛با داده لم مبل روی کامیار...شدم پذیرایی وارد کشید طول

 !شدم که بودم نشده خدمتکار حاال تا-

 .میاد بهت هم خیلی-

 .میاد بیشتر تو به-

 .بروبابا-

 :گفت سکوت کمی از بعد...دادم ماساژ پاهامو شدم خم و کشیدم دراز مبل روی

 !سوال یه-

 .بپرس: گفتم غیظ با

 داری؟ دوست بهرنگو تو-

 تو...نبود ابروهاش بین هم اخم اون کردم؛حتی نگاه بهش...داشت فرق همیشه با لحنش

 واسه ولی...بودم نشده عاشق تاحاال چون! چیه عشق نمیدونستم خودمم! موندم سوالش جواب

 :گفتم نیاوردن کم

 ...چون داره دوست منو اونم...معلومه-

  هم کامیار...بودم برده نداشتش عالقهِ به پی خیانتاش یادآوری از...خوردم رو حرفم ادامه

 :گفت اخم شد؛با حالتم متوجه

 .نیستی خوبی دروغگوی-

 شدی؟ عوض یدفعه چرا تو-

 .اینجام بگیری میخوای که تصمیمی و کتایون بخاطر فقط...نشدم عوض من-

 .بیار خودشو گرفتم تصمیم هروقت پیشش برو پاشو پس! هه-

 آورد صورتم نزدیک صورتشو...گرفت قرار جلوم و شد خم مبل کنار...اومد سمتم شد بلند

 :گفت آروم همیشگیش اخم و لحن همون با و
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 .نخور حرص تو... پرنسس باشه-

  منو داشت تصمیم بود؛ زده زل بهم پوزخندش از پر چشمای با...دادم قورت رو دهنم آب

 ازکنارش و شدم بلند و دزدیدم ازش نگاهمو...نمیتونستم...بزنم زل بهش نمیتونستم...کنه دیوونه

 مغرور ی پسره!وای ای...برگشتم اتاق به و کردم تمیز هم رو رفتنش؛پذیرایی بعداز...شدم دور

 افتاد ازش چیزی یه که بذارم کمد داخل تا برداشتم چمدون روی از رو کت!...جاگذاشته رو کتش

 با دعی شب تو پیانو پشت من رخ نیم از بود؛عکس عکس یه...داشتم وبرش شدم خم...زمین روی

 :بود نوشته یه عکس پشت...صورتم روی ماسک و مشکی پیراهن همون

 .توام جستجوی در-

 بجی داخل رو عکس...کردن پر رو مغزم کم کم شیطانی افکار...عالیه خیلی! بود دنبالم اون پس

 ...خوابیدم و کشیدم دراز تخت روی پُرکار روز یه گذروندن از بعد و برگردوندم کتش

** 

 دنشدی از...رفتم پذیرایی سمت و بلندشدم تخت روی از کنجکاوی با میومد؛ پذیرایی از سروصدا

 تخمه بودو داده لم مبل روی...بود نشده ام متوجه هنوز...عصبانی هم شدم شوکه هم سال2 از بعد

 :زدم داد و گرفتم قرار جلوش...شکست می

 اومدی؟ خبر بی که کاروانسراست اینجا مگه-

 :شدوگفت بلند جاش از دیدنم با

 کَندی؟ دل پولدارت شوهر از باالخره!دنیا خواهر! به به-

 .بیرون من خونه از برو...دانیال نیست مربوط تو به-

 خونته؟ اگه رفتی کردی ولش چرا تو؟؟پس ی خونه: زدوگفت پوزخند

 .نیست مربوط تو به بازم اونش-

 :کشید داد و خوابوند صورتم تو سیلی یه

 خیانت بهت باال سِن مرتیکه اون نفهمیدم یا نمیدونم کردی فکر.احمق داداشتم من-

 دنیا؟ یا ویدا هستی؟ کی تو! نه...جدیدته؟ اسم!...میکنه؟ویدا
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 لوج نه خفا در نه که داشتم غرور انقدر...بردم پناه اتاقم به و ترسیدم هاش عربده از همیشه مثل

 با و اتاق در پشت اومد...نشستم تخت روی و بستم محکم رو اتاق در...نریزم اشک چشمش

 :گفت آرومتری صدای

 یا مامان اگه...بزرگترتم داداش من.بری پیشش نداری رو کسی من جز حاالهم کردی اشتباه دنیا-

 .میدادند من به رو حق هم بودن زنده بابا

 یاطیخ های کارگاه از یکی تو...افتادم بهرنگ با آشنائیم یاد...نشنوم صداشو تا گرفتم گوشامو

 کارگاه حیاط داخل آنچنانی ماشین با پوش شیک مرد یه که بودم ها پارچه به وارسی مشغول

 دخترش واسه کار تقاضای ازم همه جلو و اومد سمتم...بود مونده باز تعجب از همه دهن...اومد

 پولدارو خیلی...کرد ازدواج درخواست ازم همونجا و کرد دعوت خونش به منو اون از بعد...کرد

 هم نتیجش و کردم صبر دخترش کتی اومدن واسه سال 2نبود؛ مهم واسم سنش...بود جنتلمن

 ادزی بهرنگ از پاسخ بی تماسهای...کردم نگاه موبایلم به...خورد بهم لوپه پنه بخاطر رابطمون

 ...صبرکردم بازم پس بود زود بهش دادن جواب واسه هنوز...داشتم

 در صدای که بودم لباس یه طراحی مشغول و بود پراکنده اطرافم و دورA4 کاغذهای

 :پرسیدم بلند و رفتم در سمت دوان دوان...بلندشد

 کیه؟-

 .کامیار منم-

 :پرسیدم خونسردی با و کردم باز رو در!ببرم نحستو صدای مردشور

 میخوای؟ چی-

 .تو بیام میخوام-

 علت؟ چه به-

 .خونست شیرینی: وگفت گرفت سمتم رو کاکائو حاوی جعبه

  پشت و گذاشت مبل میز روی رو جعبه...بیاد داخل تا رفتم کنار در جلو از و زدم پوزخندی

 :وگفت کشید سوتی...شد اتاق وارد سرم
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 اینجا؟ خبره چه-

 :گفتم طعنه با و کردم مرتب رو ها برگه

 .میکردم مرتب وگرنه بیاری تشریف قراره خبرنداشتم-

 !مُردی یا ای زنده ببینم بیام خودم گفتم نشد ازت خبری هفته یه-

 .نمیمیرم نکنم خاک تورو من تا نترس-

 :زدوگفت قهقهه

 .باش خیال همین به-

 رو همدیگه خِرخِره بودیم آماده هردو...زد زل چشمام تو حرص با اونم...کردم نگاهش حرص با

 ...درآوردش و کتش جیب تو کرد خورد؛دست زنگ موبایلش...بجوئیم

 جا هک رو کتش کمد داخل از...رفت بیرون سریع اتاق از سپس دوخت گوشیش صفحه به نگاهشو

 :میکرد صحبت کسی با داشت و بود بهم پشتش...شدم خارج اتاق از و برداشتم رو بود مونده

 .خوبه هم کتی جان جولیا نه-

 !خبره چه امشب؟؟مگه-

 ؟...کتایون پس بیام؟ تنها چرا-

 !کجا...اوکی-

 مهمونی؟ بازم-

 .بای(... نام)باغِ...شب 11 ساعت باشه-

 از حرص گرفتم؛با طرفش رو کت...کرد نگاه دستم توی کت و بهم تعجب با و برگشت طرفم

 لب!ودب آشنا واسم...  باغ...نشستم مبل وروی کردم پوفی...شد خارج خونه از سریع و کشید دستم

 ونیمهم واسه...کردم پیدا رو باغ آدرس جستجو کمی از پس شدم اینترنت وارد و برداشتم رو تاپم

 هک مشکی بلند پیراهن یه...کشیدم سرکی اتاقم کمد تنها داخل...داشتم ای برنامه خوب امشب

 و مشکی گیس کاله همون با...کردم انتخاب رو میخورد شونه روی بند دوتا و داشت ای ساده مدل

 کامال که بود نیم و 11 ساعت...میکردم ماسک واسه فکری یه باید...طوسی لنزهای
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 ویر هم قرمز لب رژ یه...میداد زیبایی بهش سادگیش بودو تنم فیت کامال پیراهن...حاضرشدم

 ونهخ در شدن بسته و باز صدای که بستم می رو بلندم پاشنه های کفش بند داشتم...زدم لبام

 به در هک مینداختم سرم روی رو شالم وداشتم کردم تنم رو مانتوم دانیاله؛سریع میدونستم...اومد

 :کردوگفت نگاه رو پام سرتا از...شد خشک شالم روی دستم...اومد داخل دانیال و شد باز شدت

 میری؟ کجا داری-

 واستمخ...نیاد دنبالم تا بدم نشون عادی خودمو کردم سعی...طوفانشه از قبل آرامشش میدونستم

 :کشید داد سپس...کرد قفل رو اتاق در و رفت بیرون اتاق از که بزنم حرفی

 .عوضی اون پیش برگردی بذارم محاله-

 ها گذشته مثل داشتم؛اینکه راه یه فقط...بود همینطور هم قبلنا...خودشه حرف؛حرفِ میدونستم

 و کردم ازب رو کمد نمیتونستم؛در اینا با...کردم نگاه کفشام پاشنه و لباسم به...کنم فرار ازپنجره

 بلند دامن یه...بود خریده تولدم واسه پارسال بهرنگ که افتاد رنگم مشکی عربی لباس به چشمم

 برای روبندهم یه...میشد بسته ازپشت بادوتابند و بود لخت کامال کمر از که تاپ یه با سکه از پر

 یعرب لباس با و درآوردم رو پیراهن...کنم استفاده ازش میتونستم ماسک بجای و داشت صورت

 استفاده ازش میشد هم مهمونی برای حتی که بود جوری لباس بود؛طراحی عالی...کردم عوضش

 رومآ خیلی و برداشتم رو ماشین سوئیچ...شال و مانتو همراه پوشیدم رو اسپرتم کفشهای...کرد

 واسه کارم بود زمین نزدیک و نداشت نرده پنجره چون...شدم خارج ازش و کردم باز رو پنجره

 باغ سمت و شدم ماشین سوار...رسیدم ماشین به تا زدم دور رو کوچه سریع...بود آسون فرار

 باشه سِت لباسم با تا کردم آرایش رو چشمام کمی ماشین داخل رسیدم باغ به وقتی...روندم

 و مانتو و کردم استفاده اونجا خلوتی از بودند؛ باغ حیاط داخل نفری چند...شدم باغ وارد سپس

 داخل...هیکلم با بود معلوم چشمام فقط حاال...بستم دهانم و بینی روی رو روبند و درآوردم رو شالم

 مراهه داشت...گشتم می کامیار دنبال چشم با داشتم...بود کرکننده موزیک صدای...رفتم سالن

 نگاهش داشتم هنوز...افتادم دونفرمون رقص یاد!..رقصی رقصید؛چه می جمعیت بین دختری

 به اونو داشت سعی دختره...زد خشکش دیدنم با و چرخوند طرفم سرشو لحظه یه که میکردم

 که یکم...گرفتم فاصله ازش بعد و زدم چشمک بهش فاصله همون از...برگردونه رقصش ادامه

 به پس...المهدنب زیاد تقریبا فاصله با دیدم که! نه یا دنبالمه ببینم تا برگردوندم سرمو رفتم جلوتر

 یه...رفتم باال داشت قرار اونجا که هایی پله از...بکِشونمش دنبالم داشتم قصد...دادم ادامه راهم

 ...میرفتند اتاقها از یکی سمت هم همراه داشتند پسر و دختر
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 سرمو...نفرخوردم یه به محکم که برگردم خواستم!جاییه چه اینجا که افتاد دوهزاریم تازه

 عقب قدم یه که انداخت کمرم دور دستشو...خورد گره مشکیش چشمای تو چشمم و بلندکردم

 هتاب اومد جلو قدم به قدم...برم عقب شدم مجبور که اومد جلو قدم یه باز...اومد جلو قدم یه رفتم؛

 زل بهش و دادم قورت رو دهنم آب...کشوند داخلش منو و کرد باز رو اتاق در...رسیدیم اتاق

 تخت یه فقط اتاق تو...میومد بیرون از موزیک صدای...بودیم اتاق یه تو تنها اون و من حاال...زدم

 ور کتش...گذاشت عربی آهنگ یه و رفت ضبط سمت...داشت قرار ضبط و تلویزیون یه و دونفره

 :دادوگفت لم تخت روی سپس انداخت تخت روی و درآورد

 .برقص ظاهرت مثل ساختی جدید چهره یه که حاال خب-

 آهنگ با هماهنگ و ریختم دایره روی بودم بلد چی هر اما نبودم بلد عربی زیاد اینکه با

 میگر که بیام کوچیک قِر یه تا کردم بهش پشتمو لحظه یه بود؛ چشماش تو نگاهم...رقصیدم

 ایستادم وسرجام شدم خشک دستا اون گرمای و شوک از...کردم حس لختم کمر روی رو دستی

 حس اون بازم...کردم حس گوشم کنار نفسهاشو گرمی...میخوند خودش واسه داشت آهنگ ولی

 :گفت گوشم دم...میکردم تجربه داشتم رو

 آزاردهندست؟ تاحدمرگ که بلدی رقصی میکنی؟چه مخفی چهرتو چرا! هستی کی تو-

 وبندر سمت دستمو و برگردوندم طرفش رومو...کنم شوکَش میخواستم...بود رسیده زمانش دیگه

 هک کتایون ملتهب چهره و باز درِ به چشمم که بشه معلوم حقایق تا دارم برش خواستم تا و بردم

 از و داشتم برشون و رفتم بود تخت روی که شالم و مانتو سمت سریع...افتاد بود ایستاده در جلو

 :رسوندوگفت بهم خودشو کامیار میشدم خارج باغ از داشتم وقتی...شدم خارج اتاق

 .بگو اسمتو حداقل-

 هک بود زیاد قلبم تپش انقدر...روندم خونه سمت و شدم ماشین سوار و شدم دور ازش دو حالت با

 و شُل خیلی کرد؛ بغلم پشت از وقتی جونم؟ تو بود دردی چه این...شنیدم می صداشوهم حتی

 نبود خودم دست...بود دلنشین...بود خواستنی اما...بود عجیب!...دونستم نمی خودمم...شدم سست

 ...بود خواستنی برام واقعا اما

** 
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 براندازم اخم و بانفرت بعضی و لبخند با بعضی...بود روبروم آشنا های چهره تک تک

 چمدونم سمت و داد تکون سرشو که گفتم چیزی گوشش دم و رفتم سارا سمت...میکردن

 وزهن...رفتم اتاقم سمت کتایون غم پراز چهره و لوپه وپنه سیما درهم اخمهای به توجه بی...رفت

 فتادمی زمین کف آفتاب نور حاال...کشیدم کنار رو ها پرده و رفتم ها پنجره سمت...بود همونطور هم

 :وگفت شد اتاق وارد چمدونم با سارا...میشد نمایان حیاط تو درختان های شکوفه و

 .برگشتید که شد خوب خیلی خانوم-

 :وگفتم زدم لبخند

 .میکردم اینکارو باید اولم از-

 :وگفتم ایستادم روبروش سپس

 .بده گزارش بهم افتاد خونه این تو اتفاقی بعدهر به این از-

 .خانوم چشم-

 .برو حاال خب-

 می حوله دور موهامو داشتم دراومدم حمام از وقتی...رفتم حمام به و درآوردم رفت؛لباسامو وقتی

 صدای...بشنوم بهتر صداشو تا چسبوندم در به خورد؛گوشمو گوشم به آشنایی صدای که پیچیدم

 :کامیاربود

 .نیستم اینجا اون موندن به راضی منم که میدونی خودت!عزیزم کتایون-

 :اومد کتایون بغض پر و غمگین صدای

 دنبالش؟ رفت چرا...نده محلش دیگه مدت اینهمه از بعد تونست می ددی اما-

 .میشه درست نباش ناراحت تو کتی-

 ...نمیتون من کامی-

 و شد دور ازمون سریع کتایون و زد زل بهم اخم با کامیار...کرد قطع حرفشو کتایون من حضور با

 :وگفتم ایستادم جلوش سینه به دست...رفت اتاقش سمت

 نمیمونه؟ کی میمونه اینجا کی که بدم نشون بهت نمایش یه خوای می-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

96 

 

 :زدوگفت پوزخند

 .مشتاقشم-

 ها نرده سمت و بیرون اتاق از...درآوردم کمد داخل از رو لباساش و رفتم لوپه پنه اتاق سمت

 تعجب...ایستاد دید ها پله باالی منو پایین سالن از وقتی...زدم صدا رو لوپه پنه باال همون از...رفتم

 :وگفتم کردم پرت سرش روی ها پله باالی از بود دستام تو که لباساشو تمام...بود کرده

 .بیرون گمشو من خونه از-

 :گفت خشم با...ایستاد روبروم و اومد باال ها پله از سریع

 تو؟ ی خونه-

 .گفتم همینو آره: گفتم باخونسردی

 :گفتم بهش...اومد سمتم سریع که زدم صدا رو فرزانه سپس

 .دارند رفتن قصد اینکه مثل کنید تخلیه رو لوپه پنه خانوم اتاق-

 .تونم می خودم...نکرده الزم: گفت خشم با لوپه پنه

 :گفتم و زدم پوزخند

 .لطفا زودتر پس-

 :وگفتم بود ایستاده همونجا هنوز که کامیار سمت برگشتم...شد رد کنارم از و زد بهم ای تنه

 کردی؟ تماشا خوب-

 :گفت گوشم دم و اومد سمتم

 .هست خالی اتاقک یه اصطبل پشت بیا شب 2 ساعت...ببین منو نمایش تو حاال ولی بود عالی-

 .منتظرتم: ترگفت آروم و شد تر خم صورتم روی

 پوفی...شدم دچارش میکرد دیوونم که خاص حس همون بازم...رفت و گرفت فاصله ازم سپس

 ...کردم تنم لباس و درآوردم رو ام حوله و برگشتم اتاقم وبه کردم

** 
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 .هستند منتظرتون سرمیز آقا.حاضره شام خانوم-

 .توبرو باشه-

 نهات بهرنگ...شدم خارج اتاق واز پوشیدم رنگم سفید تاپ روی بلند جلیقه یه سارا رفتن از بعد

 آخرین روی...بودند کرده ترک رو میز بهرنگ و من خلوت واسه همه امشب...بود نشسته میز أسر

 لبخند با...بوسید و گرفت دستمو و زد زانو جلوم. اومد سمتم دوان دوان ایستادم؛بهرنگ پله

 :وگفت کرد نگاه بهم کردم؛ نگاهش

 .کردم لطفی کم درحقت که ببخش منو-

 .برگشتم همین واسه-

 :پرسید باتعجب و ایستاد

 چی؟ واسه-

 .کارات جبران واسه-

 .خوبی خیلی تو عزیزم اوه-

 دلیصن کنار شام؛ اتمام از بعد...رفتیم شام میز سمت هم همراه انداختو بازوش دور دستمو سپس

 :کردوگفت دراز طرفم دستشو و ایستاد ام

 میدی؟ بهم رقص افتخار-

 .میل کمال با: وگفتم گذاشتم دستش تو دستمو

 با نداختا کمرم دور دستشو یه رفتیم؛ سمتی به...شد بلند هم مالیمی موزیک صدای شدنم بلند با

 حس هیچ...رقصیدیم می آروم و بودیم زده زل هم چشمای تو...گرفت دستمو هم دستش یه

 :پرسیدم که بود ذهنمودرگیرکرده سوالی فقط نداشتم خاصی

 شد؟ چی لوپه پنه با رابطت-

 .بره که گفتم بهش...رفت لوپه پنه: کردوگفت اخم

 چی؟ باهاش رابطت پس-
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 :ایستادوگفت و گذاشت لبم روی دستشو

 .ویدا تویی فقط من انتخاب...هیس-

 حسی یچه اما ببرم لذت کردم سعی و بستم چشامو...کشید لبم روی گونه نوازش انگشتشو سپس

 چشامو...نمیفهمیدم دلیلشو ولی...نیست باهاش قلبم که بودم کرده حس قبالهم اینو...نکردم پیدا

 ود...رفت بود میز روی که مشروبی بطری سمت و گرفت فاصله ازم...کردم نگاه بهش و کردم باز

 ازب...خورد جام یه بهم توجه بی...گرفتم دستش از رو جام و نشستم کنارش ریخت؛ مشروب جام

 دستم تو جام همون هنوز اما خورد رو بطری نصف تقریبا...خورد و خورد...خورد و ریخت

 اقات و تخت این...کرد پرتم تخت روی...برد خوابش اتاق سمت و کرد بلندم و گرفت دستمو...بود

 و انداخت روم خودشو که بشم بلند خواستم...میومد بدم ازش...مینداخت نحس روز اون یاد منو

 بی نفسهای صدای...مستی و مشروب بوی خورد؛ می بهم داشت حالم واقعا... شد مانعم

 :گفتم عصبانیت با و کشیدم کنار صورتمو...کاری کثافت...قرارش

 .کردی خراب رو شبمون...بسته بهرنگ-

 ...بهم بده اجازه... دارم نیاز بهت پنه؟ میگی چی-

 داد...کشیدم بیرون زیرش از خودمو و زدم پس دستشو قدرتم تمام با...برد تاپم سمت دستشو

 :زدم

 چی؟ من پس میخوای؟ اونو هنوز تو.. پنه؟-

 ...بیا...باشیم باهم بیا...بغلم بیا پنه: میکرد تکرار مرتبا

 پنه...بود ریخته بهم اعصابم واقعا...رفتم بیرون اتاق از

 به داشتم دیگه...کردناش مست...شدمون خراب شبِ...خیانتاشون...رابطشون...بهرنگ...لوپه

 ودب مست هروقت!...میداد ترجیح بهم رو پنه که داشتم کم چی من واقعا...میشدم مشکوک خودم

 با...تمشنمیشناخ اولم از یعنی...نمیشناسمش دیگه...میکرد بازی نقش داشت انگار...میومد سمتم

 ...برگشتم خودم اتاق به خورد اعصابی

 شب نصف ونیم2...خورد ساعت به نگاهم که میکردم عوض خواب لباس لباسموبا داشتم

 دمدرآور تنم از رو خواب لباس سریع...میرفتم پیشش باید...افتادم کامیار یادحرف یدفعه...بود

 هی اون واسه من بود بهتر...زد جرقه ذهنم تو فکری یه که بپوشم لباسارو همون دوباره وخواستم
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 خارج اتاق از وآروم پوشیدم روبند با همراه عربیمو لباس سریع...بندازم راه جالب نمایش

 یطوس لنزهای یاد یدفعه که بودم پایین سالن تو...بود سرم روی هم مشکی گیس کاله...شدم

 ردوا و کردم باز رو بزرگ در...بود دیر دیگه ولی برگردم خواستم...بذارم بود رفته یادم که افتادم

 دهنمو یجلو دست با و گرفت منو پشت از نفر یه که میرفتم پشتی حیاط سمت شدم؛داشتم حیاط

 قرار بغلش تو و کرد بلندم آروم...کنم جدا ازش خودمو نتونستم کردم تقال هرچی...گرفت

 گرمای...بود آغازش و...کرد شروع بازیشو قلبم...بود کامیار.کردم نگاه بهش...گرفتم

 همه و همه...خیانتاش...بهرنگ از عصبانیت...رفت یادم خودمو نقشه...عصبانیتش و اخم...آغوشش

 هم داشتم اما بودم آغوشش تو...داد بهش فکر و آغوشش گرمای به جاشو و کشید پر ذهنم از

 همب اخم با...شدم وابسته وجودش به اینکه...بود عجیب خودمم واسه باور این...میکردم فکر بهش

 :کردوگفت نگاه

 .نگو هیچی-

 دیگه...گذاشت زمین روی و برد اتاقک سمت منو سریع...گرفت شدت قلبم ضربان ناخودآگاه

 اون...نموندم منتظر!..چیه العملش عکس نمیدونستم اما شده فاش براش هویتم که میدونستم

 بلند زمین روی از...بدم خودم دست کار بود ممکن...اتاقک یه تو تنها اون و من و...قلب تپش

 :گفت و گرفت جلومو که رفتم در وسمت شدم

 میری؟ کجا-

 نمی قلبمو بازی معنی هنوزهم...کنم نگاه بهش نمیتونستم...انداختم پایین سرمو

 بلند وسرم و چونموگرفت دست با...بود شده رو دستم دیگه...کنم نگاه بهش نمیخواستم...فهمیدم

 گلوم تو دلمو رفتن عقب هرقدم با...برم عقب عقب شدم مجبور که اومد جلو قدم به قدم...کرد

 دیوار به...بود شده اضافه عجیبم های حس به ترس حس هم یکم حاال...میکردم حس

 :گفت گوشم زیر و چسبوند بهم خوردم؛هیکلشو

 !بودم کرده شک بهت-

 که تمنداش رو انتظارش...بود صورتم نزدیک دقیق کنم؛صورتش بلند سرمو که کردم جرات باالخره

 یرز سرمو...افتادند صورتم سرو از هردو روبند و گیس کاله که کشید رو روبندم محکم دستش با

 دهش قلبم مهمون حاال ترس...بود رفته هزار روی قلبم ضربان اما نیفته بهش نگاهم تا انداختم

 :گفتم و برگردوندم غیض با صورتمو کشید؛ صورتم طرف یه صورتشو...بود
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 .میکنی اذیتم داری...نکن-

 :گفت و گرفت سفت چونمو

 کنم؟ دفاع خودم از منم میدادی مهلت میکردی اذیتم تو وقتی-

 :گفتم و گذاشتم بود چونم روی که دستش روی دستمو

 .نمیفهمم منظورتو من...گرفت دردم! آروم-

 :گفت اش چسبیده بهم دندونای الی از و داد فشار تر سفت چونمو

 بارهدو وقتی...کردی دیوونه منو رقصیدیم باهم مهمونی اومدی زدی ماسک وقتی...میفهمی خوبم-

 رنسسپ که نمیدونستم ولی بودی چشمم جلو همش...کردی گیجم اومدی دیگه تیپ یه با روبند با

 .منه موردعالقه شب زن همون

 تو؟؟؟ عالقه مورد: پرسیدم باتعجب...کردم شک گوشام به حرفش شنیدن از

 :وگفت کرد بیشتر ام چونه روی دستاشو فشار

 .نگو چرت-

 :گفتم سریع نکنم عصبانیش بیشتر اینکه واسه

 .بدم توضیح بذار کن ول چونمو...باشه باشه-

 موهاشو و کرد بهم پشتشو...کرد ول سپس خورد دیوار به سرم طوریکه داد هل چونمو حرص با

 :گفتم میدادم مالش چونمو حالیکه در...زد چنگ

 .نتونستم اومد کتایون اما بردارم رو روبندم خواستم مهمونی شب همون من-

 :گفت و گرفت جلوم تهدید نشونه به دستشو برگشت؛ سمتم

 .نگو دروغ من به-

 که همبف...میکرد نگاه مارو داشت در الی از اتاق بیرونه کتایون بودیم اتاق تو وقتی نمیگم دروغ-

 .نتونستم

 :زد داد
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 اومدی؟ تیپ همون با دوباره امشب که بود چی دردت پس-

 :گفتم خونسردی با و رفتم فرو خودم قالب تو دوباره

 .کنم جالبتر رو نمایشت میخواستم-

 ازش واقعا لحظه یه...کرد جدا دیوار از ومنو گرفت دستاش با هامو شونه...اومد سمتم

 و ترس حس و شدم غافل خودم از...روم انداخت خودشو و کرد پرتم زمین روی محکم...ترسیدم

 :گفت گوشم زیر بود روم وقتی...اومد سراغم دوباره عجیب حس اون

 ببینه؟ وضع این با تورو منو برادرم داری دوست-

 :باشم عادی کردم وسعی دادم قورت رو دهنم آب...میدادم لو خودمو داشتم

 .میفتی دردسر تو توام اونوقت-

 :فتمگ دوباره!... نمیدونستم...چی به اما...میکرد تحریکم داشت...نبود بردار دست...کردم تقال یکم

 .میکنی بازی شیر دُم با داری...سنگینی خیلی...کنار برو-

 :گفت نفرت با

 کردی؟ ترکش باز که میاد چی دانیال سرِبرادرت کردی فکر بدبخت-

 :افتادم دیدارمون آخرین و دانیال یاد یدفعه

 .نداره دوستت میکنه اذیتت اون.یارو اون پیش برنگرد نرو دنیا-

 .عالقگی بی به میدم ترجیح رو گوهی زندگی این من.سرراهم از کنار برو دانیال-

 عمرتو عمرت؟داری آخر تا!.. سال2! سال 1باشی؟ پیشش عالقه و عشق بدون میخوای کِی تا تو-

 .من خواهر میدی هدر

 :زدم داد

 .گرفتم تصمیممو من...حرفاتو کن بس دانیال-

 :میگفت که میشنیدم صداشو ولی رفتم کنارش از و زدم کنار رو دانیال سپس

 .مطمئنم من... نمیای بیرون سالم قصر اون از تو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

112 

 

 .کامیار شو خفه: زدم داد حرص با

 زل وحشیش مشکی چشمای به...گرفت شکل پوزخند لباش روی کم کم...کرد نگاه بهم تعجب با

 جایی و... قصر این... پنه... کتی... بهرنگ... دانیال... خودم...رفت یادم از همچیز لحظه یه تو...زدم

 کارام دیگه...لبام به بعد کرد نگاه چشمام به اول...شد عوض هم کامیار نگاه حالتِ...هستم که

 بازی اون...میداد دستم کار داشت ها حس همون...بود چسبیده سقف به آمپرم...نبود خودم دست

 مامچش خاصم حالت این تو...کردم نگاهش خاصی حالت با و گرفتم دستاشو...ضربانش هر...قلبم

 مزمهز آروم...ببرم حسها این دنیای به هم اونو میخواستم ناخواسته انگار...میشد گیراتر نگاهم و

 :کرد

 ...پرنسس-

 و مشتاق...بودم شده مشتاق...نزدم لبخند اما اومد خوشم خیلی زبونش از اونم پرنسس لفظِ از

 یحت بودم مشتاق...نبود توش پوزخندی و خشم دیگه که نگاهش اون به...لباش اون به نیازمند

 کنار و وجود با هامو کابوس همه...دادم دست از ارادمو...بود دلچسب... عجیب های حس اون واسه

 اراده بی...رویایی خوابِ یه مثل شد رویا یه مثل واسم اون...کردم فراموش ای لحظه برای اون

 :گفتم زیرلب

 .بشه بیدار کابوس از تا ببوس پرنسستو!... شاهزاده-

 اهِنگ تو و حرفم اجرای برای قراری بی من نگاه تو...کردم نگاه چشماش تو...کرد نگاه چشمام تو

 یا لحظه قلبمو که چیزی یه...نمیاوردم سردر ازش که چشماش تو بود چیزی یه...ولی تعجب اون

 احاالت...هم دستای تو دستامون...بود قفل هم تو نگاهمون...افتاد بدنم تمام به لرزش این...لرزوند

 رو بهرنگ اما میدونستم مرد اونو که بود عجیب برام...بودم ندیده مرد یه نزدیک خودمو انقدر

 قرارتر بی بود نشسته آتیش و تب عمقش تو که نگاهش اون با...نبود خودم دستِ اینم...نه

 :کردم زمزمه دلم تو...شدم

 سهبو با میخوام...بیداربشم تو ی بوسه با میخوام!...معطلی چرا...ببوس منو...شاهزاده...شاهزاده-

 رو بامش یه...ببینم توش تورو...ببینم توش خودمو...بسازم خونه اونجا...وجودت عمق به برم تو ی

 .کن فراموش رو غرور

 دلخواه لحظهِ منتظر و بستم چشامو...تر نزدیک و...نزدیک...آورد صورتم نزدیک سرشو کم کم

 باز آرومی به چشامو...میکردم حس رو میخورد صورتم روی که هاشو نفس داشتم...شدم
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 به رسید تا...بود درچرخش صورتم اجزای تو نگاهش...شد قفل توهم دوباره نگاهمون...کردم

 وصورتش که نکشید طولی...داشتم خوبی حس...بودم منتظر...بودم آروم...کردم شُل خودمو...لبام

 رقغ...باورنکردنی لذت...دلنشین حس یه....داد آغاز بوسه از نشون لبام روی لباش کردونرمی خم

 به اما...کردم شروع من خواستم؛ من اول...عمیق آرامش...خواستن نرمیِ...وآرامش خوشی تو

 من...بودیم شده دیگه آدم یه هردومون لحظه اون تو...کردم می حسش داشتم...رسیدم آرامش

 هاش بوسه آتیش تو...ناجی اون و اسیر من...تاب بی اون و مشتاق من...شاهزاده اون و پرنسس

 ...میخواستم بود که چی هر رو لذت اون...میخواستم بازم...کشید عقب صورتشو که بودم غرق

 چشامو...بودم نکرده تجربه هم بهرنگ با حتی تابحال که میکردم تجربه رو لذتی داشتم چون

 اما... اما میکردم حس لباشو نرمی ذهنم تو داشتم...شدم منتظر...آوردم جلو لبامو و بستم

 مایانن چشمام تو و کشید می شعله توم خواستن تبِ...کردم نگاه بهش...کردم باز چشامو...نیاورد

 بین گره اون بازم...بود درهم بدجور اخماش...نداشت رو نگاه اون دیگه...اون اما...میشد

 حسش داشتم...داشت بینش هم نفرت اینبار اما...پوزخند پراز نگاه اون بازم...ابروهاش

 اتاقک از و شد بلند روم از بالفاصله...ولی...بود داغ چون بودم کرده داغ...بود روم هنوز...میکردم

 جاشو و کرد فروکِش تبم لحظه یه تو...بودم آروم هم هنوز...شد دور ازم سرعت به...رفت بیرون

 :گفتم آروم و کردم باز طرفم دو دستامو...عجیب های حس همون مثل داد عجیب آرامشی به

 .نشدم بیدار کابوس از هنوز که من... رفتی؟ چرا-

 کامل مرد یه اون...کنم جستجو اون وجودِ تو آرامشو نمیخواستم...بود وسط غرورم پای حاال ولی

 هم هاگ...بشه فراموش واسم همینجا امشب خاطره باید...ببندم دل بهش نمیتونستم من اما...بود

 ازم ایدب اون اما کرد کنترل خودمو نتونستم که درسته...بخوام کمک اون از نباید باشم کابوس تو

 اقکات از و شدم بلند جام از آروم...میدونستم اون جانبِ از بیشتر رو تقصیر این من...میکرد دوری

 ...خوابیدم لباسام کردن عوض از بعد و برگشتم اتاقم به و بیرون

** 

 :رفتم سمتش...بود بازی مشغول بیلیارد میز کنار بهرنگ...رفتم پایین ازپله

 .بخیر صبح عزیزم سالم-

 :گفت اخم با و انداخت بهم نگاهی

 .برات نموند صبحونه شدی بیدار دیر. ظهربخیر-
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 .ندارم خوردن صبحونه به میلی منم... نداره عیبی: گفتم و انداختم بازوش دور دستمو

 روی از رو پیپش و نشستم صندلی روی...شد بازیش ادامه مشغول و کرد باز بازوش دور از دستمو

 :گفت بازی حین...شدم زدن پک مشغول و برداشتم میز

 .کردم صحبت کتایون با-

 چی؟ راجب-

 .خودمون راجب-

 :کردم فوت سپس و زدم پیپ به محکمی پک

 نظرش؟-

 .شده راضی تقریبا-

 چی؟ یعنی این و: بلندشدم و گذاشتم میز روی رو پیپ

 .میشه رسمی ازدواجمون بزودی یعنی-

 :پرسیدم...داره ادامه ما ماجراهای هنوز میکردم فکر...نداشتم حرفو این انتظار

 کجاست؟ کتی االن-

 :کردوگفت شوت رو توپ

 .کامیار اتاق تو-

 .پیشش میرم من پس-

 طرفم هردوشون سرِ که کردم باز رو در اجازه بی...رفتم کامیار اتاق سمت که داد تکون سرشو

 :وگفتم ایستادم سرجام...چرخید

 !کنم صحبت باهات میخوام کتایون-

 .میشنوم: شدوگفت سینه به دست

 :گفتم بهش رو و برداشتم اتاق داخل به قدم یه
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 .بزنیم حرف تنها باید-

 :گفت حالت همون در بود بُکس کیسه به زدن ضربه مشغول که کامیار

 .نمیاد جا هیچ باتو کتایون بگو همینجا داری حرفی اگه-

 کتایون...بستم رو در و شدم اتاق وارد...بودم عصبانی ازش هم هنوز...کردم نگاهش حرص با

 :گفتم آهسته و رفتم سمتش...بود داده تکیه دیوار به سینه به دست

 .کردی موافقت که گفت بهرنگ-

 .برسه بهت ددی ثروت از ریال یه نمیدم اجازه بهت ولی... آره کن فرض-

 .میکنی اشتباه داری تو کتی-

 گفت؟ چی نشنیدی: زد داد کامیار

 .نبود تکرار به الزم...شنیدم: زدم داد خودش مثل

 ازم چشم حالیکه در و اومد سمتم...کرد پرت زمین روی و درآورد رو بُکسش های دستکش

 :گفت برنمیداشت

 .اتاقت برگرد تو کتایون-

 !کامی اما: کرد اعتراض کتایون

 :گفت کتی به رو

 .برگرد تو...هیس-

 و خشمگین هردو...بود هم به نگاهمون...شد خارج اتاق از حرف بی و انداخت پایین سرشو کتایون

 اام باشم خونسرد میکردم سعی...کرد براندازم ریزبینی با و کرد ریز چشاشو...حمله به آماده

 راموشمف داشت عصبانیتم...میگرفت شدت قلبم ضربان میگرفتم قرار کنارش چراهروقت نمیدونم

 :اومد حرف به که میشد

 !کردی خودتو کار باالخره پس-

 :انداختم باال ابرومو تای یه
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 کاری؟ چه-

 .برادرم ثروت کشیدن باال-

 و بهش مپرید...کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه...نداشتم حرفشو این انتظار...اومد جوش به خونَم

 :گفتم دندونام الی از و گرفتم یَقَشو

 .!نمیفهمم وسط این تورو مشکل اما...تارموهام یه فدای بهرنگ ثروت کل-

 منم...شد قهقهه و خنده به تبدیل تعجبش سپس کرد نگاه دستام و صورتم به تعجب با اول

 :زدم دیدم؛داد رو مسخرگیش روی از خنده بعد و پوزخند همون وقتی اما بودم کرده تعجب

 ...نخند-

 ادد هلم و برداشت یقش روی از دستامو سپس کرد نگام همیشگیش اخم همون با...خورد خندشو

 :ایستادوگفت اومد سرم باال...افتادم تخت روی محکم و دادم دست از تعادلمو...تخت سمت

 .دارمت نظر زیر...باشه کارات به حواست-

 یعسر...کشید ونعره شد خم کامال که زدم بهش محکم ضربه یه و ماتحتش سمت کردم دراز پامو

 رفتممی اتاقم سمت خنده با وداشتم بود گرفته خندم...رفتم بیرون اتاق از و اومدم پایین تخت از

 اتاقم به و شدم رد کنارش از سریع که بگه چیزی خواست...شد سبز جلوم کتایون که

 ...نداشتم اونودیگه حوصله...برگشتم

** 

 از نوم کنارم از سارا صدای که بودم وی تی تماشای مشغول و بودم نشسته مبل روی توپذیرایی

 :زدم داد...پروند جام

 کردنه؟ صدا وضعِ چه این-

 :گفت و انداخت پایین سرشو

 ...که شدم مجبور نبود حواستون...خانوم ببخشید-

 :کردم قطع حرفشو و کردم پوفی

 .بگو کارتو... بسته خب خیلی-
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 .دارید مهمون-

 کیه؟ مهمون؟:پرسیدم تعجب با

 .پیانوتون استاد گالره خانوم-

 ...پیشم بفرستش: گفتم سریع

 و اومد سمتم گالره...کردم خاموش رو وی تی و برداشتم رو کنترل...رفت ورودی بزرگ در سمت

 :کشیدیم آغوش در همو

 خارج؟ مسافرت رفتی خبر بی-

 .بودی معرفت بی تو: گفت گوشم دم

 سرم پشت سمت نگاهش رد بعد اما کرد نگاه اونم...زدم زل بهش و اومدم بیرون بغلش از

 روبه درسی بهمون وقتی...میومد سمتمون پوزخند با که دیدم رو کامیار و برگشتم پشت به...رفت

 :کردوگفت گالره

 .اومدین خوش خیلی-

 :لبخندگفت با گالره

 !ندارم آشنایی افتخار...ممنون-

 .بهرنگ برادر. هستم کامیار-

 :داد ادامه و دوخت بهم نگاهشو

 .خانوم دنیا آینده شوهر برادر-

 دنیا؟؟؟: کرد زمزمه و کرد نگاه بهم تعجب با گالره

 :گفتم کامیار به رو و کردم مصلحتی سرفه تک

 .هستند من مخصوص مهمون ایشون-

 .ماش دارین زیاد خصوصی مهمونای و مخصوص دوستای...میدونم بله: کشیدوگفت درهم اخماشو
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 اتاق داخل رو گالره...رفتیم اتاقم به هم همراه و کشیدم رو گالره دست و رفتم بهش ای غره چشم

 داد و نشست تخت روی عصبانیت با گالره...بستم محکم رو در و شدم وارد هم خودم و دادم هل

 :زد

 مرگته؟ چه-

 :گفتم میزدم قدم اتاق تو کالفگی با درحالیکه و کشیدم موهام بین دستمو

 .درآورده آمارمنو رفته احمق پسر-

 .باش آروم: ایستادوگفت روبروم

 درآورده؟ ازکجاآمارمنو اون اصال...اصال...میپاشه ازهم داره زندگیم...نمیتونم: زدم داد

 :گفت مقدمه بی

 .ازمن-

 چی؟؟؟: گفتم باناباوری و ایستادم سرجام

 .گرفته ازمن آمارزندگیتو: تکرارکرد آروم

 تووو؟؟-

 .من آره-

 !چراتو؟: زدم داد

 اتفاق بایه نیست مهم واست حتی خودتی فکرمنافع فقط که مغروری آدم یه تو چون: زد داد

 .آدموتغییرمیدی یه سرنوشت

 چیه؟ منظورت-

 به دمیای کارا مخفی مثل رو حستون میکنیدولی دوری ازهم.شمادوتااحمقید...واضحه منظورم: زد داد

 .میگید دیگران

 .اینطورنیست نه: زدم داد

 .عاشق شدی عاشق تو...میگم که همینطوره-
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 ...وگرنه کن بس: وگفتم گرفتم تهدیدجلوش نشونه به دستمو

 چی؟ وگرنه:گفت باحرص

 :دپرسی بانگرانی و دستموگرفت...اومد سمتم...اومد داخل بهرنگ و بازشد شدت به در موقع همون

 شده؟ ویداچی-

 ...کردم ونگاهش فشردم رو بهرنگ دست...چرخید بود عصبانی که گالره سمت نگاهش سپس

 و اخم اب کامیار و تعجب با کتایون...خورد بودند ایستاده کامیاروکتایون که سرش پشت به نگاهم

 اقات از وخواست کیفشوبرداشت گالره...میکرد تهدیدم داشت تونگاهش...میکرد نگاهم پوزخند

 :کردم صداش که بره بیرون

 گالره؟-

 گالره سمت و کردم رها رو بهرنگ دست ناگهانی تصمیم یه طی...برنگشت ایستادولی

 :وگفتم ایستادم جلوش...رفتم

 .برگزارمیشه بهرنگ و من ازدواج مراسم روز همین بعد هفته بشه ثابت بهت حرفام اینکه واسه-

 .بیا: گفتم گالره روبه و کردم نگاه کامیار و کتایون به سپس

 اهمنگ باتعجب وگالره بهرنگ...دنبالش به رفت؛کامیارهم بیرون اتاق از و کشید هینی کتایون

 :گفت بود کرده فروکِش عصبانیتش که گالره...کردند

 .نکن اشتباه-

 :گفتم باخونسردی

 ...برو دیگه حاال-

 مرفت بیرون اتاق از سریع ادکهبی سمتم خواست بهرنگ...بست رو در شدو خارج اتاق از حرف بی

 :زدم داد...شدم مواجه فرزانه و فریده سیماو و سارا با که

 .بریدسرکارتون وایسادید؟ اینجا چرا-

 :گفتم...ایستاد سیما اما رفتند حرف بی فرزانه و فریده ساراو
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 نمیری؟ چرا چیه؟-

 .کنی ازدواج بهرنگ با نباید تو-

 :گفتم و زدم صورتش تو سیلی یه

 .جلوچشمم از گمشو برو...نیومده تو به فوضولیا این-

 حیاط وارد و رفتم بزرگ در سمت...رفت هاپایین پله از سریع و گذاشت صورتش روی دستشو

 آخرای که حاال و شکوفه بهار فصل تو که خورد سفید و سرخ رز گل از پر باغچه به چشمم...شدم

 بهش و قشنگتربود؛کَندم بازترو که گلها میون از گل یه و نشستم باغچه لبه...میشد باز بود بهار

 ...شدم خیره

 .میشه پرپر زودتر باشه تر قشنگ که هرگلی-

 :پرسیدم تعجب با...افتاد دستم از گل و پریدم جام از صداش با

 نرفتی؟ تو-

 .لجبازی خیلی تو-

 :گفتم باحرص و کردم پوفی

 .نشدم کسی عاشق عمرم تو تاحاال...من...من.میگی چرت داری تو-

 .خبرنداری خودت و شدی حاال ولی-

 :وگفتم کردم نگاه بهش

 .نمیدونی هیچی تو گالره-

 .میدونم مدتو این اتفاقات همه همچیزو من-

 کجا؟؟؟ از-

 .زندگیته اشتباه بزرگترین بهرنگ با ازدواج بدون اما...بماند-

 :دادکشیدم و اومد جوش به خونم

 .برو.... نیستی من دوست دیگه تو...برو اینجا از-
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 .میشی پشیمون اما میرم باشه-

 .بروووو: زدم داد

 با و گذاشتم روش رو پام...افتاد پام زیر گل شاخ به چشمم...رفت و شد دور ازم حرف بی

 وارد!... ای مسخره اسم چه...هه!...عاشقی...نمیشم و نشدم عاشق من...کردم لهش عصبانیت

 سارا از تعجب با...شد خارج خونه از و شد رد کنارم از دست به چمدون سیما..شدم؛ خونه

 :پرسیدم

 کی؟ اجازه با رفت؟ چرا-

 .مرخصی رفت گرفت اجازه آقا از اینکه مثل-

 :گفت سرم پشت از سارا که برم خواستم و دادم تکون سرمو

 .دارن کارتون...اتاقشون برید گفتن آقا-

 سیگار و بود داده لم مبل روی...کردم باز رو در زدن در بدون و رفتم بهرنگ اتاق سمت

 پک تند تند و گرفتم ازش رو سیگار و نشستم کنارش...کنارش برم کرد اشاره بهم...میکشید

 :گفت...میداد که آرامشی به...داشتم نیاز بهش...زدم

 .میگیریم مراسم هفته آخراین ات گفته طبق-

 ...عالیه: گفتم و کردم فوت رو دود

 تو رو سیگار...آورد طرفم و درآورد ازش ویسکی بطری یه و رفت مشروب کمد سمت شد بلند

 جام تو...گرفت ازم رو بطری...کردم باز درشو و گرفتم ازش رو بطری و کردم خاموش جاسیگاری

 و بودم فراری ازش ها موقع اینجور که منی...شدیم خوردن مشغولِ دو هر و ریخت مشروب ها

 ربیشت!...کردم می همراهیش خوردن تو داشتم چرا زدم؛نمیدونم نمی الکل و مشروب به لب حتی

 یادهز داشتم باشم متوجه اینکه بدون...بود کرده مشغول فکرمو که بود گالره حرفای پرتِ حواسم

 این و میکردم حس رو خیال راحتیِ و سبکی اون کشیدم می سر که جامی هر با...میکردم روی

 تمس و گیج کال...اتاق سقف به و بهرنگ به نگاهم...بود باز نیمه چشمام...بود بخش لذت برام

 و صمبرق بشم بلند داشتم دوست...خوردم می تلو تلو و خندیدم می دلیل بی داشتم...بودم شده

 چطور نفهمیدم اما...کردم بلندش و برداشتم پام روی از رو بهرنگ دستِ...دربیارم بازی دیوونه

 ....و تخت روی افتادم که شد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

112 

 

 آخرین تا اتاق؛چشمام اون دیدن کردم؛با نگاه اطراف به گیجی با و کردم باز چشمامو الی وقتی

 مودست...پیچید توش شدیدی درد که کردم بلند سرمو...شدم بیدار خواب از کامل و شد گشاد حد

 و ودنب تنم لباسی هیچ....کردم نگاه خودم به و نشستم تخت روی...نالیدم و گذاشتم سرم روی

 و داشتم وحشت که چیزی همون از...بود؟؟ کجا خودش...اما...بود برده خوابم بهرنگ تخت یرو

 پدیدار بهرنگ قامت و شد باز حموم درِ که بودم افکار همین تو...بود اومده سرم به میکردم دوری

 داشت و بود گردنش روی هم حوله یه...بود خیس موهاش و بود پیچیده حوله کمرش دور...شد

 نشست تخت روی...اومد طرفم من ی زده حیرت قیافه دیدنِ با...کرد می خشک موهاشو باهاش

 :گفتم سریع که

 میکنه؟ درد انقدر سرم چرا...افتاد؟ اتفاقی چه دیشب بهرنگ-

 :وگفت زد زل چشمام تو مالیمت با و گرفت دستمو شد خم

 نیست؟ یادت...عزیزم-

 :گفت که دادم تکون نه ی نشونه به سرمو

 ...گفتی...باشیم باهم خواستی ازم...بود من از بدتر حالت تو...هردومون...کردیم مست دیشب-

 :زدم داد عصبانیت و وحشت با و کردم قطع حرفشو

 گفتم؟ چی...کردم؟ چیکار من-

 :گفت حرص با و داد فشار محکم دستمو

 .مستی تو گفتی چیزا خیلی...کردی مست تو-

 گفتم؟ چی...من...من: گفتم من من با

 جوابِ منتظر...باشم داده لو حرفام تو رو اتاقک و شب اون قضیه که بود این از ترسم همش

 :پرسیدم که نشد دستگیرم چیزی پرمعناش نگاهِ و سکوت جز که بودم بهرنگ

 دیشب؟ بودیم هم با ما-

 .آره: گفت رک
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 با و کشیدم بیرون دستش از عصبانیت و حرص با دستمو...افتاد اتفاق ترسیدم می که همونی

 :گفتم شوک

 .ممکنه غیر این.نبود این قرارمون...چرا؟...بهرنگ....نه-

 .شده که کاریه: گفت باخونسردی

 ضربه که اون...بود نیومده سرش بالیی که اون چون...گرفت می حرصم خونسردیش این از

 دهنمو آب...اون خیانتای و کارها دست از...بودم من فقط...بود نشده شوکه که اون...بود نخورده

 سوال پرسیدن با و...شم مطمئن میخواستم...داشتم دلم ته امید ریزه یه هنوز...دادم قورت

 ...کردم راحت حدی تا خیالمو موردنظرم

 اسلب تا شد بلند هم اون...اومدم پایین تخت از و پیچیدم دورم رو ملحفه و کشیدم راحتی نفسِ

 سمتِ من و رفت لباساش کمد سمت اون...نبود جایز برام اتاق این تو موندن دیگه...کنه تنش

 فرصت از...نبود اطراف اون کسی...کشیدم سرک در الی از و کردم باز رو اتاق در آروم...در

 شدم می رد کامیار اتاق درِ جلو از عجله با داشتم...رفتم بیرون اتاق از سریع و کردم استفاده

 روی پاهام شدن خشک با شد اتاقش؛همزمان در شدنِ باز صدای...شد باز اتاقش درِ....که

 باهام و اومد بیرون اتاقش از!...وایسادم جلوش وضع اون با و نکردم فرار چرا نمیدونم...زمین

 تو تعجب اخم؛ جای حاال...چرخوند پام تا سر از نگاهشو...داشت اخم اول...شد چشم تو چشم

 دستمو...ردشد کنارم از حرف بی و انداخت باال غرور با ابروشو تای یه...زد می دو دو چشماش

 :نالیدم و گذاشتم دهنم روی

 !وااااای-

 پیچیده دورم که مالفه روی دستم هنوز...بستم سرم پشت رو در و رفتم اتاقم به سریع

 ایجاد ذهنم تو خودم از سوال عالمت عالم یه...کردم مشت دستم تو رو مالفه ی گوشه...بودم؛بود

 می استرس به و گیره می تپش دیدنش با قلبم چرا...زد؟ خشکم دیدمش وقتی چرا...بود شده

 و عجیب حس این چرا...میاد؟ سراغم گیرم می قرار پیشش وقتی عجیب حس این چرا...افتم؟

 *؟؟؟...چرا؟...چرا؟...غریبه؟ برام

 هم اتاق اون های دیوار انگار که شد می نواخته قشنگ انقدر...بود کرده پر رو اتاق کل پیانو صدای

 صدای اون تاثیر تحت اتاق اون چیزِ همه...کردند می طلبش و زدند می فریاد نوازنده این برای

 دیکنز از رو صدا داشتم دوست...شدم اتاق نزدیک آروم...بود شده میشد نواخته که آهنگی و پیانو
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 گرما اون تو داشتی دوست که داشت ای گرمی اما بود تاریک...بود تاریک اتاق...اما...بشنوم

 انوسف با اتاق گذاشتم؛ اتاق به رو قدمم اولین که همین...بکشی نفس عمیق و ببندی چشماتو

 چیده قشنگ نورهای با فانوس هم کنار دیوار از هرگوشه...زد برق چشمام...شد روشن زرد های

 نوپیا از آهنگ صدای...بود رویایی فضا...بود کرده روشن و تاریک رو اتاق ها فانوس نورِ...بود شده

 تدس تماس بدون داشت هاش کالوبه کردم؛ نگاه داشت قرار اتاق گوشه که پیانو به...میومد هنوز

 و رفتم...بود کننده خوشحالتر برام اما...بود عجیب...نبود پیانو پشتِ کسی و میشد نواخته کسی

 الوبهک به زده حیرت...شد قطع آهنگ که کشیدم هاش کالوبه به دستمو...صندلیش روی نشستم

 باالسرم به...کردم حس رو ریخت می سرم روی که رو بارون قطرات یدفعه که...کردم نگاه ها

 رهپُرستا آسمون که بود این تر عجیب اما بارید می بارون داشت...نداشت سقف اتاق...کردم نگاه

 می دتش به بارون هم هنوز...بود تنم مشکی بلند لباس یه...کردم نگاه خودم به...نبود ابری و...بود

 اونا نور تو...بود روشن هم هنوز ها فانوس نور....کنم چیکار نمیدونستم...بود کرده خیسم و بارید

 نگاه صورتش به...میشد نزدیک بهم داشت...مرد یه ی سایه...مرد یه...دیدم رو نفر یه ی سایه

 گاهن صورتش به تونستم نمی و...بودم اراده بی کامال اما...شد تر نزدیک...اومد نزدیکم...نکردم

 ردمک بلند سرمو...گذشت ذهنم از خاطره اون...کردم حس که دستاشو گرمی...گرفت دستمو...کنم

 بارون هم هنوز اما...بودیم شده خیس...چکید می موهاش از آب...کردم نگاه چشماش به و

 بلند سرمو...میکردم ناز براش داشتم...دزدیدم ازش نگاهمو لبخند با...زد لبخند....میومد

 نگاهِ...اون گرم دستای...ها فانوس نورِ...پیانو آهنگ صدای...شد قفل توهم نگاهمون...کرد

 تارهس یه...شدم خیره آسمون به و کردم بلند سرمو...آسمون تو ی ستاره...شدید بارونِ...عاشقش

 برای...من ماهِ...بود روبروم من ماهِ...آسمون تو نبود ماه اما...بود زیاد ستاره...درخشید چشمم تو

 نگاهِ...اون نگاهِ...من چشمای...اون چشمای... کردم نگاه بهش و کشیدم عمیقی نفس...من

 خوابیده سرمون روی و بود شده خیس موهامون...بود قشنگی حس...بارون زیرِ لبخندمون...من

 :گفتم بهش نگاهم با...زدیم می لبخند هم هنوز...بود

 ...عشق از بگو برام-

 ...چون...ندیدم دیگه...نشنیدم...بگه چیزی خواست...خورد تکون لباش

 هنشست روش عرق...کشیدم دست پیشونیم به...شدم بیدار و کردم باز هم از ترس با چشمامو

 :کردم زمزمه و گذاشتم میزد تند که قلبم روی دستمو...بود

 ...دیدم تو توی عشقو که هستی چی تو کامیار؟ هستی کی تو-
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 خاصی حسِ و میفتادم خواب اون یاد همش...برد نمی خوابم اما گذاشتم بالشت روی دوباره سرمو

 به...زنمسرب بهش گرفتم تصمیم برد نمی خوابم که حاال...خواستنی و تک حس یه...کردم می پیدا

 ماا شدم خارج ازاتاق و اومدم پایین تخت از آروم و پوشیدم رو خوابم لباس شنل...بود افتاده دلم

 رومآ...بودند خواب و بود شب های نیمه هنوز چون نبود کسی باال سالن تو...گذاشتم باز رو در الی

 در دستگیره روی دستم...نمیخواست دلم هم میخواست دلم هم...داشتم تردید...رفتم اتاقش طرف

 تند ازب که قلبم ضربان صدای...دادم تکیه سرم پشت دیوار به سرمو و دادم دیوار به تکیمو...بود

 رو رهدستگی آروم...برداشتم دیوار از تکیمو...کشیدم عمیق نفس تا چند...شنیدم می رو بود شده

 ایرنگ اون با اتاقش...شدم موفق...کنم بازش نده؛ صدا در طوریکه کردم سعی و کشیدم پایین

 ورتشص تو نورش و بود روشن تختش کنار کوچیک آباژور فقط...رسید می بنظر تر تاریک مشکی

 و صورتش روی هاش مژه ی سایه...بود بسته چشماش...کردم نگاهش دقیق دور از...بود افتاده

 دیگری و شکمش روی دستش یه...بود کرده تر خواستنی صورتشو و بود افتاده چشماش کنار

 دل صورتش تصویر از نتونستم...داشت اخم هم خواب تو انگار...بود بدنش کنار تخت روی

 ویر داشتم دوست...ایستادم...رسیدم تختش کنار...آروم آروم...قدم به قدم...رفتم جلوتر...بِکَنم

 تامدس...کردم بسنده ایستادن همون به...صداش از بشه بیدار بود امکانش ولی بشینم تختش

 ودب ریسک...بکشم صورتش به خواستم می...کردم دراز دستمو...نبود خودم دستِ...داشت لرزش

 نتکو...کردم نگاش...کشیدم صورتش پوستِ به آروم لرزونمو دست...پذیرفتم دل و جون با اما

 لبش کنار...لبش کنار آوردم و کشیدم هاش مژه سایه روی دستمو...بود خواب هنوز پس...نخورد

 ور لبش کنار...کردم خم صورتمو آروم...خوابه تو و نمیخوره تکون هنوز دیدم وقتی...کردم مکث

 دستمو و ایستادم سرجام دوباره وحشت با...خورد تکون یدفعه...کردم کوتاهی و نرم بوسه

 وسیدهب که جایی و خورد کوچیکی تکون اما...بشه بیدار و کنه باز چشماشو بودم منتظر...برداشتم

 هب که آخری نگاهِ با...وایسم اونجا نمیتونستم دیگه اما...اومد لبم روی لبخند...خاروند رو بودم

 و برگشتم خودم اتاق به سریع...بستم آروم رو در و اومدم بیرون اتاقش از آروم انداختم صورتش

 چند ورییادآ با...میزد تند تند قلبم هنوز اما...کشیدم راحتی نفس و دادم در به تکیمو...بستم رو در

 تخت روی خودمو و درآوردم رو خوابم لباس شنل...شد لبام مهمون کوتاهی لبخند پیش دقیقه

 بود؛ تاریک که پتو زیر و کشیدم باال سرم باالی تا رو پتو...خزیدم پتو زیر و انداختم

 ...خوب خیلی...داشتم خوبی حسِ...خندیدم و خندیدم...خندیدم

** 
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 الاص اما میکرد صدام کارها بررسی واسه و میومد سراغم سارا که بود باری سومین این امروز توی

 وریج...میکردم حس بدنم تو رو کوفتگی و حوصلگی بی نوع یه...نداشتم رو کاری هیچ دماغِ و دل

 ادب و برق مثل همچیز و بود مونده مراسم به روز دو...بخورم تکون جام از نداشتم دوست اصال که

 وآمادگیش اما بود خودم خواستِ به مراسم این اینکه با...خودم جز میشد آماده داشت سریع و تند

 یول بود شده عجیب واسم بهرنگ رفتارای...خودم حرف از بودم شده پشیمون یجورایی...نداشتم

 به نسبت چقدر که میکردم حس خوبی به خودم...بود روم گالره حرفای تاثیر اون از تر عجیب

 فک لرزیدو می دستام...رفت می باال قلبم ضربان دیدمش می هروقت...پیداکردم کِشش کامیار

 اسم نمیدونستم که عجیب های حس...بود اراده بی و ناخودآگاه اینا همه...میکرد عرق دستام

 اون...بردم می پی گالره حرفای صحتِ به کم کم داشتم...میومد سراغم! بذارم چی واقعیشو

 نکرده تجربش تاحاال چون چطوریه عشق حس نمیدونستم من...همیم عاشق ما میگفت

 چیزی حرفاش و کاراش از نمیشد و بود مغرور خیلی...نمیدونستم هم رو کامیار حس...بودم

 یروشوی رفتم...بودم کرده داغ...میزد دامن افکارم دامنه به هم مراسم این..بودم شده گیج...فهمید

 آماده مراسم واسه خودمو باید کردم حس...شد کم حرارتم از یکم...زدم آب رو صورتم و دست و

 یونشدکوراس کامال پایین سالن...رفتم پایین سالنِ به و اومدم بیرون اتاقم از...بودم مجبور....کنم

 دو طفق داشتند و بودند برداشته رو پذیرایی های مبل تمام...بود کرده تغییر مراسم اجرای بخاطر

 که یزم تا دو...بود بهرنگ و من جایگاه اونجا...میذاشتند سالن رأس رو داشت بزرگی تاج که مبل تا

 هک سالن وسط های کاشی داشت فرزانه...بودند گذاشته سالن از دوگوشه بود غذا سرو مخصوص

 هب کرد شروع تند تند...اومد طرفم دیدنم با سارا...میکرد تمیز رو بود رقص پیست مخصوص

 هک بذاره ترتیبی چه با رو غذاها که میدادم توضیح براش تند تند داشتم...غذاها لیست خوندن

 قورت دهنمو آب...موند خیره بهش نگاهم...خوردم حرفمو و چرخید ها پله سمت نگاهم

 ویر چرخید نگاهم...بود کنارش کتایون...بردارم ازش تونستم نمی نگاهمو...لرزید دستام...دادم

 پر اهنگ...میومدند پایین ها پله از داشتند و بود کرده حلقه بازوش دور دستشو کتایون...دستش

 ای پارچه شلوار همراه مشکی تنگ بلیز یه...کردم براندازش...بود من چشمای تو اونم غرورِ

 خواستنی همیشه از که چیزی...چرخوندم صورتش روی و آوردم باال نگاهمو...بود پوشیده مشکی

 بود کرده کوتاه همشو...بود جدیدش موهای بود؛مدل کرده ایجاد تغییر توش و بود کرده ترش

 پله هب رسیدند...بود کرده العادش فوق...بود تر کوتاه گوشاش کنار و ها بغل از اما بود داده وباالیی

 نگاهمو و کنم کنترل خودمو بودند؛تونستم ترم نزدیک که حاال...گذاشتند پایین سالن به پا و آخر

 نماو حتما...میکرد؛خورد نگاهم داشت غلیظی اخم با که کتایون به نگاهم لحظه یه...گرفتم ازش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 داد...میزد صدام داشت که چرخوندم سارا طرف سرمو...بود شده کامیار روی ام خیره نگاهِ متوجه

 :زدم

 ...منو کُشتی...چیه؟-

 :گفت پته تته با

 ..اما...میکردم صداتون داشتم...دا...ببخشید...خانوم-

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 .که هست حواسم االن...خب؟ چیه-

 اتاقتون؟ تو بیارن بگم...آوردن لباستونو خانوم-

 بزرگ در سمت که کتایون و کامیار به نگاهی رخ نیم واز چرخوندم سرمو نامحسوس

 بزرگ جعبه یه با و رفت که...دادم تکون سرمو سارا حرف جواب در پرتی باحواس...رفتند،انداختم

 ور شدم؛جعبه اتاقم وارد وقتی...افتادم راه باال سالن سمت و گرفتم ازش رو جعبه ناچارا...برگشت

 بودم داده...بود عروسم لباس...زد بیرون ازش لباس و شد باز درش که کردم پرت تخت روی

 تو کالفه...نداشتم زدنش تن و دیدنش واسه شوقی دیگه...بود شده آماده حاال و...بدوزن واسم

 رو واقعیت وقتی...میکرد دوری ازم هم کامیار انگار شب اون از بعد...زدم می قدم اتاق

 حتی...شده مهم واسم کامیار که رسیدم می باور این به داشتم کم کم دیگه...بودم عصبی...فهمید

 :افتادم اتاقک اون تو بوسه اولین یاد...میکرد جذبم هم محلیاش بی

 .بشه بیدار کابوس از تا ببوس پرنسستو!...شاهزاده-

 تدوس لبارو این...بود کرده لمس اونو لبای لبا این...بستم چشامو و کشیدم لبام روی دستمو

 لبام روی لباشو ای لحظه برای...میداد دست بهم لحظه اون به فکرکردن از خوبی حس...داشتم

 تمدس...بود دلنشین برام انگار اما...بودم نکرده تجربه رو حسی چنین تاحاال...کردم حس و تصور

 که چیزی یه...میکردم حس توش چیزی یه اما میزد منظم و آروم...رفت قلبم روی لبام روی از

 اما بود عجیب گرچه...میخواستم رو حس این...میخواستم اما!...چیه اسمش حتی نمیدونستم

 سمت...شدم می کشیده سمتش داشتم...میخواستم رو بودن اون با...میخواستم

 منو که داشت وجودش تو چیزی یه انگار...جدیدش قیافه اون و...محلیاش کم...غرورش...نگاهاش

 :کردم زمزمه و دادم فشار قلبم روی دستمو...میکشوند طرفش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

118 

 

 میگی؟؟ چی تو-

 باز رو در...اراده بی حرکتام اما بود باز چشمام...شدم کشیده در سمت اراده بی ناگهان

 اب داشتم...رفتم نمی خودم پای با...شدم کشیده اتاقش طرف...خورد اتاقش در به نگاهم...کردم

 ی هآین جلوی رفتم...دیدم توش خودمو و کردم باز اتاقشو در تردید بدون...رفتم می راه قلبم پای

 شکاف داشتم...قلبمو و...دیدم می توش خودمو...بود شفاف آینه...دیدم آینه تو خودمو...اتاقش

 ویب...رفت باال ناخودآگاه قلبم تپش...دیدم می اتاقش ی آینه تو رو ام زده بیرون قلبِ و سینمو

 ...فرستادم هام ریه به و کشیدم بو اونو عمیق نفس با و بستم چشامو...کردم حس عطرشو

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 آینه وت از رو خشمگینش قیافه ولی برگردم نداشتم جرات...کردم باز چشامو فورا بلندش صدای با

 نگاه بهم آینه تو از داشت عصبانیت و اخم با اون و گرد چشمای با من...دیدم می

 و رفتگ پشت از بازومو که بودم مونده مبهوت هنوزم...بگم چی یا کنم چیکار نمیدونستم...میکرد

 :کرد تکرار...برگردوند خودش طرف منو

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 :اومد در پشتِ از کتایون صدای که بگم چیزی خواستم...خورد تکون لبام

 بریم؟ که تیبرداش بودی جاگذاشته که موبایلتو!...عزیزم کامی-

 :گفت بلند صدای با بود من به نگاهش که کامیار

 .میام منم االن...ماشین تو برو تو...کتی نه-

 هنوزم...افتاد صورتش به نگاهم...رفته که فهمیدم هاش قدم صدای از و کرد دکش اینطوری

 ورتمص نزدیک که صورتش به نفسم که کشیدم عمیقی نفس...میکرد نگاهم مشکافانه داشت

 اهشنگ کرد باز چشماشو وقتی ولی عصبانیته از کردم فکر...بست ای لحظه چشماشو و بود؛خورد

 :پرسید قبل از تر آروم...بود عجیب واسم...رسید می بنظر آروم

 !...نگفتی-

 !بگم رو چی: گفتم عادی

 میخوای؟ چی من اتاقِ از اینکه-
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 رهدا اونم نزدیک فاصله اون با داشتم حتم و بود گرفته اوج قلبم ضربان اش خیره نگاه اون با

 :گفتم لب زیر...میشنوه صداشو

 .خوام نمی اتاقت از چیزی من-

 :گفت اخم با

 میخوای؟ چیزی ازخودم انگار ولی-

 عالمت به سرمو اما میدادم لو خودمو نباید...چرخید روم تر مشکوک نگاهش که پرید علنا رنگم

 :پرسید که دادم تکون مثبت

 میخوای؟ چی-

 :پرید دهنم از یهو...بیرون کشیدم دستش از بازومو

 .نمیکنم ازدواج باهاش برادرت ثروت واسه من...اینطوریه؟ من با رفتارت چرا-

 :شدوگفت تر غلیظ اخماش

 .گذشته حرفا این دوره-

 کردم قالب ام سینه روی دستامو...بود مغرور که همون...میکردم پیدا واقعیمو خودِ داشتم دیگه

 :وگفتم

 !نزدیکم دوستِ از اونم گرفتنه؟ آمار دوره پس خب-

 وجاش و شد باز اخماش که میدونم رو همچیز من که نداشت خبر و نداشت حرفمو این انتظار انگار

 :پرسیدم و کردم اخم من حاال...داد تعجب به

 کلته؟ تو چی-

 از صورتشو اجزای تمام...کردم نگاه بهش و کردم ریز چشمامو و بردم صورتش نزدیک صورتمو

 دممیکشی بلند و دار کِش عمد از هامو نفس...کنم حل رو دلم تو معمای خواستم می...گذروندم نظر

 اپید توشون از رو حقیقت خواستم می...موند خیره چشماش روی نگاهم...بخوره صورتش به که

 شتمدا...میاوردم کم داشتم...داشت عجیبی چیز یه...اون نگاهِ اما داشت شیطنت رنگ نگاهم...کنم
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 اشچشم از نگاه اما...بود قلبم تند ضربان بخاطر هم بیشترش...میشدم شل و باختم می خودمو

 :کردم زمزمه لب زیر...میدادم قورت تند تند دهنمو آب...نگرفتم

 داری؟ دوست منو تو-

 اراده بی صورتامون...لبام به اون نگاه اما بود دارش تب چشمای به نگاهم...شد خمار نگاهش

 ونهم داشتم...میکردم حس صورتم پوست روی نفساشو داغی داشتم...میشد نزدیک بهم داشت

 شدنِ داغ تا بود مونده کوچیک فاصله یه فقط...میکردم تجربه رو خوب حس

 زا قبل...عشق نه گذاشتم نیاز پای داغشو نگاه...نبودم مطمئن ازش...نتونستم...اما...هردومون

 ممخود که احساسم به و بسوزونم هاش بوسه تو خودمو و بندازه جونم به آتیش بوسه اون اینکه

 خارج اتاق از دو حالتِ با و...کشیدم عقب صورتمو...بدم لو نبودم مطمئن ازش و بودم گم توش

 :یچیدپ قلبم تو صدایی یه...زد می تند تند که گذاشتم قلبم روی دستمو...رفتم اتاقم به و شدم

 ...عشق-

 هم عشق...داشتم مختلفی های حس...بردم فرو بالشتم تو سرمو و انداختم تخت روی خودمو

 ...بود جدیدترینش

** 

 توش...بود من مال لحظه اون...لحظه یه...کردم می سِیر لحظه توی داشتم...بودم بسته چشمامو

 تکیه لحظه اون به فقط میومد سرم به امروز که چیزی اون از تونستم می و داشتم آرامش

 آرامش جز هیچی به نداشتم دوست توش اما...کوتاه هرچند....بود ها لحظه اون من ناجی...کنم

 می رو لحظه اون تنهایی و آرامش...هام لحظه و...منم فقط...کنم فکر ای لحظه چند

 نبود هیچی ذهنم تو...بودم گرفته آغوش تو آرامشو...بسته چشمای با...داشتم نیاز بهش...خواستم

 آرامشم حموم در پشتِ از فرزانه صدای با که بود گذشته چقدر دونم نمی...لحظه اون فقط و فقط

 کف از پر وانِ تو از...میکردم خدافظی آخر های لحظه اون با باید اما...شدم عصبانی...خورد بهم

 :پرسیدم فرزانه به رو...دراومدم حموم از و پوشیدمش...رفتم ام حوله سمت و دراومدم

 .تو نه اونه وظیفه این...کجاست؟ سارا پس-

 .کنه می آماده رو جدیدتون اتاق وسایلِ داره سارا...خانوم ببخشید-
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 واسه که بود این حقیقتش...میکردم فرار ازش اما داشتم رو انتظارش که گفت رو چیزی اون

 جنگ تو ام شده متولد تازه احساسِ و خودم با چون نداشتم آمادگی هیچ امشب مراسم

 و رفتم قدی ی آینه طرف...بود غوغا درونم ولی...نمیگفتم چیزی اما...عقل و احساس جنگ...بودم

 :گفت فرزانه...وایسادم جلوش

 بیان؟ بگم...اومدن آرایشگرتون...خانوم-

 .اتاقم بفرستش: گفتم و کردم نگاهش آینه تو از

 دوست...دادم فشار هم روی و بستم محکم چشمامو...هام درگیری و موندم من اما رفت فرزانه

 کنم باز چشمامو اینکه از قبل اما...باشم شده بیدار کابوس این از میکنم بازشون وقتی داشتم

 خودم تصویر جز هیچی واقعیت تو اما کردم باز چشمامو سریع...گذشت نظرم از کامیار ی چهره

 نگاه هآین تو خودم اندام و چهره به...عاشقا مثل...مثلِ...سوز سینه...کشیدم آه...نبود روبروم آینه تو

 دست صورتم به...بود گذاشته اشرافی مردی زندگیِ به پا که بود دختری تصویر این...کردم

 زشبا و رفتم میزم کِشوی سمتِ...مادرم و پدر و دانیال یاد...افتادم قدیمیم خاطراتِ یادِ...کشیدم

 یمشک موهای...شفاف سفیدو پوست با متوسط دماغ یه...عملم از قبل قدیمی های عکس...کردم

 رقف همچیزم...عملی دماغ...برنز رنگ نارنجی پوست...شونه روی تا نارنجی موهای...االن اما...بلند

 ی چهره و ازدواج این به خوبی حسِ اما...قیافم و...اخالقم...غرورم...احساسم...خودم...بود کرده

 وت فقط آرامش اون...نکردم پیدا بهرنگ کنار رو آرامش این اما بودم آرامش دنبال...نداشتم جدید

 عملیش باید که توسرمه فکرایی یه امشب...نبودم مطمئن حسش از اما...بود کامیار دستای

 تشنش ایدب اما...نیست میل بی بهم هم کامیار که میشه معلوم بشه حقیقی فکرام امشب اگه...کنم

 نفعِ هب منم جنگ که صورته اون در...بیاد طرفم باید اون...کنم تحریک نیازشو حسِ اینکه نه...کنم

 مهه چون کنم تحمل رو افتاد که اتفاقی هر امشب بودم مجبور همین واسه...میشه تموم احساسم

 بازش و رفتم در طرف...گرفتم فاصله افکارم از خورد در به که ای تقه با...بوده خودم خواستِ اش

 فشوکی...رفت مبل سمت بالفاصله...شد اتاق وارد بزرگش کیف با جوون تقریبا خانومِ یه...کردم

 آرایشیِ لوازم از بود پر...کردم نگاه کیفش به...نشست مبل روی و کرد باز میز روی

 مطرف...کردم باز رو خیسم موهای و نشستم روش رو داشت قدی آینه جلو که صندلی...رنگارنگ

 ریعس که شد خم صورتم روی...نشست و گذاشت کنارم صندلی یه...بود دستش هم وسایل...اومد

 :گفتم

 .کنی شروع موهام از اول خوام می-
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 :گفت حین درهمون...کشید دست توش و انداخت موهام به نگاهی

 .خوبه که رنگش اما-

 .کن مشکی همشو...امشب واسه کنم عوض رنگشو میخوام-

 .خب بسیار-

 رنگشون بعد کرد خشک سشوار با موهامو اول...آورد رو رنگ و دکولِره وسایل و رفت کیفش سمت

 و شستن از بعد...کرد شروع آرایشمو و رفت صورتم سراغ بعد...گذاشت کاله یه تو همشو و کرد

 به خودمو از جدید چهره یه امشب داشتم دوست...کرد تجدید آرایشمو موهام؛دوباره کردن خشک

 مهم مواس....بگیره رو کامیار چشمِ فقط تغییرات اینهمه داشتم دوست بیشتر اما...بدم نشون همه

 نسسپر یه مثلِ امشب...بیام چشمش به قبل از تر خوشگل و بگردم چجوری پیشش که بود شده

 هآین تو و بازکردم چشامو شد؛آروم تموم کارش آرایشگر وقتی...میدم نشون بهش خودمو واقعی

 کیِمش رنگِ با...بود شده مشکی موهام رنگ...بودم کرده تغییر خیلی...کردم نگاه خودمو روبروم ی

 پشت ای نقره ی سایه و آرایش اون با چشمام آبیِ...میومد چشم به بیشتر چشمام رنگ موهام

 دهش قبل از بلندتر ریمل با حاال که هام مژه...میداد نشون تر قشنگ و محشرتر رنگشو پلکام

 و...یومدم چشم به همیشه از زیباتر و تر درشت...بگیرم چشمام از نگاه نمیتونستم...زدم پلک...بود

 هک آتیشی سرخ رژلب یه...لبام روی چرخید نگاهم...میشد باید کارساز امشب دلربام نگاه اون

 نشون تر قشنگ رو آرایشم بود؛ ضد چشمام رنگ با و...میداد نشون برابر دو رو لبام جلوه

 مشکی موهام رنگ مثل هم ابروهام مداد...بود کرده کلفت یکم مداد با بود نازک که ابروهام...میداد

 اام...موهام کردن فِر به کرد شروع بهم توجه بی آرایشگر...بودم شده دیگه ویدای یه انگار...بود

 با...کنه درستشون تا اومد ناخنام سراغ موهام از بعد...بود آینه تو ام چهره به نگاهم تمام من

 ایه موج مثل که ام شده فر موهای به میخواست دلم...رسید می تربنظر پرپشت موهام فِر موهای

 کورمانی ناخنامو اینکه از بعد...بود موادش و آرایشگر اسیر دستم که بکشم دست بود شده دریا

 :گفتم که رفت پام انگشتای کرد؛سراغ

 ...نمیخوام پدیکور-

 :دادم ادامه کردم نگاه آینه تو خودم به و کردم که مکثی از بعد

 .میکنه تسویه باهاتون سارا خدمتکارم...پایین بفرمایید-
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 :گفت کنارم از شدن رد موقع...کرد جمعشون و رفت وسایلش سمت حرف بی

 .باشه مبارک-

 :کردم زمزمه دلم تو...رفت بیرون اتاق از که زدم لبخند

 .نیست مبارک اصال...نیست مبارک-

 بعدش و بخورم بودم نتونسته هم نهار استرس از...بود عصر ونیم2 ساعت...کردم نگاه ساعت به

 حتی اما...میومد دنبالم اتاق تو بهرنگ دیگه ساعت نیم تا...بودم رفته حموم به آرامشم واسه

 قیافه این با منو کامیار همه از اول داشتم دوست...نداشتم رو باهاش شدن روبرو آمادگی

 من رودو با دیگه ساعت نیم تا اما...دلم تو اما میدونستم اون رو امشب دامادِ اما!چرا نمیدونم...ببینه

 آدمی زنِ من و...میخورد رقم اونا همه جلو من سرنوشت مهمونا؛ با شدن روبرو و پایین سالن به

 رو باسل جعبه و رفتم لباسام کمد طرف...بردم عالقگیم بی و عالقگیش بی به پی تازه که میشدم

 داخلش عروس سفید لباس...کردم بازش و گذاشتم تخت روی رو جعبه...درآوردم ازش

 مپوش تن ی حوله...بدوزنش واسم تا بودم داده و بودم کرده انتخاب مدلشو خودم که لباسی...بود

 و موهام آرایش تا پوشیدمش پایین از سختی به...درآوردم جعبه داخل از رو لباس و درآوردم رو

 دستم و میشد بسته پشت از لباس زیپ... ایستادم آینه جلو کردم تنم وقتی...نخوره بهم صورتم

 دلم لباس دامن...کردم برانداز آینه تو خودمو و گرفتم لباس باالی به دستمو...رسید نمی بهش

 هک داشت کلفت بند دوتا...بود شده کار دامنش روی تور با که چین از پر و داشت عروسکی و پُف

 باز یکم اش دکلته قسمت روی...بود لخت کمی کمرش پشت قسمتِ و میشد بسته گردن پشت

 یرو تورِ...ریختم هام شونه روی موهامو دستم یه با...میزد برق که داشت دوزی سنگ کلی اما بود

 ردمک ول لباسم پشت از دستمو...درآوردم ازش رو تور و رفتم جعبه سمت...بودم نبسته هم سرمو

 که... جاقسن با بستم می سرم روی رو تور داشتم و بود در به پشتم...پایین افتاد شکمم روی تا که

 :گفتم بلند خداخواسته از...خورد در به ای تقه

 .بیاتو هستی هرکی-

 لباسم هم چون داشتم کمک به نیاز االن که بود این مهم...باشه بهرنگ یا سارا میزدم حدس

 روی رمس باالی دستام...بود کرده گیر موهام به تور هم و...بود باز کال ام باالتنه و بود افتاده پایین

 خلدا کی که نمیدونستم هنوز...ببندمش دوباره تا کنم جدا موهام از اونو داشتم سعی و بود تور

 گبهرن به بیشتر حدسم...شنیدم رو پاش صدای بعد و در شدن بسته و باز صدای اما اومده اتاق
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 در به پشتم که همونطور...میومد اتاق داخل بعد گفت می یچیزی که بود سارا اگه چون بود

 :بود؛گفتم

 .وایسه تا بزنم موهام به رو تور این کن کمکم بیا-

 دستای لمس...برداشت تور روی از و گرفت دستامو پشت از نفر یه که بودم موهام و تور درگیر

 یم گردنم پشت از هاشو نفس صدای...بود بیگانه بودم زده که حدسی با و بود آشنا برام داغش

 با رو تور آرومی به داشت چون برگردم نداشتم جرات اما...میکردم حس گردنم روی و شنیدم

 به که ای داغی اون اما...گذاشتم ام برهنه ی باالتنه روی دستامو...بست می موهام تو سنجاق

 تپش...شاهزاده...پرنسس...بوسه اون...داغی اون...من...اون...کشوند قلبم به منو خورد گردنم

 متس دستمو...بودم گذاشته ام سینه روی که دستام لرزش و...رفت باال خود به خود باز که قلبم

 انقدر...بود نزدیکم پشت از...بست می سرم روی رو تور داشت هم هنوز...فشردمش و بردم قلبم

 که بودم مطمئن دیگه حاال...بود همیشگیش عطر همون بوی...کردم بو...میکردم حسش که نزدیک

 هک کنم بازی نمایش میخواستم اما میدونستم...میبنده برام رو تور داره که کامیاره...خودشه

 هاش نفس و بو روی از عاشق؛عشقشو یه میشه مگه...شدم غافلگیر که...نمیدونم

 امیارک عشقِ بود اومده قلبم تو که چیزی اون که بودم کرده باور دیگه حاال...غیرممکنه!...نشناسه

 امتحانش باید...گذشت ذهنم از که فکری اون اما...بودم گذاشته باز براش قلبمو درِ من و...بوده

 ورت روی از دستاشو که کردم حس وقتی!...نه یا داره حس بهم اونم که فهمیدم می باید...میکردم

 رو ورت و کردم بلند دستامو...بود شده بسته سرم روی تور حاال...کشیدم تور به دستمو برداشته

 دستم اب و کشیدم باال رو لباسم ی تنه باال...بود گرفته شدت قلبم ضربان...انداختم صورتم روی

 روبروش وقتی...بود پایین به نگاهم...چرخیدم سمتش آروم...نیفته تا داشتم نگهش

 به پاهاش روی از...پاهاش به کفشاش روی از...آوردم باال آروم آروم ایستادم؛نگاهمو

 روی...آوردم باالتر نگاهمو اما...لرزید می دستام...بود پوشیده مشکی شلوار و کت...باالتنش

 تو نگاهش...نگاهش تو نگاهم...چشماش روی بعد و...کردم مکث لباش روی...صورتش

 ینهم واسه...میکردم عملی فکرمو باید...نبود وقتش االن اما...بِهَم چشمامون تو خیرگی...نگاهم

 باتعجب...دادم باال ابروهامو و کردم پر تعجب از موچشما...رفتم عقب قدم یه و کشیدم هینی

 :گفتم و کردم نگاهش

 ...تویی؟؟-
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 اخم همیشه مثل...بود عجیبش نگاهِ اون کرد متعجبم واقعا که چیزی اما...کرد نگاهم

 بود دوخته چشمام به فقط نگاهشو...داشت غم انگار...نداشت غرور و پوزخند چشماش...نداشت

 کردم اهنگ چشماش به قبل از تر متعجب...کنه نگاه لباسم حتی یا و صورتم آرایش به اینکه بدون

 ام هنهبر نیمه ی باالتنه روی از قلبمو تپش...کنم دوری ازش نمیتونستم...اومد طرفم قدم یه که

 با اون...بودیم زده زل هم به حرف بی هردو...کنم دوری نداشتم تاب...بود نزدیکم...میکردم حس

 تور سمت دستشو...لرزید می...کردم نگاه دستاش به...آورد باال دستاشو...تعجب با من و ناراحتی

 حالتِ...کردم نگاه بهش برد می سرم پشت رو تور داشت وقتی...کرد بلندش و آورد صورتم روی

 ما نقشه و افکارم تمام...خواستن و عشق از بودم پر اما نداشتم تعجب دیگه...کردم پیدا خاصی

 دستشو مُچ که میبردشون پایین داشت...میرفت پایین داشت دستاش...شد فراموشم

 فعهد یه...بود هم تو نگاهمون...کنم ولشون نداشتم قصد و بودم گرفته سفت دستشو...گرفتم

 دمیوم بارون...کشوند سمت اون به رو نگاهمون اتاقم ی شیشه به بارون های قطره برخورد صدای

 اون...کرد نگاهم اونم...دوختم کامیار به مغموم نگاهمو...افتادم بودم دیده که خوابی یاد...شدید

 بعد...یدبوکش و برد بینیش سمت...کرد نگاه و برداشت تیکشو یه...برد موهام سمت دستشو یکی

 ازب مچش دور از و شد شل دستام...گرفتم دندون به لبمو ی گوشه...بوسید آروم و برد لبش طرف

 :وگفت کرد نگاه رو موم تیکه همون دوباره...شد

 نکردی؟ مشکیشون زودتر چرا-

 مثل...لرزید می انگار هم صداش...صداش تُنِ با...صداش لحن با...لرزید دلم حرفش این با

 دنبال و کرد نگاه چشمام تو دوباره...دهنده آرامش و بود آروم...کالمش پرنبود دعوا از همیشه

 :گفتم هوا بی...سوالش جواب

 .برقص...باهام امشب-

 :کردوگفت نگاه چشمام به دوباره...زد گوشم پشت موهامو از تیکه اون

 ...تونم نمی-

 :گفتم دلخور و گرفتم دستاشو از یکی

 ...نزن حرف اینطوری دیگه-
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 به نگاهم که انداختم پایین سرمو...سوزوند هم جیگرمنو حتی آهش کردم حس...کشید عمیقی آه

 :گفتم و گرفتم ازش رو نقاب تعجب با...افتاد دستش تو نقاب

 چیه؟ این-

 بی که ببنده موهام ازپشت بنداشو تا شد خم طرفم...گذاشت صورتم روی و گرفت ازم رو نقاب

 مرشک پشت بازه؛دستامو لباسم اینکه به توجه بی و برداشتم لباسم روی از لرزونمو دستای اراده

 هام ریه به عطرشو بوی و چسبوندم اش سینه به محکم خودمو...کردم بغلش و بردم

 گونه نوازش موهام الی انگشتاشو...بود تور زیرِ از موهام الی اونم دستای...فرستادم

 بعد...کشید بو و برد موهام الی سرشو...کردم لمس داغشو بدنِ و بردم کتش زیر دستمو...کشید

 گاهن بهش و شد باز کمرش دور از دستام...گرفت فاصله ازم و بوسید پیشونیمو و کرد خم سرشو

 :گفت آروم...بود ام چهره روی نقاب همون...زدم دست صورتم به...کردم

 .جاگذاشتی پیشم شب اون که نقابیه همون این-

 جا پیشونیش روی اخم همون دوباره...شدم دقیق بهش...انداخت زیر سرشو...کردم نگاه بهش

 :گفت حالت درهمون...بود کرده خشک

 !بخوام ازت چیزی یه میتونم دقه 4 برای فقط-

 :گفتم آروم

 .بخواه جون تو-

 و پهن های ابرو دو بین گره و اخم یه...بود شده تر غلیظ اخم اون حاال...کرد بلند سرشو سریع که

 :گفت...کمونیش

 آهنگو خودت...بخون خودت...رقصید باهام شب اون که شو همونی...فقط...دقه 4 فقط-

 ...خودت...بکشون خودت دنبال منو خودت...بخون

 :پرسیدم تعجب با و کردم قطع حرفشو

 ...کامیار؟ خوبه حالت تو-

 گاهن بهم که طوالنی مکث از پس...شد داغ تنم تمام و شدم ساکت که گذاشت لبم روی دستشو

 یه شده هاگ حتی داشتم دوست...برقصم و بخونم براش داشتم دوست...گرفتم میکردیم؛تصمیممو
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 و ادمد تکون مثبت نشونه به سرمو...داشتم دوست رو ثانیه اون...باشیم هم واسه فقط ما ثانیه

 :کردم زمزمه

 ...من با آهنگش-

 :کرد زمزمه...بوسیدم رو بود لبم روی که انگشتو و

 ...من با هم سازش-

 :گفتم و کردم نگاهش عشق با

 ...دوتامون از هم رقصش-

 هنهبر باالتنه با مدت تمام...شدم سرخ خجالت از...کشید باال لباسمو زیپ و پشت به چرخوندم

 :گفت و بوسید گردنمو پشت...نبود حواسم و بودم جلوش

 ...دوتامون از هم حسش-

 هک چرخیدم طرفش...نیست میل بی بهم اونم که رسیدم باور این به دیگه...شد جوری یه دلم ته

 وهامم الی رو دیگری و گذاشت کمرم پشت دستشو یه...رفتیم اتاق وسط و کشید دستمو سریع

 لبمق ته از و صدایی بی صدای با که بود این وقت حاال...انداختم گردنش دور دستامو منم...برد فرو

 تمداش بهش نسبت قلبم تو که حسی تمام با...دارم حس بهش که بفهمونم بهش چشمام تو از و

 میخوردیم تکون آروم...خوندم براش و زدم زل چشماش تو داشتم کنارش االن که آرامشی اون و

 :خوندم می من و

 بهشته مثل دنیابرام همه باشی که تو-

 نوشته من توسرنوشت تورو اسم خدا

 میشه زیباترین دنیابرام همه باشی توکه

 میشه همونجابهترین باشی تو که همونجایی

 جهانم جای زیباترین توام توآغوش

 شعرعاشقانم یه انگار بگی تواسممو

 عشقه بارون الالیی تومثل صدای
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 عشقه مامیمونه تاابدتوقلب که حسی

 :خوندم آهنگو از قسمت این دل ته از و کشیدم آه

 دارم دوستت بدون من عشقه

 پابرجاست عشق این دنیاست تادنیا

 ...بدون من عشق

 :داد ادامه خودش و گذاشت لبم روی آروم دستشو که بخونم ادامشو خواستم

 شدم عاشق

 زیباست احساس این

 رویاست یه مثل

 ماست شبِ امشب

 :چکیدوخوندم چشمم ازگوشه اشک قطره یه و پرشد چشمام...لرزید دلم

 دارم دوستت بدون من عشق

 پابرجاست عشق این دنیادنیاست تا

 ماست شبِ امشب

 و من ماجرای هم شعرش های بیت تک تک و بود اون به دلم حرف...آهنگ این بود دلم حرف واقعا

 ازحرکت هردو سکوتم با...کرد پاک رو اشکم قطره و کشید صورتم روی دستشو...بود اون

 گهدی حاال...میکردم حس خودم تو شدید رو عشق حس...میکردیم نگاه بهم داشتیم...ایستادیم

 حاال بودم مطمئن...زدند می فریاد رو عشق هردوتاشون چون نبود عقلم و احساس بین جنگی

 نگاهش...کرد نگاهم...گذاشت صورتم دوطرف دستاشو...برده همچی به پی چشمام از دیگه

 خواستنی چیزش همه...بیشتر شدت با اما...بارید می هم هنوز بارون...صورتشو اجزای همه...کردم

 خمارشده خود به خود چشمام...بود لباش به من نگاهِ ولی...گرفت نمی چشمام از نگاه...بود

 رو شجاعت این آخر ی دقیقه...تر نزدیک و نزدیک...آورد صورتم نزدیک صورتشو کم کم...بود

 :گفتم و پیداکردم
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 ...تورو من...کامیار-

 :کرد زمزمه و چسبوند بینیم روی رو اش بینی

 ...تورو؟ من-

 ...خیلی تورو-

 ادهآم...میکرد پر رو فاصله اون داشت...بود لبامون بین کوچیک فاصله یه تنها...کرد خم سرشو

 در؛ صدای که...وجودم و خودم گرفتنه آتیش وبعدش...لبش گرمای و نرمی لمس واسه بودم

 وآروم گذاشت دهنم روی دستشو که کردم نگاه بهش تعجب و وحشت با...ازجاپروند رو هردومون

 :گفت گوشم زیر

 .باش خونسرد توام...میشم قایم میرم من-

 دهنم روی از دستشو که دادم تکون سرمو...برداشت صورتم روی از رو ماسک سپس

 و کشیدم راحتی نفس...رفت اتاقم حمومِ داخلِ کامیار...اومد در پشت از سارا صدای...برداشت

 :گفت سارا...کردم بازش و رفتم اتاقم در طرف

 هک دوش ساق با که گفتن...شمان منتظر مهمونا همراه پایین آقاهم...اومدن مهمونا همه!...خانوم-

 شماست؟ پیشِ...پایین میاید کامیاره آقا

 کامیاره؟...دوش؟ ساق: پرسیدم تعجب با

 اومده هوا بی همین واسه کامیار پس...رفتم حموم سمت و بستم رو در...رفت و داد تکون سرش

 باز رو حموم در...ناراحت و بودم عصبانی...بود کرده من دوش ساق اونو بهرنگ چون...اتاقم تو بود

 :گفتم و زدم پوزخند دیدنش با...بود داده تکیه حموم دیوار به...کردم نگاهش و کردم

 .کنی همراهیم باید االن...دوش ساق بیرون بیا-

 خواست و اومد طرفم...نداشت حرکتمو این انتظار...اومد بیرون حموم از و کرد نگاهم اخم با

 :گفتم بلند که بگیره دستمو

 ...وایسا سرجات-

 :گفتم بغض با...کرد نگاه بهم و وایساد سرجاش تعجب و بااخم
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 ...تو ولی...تو ولی...اتاقم اومدی خودم خاطرِ واسه میکردم فکر-

 :گفت باحرص

 عروس همراه و دوش ساق خواستم...خودم نه کنم برادرم تقدیم تورو که اومدم همین واسه-

 .بشم خوشگلش

 اونم میکردم فکر...داشتم بغض هم بودم عصبانی هم...کردم مشت دستامو و انداختم پایین سرمو

 بی زبونِ با تا ریختم آهنگ اون و نگاهم تو عشقمو تمام...کرده درخواست ازم که داره حس بهم

 آب بارچند و کشیدم عمیق نفس تا چند...بوده دیگه یچیز قصدش...اون ولی بفهمونم بهش زبونی

 :گفتم و کردم باز مشتمو...نشکنه بغضم تا دادم قورت دهنمو

 .بریم پس-

 غرور با...بودم کرده لج هم باخودم انگار...داشتم عجله بهرنگ پیش رفتن زودتر هرچه واسه حاال

 :کشیدوگفت صورتم روی رو تور رسید بهم وقتی...اومد طرفم اخم و

 .غریبه عروس بشی خوشبخت-

 چشمام از قطره یه و پرشد چشمام حرفش این با...کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو

 از ییک مچ پشت از که نبینه اشکمو تا کردم بهش پشتمو...بود ناراحتی روی از اینبار...چکید

 اما...برم همراهش شدم مجبور کرد حرکت وقتی...کرد حلقه بازوش دور دستمو و گرفت دستامو

 لباسام کمد سمت و کردم باز بازوش دور از دستمو بریم بیرون اتاق از اینکه از قبل آخر ثانیه

 هک بودم مطمئن...بود رفته اتاق از اون حاال...درآوردم رو عروسم لباس ناگهانی فکر یک با...دویدم

 ویر رو بود افتاده زمین روی که هم ماسک...پوشیدم مشکی ساده پیراهن یه....میره مهمونا پیش

 پایین ها پله از دوان دوان و رفتم بیرون اتاقم از فورا...برداشتم موهام روی از رو تور و زدم صورتم

 و بود ایستاده ای گوشه که دیدمش ها پله باالی از...بود روم مهمونا همه متعجب نگاه...رفتم

 سمتش همه به توجه بدون رسیدم پله آخرین به وقتی...میکرد نگاه بهم تعجب با داشت

 چشماش به و گرفتم دستاشو همه متعجب نگاه جلو...بود زده خشکش...شدم نزدیکش...رفتم

 :گفتم بشنون همه طوریکه بلند صدای با سپس...کردم نگاه

 .شدم مرد این عاشق من-
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 لباس...کردم خودم به نگاهی اول گیجی با...اومدم بیرون فکر از صورتم جلوی دستی تکونِ با

 نگاه روبروم مرد ی چهره به و کردم بلند سرمو...بود صورتم روی تور...بود تنم عروس

 دورمون شده حلقه جمعیت به نگاهی...بود مردبهرنگ اون افکارم و انتظار برخالف...کردم

 وت دستامون...کردم نگاه دستامون به...کردند می نگاهمون لب به لبخند و مشتاق همه...انداختم

 کرده نفوذ هم قلبم تو حتی سردی این...سرد من دستای اما بود گرم دستاش...بود هم دستای

 ایینپ اینکه از بعد کامیار...بود توهم...افکار اون...بزنم لبخند نمیتونستم...بودم سرد من...بود

 نگاه...ندید عاشقمو نگاه...ندید و رفت اون...رفت و گذاشت بهرنگ دستای تو دستامو اومدیم

 شده خونده خطبه...دست تو دست...بهرنگ و من...حاال و...رفت و نکرد نگاهم...ندید رو مغمومم

 اما...چرخوندم جمعیت به نگاهمو...بودند من ی بله جواب منتظر همه حاال و...بود

 نگاه بهم شادی با و بود زده لبخند...کردم نگاه بهرنگ به...بودم نگرانش..نبود...ندیدمش

 کم مپشیمون بگم...کنم فرار و...کنم ول دستاشو داشتم دوست...من...اما...بود منتظر اونم...میکرد

 با...کردم پیدا کامیار با خودمو من...کردم پیدا خودمو91 دقیقه من...بودم پشیمون واقعا...نیست

 خودم به منو اون...داد یاد داشتنو دوست بهم...داد حس بهم اونم...رسیدم آرامش به اون

 منو ناو...ترسناک هیوالیی و تاریک قصری با گذاشت تنها پرنسسشو...رفت اونم اما....برگردوند

 کرد ارهاش بهم بهرنگ...بزنم لبخند نمیتونستم اصال و بود شده پر اشک از چشمام...گذاشت تنها

 اما...بخوره بهم ازدواج این که بیفته اتفاقی بودم منتظر اما...خورد تکون لبام...بدم جواب که

 بامول...بستم چشامو...ندیدمش و کردم نگاه رو جمعیت بانگرانی باز وقتی...بود بیهوده انتظارم

 :گفتم و دادم تکون

 .بله-

 یاد...برداشت سرم روی از رو تور بهرنگ...نمیزدم هم لبخند حتی من اما...زدند سوت و دست همه

 مخ...بهرنگ اما...کرد نگاه بهم و برداشت سرم روی از رو تور کامیار که افتادم پیش دقیقه چند

 و درفتن دورمون از جمعیت...زدم کمرنگی لبخند...کرد نگاهم لبخند با و...بوسید آروم گونمو شد

 رفتهگ دستمو...نشستیم مخصوص جایگاه تو هم بهرنگ و من...رفتند سالن از ای گوشه هرکدوم

 عترافا کاش...پایید می رو اطراف نگاهم فقط...بکشم بیرون دستش از دستمو نمیتونستم...بود

 ازن با بهرنگ...گفتند تبریک رو ازدواجمون و اومدند سمتمون مهمونا تک تک...بود آسون کردن

 اکتفا کوتاهی لبخند به فقط من اما...میکرد بگوبخند باهاشون و گرفت می جمع بیشتر

 و دمکشی بیرون دستش از دستمو میزد گپ بود جوون که خانوما از یکی با داشت وقتی...میکردم
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 ثابت نفر دو به نگاهم...بودمش ندیده هم هنوز...چرخوندم اونور و اینور نگاهمو اخم با...نشستم

 نگاه دستاشون به...هم دستِ تو دست...کامیار و کتایون...میومدند طرفمون داشتن که موند

 وناا ولی...نبینمشون که برگردوندم رومو...زد چنگ دلم به حسادت حس...شد بیشتر اخمم...کردم

 تدس کتایون...رفت اون و کرد قطع زن اون با هاشو صحبت دیدنشون با بهرنگ...اومدند سمتمون

 اون...شدیم چشم تو چشم باکامیار که کردم بلند سرمو...بود عصبانی اما...ردفش پدرشو

 شصورت به نگاه یه دستش به نگاه یه...کرد دراز طرفم دستشو خشک...عصبانی من...عصبانی

 بهش...دکشی بیرون دستم از دستشو سریع...گذاشتم دستش تو آروم و بردم جلو دستمو...انداختم

 :گفت خشک...بود صورتش روی اخم همون بعد اما شد عوض لحظه یه هشنگا حالت...کردم نگاه

 .داداش زن میگم تبریک-

 و داد دست باهام خشک هم کتایون...برگردوند روشو و فهمید منظورمو که کردم نگاه بد بهش

 چیزی یه گوشش دم و اومد بهرنگ سمت دست به تلفن سارا...رفتن اونا وقتی...گفت تبریک

 واسه...نبود بهم حواسش هیچکس...دورشد ازم و گرفت ازش رو تلفن سریع بهرنگ که گفت

 گوشش دم رو تلفن...ایستاد همه از دور ای گوشه یه...رفتم بهرنگ سر پشت آروم همین

 نمیتونستم جمعیت شلوغی و موزیک بلند صدای بخاطر...میزد حرف نفر یه با داشت...گذاشت

 تیز گوشمو...میزد حرف زن یه با داشت...شنیدم رو زن یه صدای اما...اما بشنوم حرفاشو خوب

 :گفت...بود بهم پشتش...رفتم نزدیکش احتیاط با و کردم

 پات به موزندگی نصف که نمیخواستم تورو اگه...نداره راه قلبم و زندگیم تو کسی جزتو که میدونی-

 .پنه توام عاشق فقط من...نمیریختم

 خراب سرم روی دنیا کردم احساس...میزد؟ حرف لوپه پنه با داشت یعنی...لوپه؟ پنه...پنه؟

 همب نباید بستیم ازدواج پیمان وقتی اما...بودم سرد باهاش و نداشتم دوستش که درسته...شد

 قدیمیش معشوقه با تا گذاشته تنها عروسیش؛عروسشو توشب اون ولی...میکرد خیانت

 یشترب اعصابمو...بدم گوش رفتناشون صدقه قربون به و وایسم اونجا نمیتونستم دیگه...بحرفه

 شمتوچ چشم بود ایستاده ازم دور فاصله با که کامیار با که برم تا برگردوندم رومو...میکرد خورد

 کردم جک راهمو و انداختم پایین سرمو...کنم نگاهش نمیخواستم...بودم عصبانی دستش از...شدیم

 ختم بهرنگ یا کامیار به فقط...لحظه اون برم رو هرجایی داشتم دوست...برم ای دیگه سمت تا

 امونه صندلی سمت و گرفتم باال لباسمو پف دامن...کنم نگاه پشتمو برنگشتم حتی...نشه

 اما...ودب خوشحال...بود لبخند لباش رو...اومد سمتم بهرنگ بعد ای دقیقه که نشستم روش...رفتم
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 کشوند نوم...کرد بلندم و کشید دستمو که کردم نگاهش ایستاد باالسرم وقتی...بودم عصبانی من

 سفید نور هاله یه فقط شدو خاموش ها چراغ...شد بلند هم آهنگ صدای ما ورود با و رقص پیست

 با...کنم همراهیش رقص تو که شدم مجبور همه نگاه جلوی...نبود فراری راه دیگه...افتاد ما روی

 و گذاشتم بهرنگ های شونه روی دستمو...اما برقصم اون با که بود کامیار با قرارم امشب اینکه

 ایستاده ای گوشه...دیدم رو کامیار بهرنگ؛ ی شونه روی از...کرد حلقه کمرم دور دستاشو اونم

 دلش و شد ناچار اونم انگار...آوردش رقص پیست به و کشید دستشو کتایون...بود

 های رقص مخصوص آهنگ...افتاد بهم نگاهش که کردم نگاهش وسط اومد وقتی...نمیخواست

 من به اونم نگاه و کامیار به من نگاه اما...میرقصیدیم آروم آروم داشتیم هم بهرنگ منو...بود دونفره

 باز کال کمر روی از که رنگ سبز ی بنده2 پیراهن کتایون...بود کتایون کمرلخت دور دستاش...بود

 اخم...خورد بود کتایون کمر دور که دستاش به نگاهم...بود پوشیده بود بسته جلو از و بود

 حاال...وننبینمش تا بستم چشامو و گذاشتم بهرنگ ی شونه روی سرمو...ببینم نمیخواستم...کردم

 به احساس ای ذره من اما...بهرنگم عاشق چقدر من فکرمیکرد میدید اینطوری رو ما که هرکس

 :میخوند آهنگ...بودم گذاشته جا ای دیگه مرد پیش قلبمو تمام و...نداشتم بهرنگ

 نیست هیچکی چشمای تو که داره آرامشی چشمات

 نیست هیچکی بجزمن قلبت توی میدونم

 ازغم میکنه دورم که داره آرامشی چشمات

 کم کم میشم عاشق دارم میگه بهم احساسی یه

 ازب کمرم دور از دستاشو...کردم نگاه بهش تعجب با که کرد بلند اش شونه روی از سرمو بهرنگ

 ورد دستی که کردم نگاه بهشون تعجب با...رفت بود وایساده وسط تنها که کتایون طرف کردو

 :گرفت آغوشش تو و چرخوند منو فورا و شد حلقه کمرم

 بخشیدی خوشبختی بهم آرومت باچشمای تو

 میدی یادمنم داری رو خوبی خوبیو خودت

 کمرم روی دستشو...کردم حلقه گردنش دور دستامو...رفت یادم ها تلخی همه گرمش توآغوش

 گره انگشتاش تو انگشتامو...برداشت گردنش روی از دستمو دستش یکی اون با و گذاشت

 :میخوند داشت آهنگ...کردم نگاه بهش...زد
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 دادی عشقونشون بهم شیرینت توبالبخند

 دادی تکون دست برام که توبودم رویای تو

 غم دیگه...زدم عشق روی از لبخند بهش...بود هم تو نگاهمون...کرد نگاه توچشمام

 ودب بهرنگ شونه روی سرم وقتی...بود جذاب لبخندش...زد لبخند بهم...نداشتم اشک...نداشتم

 لمس ور دیگه کسی من؛تن بجزتن دستاش...نیست من با اینکه پیش...بود پیشش فکرم تمام

 ...بودم آرامش تو غرق...االن اما...بود شده حسادتم...میکنه

 رویاهام کل تو باشی میخوام...خوبی تو بس از

 امیدِفرداهام باشی...باتو بگیرم جون تا

 داد داشتم دوست که بودم خوشحال انقدر لحظه اون...بزنم فریاد عشقشو داشتم دوست

 نوازش کمرمو...رقصید می آروم...بود خوب باهام...داشت اخموفرق کامیار اون با کامیار این...بزنم

 تنخواس...کردم حسش...بود خواستن از لبریز نگاهمون...بود شادی و لبخند از پر نگاهش...میکرد

 هب...موندنش خوب به...بودنش خوب به...بود بهش دلخوشیم و امیدم تمام...دیدم توچشماش رو

 :میخواستم بااون حاالدیگه زندگیمو...بااون رویاهام به...هامون خوبی فردای

 میشم نگات پابند که داره آرامشی چشات

 میشم ومات کیش دوباره چشمات بازیِ تو ببین

 و لبخند از پر هردومون چشمای...بگیره ازم نگاه نمیتونست...بگیرم ازش نگاه نمیتونستم

 عمق تو خودمو...بگیرم ازش نگاه نتونم بود شده باعث دیدم نگاهش تو که آرامشی...شادی

 :بود شده تر قشنگ همیشه از جذابش نگاه...میدیدم نگاهش

 کن آسمونی نگاهت زندگیموبا و بمون

 کن مهربونی و بمون.باش من عاشق و بمون

 ازش و...میفهموندم حسمو بهش زبونی بی زبون با...میکردم درخواست ازش لبخندم و نگاهم با

 رنگ با نگاهی...مهربونی نگاه...میکردم طلب خاکی نگاهِ ازش...میکردم طلب عشق

 وموندن عاشق ازش...کنه باورم و بمونه...باشه مهربون و بمونه...بمونه باهام میخواستم...آرامش

 :میخواستم
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 بخشیدی خوشبختی بهم آرومت چشمای با تو

 میدی یادمنم روداری خوبی خوبیو خودت

 هب فقط خوشبختی معنی...کردم درک...فهمیدم عاشقش چشمای به کردن نگاه با رو خوشبختی

 و دیدم چشماش تو رو خوشبختی اون من و...بودنه عشق با به...موندنه عاشق به...بودنه عاشق

 :ناگفته حرف هزار و خوشبختی...میخواستم عشق ازش...ریختم چشمام تو رو بازتابش

 دادی عشقونشون بهم شیرینت بالبخند تو

 دادی تکون دست من واسه که بودم تو رویای تو

 رویاهام کل تو باشی میخوام توخوبی ازبس

 فرداهام امید باشی باتو بگیرن جون تا

 رویاهام توکل باشی میخوام.توخوبی ازبس

 امیدفرداهام باشی.باتو بگیرن تاجون

 هنشست چشمامون تو غم لبخند بجای حاال...بگیرم ازش نگاه نمیتونستم اما شد تموم آهنگ

 زبا هم از دستامون گره که کردند روشن رو ها چراغ...بود پایین سرم من و داشت اخم کامیار...بود

 :گفت گوشم زیر شد خم...شد

 .شد تموم دقیقمون 4...بودم داده بهت قولیکه از اینم-

 دستشو دوباره میخواست دلم...درآورد دستم از دستاشو و گرفت ازم نگاهشو...کردم نگاه بهش

 :بگم و بگیرم

 .خوشبختی و امید و عشق با عمر یه...کنیم تبدیل عمر یه به رو دقه4 این بذار-

 بش امشب...بذاره تنها رویاهاش با منو و کنه جدا دستام از تادستاشو دادم اجازه...نتونستم اما

 تدس دربین و گرفت دستمو بهرنگ...داماد جز کسی به باختم دلمو امشب همین اما بود عروسیم

 حس دلم تو رو شکستن...بود گرفته بغضم...نشستیم و رفتیم جایگاهمون سمت همه زدنای

 گاهن بهرنگ به...رفت نمی یادم از لبخندش از پر نگاه...کردم حس دلمو ی شیشه شکستن...کردم

 باورِ حتی...بود سخت بود دیگه کسی واسه دلم ولی بودم مرد این مال دیگه اینکه باور...کردم
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 تو یا بسوزم یادش تو یا باید بعد به این از و شدم عاشق اینکه...بود سخت برام هم عاشقی

 من حاال...رفتند مشروب میز سمت و کردند بلندش اومدندو بهرنگ سمت مرد تا چند...عشقش

 رفتارای چرا...بودم تنها...عشق از باری کوله با...االن اما بودم تنها ازاولم...بودم نشسته تنها

 تیشآ مثل گرم گرمِ لحظه یه...سنگ مثل میشد سرد سردِ لحظه یه...باهمیشه؟ داشت فرق کامیار

 های شعله تو...نگاهش های شعله تو...میسوزوند منو فقط عشقش های شعله تو که

 بآ وقتی...بیاره خنک آب لیوان یه واسم گفتم و زدم صدا رو سارا...بود گرفته بغضم...خوبیش

 شیدهک ها شعله عشق آتیش...نشد اما...بشه کم حرارتم تا سرکشیدم وقفه بی لیوانو آورد واسم

 نگاهم...رفت که دادم سارا دست رو لیوان...بود داده قرار طعمه و هدف مورد منو رحمانه بی و بود

 های قهقهه و حرکاتش و رفتارا از کامال...میکرد روی زیاده مشروب تو بازم افتاد؛داشت بهرنگ به

 ارخیانتک مرد یه به امشب خودمو میتونستم چطور...بودم امشب نگران...بود معلوم اش مستانه

 کتایون به حواسش...کامیارافتاد به نگاهم که گرفتم ازش نگرانمو نگاه!...بسپرم باز هوس

 به که خوند چشمام تو رو نگرانی...چرخوند طرفم سرشو کرد حس که نگاهمو سنگینی...بود

 ودستش و رفت بهرنگ سمت...کرد نگاه بودند خوردن مشروب مشغول مرد چندتا کنار که بهرنگ

 سالن به اونو و گرفت بازوشو زیر کامیار...بود شده مست و اراده بی کامال حاال بهرنگ...گرفت

 رو امش کامیار دستور به موقع همون...اومد پایین سالن به کامیار که کشیدم راحتی نفس...باالبرد

 االدس داشتم فقط من اما...میخوردند شام و بودند نشسته نفره سه دویا هم کنار همه...کردند سرو

 شام و غذا به میلی هیچ...کردم ردش اما آورد غذا هر از پر سینی یه واسم سارا...میخوردم

 سراغ که هرکس و...رفتند دسته دسته خدافظی و تبریک از بعد مهمونا شام از بعد...نداشتم

 و نکتایو...میرفتند هم اونا و...خوابیده و کرده مست که میگفتم ناچار به میگرفت ازم رو بهرنگ

 عروسِ یه...من...کردم نگاه شده خالی سالن به...میکردند بدرقه رو ها مهمون داشتند هم کامیار

 پام از کفشامو...گرفتم باال لباسمو دامن...بودم قهر...بازش زن داماد با...عروسیش شب تو...تنها

 اخم از پر نگاه...اومدند داخل بزرگ در از کتایون و کامیار که میرفتم باال ها پله از داشتم و درآوردم

 واردش و بازکردم جدیدمو اتاق در...رفتم باال سالن به و انداختم پایین سرمو...بود روم کامیار

 زمین روی سرخ رز های گلبرگ...سفید دست یک سرویس و سفید ی دونفره تخت یه...شدم

 اشهب میتونه کی کار...ریخته بهم رو اونا نفر یه و بوده تخت روی قبال بود معلوم...بود شده پخش

 رو گلم دسته...بود خوابیده تخت روی بهرنگ...آورد باال رو بهرنگ که بود اون چون!...کامیار جز

 سفید ی مالفه و اتاق اون به بدی حس چرا نمیدونم...کردم نگاه اتاق به...گذاشتم تخت روی

 مک نفس داشتم...بمونم توش نمیتونستم...میکردم خفگی احساس توش...!...داشتم رنگش
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 عمیق نفس تا چند...دادم تکیه دیوار به در جلو همون...کردم بازش و رفتم در طرف...میاوردم

 بیرون ازش کامیار و شد باز کتایون اتاق در موقع همون...شد بهتر تاحدودی حالم که کشیدم

 امچشم از کامال خستگی...بود باز نیمه چشمام...کرد نگاه بهم ایستادو سرجاش دیدنم با...اومد

 :پرسید اخم با اومدو طرفم سریه که کردم نگاه بهش بیحالی با...میکرد بیداد

 شده؟ چی-

 که گرفت بازومو...بود مشخص ام چهره از کامال که بودم بیحال و خسته انقدر اما ندادم جوابی

 داشتم و شدم شل...شد سیاه چشمام و رفت گیج سرم لحظه یه اما برداشتم دیوار از تکیمو

 باز نیمه چشمایی با و بود افتاده بدنم دوطرف دستام...کرد بغلم و گرفتتم سریع که میفتادم

 و ادمد فشار پیشونیم روی دستمو...گذاشت تختش تو و اتاقش برد منو سریع...میکردم نگاهش

 حالبی و خسته هنوزم اما بود شده خوب ام سرگیجه کردم باز چشامو وقتی...بستم محکم چشامو

 یه با...تاریکش اتاق و مشکی تخت همون...بودیم خودش اتاق تو...کردم نگاه اطراف به...بودم

 بره خواست دید رو بازم چشمای وقتی...میکرد نگاه داشت هنوز بهم...عاشق سفیدپوشِ عروس

 رو رخش یمن ولی بود بهم پشتش...برنگشت ولی ایستاد...بشم رفتنش مانع تا دستشوگرفتم که

 :گفتم...کرد نمی نگاهم...میدیدم

 .خوابیده بهرنگ-

 :گفت حالت همون تو

 ...تا ریختم آور خواب قرص جامش تو خودم چون...میدونم-

 :پرسیدم کنجکاوی با...نگفت حرفشو ادامه

 ...چی؟ تا-

 :کردم صداش...کرد سکوت

 ...!کن نگاه بهم-

 :پرسید اخم با و چرخوند طرفم صورتشو

 ...هخوب حالت که تو-

 :گفتم و زدم ملیحی لبخند
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 ...نیست اینامهم ولی...بیحالم یکم فقط...آره-

 :کردم مکث

 کردی؟ واسم رو اینکار توچرا-

 .نیست مهم: وگفت زد زل چشمام تو اخم با

 :وگفت شد خم روم که بشم بلند تا گرفتم تخت پشت به رو بود آزاد که دستم یکی اون

 میکنی؟ چیکار-

 وت حاال...بردم فرو اش سینه تو هم سرمو...گذاشتم کمرش دور و برداشتم تخت پشت از دستمو

 هیچ چون بود زده خشکش هم خودش انگار ولی...بخوره تکون تا نداشت راهی اون و بودم بغلش

 و گردنم روی دستاشو که زدم صدا اسمشو آروم...بود کرده سکوت...نمیداد نشون العملی عکس

 باال قلبم ضذبان و شد مور مور بدونم گردنم با دستش پوست تماس با...کردم حس موهام

 بی هم دستاش حاال اما بزنه حرفی داشتم انتظار...دادم فشار اش سینه روی محکمتر سرمو...رفت

 و بردم عقب سرمو...جداکنه اش سینه از سرمو میخواست انگار...بود مونده موهام روی حرکت

 صورتم دوطرف دستاشو...داشت ناراحتی یجور...داشت غم نگاهش...کرد نگاهم...کردم نگاه بهش

 :گفتم و گذاشتم دستاش روی دستامو که گذاشت

 ...بشه عاشق نفر یه اگه-

 :زد پلک

 ...کنه اعتراف عشقشو بخواد اگه و-

 :داد تکون سرشو

 کنه؟ چیکار باید...بکشه خجالت یا...نتونه و-

 کثیم از پس که بودم جوابش منتظر صبرانه بی...رسیدم می موردعالقم لحظه به داشتم که حاال

 هنوز...کشید دست موهاش تو کالفه شدو دور ازم قدم چند...برداشت صورتم روی از دستاشو

 :گفت اخم با...بود کرده اخم...کرد نگاه بهم...چرخید طرفم که میکردم نگاهش داشتم

 .نشدم عاشق تاحاال چون...نمیدونم-
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 حس رو منفی افکار و اشک هجوم حاال...شد پاره رشتش افکارم همه...سرم رو ریختن یخ آبِ

 هک برم در سمت خواستم.  اومدم پایین تخت از...نیست اونجا جام دیگه میکردم حس...میکردم

 شده ردی دیگه...کردم بهش پشتمو...خودش مثل...برنگشتم ولی وایسادم...کشید پشت از بازومو

 تمخواس نمی...ببینمش خواستم نمی...برم میخواستم!...بود داشته نگهم چی واسه دیگه...بود

 خودش طرف منو...خواستم نمی...ببینم توچشماش رو تحقیر و کنم نگاه بهش باعشق

 الاص حاال...باهاش شدن روبرو با شد همزمان اشکام و کنم کنترل خودمو نتونستم که...چرخوند

 نگاهشو یسنگین اما...نداشتم اشکام روی کنترلی و بود پایین سرم...کنم نگاه بهش نمیتونستم

 خیس صورتمو اشکام...انداختم زیر سرمو بازم که کرد بلند سرمو گرفت چونمو...میکردم حس

 :گفت شنیدم صداشو...بودند کرده

 شدی؟ عاشق-

 رارف ازش میخواست دلم که میدونستم حقیر خودمو انقدر االن...بود شده رو پیشش دستم دیگه

 عمیقی نفس که گرفت جوابشو خودش انگار...ریختم اشک صدا بی و نگفتم چیزی...کنم

 :پرسید باز...کشید

 میشناسمش؟ من-

 و ایستاد در جلو که برم در سمت خواستم...گرفتم ازش رومو...خودشی تو!...ای مسخره سوال چه

 نگاه بهش...گذاشت دستم روی دستشو که گرفتم دستگیره به کنارکمرش از دستمو...شد مانعم

 :گفتم گرفته صدایی با...میکرد نگاه بهم داشت...کردم

 .برم بذار-

 بری؟ خوای می چرا-

 اومده ندب ام گریه...کشیدم بیرون دستگیره روی از دستش از دستمو...نمیدونستم دلیلشو خودمم

 برای...کشیدم آه...کردم نگاه تاریک حیاط به و رفتم اتاقش پنجره سمت...بودم کالفه حاال اما بود

 ائمق دستامو...کُشنده و...سخته کردن اعتراف چقدر واقعا که کردم اعتراف خودم پیش بار هزارمین

 زا دستاشو...ببندم چشمامو شد باعث دستام روی دستاش گرمی...گذاشتم لختم بازوهای روی

 آغوشش تو ازپشت...کشید آغوشش تو منو حرکت یه با و...کشید بازوهام روی دستام روی

 نگاه بود برده موهام الی که صورتش به پنجره ی شیشه از و کردم باز آروم چشمامو...بودم

 دستاشو...کرد پرتش طرف یه و کرد باز سرم روی از رو تور و برد موهام سمت دستاشو...کردم
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 بیرون ام سینه از داشت امکان هرآن و بود رفته هزار روی قلبم ضربان...کرد قالب دورم

 حرف نداشتم دوست...بوسید گردنمو شد خم که گذاشتم دستاش روی دستامو...بزنه

 سکوت اونم...کردم سکوت منم پس...بود هامون ناگفته واسه حرف بهترین سکوت...بزنم

 گونمو و کرد خم سرشو...گرفت قرار دیدش تو رخش نیم که چرخوندم طرفش سرمو...کرد

 زمبا...بود نرم لباش....شدم عاشق...شدم آروم...شدم داغ...کردم باز و بستم چشامو آروم...بوسید

 آتیش اینبار...بوسید لبمو کنار که میخواست اونم انگار...نکردم اعتراض...میخواستم رو نرمی اون

 شماموچ...شدم بلند پا پاشنه روی...شد حلقه کمرم دور اینبار دستاش که چرخیدم طرفش...گرفتم

 داغ...بود داغ هامون بوسه...زدم آتیشش...گذاشتم لباش روی نرم لبامو...بست چشماشو...بستم

 هشب رنگم آبی خمار چشمای با...کرد نگاه بهم...کشید عقب صورتشو...بودیم خودمون اونا از تر

 گچن پیرهنشو دستام...کرد بوسه غرق صورتمو کل و کرد کج سرشو...زدم لبخند و کردم نگاه

 نرمش لبای و داغش های بوسه تو غرق صورتمو کل بیاد کوتاه نداشت قصد انگار...میزد

 ختت روی و کرد بلند دستش روی منو...شدم شل شُلِ...باختم خودمو...نداشتم کشش دیگه...کرد

 ادهافت نفس نفس به و بود شده قرمز صورتمون هردومون کشید عقب صورتشو وقتی...خوابوند

 وازشن میون...میومد خوابم...زد قشنگی لبخند...کرد نگاه چشمام به...کرد نوازش صورتمو...بودیم

 :گفت که شنیدم رو آخرش ی جمله ولی شد بسته چشمام صورتم؛آروم و موهام روی هاش

 ...بخیر شبت...قصر این خوشگل عروس...من شبِ پرنسسِ بخوابی خوب-

 ..رفتم خواب به و

** 

 دراز که دیدم خودم مقابل رو بهرنگ...شدم بیدار و کردم باز چشامو سرم روی دستی نوازش با

 :گفت...کردم بسته و باز بار یه چشمامو...زده زل بهم میکنه نوازشم درحالیکه و کشیده

 !خانومم بخیر صبح-

 چنده؟ ساعت...بخیر صبح-

 :کردوگفت اشاره اتاق دیواری ساعت به

 .خوابیدی دیر دیشب اینکه مثل...ئه11-
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 جدیدم اتاق تو...کردم نگاه اطراف به و شدم نیمخیز جام تو...افتادم اتفاقات اون و دیشب یاد

 بیدار اون دست نوازش با و!...بودم می کامیار تخت تو نباید االن مگه...بهرنگ کنار اونم بودم

 خودم اتاق تو خودمو شدم بیدار وقتی و...برد خواب به منو هاش بوسه نوازش با اون آخه!...میشدم

 ورتص بینمون اتفاقی که بود معلوم پس...بود تنم عروس لباس هنوز...کردم نگاه خودم به...دیدم

 :گفت و فهمید منظورمو که کردم نگاه بهرنگ به تعجب با...نگرفته

 ویت تو که گفت اومدو سراغم بیدارشدم اماوقتی...اتاقش برد تورو کامیار...شد بد حالت دیشب-

 .جدیدمون اتاق تو آوردمت منم...اتاقشی

 ختت از بهرنگ به توجه بی...کردم درست رو لباسم ی باالتنه و کشیدم آه شبیه عمیقی نفس

 هشد پخش صورتم تو آرایشم تمام...دیدم آینه تو خودمو وقتی...رفتم حموم به و اومدم پایین

 منگاه اما کردم باز رو آب...بود شده بدحالت و چروک کامال تنم تو لباسم...بود رفته لبم رژ...بود

 داغم دیشبش های بوسه یاد...دیدم آینه تو لحظه یه رو کامیار تصویر...بود آینه تو هنوز

 و من نمیخواست که اون...بود سوال عالمت واسم این!...نکرد بیدارم خودش چرا اما...میکردند

 غریب عجیب واسم کاراش...بود داده دستش منو صبحی دم خودش باشیم باهم تخت تو بهرنگ

 رو بود ایینپ نصفه تا که زیپشو و لباسم پشت بردم دستمو...بود بینی پیش غیرقابل همش...بود

 داخلش و کردم کف و داغ آب از پر رو وان...درآوردم تنم از رو لباس و پایین کشیدم کال

 به و کردم تنم رو بودند گذاشته آماده واسم اونجا که ای حوله ایم دقیقه 4 حموم از بعد...نشستم

 بلیز هی و رفتم لباسام کمد سمت...میکرد تنش رو بلیزش داشت من به پشت بهرنگ...رفتم اتاق

 نهار واسه بهرنگ همراه شدم حاضر وقتی...پوشیدم کوتاه سفید شلوارک یه با ساده آبی

 :رفتیم بیلیارد میز دونفرمون؛طرف نهار از بعد...رفتیم

 .اومده دستم بازی قِلِق که باهات کردم بازی انقدر-

 :گفتم و زدم پوزخند

 .نباش امیدوار پس...میکنم گل رو توپ من همیشه مثل بازم-

 :آوردوگفت جلو دستشو

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این
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 بندی؟ می شرط-

 :گفتم و گذاشتم دستش روی دستمو

 چی؟ شرطِ...قبوله-

 .بگذرونیم خوش دیشب جبرانِ به رو امشب باختی اگه اینکه سر-

 دبای امشب باختم می اگه...داد قرار منگنه تو منو کامال...کردم سکوت و کشیدم عقب دستمو

 کمرم پشت دستشو و اومد طرفم...کرد استفاده سکوتم این از اونم...بودم می باهاش

 سرمون پشت از کامیار صدای!...کنم چیکار باید نمیدونستم و بخورم تکون نمیتونستم...کشید

 :اومد

 .برم می رو شما هردوی که ببندم شرط حاضرم من

 هرنگب...رفت سمتش و انداخت بهرنگ به نگاه یه من به نگاه یه کامیار...گرفتم فاصله بهرنگ از

 :گفت بهم رو کامیار...کرد سکوت بود شده گیج انگار که هم

 کنی؟ بازی من با حاضری-

 نظرب بهرنگ اما بود زده زل بهم دقت و بینی ریز با کامیار...چرخوندم بهرنگ و کامیار بین نگاهمو

 :گفتم و بدم نشون خونسرد خودمو کردم سعی...میومد خونسرد

 !باختی اگه اما...حتما-

 :زدوگفت پوزخند

 .قبوله بگید شما هرچی اونوقت-

 سیگارشو و نشست نزدیک اون صندلی روی و کشید کنار خودشو حرف بی موقع همون بهرنگ

 به ام خیره نگاهای به حواسم هم بازی حین....شدیم بازی مشغول کامیار و من حاال...کرد روشن

 وتش طوری رو توپ عمد از وقتا بیشتر کامیار اما بودم گرفته نظر زیر رو بهرنگ هم بودم کامیار

 حفظ اهاشب فاصلمو بهرنگ جلو میکردم سعی...بیاد سمتم بهونه این به تا بیاد من طرف که میکرد

 روش از نگاهمو نمیذاشت عضالنیش های باسینه بازش یقه لباس اون و عطرش بوی اما...کنم
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 اختِب با...نمیکرد تشویق رو هیچکدوممون حتی...میکرد فوت و میزد پک تند تند بهرنگ...بردارم

 گبهرن...کردم نگاه داشت لب به لبخند کامیار به مبهوت و مات...شد تموم بازی کامیار بُردِ و من

 :گفت و رفت کامیار طرف و کرد خاموش جاسیگاری تو سیگارشو

 .بشی ویدا حریف تونستی تو فقط...میگم تبریک-

 تو...رفت ها پله سمت و گرفت فاصله ازمون که زدم کمرنگی لبخند...زد لبخند و کرد نگاه بهم و

 :کردم زمزمه دلم

 .کنه خودش رام اونو و بشه سنگیم قلب این حریف تونست کامیار فقط-

 بود شده خشک زمین به پاهام انگار...شد نزدیکم...اومد سمتم لبخند با که کردم نگاه بهش

 :گفت گوشم دم و کرد خم سرشو...بخورم تکون نتونستم

 .بستی بهرنگ با که شرطی همون...کنی قبول رو شرط باید باختی که حاال-

 چشمام تو نگاهشو...کردم نگاه بهش آشکاری تعجب با و چرخوندم سمتش سریع صورتمو

 :گفت آروم گوشم دم شد خم دوباره و کرد نوازش گونمو و آورد باال انگشتشو...دوخت

 .اصطبل پشت اتاقک تو 2 ساعت امشب همین-

 :گفتم و کردم نگاه بد بهش

 شدی؟ دیوونه-

 :خندیدوگفت بدجنسی با

 .بینمت می...آره-

 ازیب یه...مسخره موضوع یه سر بندی شرط...رفت باال سالن به سریع و شد دور ازم بالفاصله و

 می شرط بودن من با سر اینجور که بازیشونم اسباب من انگار...کردم پوفی...تر مسخره

 سابقم اتاق و باال سالن به و انداختم میزش روی رو بود دستم که بیلیارد چوب!...بستند

 ور سارا...کنم کارم اتاق رو اتاق این و کنم شروع رو طراحی کار دوباره تا داشتم تصمیم...رفتم

 یشدم الزم کار اتاق واسه که دادم توضیح تند تند واسش رو یچیزایی اومد پیشم وقتی...زدم صدا

 اتماش وی تی سراغ همین واسه...بدم انجامش تا نداشتم کارخاصی شب تا...کنه آمادش واسم تا

 امیارک سنگین نگاه بودند؛زیر سرمیز هم کامیار و کتایون جمله از همه که شام از بعد...رفتم کردن
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 داشتم و بودم نشسته آرایشم میز صندلی روی...رفتم اتاقم به و شدم بلند سرمیز از همه از زودتر

 گونمو شد خم و اومد طرفم...اومد داخل بهرنگ و شد باز اتاق در که میزدم دستام به کِرِم

 :کردوگفت نگاه بهم آینه تو از بود صورتم کنار سرش که حالت همون تو...بوسید

 بخوابیم؟ بریم-

 :گفتم و کردم نگاه بهش آینه تو از

 .دارم کار اونجا...کارم اتاق برم میخوام...بخوابی تنها مجبوری امشب عزیزم-

 کار؟ اتاق: پرسید تعجب با

 :گفتم طعنه با

 .کردم کارم اتاق رو سابقم اتاق...بگم بهت نبود حواسم اوه-

 حس خوردنشو حرص میتونستم...کشید دراز تخت روی بهم اعتنا بی و داد تکون سرشو

 وهام؛م مشکیِ رنگ...بودم بسته اسبی دم رنگمو مشکی موهای...کردم برانداز آینه تو خودمو...کنم

 برم رد سمت خواستم و برداشتم رو سفیدم شال کِشو داخل از...داد می نشون بیشتر چشامو آبیِ

 :گفتم حرص با و رفتم باالسرش...کرد صدام که

 !عزیزم...بله-

 :گفتم بلند...افتادم تخت روی وکنارش دادم دست از تعادلمو که کشید و گرفت دستمو

 بهرنگ؟ کنی می چیکار-

 و کرد فرو گردنم تو هم سرشو و طرفم شد خم...برد فرو موهام الی دستاشو و گرفت سرمو

 عذاب حس...خیانت حس...داد دست بهم بدی حس یه...شد گردنم بوسیدن مشغول

 کامیار به دارم اینطوری میکردم حس...باشم باهاش خواست نمی دلم...کثیفی بد حس...وجدان

 ازش دوری واسه ای کننده قانع دلیل این و...بود خیانتکار هم بهرنگ خود ولی...میکنم خیانت

 اب خودمو داشتم که زوری تمام با...میداشت نگه خودش کنار منو زور به داشت االن ولی...میشد

 :گفتم بلند و نشستم زانو دو تخت روی و کشیدم کنار غیض

 شدی؟ دیوونه...کنی؟ می چیکار-
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 :کردوگفت نگاه چشمام تو

 ببریم؟ لذت هم وجود از نمیذاری چرا...شوهریم و زن رسما دیگه تو و من ویدا-

 دشبلن ناخنای اون با دستاشو...داره نگه تا زد چنگ وگردنمو کرد دراز طرفم دستاشو وحشیانه و

 تنمیخواس دلم...درمیاره بازی وحشی داره که کرده مست باز میدونستم...کردم باز دورگردنم از رو

 :زدم داد...بود خیانتکار یه اون...بخوره بهم دستش بذارم شب اون مثل

 دمش خسته دیگه...کاری کثافت و الکل و مشروب به کردی عادت تو...برم بذار...لعنتی مستی تو-

 .کارات از

 :گفت و کرد باز طرف دو از دستاشو

 .بغلم بیا....ویدا-

 .بروبابا: گفتم حرص با

 هب عجله با...انداختم بیرون لعنتی اتاق اون از خودمو و رفتم در طرف و اومدم پایین تخت از فورا

 داشتم متصمی...رفتم اتاقم قدی آینه سمت...کشیدم راحتی نفس...بستم رو در و رفتم سابقم اتاق

 نگاه خودم به آینه جلو وقتی اما...میخواست اونو آرامش از پر آغوش دلم...برم کامیار پیش تا

 جلو...ترکید بغضم و شد پر اشک از چشمام...دیدم گردنم روی رو بهرنگ دستای وجای کردم

 دلم...کردم وگریه نشستم آینه جلو و شد خم زانوهام...نره بیرون هقم هق صدای که گرفتم دهنمو

 زا...قصر این سیاهی از...تلخم سرنوشت از...نادرستم انتخاب از...خودم اشتباه از...بود گرفته

 بی میکردم حس که عشقی از...کامیار به ام شده متولد تازه احساس از...بهرنگ های خیانت

 برام سکوتش این اما...میکنه سکوت...نمیزنه حرف که عشقی از...میکنه مجازاتم داره رحمانه

 ولی قلبمه تو که پسری از...شوهرمه االن و بزرگتره ازم سال21 که مردی از...آوره عذاب

 و غرور با که قلبم از...کردم پیدا حاال و...بودم کرده گم خودمو انگار که خودم از...نمیشناسمش

 حس...بود گرفته دلم همچیز از انگار...میاوردند فشار بهم که اتاقم دیوار درو از...شده پر عشق

 دروغ بهم حسم...باشم خونسرد نمیتونستم دیگه...بود مبهم برام همچیز...داشتم ای دوگانه

 خفه هقم هق...باشه رویاهام عشقِ واقعا اون شاید...طلبید می رو کامیار وجودم تمام...نمیگفت

 سخی چشمای و کبود گردن این با نداشتم دوست دیگه...بود بارونی چشمام هم هنوز اما بود شده

 کیاش چشمای با داشتم...رفتم پنجره سمت و شدم بلند جام از آروم...برم کامیار پیش اشکم از

 هم پشت از...بود بهم پشتش...میزد قدم داشت....دیدمش حیاط تو که میکردم نگاه حیاط به
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 طرفم عهیدف...کردم نوازشش پیشمه که انگار و گذاشتم پنجره روی دستمو...بود نظیر بی هیکلش

 مغمومم صورت بادیدن ولی داشت اخم...افتاد صورتم به بعد و پنجره به اول نگاهش...برگشت

 :کردم زمزمه...داد تعجب به جاشو اخم

 شدم؟ عاشقت من چرا-

 فقط...رفت کجا ندیدم دیگه...شد دور پشتی حیاط از بلند های قدم با چون فهمید حرفمو که انگار

 رست با...شد باز شدت به اتاقم در یدفعه...ریختم می اشک صدا بی و بودم ایستاده پنجره پشت

 هی با...اومد طرفم بلند های قدم با که گرفت شدت اشکام...دیدم در جلوی رو کامیار که برگشتم

 وبارهد بودم بهونه یه منتظر انگار که منم...داد فشار سفت و کشید آغوشش تو محکم منو حرکت

 کیاش هر و...بود باز اش سینه پایین تا بلیزش یقه...بردم فرو اش سینه تو سرمو و زدم هق هق

 تپش...بود شده خیس من زیادِ اشکای از اش سینه حاال...میخورد سُر اش سینه رو ریختم می که

 دستاشو...میریختم اشک هم هنوز اما اومد بند هقم هق شدم آروم که کمی...کرد نوازش کمرمو

 تیمداش...کردم باز آروم و بستم چشامو که بوسید پلکامو پشت شد خم...گذاشت صورتم دوطرف

 :کرد زمزمه...میکردیم نگاه بهم

 چیه؟ برای اشکا این-

 مکنار که حاال...کردم مکث...بود رسیده اعتراف زمان انگار اما بود شده آروم دلم...بستم چشمامو

 :گفتم بسته چشمایی با مقدمه بی...کنم اعتراف احساسم به میخواستم بود

 .شدم عاشقت من-

 تاشدس...شدم روبرو متعجبش نگاه با و کردم باز آرومی به چشامو...نگرفتم جوابی سکوت جز اما

 برد موهاش الی دستشو...میزد تند تند قلبم...بود اومده بند اشکم...افتاد و شد شل صورتم روی از

 :زدم صداش...کرد بهم پشتشو و

 !کامی-

 :گفتم و کردم بغلش پشت از...کالفست بود ومعلوم بود کرده سکوت...برنگشت

 .کن ازدواج من با...کامیار-

 اخم...کرد نگاه بهم...بود عصبانی حاال...چرخید طرفم و کرد باز شکمش دور از دستامو

 پی قضیه به خودش کنم فکر...ام شده کبود گردنِ به رسید تا کرد نگاه صورتمو جای همه...داشت
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 آینه روبروی هم کنار هردو حاال...برد قدی آینه کنار منو و کشید دستمو...شد بیشتر اخماش که برد

 :گفت اخم با و کرد نگاه بهم آینه تو از...بودیم

 !ببین خودتو...ببین-

 :داد ادامه قبل از تر عصبانی...کردم نگاه آینه تو خودم به و ترسیدم دادش صدای از

 می...!خودتو میشناسی!...ببین درونتو...ببین خودتو...داری شوهر تو...برادرمی زن تو...ویدایی تو-

 .بهرنگ برادر...شوهرتم برادر من!...منو شناسی

 :گفتم و چرخیدم طرفش آینه به توجه بی

 .رحمه بی اون...نمیشه حالیش شوهر برادر و  شوهر و قانون که عاشقی اما-

 مونه تو...باشه دوطرفه باید هرعشقی...باشم عاشقش بخوام من که نیستی اونی تو ولی: زد داد

 ...میندازن تاس...میکنن بندی شرط سرش که ویدایی

 :کرد نگاه بهم...کرد مکث

 کاراش؟ دستمزد اینه بودی خونش تو دوسال که تو...میکنی؟ خیانت بهش داری چرا-

 .نکردم خیانت من...میکنی اشتباه کامیار-

 :زد داد

 !دلبریا اون...نگاها اون...اشکا این...چیه؟ این پس-

 :گفتم ناباوری با

 !نبودی عاشقم تو یعنی-

 :گفتم که داد تکون نه نشونه به سرشو

 ...اونا...لبخندا اون...نگاها اون...ها بوسه اون پس-

 :گفت عصبانیت با و کرد قطع حرفمو

 که هایی دلبری اون با داشتی توقع...داره نیاز...داره غریضه مردی هر...مرد یه...ویدا مَردم یه من-

 !بگیرم خودمو جلو چطور میکردی
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 بازوهام روی دستامو...برگردوندم رومو...شد ویرون و خراب سرم روی دنیا آخرش حرف این با

 :زدم داد...کردند خیس صورتمو دونه دونه اشکام...گذاشتم

 ...بیرون برو-

 اما هبکش موهام روی تا کرد بلند دستاشو که دیدم آینه تو از چشمی زیر...بود آینه طرف رخم نیم

 :زدم داد تر بلند که شد مشت هوا تو دستاش...نتونست

 .فطرت پست عوضی گمشو چشمام جلو از-

 اینبار اما...افتادم هق هق به شدو خم زمین روی زانوهام که...رفت بیرون اتاق از بلند های قدم با

 هرکدوم و چکیدن می ام گونه روی اشکام دونه دونه...بود کرده پر رو اتاق کل هقم هق صدای

 ونهدیو...بودم دنیا اون؛آخر بی من...بودم خسته و تاریک دنیای اون بی من...میزدند صدا رو کامیار

 روی خودمو گریه با و شدم بلند...عشق از حتی...هرچیزی از خالی...دیدم می خالی خودمو...بودم

 ....رفتم خواب به و شد بسته چشمام که کردم گریه انقدر...انداختم تخت

 زخمیمو وحِر آهنگ با تا نواختن به کردم شروع و بستم چشمامو گرفته دلی با و نشستم پیانو پشت

 :بود اِبی آهنگ شد پِلِی ذهنم تو لحظه اون که آهنگی اولین...کنم نوازش

 ازدست نره فرصت این که کن حاالنوازش منو

 زیباهست احساس این که باره آخرین شایداین

 کردم تب که حاال همین کن منوحاالنوازش

 برگردم تو دنیای به شاید کنی لمسم اگه

 نیست کارسختی باشی بودتو عاشق میشه هنوزم

 نیست وقتی دیگه اگرچه باش مرزبامن بدون

 میشینه غصه توچشمات رفتن دم این نبینم

 همینه قسمت میدونم میبوسم اشکاتو همه

 نواختن از دست؛دست صدای با...ام شکسته دل حرفای تمام...زد می منو حرفای تمام آهنگ این

 دست امبر لبخند با و بود ایستاده پیانو کنار بهرنگ...چرخوندم سرمو...کردم باز وچشمامو کشیدم
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 چون...بشنوم که نمیخواستم خودم یعنی...شنیدم نمی من اما...گفت می چیزایی یه داشت...میزد

 هب دست غرور و اخم باهمون...بود شده معطوف بود ایستاده کنارش اونیکه پیش حواسم و نگاهم

 یاد...افتادم حرفاش یاد...اون به منم غم از پر نگاه...بود بهم غرورش پر نگاه...بود ایستاده سینه

 خونسرد خودمو باید...دادم فشار هم روی محکم و بستم چشامو...گفتنش خیانت یاد...تهمتش

 :کردم زمزمه لب زیر و کردم باز چشامو...میدادم نشون

 .میمونم پاش منم خوای می اینو تو که حاال باشه-

 :پرسید تعجب با بهرنگ

 !عزیزم گفتی چیزی-

 و دمز بهرنگ به قشنگی لبخند کامیار چشمای جلو...دوختم بهرنگ به و گرفتم کامیار از نگاهمو

 :گفتم

 .عزیزم هیچی-

 نگاه کامیار به چشمی زیر...کرد بلندم و گرفت دستمو که کردم دراز سمتش دستمو و

 عجله اب بعد و موند ثابت دستامون به نگاهش لحظه یه ولی فهمید چیزی نگاهش از نمیشد...کردم

 کتایون...نهار خوردن واسه نشستیم سرمیز بهرنگ همراه...رفت بزرگ در سمت و شد دور ازمون

 زمی طرف دست به تلفن سارا که بودیم نهار خوردن مشغول حرف بی...خورد می نهار اتاقش تو هم

 :گفت و گرفت بهرنگ سمت رو تلفن...اومد

 .دارند کار شما با...گرفتند تماس شایان شرکت از-

 اب بهرنگ...دوختم سارا به متعجبمو نگاه...کرد نگاه بهم اونم...کردم نگاه بهرنگ به تعجب با

 شرکت...بهرنگ...شد کوفتم غذا...شد بلند میز سر از و کشید سارا دست از رو تلفن حرص

 که مزد صداش بره سارا اینکه از قبل!...باشند داشته باهم میتونن ارتباطی چه دوتا این...شایان

 :طرفم برگشت

 بود؟ خط پشت کی-

 .داشت هم خارجی لهجه....بود زن یه اما.نشناختم...خانوم دونم نمی-
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 هب سارا حرف با اما...بود عجیب واسم...میخورد خارجی به لهجش اونم...افتادم لوپه پنه لهجه یادِ

 :خودشه که رسیدم یقین

 .آوردم واسشون رو گوشی خودم من...گرفتند تماس آقا با هم مراسم شب-

 اون...شایان شرکت...بهرنگ...لوپه پنه...بره که کردم اشاره سارا به...پیشونیم روی نشست اخم

 نمی هم اسمشو حتی که جدیدش عامل مدیر...استعفام...ها هاومجله روزنامه اون...ها شایعه

 هاشو مهم اما...داشتم رو پازل قطعات بعضی...بود شده درست واسم سختی پازل...دونستم

 کوتاهی نگاه بهم...برگشت سرمیز بهرنگ که بود شده معما این درگیر فکرم...نه

 حتی...رفت ها پله وسمت شد رد میز کنار از بهم توجه بی که بگم چیزی خواستم...انداخت

 داشص و دویدم ها پله سمت سرعت با...شدم بلند میز سر از...بود گنگ برام هم االنش عصبانیتِ

 لیز ها پله از یکی روی پام که رفتم می باال یکی دوتا داشتم رو ها پله...برنگشت اما...زدم

 تمودس پله آخرین روی...افتادم ها پله تمام از پشت از و بگیرم ها نرده به خودمو نتونستم...خورد

 پایین ها پله از و دوید دنبالم سراسیمه بهرنگ شد بلند که جیغم صدای...گرفتم ها نرده به

 :زد داد بهرنگ...کردم ناله و پیچیدم خودم تو درد از...اومد

 پس؟ هستید گوری کدوم....فرزانه....فریده....سارا-

 بعد...بودم گرفته دندون به لبامو و بودم بسته محکم چشامو زیاد درد از...میکردم ناله داشتم هنوز

 بیشتر دردم اما...بشینم کرد کمکم سارا...اومدند سمتمون عجله با تاشون سه هر دقایقی از

 سارا و فرزانه...بزنه زنگ دکتر به تا رفت فریده...میکردم حس پاهام و کمرم تو بدی درد...شد

 :زدم داد عصبانیت و درد با که کنند کمکم تا داشتند سعی

 .گمشید برید-

 ضربه سرم به آوردم شانس...گرفتم میکرد زق زُق که پام مچ به و کردم دراز دستمو

 دربزرگ سمت چرخید نگاهم یدفعه...کردم می بلند های ناله درد از و بود باز نیمه چشام...نخورد

 یم کوتاه های جیغ و شد بلندتر ام ناله صدای اراده بی...اومد داخل کامیار و شد باز موقع همون که

 باال اومد بلند های قدم با هام جیغ صدای و وضعیتم اون و دورم فرزانه و سارا دیدن با...کشیدم

 :گفت نگرانی با...نشست زمین روی کنارم و زد کنار رو سارا و فرزانه...سرم

 افتاده؟ اتفاقی چه-
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 :گفت سریع سارا...پیچیدم می خودم به درد از و میکردم ناله داشتم فقط من

 .افتادند ها پله از کنم فکر-

 :زد داد و کرد نگاه رو اونور و اینور عصبانیت با کامیار

 کو؟ بهرنگ پس-

 .اتاقشون نبودرفتن خوب حالشون هم خودشون...بزنیم زنگ دکتر به آقاگفتن-

 که گذاشت بود پام مچ رو که دستم روی دستشو...داد فشار هم روی دندوناشو ازحرص کامیار

 پام درد از که زانوهام زیر انداخت دستشو...برداشت پام مچ روی از آروم دستمو...شد بلند جیغم

 :گفت آروم...کردم ناله

 .اتاق ببرمت تا کن تحمل یکم-

 دندون به لبمو نشه بلند جیغم اینکه واسه....کرد بلندم و برد گردنم زیر دستشو یکی اون

 دور هشد کوفته میکردم حس و میکرد درد که دستمو...برن که کرد اشاره فرزانه و سارا به...گرفتم

 درمان واسم آغوشش گرمی زیاد؛اما درد وجود با...رفت باال ها پله از آروم آروم...انداختم گردنش

 به وقتی...بود شده کوتاه هام ناله حاال اما...کردم ناله و دادم تکیه اش سینه به سرمو...بود بخش

 که رو بهرنگ های داد صدای کنه باز رو در اینکه از قبل اما...رفت اتاقم در جلو رسید باال سالن

 کردم اهنگ بهش باز نیمه چشمایی با...کرد نگاه بهم...مکالمست؛شنید مشغول یکی با بود معلوم

 :گفت که

 .پیشش ببرمت نمیتونم...شاکیه؟ انقدر که کردی چیکار-

 وضعیت اون تو...بود پیچیده مغزم تو هم بهرنگ دادهای صدای...نبودم خودم حالِ تو دردِزیاد از

 :گفتم رو رسید قلبم و ذهنم به که چیزی اولین

 ...خودت اتاق ببر...منو-

 :کرد تعجب

 ...خودم اتاق اما-
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 انگار...دش تر بلند هام ناله که...بود رده بیشتر دردمو انگار و بود گرفته آرامشمو بهرنگ بلند صدای

 یه وت وقتی...میبره کجا منو داره نمیدونستم...کرد دور اونجا از منو سریع که کرد درک وضعیتمو

 تو و خودش اتاق تو که فهمیدم...کردم حس رو عطر اون بوی و گرفتم قرار گرم جای

 ناله هم هنوز...اومد طرفم...بست رو در و رفت در سمت که چرخوندم طرفش سرمو...تختشم

 لندیب جیغ که کشید پام مچ به دستشو...نشست تخت پایین...بودم آروم یجورایی اما...میکردم

 :گفتم ناله و گریه با...شد سرازیر اشکم و کشیدم

 .میشه نصف داره کمرم...کمرم...پام...میرم می دارم کامیار-

 دممیز حدس که مرد یه همراه بعد ودقایقی رفت بیرون اتاق از سریع...کالفست اونم که دیدم می

 :گفت کامیار روبه و کرد معاینه رو پام ومالیمت آرومی به دکتر...برگشت دکتره

 بیمارستان بیارینش باید...ندارم وسایل اینجا...بده تکونش نمیتونه...رفته در پاش مچ-

 .بگیرمش گچ و تاجابندازمش

 :گفت نگرانی با کامیار

 نباشه؟ خطرناک-

 :وگفت زد لبخند دکتر

 بضر اینکه مثل هم کمرش چون نشده بیهوش درد از تا ببریمش تا کن آمادش االن اما...ابدا نه-

 .دیده

 :فتگ لب وزیر کشید موهاش تو دست کالفه...رفت بیرون اتاق از دکتر و داد تکون سرشو کامیار

 !کنم چیکار حاال؟ کنم چیکار-

 می تر خراب حالمو داشت کمرم درد...رفت بیرون اتاق از باشه رسیده ذهنش به فکری انگار بعد

 ینپای نشست...بود شال و شلوار و مانتو دستش...اومد داخل کامیار و شد باز اتاق در وقتی...کرد

 :کردوگفت نگاه پام مچ به...تخت

 .شده کبود خیلی-

 :گفت و کرد نگاه بهم...گرفتم دستشو که شلوارم ی دکمه سمت آورد دستشو
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 .میشه تموم االن...کن تحمل فقط-

 ای یرهخ نگاه پام به اینکه بدون...کشید پایین زیپشو و کرد باز شلوارمو دکمه که نگفتم چیزی

 دادم می فشار دندونام با لبمو همش...درآورد پاهام مچ از احتیاط با و کشید پایین شلوارمو بندازه

 و دمیکشی باال زیپشو داشت وقتی...کرد تنم احتیاط با رو بود آورده که شلواری...نزنم جیغ تا

 هدکم وقتی اما...داد دست بهم خاصی حس شکمم پوست با دستش تماس از بست؛ می دکمشو

 حالش ونما انگار...کشید می عمیق نفس تند تند...کردم نگاه بهش...کشید دستشو سریع بست رو

 جیغ کمرم درد از اینبار که بشینم تخت روی تا کرد کمکم و گرفت دستامو تا دو...من مثل بود بد

 تنم از رو تاپ و برد باال دستامو دستش یه با...گذاشت دهنم روی محکم دستشو که زدم

 لیزب یه...شده قرمز بودم مطمئن بودم گرفته که هایی گاز از بود دهنم روی که دستش کف...درآورد

 شد مجبور هک ببره پایین ازگردنم خواست...کرد دستام تو آستیناشو...کرد تنم بلند آستین ی ساده

 عدب و کرد نگاه دستشو کف...درد از شد سرازیر اشکم برداشت دستشو وقتی...برداره دستشو

 :تگف و انداخت سرم روی هم رو شال...کرد تنم رو مانتو و داد پایین گردنم از رو لباس یقه سریع

 وییب رابطمون از کسی تا بزن بیهوشی به خودتو لطفا...ببرمت ماشین دم تا کنم بغلت میخوام-

 .نبره

 تکون سرمو و زدم کمرنگی لبخند...کردم ذوق حرفش این شنیدن از ولی زیاد درد وجودِ با

 از هاینک از قبل...بود اش چونه به نگاهم...کرد بلندم و انداخت گردنم و زانوم زیر دستشو که...دادم

 پایین مآرو سرشو...ایستاد که بوسیدم چونشو زیر و کردم بلند صورتمو قدرت با بشیم خارج اتاق

 اون با نزدیکی بخاطر رو درد داشتم...کردم نگاهش شده خمار چشمای با...کرد نگاهم و آورد

 :گفت و کرد باز لب...بود کرده سکوت...نمیومد در جیکم و میکردم تحمل

 شده؟ بیشتر دردت-

 :گفتم آرومی به...زدم پلک

 ....نه-

 :کردم مکث

 بزرگ همشون از درد اون کشم می که دردایی کنار و...عشقه......شده بیشتر قلبم تو که چیزی-

 .تره
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 شتدا چشمام تو انگار...کرد نگاه بهم...گرفت ای دیگه رنگ نگاهش اما کنه تعجب داشتم انتظار

 مقلب دست فرمونم دیگه حاال...کردم پر بهش عشق از چشامو...میگشت ام گفته صحت دنبال

 :کردم زمزمه آروم...داشت تردید اما بگه چیزی خواست می انگار...بود

 !نه یا...هست پرنسس یه واسه جایی...قلبت دریچه تو ببین...کن نگاه قلبت به-

 و ردمک باز چشامو...بوسید آروم پلکامو پشت که...بستم آرامش با چشمامو...صورتم روی شد خم

 :گفت آروم که دوختم چشم بهش منتظر

 ....هست-

 بیهوشی به خودمو و بستم چشمامو...کرد حرکت و کرد باز رو اتاق در که زدم قشنگی لبخند

 دو جاده یه...میکردم حس خودم تو تازه چیز یه اینبار اما...شدم می هالک داشتم درد از اما...زدم

 و ترف پایین ها پله از کامیار...ای افسانه عشق یه...قشنگ احساس یه...طرفه دو عشق یه...طرفه

 تمام...رسیدیم؛ بیمارستان به و کرد حرکت وقتی...کرد ماشین سوار و برد بیرون بزرگ در از منو

 تامودس که کرد اشاره پرستارها به دکتر...بودم بسته چشمامو بردند می اتاقی سمت منو که مدت

 ردد از...انداختند جا رفت هوا به جیغم که حرکت یه با پامو که گرفتند محکم دستامو...بگیرند

 ...شد بسته چشمام و شدم بیهوش

 پام به...مبد تکون نمیتونستم پامو...بودم بیمارستان تو...کردم نگاه اطرافم به اومدم بِهوش وقتی

 ور سرمم...بود دستم تو سُرُم...اومد داخل پرستاری و شد باز اتاقم در...کردم نگاه بود گچ تو که

 :وگفت کرد چک

 شدی؟ بیدار کِی-

 :گفتم گرفته صدایی با

 کو؟ همراهم پس...االن همین-

 .رفت خوابیدی دید وقتی اما بود نگرانت...رفتش اونم برد خوابت وقتی-

 کیه؟ منظورت: گفتم تعجب با

 .مقامی بهرنگ...دیگه شوهرت: کردوگفت نگاه بهم

 :گفت که بپرسم دیگه سوال خواستم و کردم پوفی
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 .داده انجام رو ترخیصت کارای همسرت.بری میتونی و مرخصی شد تموم سرمت وقتی-

 منزدیک دیگه خواست نمی دلم...بود خورد بهرنگ از اعصابم...دادم فشار بالشت روی محکم سرمو

 بردند ومن بیمارستان تو وقتی اما...بود همراهم بیمارستان در جلو تا اون...بود؟ کجا کامیار اما...بیاد

 زا دلخوریام تمام دلخواه و قشنگ لحظه اون به کردن فکر با اما...بودم نگرانش...ندیدمش دیگه

 و گیرمب قلبش کل تو رو جا این تصمیم و...دارم جا قلبش تو که میدونستم دیگه حاال...رفت یادم

 دنِش تموم از بعد...برمیام پسش از و تونم می که بودم مطمئنم...بکنم خودم برای وجودشو کل

 رویلچ واسم تا رفت درخواستم به درآوردو دستم از رو سرمم سوزن که زدم صدا رو پرستار سُرُمم

 نبالمد خواست می اگه...ببره خونه به منو اون و بیاد بهرنگ باشم منتظر تا نداشتم دوست...بیاره

 و تمنشس ویلچر روی پرستار کمک با...بود معشوقش گرم سرش اون اما...میومد االن تا حتما بیاد

 حس رو کمی درد پام تو اما...بود شده بهتر هم دردم کمر حاال...رفتم باهاش بیمارستان در جلو تا

 ژانسآ یه برام تا خواستم بیمارستان در جلو نگهبانی از...میشد سوزن سوزن که انگار...میکردم

 پولشو خونه درِ جلو...شدم تاکسی عقب صندلی سوار و شدم بلند زحمت به ویلچر از...بگیره

 هب تا رفتم جلو آروم آروم و گرفتم حیاط دیوار به دستمو زحمت با...شدم خونه وارد و کردم حساب

 واه به جیغم که زمین خوردم و کنم حفظ تعادلمو کردم؛نتونستم باز که رو در...رسیدم بزرگ درِ

 لندب تا کردند کمکم و اومدند سمتم عجله با بودند؛ پایین سالن تو که کامیار و کتایون...رفت

 نفس فسن که کتایون که ایستادند ها پله پایین...بردند ها پله دم تا و گرفتند بازوهامو زیر...بشم

 :گفت میزد

 .کنه بلندش اون بیاد میگ ددی به میرم من...بیارمش ها پله از کنم بلندش نمیتونم دیگه.کامی-

 :گفت اخم با کامیار

 .حالش این با برگشته تنها مجبوری هم ویدا...نیست خونه بهرنگ-

 :گفت کتایون...کرد اشاره بهم و

 کنیم؟ چیکار پس-

 .برمش می من: گفت کامیار

 و باال اه پله از کتایون چشمای جلو و کرد بلندم...نشست لبم روی محوی لبخند و کردم نگاه بهش

 یازن بهش االن اما کنم درکش میتونستم...گذاشت نحس تختِ همون روی آروم منو...برد اتاقم به
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 تو یناراحت با...چرخوند طرفم سرشو که گرفتم دستشو مچ بره اینکه از قبل همین واسه...داشتم

 :گفتم و زدم زل چشماش

 ...نرو-

 :گفت کوتاه مکثی از پس و کشید بیرون دستم از دستشو مچ

 .کن استراحت-

 تا شدند باعث هردو دلم درد هم و پام درد هم کردم می حس حاال...رفت بیرون اتاق از سریع و

 عجیب هم واسم اش دوگانه رفتارای...بشه سرازیر هام گونه روی و بیاره هجوم چشمام به اشک

 اامیدن امیدمو سردش رفتار با بشم امیدوار رابطه این به میومدم که هربار ولی...خواستنی هم بود

 و مبست اشکام روی به چشامو و زدم صدا اسمشو لب زیر...میکرد بیشتر رو غمم همین و...میکرد

 ...رفتم رویاهاش به

 یه اب و برداشتم رو مُسَکِن قرصِ تخت کنار میز روی از شدم؛ بیدار خواب از پام دردِ از اینکه از بعد

 بهرنگ...کردم نگاه دستم کنار به...میکرد زق زق داشن پام...بشه کم دردم تا خوردم آب لیوان

 نتونستم و دش بیشتر درد گذاشتم زمین روی پامو وقتی...بشم بلند تا گرفتم میز به دستمو...نبود

 زمی به دستم چون زمین روی افتاد همراهم هم آباژور و رومیزی و افتادم...دارم نگه میز به دستمو

 :گفتم و زدم پام گچ به ای ضربه حرص با...بود

 .تو به لعنت-

 ارمبذ سرجاش تا  برداشتم رو آباژور و رومیزی...بود شده جمع چشمام تو اشک...شد بیشتر دردم

 میز روی از اونم که بود معلوم...شد جلب زمین روی تاشده سفیدِ کاغذ یه به توجهم که

 :خوندم داخلشو و کردم بازش...برداشتم رو کاغذ و کردم دراز دستمو...افتاده

 ...شرکت با مقامی بهرنگ آقای عاملی مدیر با شایان شرکت قرارداد طبق-

 و ادافت دستم از کاغذ...بود برگه زیر بهرنگ امضای...کردم نگاه رو کاغذ زیر اما...نخوندم بقیشو

 متوجه...خورد بود افتاده پام روی که کاغذ به چشمم...بودم شوک توی...شد حس بی و شل دستم

 مارهش اون با فورا و درآوردم جیبم از رو موبایلم...شد جلب بود نوشته اونجا که تلفن شماره یه به

 دهنم تو داشت قلبم...نداشت دادن جواب قصد کسی انگار اما خورد می بوق...گرفتم تماس
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 هک کنم قطع خواستم...شده بیشتر پام درد میکردم حس و بود گرفته وجودمو استرس...میزد

 :پیچید گوشی تو نفر یه صدای

 !بله-

 شده دار کش نفسهام صدای...بود سخت برام باورش...کردم سکوت...بود بهرنگ صدای

 :اومد حرف به دوباره...بود کرده عرق دستام کف...بود

 !...بفرمائید-

 :زن یه صدای...اومد کنارش دیگه نفر یه صدای

 کیه؟ عزیزم بهرنگ-

 قطع رو تماس فورا...میشناختم خارجی لهجه اون با صداشو...بود لوپه پنه صدای...بود خودش

 اب کردم پرت زمین روی رو گوشی...شناخت نمی زنشو شماره حتی ولی بود شوهرم که اون...کردم

 باعث و کرد درست واسم رو ها شایعه اون اونیکه که بودم رسیده نتیجه این به دیگه...حرص

 هواس من...بودند خریده رو شایان شرکت لوپه پنه با اون...نبوده بهرنگ جز شد؛کسی نابودیم

 اب اما...کردم پررنگ ای روزنامه و مجله هر تو رو شرکت اون اسم که داشتم کاربرد تاجایی بهرنگ

 تازه...بشه شرکت اون عامل مدیر خودش و بزنه کنار منو تونست شهرتم چراغ کردن خاموش

 تشدس نمیذارم دیگه اما...برده سودی منم با ازدواج از البد...بردم می پی کثیفش ذات به داشتم

 دماآ از و کشید می نقشه منافعش واسه فقط باطنش تو اما میکرد حفظ ظاهرشو اون...بخوره بهم

 اتاق از لنگون لنگون و شدم بلند جام از پام درد با...بود خورد بدجور اعصابم...میکرد استفاده

 کنار ارکامی و کتایون...کردم نگاه پایین سالن به ها پله باالی از...رفتم ها پله طرف و رفتم بیرون

 دمز صدا رو سارا بلند همونجا از...بودند کردن تماشا وی تی مشغول و بودند نشسته مبل روی هم

 :گفتم که اومد باال ها پله از سریع سارا...چرخید سمتم هردونفرشون سر که

 .پایین برم ها پله از کن کمکم-

 :ساراگفت...نکردم توجهی...کرد نگاه چپ چپ بهم کامیار حرفم این با

 .بیاد تا میکنم صدا هم رو سیما االن کنید صبر-
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 از..!.برگشته خونه به دوباره سیما که بود عجیب واسم...کردم تعجب...بیاره هم رو سیما تا رفت

 ها هپل پایین تا منو و گرفتن بازوهامو زیر و اومدند باال ها پله از سارا همراه...دیدمش ها پله باالی

 :گفتم سارا به...بردن

 .گذاشتم جا اتاقم تو موبایلمو-

 با...برگشت طرفم ایستادو که گرفتم بازوشو بره خواست سیما وقتی...بیاره موبایلمو تا رفت

 :گفتم عصبانیت

 موندی؟ می بودی که ای شده خراب همون تو نبود بهتر-

 و نکتایو سمت چرخید نگاهم...رفت و کشید بیرون انگشتام بین از محکم بازوشو و زد پوزخند

 به سارا...نشستم مبل روی و رفتم لنگون لنگون...میکردند نگاه بهم تعجب با داشتند که کامیار

 :نوشتم و دادم اس کامیار شماره به موبایلم از...رفت و داد موبایلمو و اومد پایین سالن

 !بزنیم حرف باید...باش اصطبل پشت اتاقک تو دیگه ربع یه-

 بجی تو کرد دست...کردم نگاه بهش...شد بلند موبایلش اسِ ام اس زنگ صدای بعد ای ثانیه و

 کامیار اام شد پرت کامیار موبایل صفحه به هم کتایون حواس...کشید بیرون گوشیشو و شلوارش

 فحهص روی اسمم دیدنِ با که بودم مطمئن...نخونده پیامو متن تا گرفت کتایون از دور گوشیشو

 بشجی تو دوباره گوشیشو اس خوندن از بعد...بود کتایون به حواسش هم...کرده تعجب گوشیش

 :گفت بلند تعجب با کتایون...نکرد هم نگاهم حتی...داد نشون خونسرد خودشو و گذاشت

 پرنسس؟-

 کامیار...کردم نگاه کامیار به تعجب با...رفت باال قلبم تپش و کتایون سمت چرخید سریع نگاهم

 :گفت کتایون روبه و انداخت بهم نگاهی نیم اخم با هم

 چی؟-

 :پرسید دوباره تعجب با کتایون

 .بود سِیو اسم این به موبایلت تو...پرنسسه؟ اسمش-

 :گفت بلند و شد شدیدتر اخمش کامیار
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 کردی؟ چک منو موبایل تو-

 :گفت باخونسردی کتایون

 گرفتی؟ دختر دوست کامی...دیدم االن...نه-

 مه آخرسر...بده جوابی چه دونست نمی انگار...کرد مکث اون اما...بود کامیار دهن به منتظرم نگاه

 دهش کنجکاو انگار که کتایون...نگفت چیزی کتایون سوال جواب در و چرخوند وی تی طرف سرشو

 :گفت دوباره بود

 .شده پرنسس برات که خاصه خیلی حتما پس-

 هنگا از که کشیدم راحتی نفس نکرده شک من به اینکه از و...نشست لبم روی محوی لبخند

 سریع ایونکت که شد بلند جاش از بود تر طاقت بی منم از انگار که کامیار...نموند دور کامیار تیزبین

 :گفت

 میری؟ کجا-

 .بزنم قدم حیاط تو میرم: گفت خشک کامیار

 دقیق تایونک که برم پشتی حیاط به تا شم بلند خواستم بعدش دقیقه چند منم رفت؛ کامیار وقتی

 و دادم فشار هم روی دندونامو حرص با...رفت بزرگ در سمت بهم توجه بی و شد بلند موقع همون

 :گفتم

 .شانس این به لعنت...اه-

 ارکن کتایون که دیدم شدم حیاط وارد وقتی...کردم بازش و رفتم بزرگ درِ سمت لنگون لنگون

 لبه...بندازمش شک به نداشتم دوست...رفتم طرفش...میره ور ها گل با داره و نشسته باغچه

 :گفتم...برگردوند صورتشو و انداخت بهم نگاهی نیم که نشستم باغچه

 نمیشی؟ خوب باهام هیچوقت چرا...کتایون-

 :بود؛گفت دیگه طرف یه صورتش

 ؟میکردی چیکار بودی خودت تو...بشم؟ خوب بگیره رو مادرم جای میخواد که کسی با داری توقع-

 :گفتم ناراحتی با و کشیدم آه
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 .دادم دست از تصادف تو پدرمو و مادر بودم نوجوون وقتی من-

 :گفت و انداخت پایین سرشو

 .متاسفم-

 :گفت گذشت که کمی...کردم سکوت

 .دارم دوست خیلی رو گالش و باغچه این-

 :گفتم...کردم نگاه گالش و باغچه به و زدم لبخند

 .کردم درست من رو باغچه این-

 !بودی هم باغبون پس! اِ: گفت طعنه با

 .میری تند داری بازم...کتایون-

 :گفت حرص با بلند

 .رسیدی هدفت به که تویی مهم...نداره فرق کندش یا تند-

 !کتی: نالیدم

 ...شو خفه: زد داد

 پام درد...رفتم پشتی حیاط به لنگون لنگون و کردم پوفی...برگشت خونه به و شد بلند سریع و

 لمد لحظه اون تو اما...بودم خسته تهمتاش و کتی حرفای از...بود مسکن اثرات از این و شده کمتر

 و بودم عصبانی بهرنگ موضوع بخاطر هم هنوز...کنم فکر کامیار جز هیچی به نمیخواست

 کامیار...رفتم وداخلش کردم باز درشو آروم و رسوندم کلبه اون به سختی هزار با خودمو...ناراحت

 :گفتم حرص با...میکرد نگاهم سینه به دست اخم با و بود ایستاده کلبه گوشه

 .بود پیشم کتایون...خب؟ چیه-

 .نگفتم چیزی که من: گفت و اومد طرفم

 :گفت دوباره که کردم سکوت

 داری؟ حرفی چه باهام-
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 :گفتم صدام تو حرص با

 بری؟ که داری عجله انقدر-

 .بشنوم شکایت نیومدم من...کن بس ویدا: گفت کالفه

 گاهن بهش...بود نشسته غم چشمام تو تاحاال...لرزید تنم حرفش از...کشیدم عمیق نفس تا چند

 :وگفتم کردم

 دنیا؟...یا...ویدا-

 :زدم زل بهش...انداخت زیر سرشو و دزدید نگاهشو

 !کن نگام!...کامیار-

 :گفتم بلند...ناراحت و کالفه منم و...بود حرصی...زد زل چشمام به و کرد بلند سرشو

 وت وقتا بعضی میکنی فرار ازم وقتا بعضی که دارم چی من...ای؟ فراری که بینی می چی ازم-

 !گیری می آغوشم

 :گفتم عصبانیت با و کرد فوت نفسشو

 .هوسی دنبال فقط...میدونی؟ چی عشق از تو...ادعاست فقط ولی...عاشقی کنی می ادعا تو-

 این از ربدت بهم هم قبال...کردم مشت دستامو...میشد کوبیده رویسرم پتک مثل جمالتش تک تک

 اش سینه روی و درآوردم ازجیبم رو برگه...بود حقیقت روشدن نوبت دیگه حاال...بود زده حرفا

 :گفتم ناراحتی و عصبانیت با و کوبیدم

 اون ادعاهای تمام این...بخون اینو بیا ولی...خیانتکارم من...پرستم پول من...هوسیم من آره-

 تربس هم...نخوابیدم باهاش شب یه تاحاال ولی...شوهرمه مثال...شوهرمه که میکنه اثبات رو آدمی

 زما اسممو شهرتمو...شد ها شایعه باعث...کرد بیکار کار از منو...نورزید عشق بهم بار یه...نشدم

 اب...خوابید دیگه زنای با تخت تو...کرد دور جدیدش شرکت از سوخته مهره یه مثل منو...گرفت

 اما بود تخت و اتاق یه تو من با اون...نکردم شکایت...نزدم دم و دیدم خودم...دیدمشون چشم

 کردم؟ خیانت بهش من اونوقت...قدیمیش معشوقه سمت ذهنش و فکر

 ...کردم اشاره خودم به
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 دست بهم ندادم اجازه بهش میگذره ازدواجمون از مدتیه اینکه با...کردم؟ چیکار من اما-

 چرا؟ میدونی: زدم داد...بزنه

 :زدم داد...بودم کرده بغض...بود کرده سکوت

 !چرا دونی می...بده جواب-

 .بخاطرخیانتاش البد: گفت آروم

 :گفتم گریه با...نداشتم ازش حرفو این انتظار...شکست بغضم

 ...تو ولی دارم نگه تو واسه فقط هامو داشته همه میخواستم اینکه بخاطر! نه...کامیار نه-

 :دادم ادامه گریه با و باال بردم میلرزید که دستمو

 باهم ما...هباتوباش عشقیم تجربه اولین فکرنمیکردم...بکشه اینجا به کارمون نمیکردم فکر اصال-

 ..تو...باهام بشی اینطور کردم نمی فکرشو ولی...بودیم تیرخورده ی سایه دوتا عین...بودیم لج

 روی شد خم...میشدم اینطور میخوردم حرص اماهروقت بود عجیب...شد جمع صورتم پام درد از

 دستم ویر دستشو گرمی...گرفت شدت اشکام...نالیدم و گرفتم پام گچ به دستمو و نشستم زمین

 و کردم بلند سرمو...گرفت دستمو محکم...نذاشت که بکشم عقب دستمو خواستم...کردم حس

 داختمان پایین سرمو...زد گره انگشتاش تو انگشتامو...خورد گره توهم نگاهمون...کردم نگاه بهش

 داشت عطرش بوی...گذاشت ام شونه روی و آورد جلو سرشو... کردم بهش پشت صورتمو و

 :کرد زمزمه...جوشید می چشمام از همینطور اشک اما...میکرد دیوونم

 ...دنیا-

 :گفتم گریه با

 .زندگیت دنبال برو...نداره وجود دنیایی...شو ساکت-

 دستش از....کنم نگاهش نمیخواستم...برگردوند خودش طرف سرمو و صورتم روی آورد دستشو

 ....بود خون دلم
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 خوبی حس...میکردم حس قلبشو تند ضربان صدای...گذاشت قلبش روی و کرد بلند دستمو

 استمنمیخو دیگه...نداره باور عشقمو اینکه...میکرد بیشتر دلمو غم همینا...بود داغ دستاش...بود

 :گفت اون ولی بودم ساکت...کنم تالش بهش عشقم اثبات و باور واسه

 ...کنی باورم میخوام اما...باشه سخت برام عاشقانه حرف گفتن شاید...دنیا-

 :کرد مکث

 لطانس شدی...تو...ساختی اسمت اندازه بزرگ قصر یه قلبم تو...شدی قلبم تو قصر پرنسس تو-

 .قلبم

 ...کرد پاک اشکمو انگشتش نوک با...زد بیرون پلکام الی از اشک...بستم چشامو

 خاص من واسه تو...داشتم خاصی حس...تو به اما...نکردم تجربه عشقو تاحاال تو مثل منم-

 ...کردم می فراموش تو کنار خودمو...باشم خودم پیشت تونستم نمی...بودی

 :گفت و کردم نگاه بهم...کردم نگاه بهش

 .کن زندگی ساختم عشقت از که ای خونه تو بیا-

 :گفتم و کردم پاک اشکامو

 .هست اعتمادی بی وقتی نداره وجود ای خونه-

 بهش و دمش نیمخیز...گرفت دستمو که بشم بلند خواستم و کشیدم بیرون دستاش تو از دستامو

 :گفت...لرزید می صداش...کردم نگاه

 .پرنسس-

 :گفتم و کشیدم آه

 هداشت وجود من از قلبت تو عشقی واقعا اگه...باشیم دور بذار...خونه این از...برو اینجا از کامیار-

 ...میشه تر محکم دوری با قصر اون های دیوار باشه

 :کردم مکث

 تموم همچیز کم کم و ریزه می و میشه تخریب قصر اون های دیوار نباشه وسط عشقی اگه اما-

 .میشه فراموش...و
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 جایِ اون حاال...بودم شده سبک تقریبا من اما...داشت بغض اونم...بود گرفته غم رنگ نگاهش

 زمین روی شدم خم...کنم رهاش همینطور نمیومد دلم اما...بود گرفته قرار من پیش دقیقه چند

 :وگفتم زدم بوسه روشون و گرفتم دستام تو رو دستاش تا دو...نشستم مقابلش

 عهدمون ها بوسه این جای پس...بدم بهت قول و عهد بجای که ندارم ها بوسه این جز چیزی-

 ...میاره یادت رو

 :گفتم بغض با و بوسیدم لبشو روی شدم خم...لرزید دلم پرغمش نگاه دیدن از

 .من ی شاهزاده منتظرتم-

 از امودست ولی نمیومد دلم اینکه با...داد تکون مثبت عالمت به سرشو و بوسید محکم رو ام گونه

 گریه و ایستادم لحظه چند کلبه در پشت...رفتم بیرون کلبه از بغض با و کردم جدا دستش

 و قشنگش حرفای یاد...بود زده رقم اینو تقدیر اما نبود راضی ازش دوری و رفتنش به دلم...کردم

 اهر خونه سمت زحمت با و لنگون لنگون شدم تر آروم کمی وقتی...بود مغزم تو قشنگش صدای

 ودندب ایستاده هم مقابل که کتایون و بهرنگ به چشمم رفتم؛ داخل و کردم باز رو در وقتی...افتادم

 که برم ها پله راه سمت خواستم بهش توجه بی...اومد سمتم سریع بهرنگ من دیدنِ با...خورد

 :زدم داد عصبانیت با و چرخیدم طرفش...کشید بازومو

 میزنم؟ لنگ نمیبینی مگه...چیه؟-

 :گفت و ایستاد روبروم

 آوردی؟ کجا از رو جدیدم شماره تو-

 طرفش و درآوردم جبیم از رو برگه...بود رازش کردن افشا وقت حاال!...بود شناخته شمارمو پس

 و کرد بازش و گرفت دستم از رو برگه میکرد نگاهم تعجب با که مکث کمی از بعد...گرفتم

 هب سرمو...میشد تر متعجب لحظه به لحظه قیافش...میکردم نگاهش موشکافانه داشتم...خوند

 :گفتم و دادم تکون تاسف نشونه

 !کنی هرکار موقعیتم دادن دست از واسه که انقدر...بود؟ انقدر من ارزش-

 :کردوگفت بلند سرشو عصبانیت با

 .بوده خودت بخاطر کردم هرکار من-
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 :زدم داد حرص با

 همش...ام؟ شکسته پای و دست این یا...بوده؟ نفعم به ها شایعه اون و کارم دادن دست از-

 .میکنی کار خودت نفع به توفقط چون توئه تقصیر...توئه تقصیر

 دستشو نفر یه اما...گرفتم صورتم جلو دستامو ترس از...بیاره فرود صورتم روی تا برد باال دستشو

 دست...دیدم مقابلم خشمگین ای قیافه با رو کامیار و برداشتم صورتم روی از آروم دستامو...گرفت

 سنف حرص با بهرنگ...بزنه؛بشه بهم میخواست که سیلی مانع تا بود گرفته هوا تو رو بهرنگ

 دلم...ودب بهرنگ به خشمگینش نگاه و قیافه...بود کامیار به من نگاه اما...میکرد نگاهم و میزد نفس

 یرونب کامیار دست از دستشو حرص با بهرنگ...گرفتم خودمو جلو اما رفت غَنج کردنش بغل واسه

 :وگفت کشید

 .نکن دخالت تو-

 :گفتم نفرت با و کردم نگاه بهش

 .متاسفم برات-

 و بودیم ایستاده هم روبروی کامیار و من فقط حاال...رفت ها پله سمت و شد دور ازمون حرف بدون

 عشق از پر من نگاه تو اما میکرد بیداد نامطمئنی و خشم هم هنوز نگاهش تو...کردیم می نگاه بهم

 ایینپ سرم...نشستم روش و رفتم مبل سمت...رفت ها پله سمت اونم و انداخت پایین سرشو...بود

 ها هازپل دست به چمدون کامیار...کردم بلند سرمو کسی های قدم صدای با که بودم فکر تو و بود

 هنشست غم چشماش تو...ایستاد ازم فاصله با...بود وداعمون این و...رفت می داشت...اومد پایین

 فراموش حرفامو اون و بمونه...نره که کردم تقاضا ازش نگاهم با...اشک من چشمای تو و بود

 :کرد زمزمه لب زیر...کرد باز و بست چشاشو اون...بود دیر ولی...کنه

 ...خداحافظ-

 درد قلبم...شد رد من قلب روی از انگار داد حرکتش و گذاشت چمدون دسته روی که دستشو

 لیلد تا رفت می داشت دنبالش هم کتایون...شدم گر نظاره رفتنشو...شد سرازیر اشکم و گرفت

 از خودمون جز هیچکس...میره داره بهرنگ حرف بخاطر میکرد فکر اون...بدونه رو رفتنش

 درازتر ازپا دست من مثل هم کتایون...گذشت می دقایقی وداع آخرین از...خبرنداشتیم عهدمون

 :اومدوگفت طرفم ناراحتی با...برگشت
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 .نداشت دعوا طاقت دیگه اونم...رفت هم کامی-

 :گفت خورد اشکم از خیس صورت به که نگاهش

 .باشی داشته دوست رو ددی انقدر کردم نمی فکر...نباش ناراحت-

 :گفتم آروم و انداختم زیر سرمو

 .سخته خیلی-

 :گفت دلداری واسه و گرفت دستمو

 .میدم آشتیتون خودم...جون ویدا نداره عیب-

 و دنیامون...فکریه؟ چه تو اون و بودم چی فکر تو من...کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو

 ...داشت فرق باهم آسمون تا زمین افکارامون

 در غرق خونه...نیومد خونه شب دو بهرنگ روز؛ اون از بعد...بود گذشته کامیار رفتنِ از روز دو

 ومدنمی بیرون اتاق از هم کتایون...بود شده تر راحت کارشون هم خدمتکارا حتی...بود شده سکوت

 که بود کامیار پیش فکرم تمام...من اما و...میکرد آماده لیسانس فوق واسه خودشو داشت مثال و

 تداش اینکارش با اون و...بود شده تنگ صداش برای حسابی دلم...نمیداد هم تلفنامو جواب حتی

 ضورح متوجه که میرفتم پایین ها پله از داشتم و اومدم بیرون کارم اتاق از...کرد می تر تشنه منو

 می بازی بیلیارد داشت و بود لبش گوشه سیگارش معمول طبق...شدم پایین سالن تو بهرنگ

 بهش توجه بی...بخوابم یا باشم اتاق یه تو باهاش خواست نمی دلم بود برگشته اون که حاال...کرد

 :گفت و رسوند بهم خودشو...زدم صدا رو سارا و رفتم آشپزخونه سمت

 !خانوم بله-

 .بچین سابقم اتاق ببر کن جمع رو وسایلم تمام اتاقم تو برو-

 .چشم-

 تادماف راه...بود غذا کردن درست مشغول سیما...کشیدم سرک آشپزخونه تو...رفت باال سالن به و

 :گفت که کردم نگاه بهش...شد سبز جلوم بهرنگ که ها پله راه طرف

 .کنم کمکت بذار...بری تونی نمی-
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 :گفتم عصبانیت با و زدم پس دستشو

 .میرم خودم...نکرده الزم-

 باال ها لهپ از و کرد بلند بغلش تو منو بجنبم خودم به اینکه از قبل...انداخت زمین روی رو سیگارش

 با...رفت داخل و کرد باز رو اتاق در...نیفته بهش چشمم تا برگردوندم سرمو و کردم پوفی...رفت

 :پرسید تعجب با و گذاشت زمین روی منو اتاق تو سارا دیدنِ

 خبره؟ چه اینجا-

 :گفتم سارا به رو...نشستم تخت روی و رفتم لنگون لنگون

 .باشه اینجا نمیخوام...بردار هم رو خوابام لباس-

 دقش...مبد حرصش که خواستم می...همینومیخواستم...بود گرفته عصبانیت رنگ حاال بهرنگ نگاه

 :گفت حرص با و اومد طرفم...بدم

 چی؟ یعنی-

 .بینی می که همین یعنی:گفتم خونسردی با

 .نمیفهممت...چیه؟ کارا این...ویدا: زد داد

 .بفهمی باید-

 رشوبدت بعد به این از ولی...بود ندیده خونسرد انقدر منو تاحاال هیچوقت...کرد نگاه بهم تعجب با

 :گفت مالیمت با و گرفت دستمو شد خم...دادم می نشونش یعنی...دید می

 .بزنیم حرف بیا-

 :گفتم طعنه با

 کتک؟ یا حرف-

 مه بهرنگ...خورد سارا به نگاهم که برگردوندم سرمو و کشیدم بیرون دستش از حرص با دستمو

 :دکشی داد سپس...کرد نگاه میکرد جمع لباسامو داشت که سارا به و کرد دنبال نگاهمو مسیر

 .سارا بیرون برو-
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 اشاره بهش لب زیر و دادم تکون سرمو...کرد نگاه بهمون تعجب با و شد خشک سرجاش سارا

 :گفتم و کردم

 .بده خبر بهم اومد آرایشگرم هروقت...بیرون برو-

 :گفت و انداخت پام سرتا به نگاهی بهرنگ...رفت بیرون اتاق از سریع و داد تکون سرشو

 نیستی؟ راحت باهام دیگه چرا پوشی؟ می پوشیده لباسای چرا-

 مک و بودم شده حوصله بی بود رفته کامیار وقتی از...نداشتم پرتاشو و چرت شنیدن حوصله

 شوهر واسه!...کنم خوشگل کی واسه خودمو...رسیدم نمی خودم به قدیما مثل حتی...حرف

 :گفت و کشید بازومو که برم بیرون اتاق از خواستم و شدم بلند جام از!...خیانتکارم

 کجا؟!...هی-

 .قبرستون میرم: زدم داد

 .سالمت به: گفت و کرد ول بازومو حرص با

 ارک دوباره داشتم تصمیم...نشستم میز پشت و رفتم کارم اتاق به و اومدم بیرون اتاق اون از

 خودم دشمن و رقیب بزرگترین اونو حاال...بفهمه بهرنگ اینکه بدون کنم شروع رو طراحی

 در پشت از سارا صدای که میکردم دسته دسته رو ها برگه داشتم...ام حِرفه تو میدونستم

 :گفتم بلند...اومد

 .میمونه مگس ویز ویز عین صدات...تو بیا-

 :گفت در جلو همون واز کرد باز رو اتاق در

 .اومدن آرایشگرتون-

 .اتاقم بفرستش-

 :پرسید باتعجب

 مشترکتون؟ اتاق یا اتاق این-

 .اینجا بفرستیش باید یعنی اینجام خودم وقتی: زدم داد
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 .چشم...بله...بله-

 واسه...اومد آرایشگر تا نشستم مبل روی و شدم بلند میز پشت از...رفت و بست رو اتاق در هول با

 بهشون...شد تموم پام و دست های ناخن کار وقتی...کنم طراحی رو ناخنام داشتم دوست تنوع

 کشیده روشون گُل طرح و بود شده مربعی ناخنام سر...بود زده روشون بنفش الک...کردم نگاه

 سرمیز بهرنگ و کتایون که گفت و کرد صدام شام واسه فرزانه رفتنش از بعد...بود

 واسه...نمبشی میز یه سر بهرنگ با نداشتم دوست اما بود شده بهتر باهام کتایون رفتار...منتظرمن

 نارک من و بود شب نصف نزدیکای...آورد اتاقم داخل واسم رو شامم فرزانه و نرفتم سرمیز همین

 مدل...میخواست رو کامیار بودن دلم...بودم زده زل وخلوت تاریک حیاط به...بودم ایستاده پنجره

 خواستنشو دلم...خواستن حسرت...حسرت آهِ...کشیدم آه...میخواست ازآرامششو پر وجود

 یه هوای دلم یهو...میشد ختم کامیار به تهش میکردم فکر که مسیری هر...بود عجیب...میخواست

 سیما اه پله راه تو که کنم صدا رو سارا تا رفتم بیرون لنگون لنگون اتاق از...کرد تلخ قهوه فنجون

 توجه بی بعد ایستادو ای لحظه دیدنم با...بود کیک و فنجون حاوی سینی یه دستش تو...دیدم رو

 ...کردم نگاه رو سینی داخل و گرفتم جلوشو که بشه رد ازکنارم خواست

 !میکنم قهوه هوسِ االن من که دونستی می کجا از تو...عالیه-

 :گفت پرروئی با

 .آوردم آقا واسه...نیاوردم شما واسه-

 ویر متعجبش نگاه جلو و برداشتم رو قهوه فنجون عمد از همین واسه...چیه اش نقشه میدونستم

 از سینی و کشید کوتاهی جیغ...سوخت و ریخت لباسش روی داغ قهوه که کردم کج لباسش

 :گفتم بدجنسی با...افتاد دستش

 .عزیزم شد کج دستم.نبود حواسم...اوخ-

 بهرنگ جیغش صدای از...داره نگه دور بدنش از اونو داشت سعی و گذاشت لباسش روی دستشو

 متمونس سیما؛ وضعیتِ اون با سیما و من دیدن با...اومدند بیرون اتاقاشون از سراسیمه کتایون و

 :پرسید نگرانی با کتایون...اومدن

 شده؟ چی-

 :گفتم بهش رو خونسردی با
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 .خودشوسوزوند خودش.نداشت عرضه.افتاد دستش از سینی...جان کتی هیچی-

 اقشات به و کرد فوت نفسشو کتایون...بود گرفته نفرت رنگ نگاهش...زدم پوزخند سیما به رو و

 :وگفتم گرفتم رو بهرنگ دست عمد از سیما چشمای جلو...برگشت

 .اتاقمون برگردیم...خورد بهم خوابمون! عزیزم-

 نگاه بهرنگ به و موند سرجاش مات سیما...زدم بدجنسی روی از نیشخندی سیما روبه و

 اردو وقتی...رفتیم اتاقمون به و فشرد سفت دستمو خداخواسته بهش؛از توجه بی بهرنگ...کرد

 اب به امشب تصمیمش پس...خورد بود مشروب بطری روش که میز به نگاهم همه از اول شدم اتاق

 ختت روی خودمو لباسا باهمون...کشیدم بیرون دستش از دستمو و کردم پوفی...بود بودن سیما

 :گفتم و کشیدم روم رو مالفه و انداختم

 .بخیر شب...نکن بیدارم...خوابیدم من-

 ...دمخوابی و شد سنگین چشمام...نداشتم حوصلشو واقعا چون...نیاد سمتم تا بستم چشمامو و

* 

 «بعد ماه یک»

 یزدمم زنگ گوشیش به هرچی اما دربیارن رو پام گچ تا برم بیمارستان به بهرنگ با بود قرار امروز

 و تومان یه و رفتم لباسام کمد سمت و کردم پرت تخت روی حرص با رو گوشی...نبود دسترس تو

 هنوزم اما برم راه تونستم می راحت دیگه حاال...کردم سرم هم شالمو...پوشیدم ساده شلوار

 تاکسی یه سوار خونه در جلو...زدم بیرون خونه از و رفتم پایین ها پله از آروم...میکردم احتیاط

 و ردمک می احتیاط رفتن راه تو یکم درآوردن رو پام گچ اینکه از بعد...رفتم بیمارستان به و شدم

 به شممچ شدم وارد و رسیدم خونه به وقتی...برگشتم خونه به تاکسی با...برمیداشتم قدمامو آروم

 شپشت...بودم کُفری حسابی دستش از...بود نشسته مبل روی دست به گوشی که خورد بهرنگ

 سرشو که میرفتم ها پله راه سمت داشتم آروم بهش توجه بی...بود ندیده منو هنوز و بود بهم

 پام هب نگاهی...کردم نگاهش طلبکارانه و ایستادم...اومد سمتم و شد بلند دیدنم با...چرخوند طرفم

 :گفت و انداخت

 کو؟ پات گچ پس-

 .بگذرونه خوش رفت: گفتم حرص با
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 :زدوگفت نیشخندی

 نمیدی؟ جواب میزنم زنگ گوشیت به هرچی چرا-

 :گفتم عصبانیت با و رفت هم تو اخمام

 ...نبودی؟ تودسترس زدم زنگ گوشیت به هرچی من چرا-

 بودی؟ کجا مگه: پرسیدم مشکوک

 .نمیداد آنتن که بودم جایی: گفت خونسرد

 .بودم جایی منم پس خب! اِ: گفتم لجبازی با

 :گفت بلند سرم پشت از که رفتم ها پله راه وسمت

 .کنی ترک رو خونه این من اجازه بی نمیذارم دیگه-

 ردمدرآو رو شالم و مانتو و رفتم اتاقم به...رفتم باال ها پله از و گرفتم رو ها نرده آروم و زدم پوزخند

 ها پله روی آروم آروم دوباره...رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو ام حوله...انداختم تخت روی و

 احتیاط اینهمه از نفسم...نعمتیه خوب هم سالم پای واقعا...رسیدم پایین سالن به تا برداشتم قدم

 تشدس گوشی...بود نشسته مبل روی که خورد بهرنگ به چشمم...بود گرفته برداشتن قدم آروم و

 قدران که میزنه حرف معشوقش با باز داره بود معلوم...بود لبخند لباش روی...پایین سرش و بود

 و منداشت کاری خیانتاش به دیگه...رفتم زیرزمین به و دادم تکون تاسف روی از سری...خوشحاله

 استخر وارد و درآوردم رو لباسام همه...نداشتم دوسش حقیقت در چون...بودم کرده عادت

 ات خودمو پس...کنم شنا تونستم نمی هم زیاد اما...داشت نیاز شنا و تنی آب به بدنم...شدم

 های قدم صدای که بودم بسته چشامو و بودم گذاشته استخر لبه سرمو...کردم خالی حدودی

 که...موندم حالت همون تو آورده لباس برام و سارائه اینکه خیال به...شنیدم ها پله روی رو کسی

 ردگ چشمایی با...دیدم خودم مقابل رو بهرنگ که کردم باز چشمامو ترس با...پرید آب تو نفر یه

 :گفتم وبلند کردم نگاهش شده

 !ترسوندی منو که تو-

 :گفت و زد پررنگی لبخند

 .گلم ببخش-
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 از و دمکشی باال خودمو برسه بهم اینکه از قبل...نبودم خوبی وضعیت تو منم...میومد طرفم داشت

 :زد داد...رفتم بیرون استخر

 کجا؟-

 ام حوله روی دستشو و اومد بیرون استخر از حرکت یه با که دارم برش تا رفتم ام حوله سمت

 :وگفت کرد نگاه حرکتم این به اخم با که گذاشتم بدنم روی دستمو...گذاشت

 .شوهرتم من...کنی؟ می اینطوری چرا-

 .بده حولمو: گفتم حرص با

 :گفت بلند...نزدم جیک اما اومد دردم که داد فشار و گرفت بازومو

 .کن فرو کلت تو اینو...شوهرتم من-

 :گفت آروم و انداخت پایین سرشو...کرد ول بازومو که کردم نگاهش نفرت از لبریز چشمایی با

 ...که هستم شوهری چجور نمیدونم-

 .دوریه همین الیق بخوابه ای دیگه زن با زنش تخت روی که شوهری:زدم داد

 هوا تو دستش....رفتم عقب قدم یه و کشیدم هینی که بیاره فرود صورتم روی تا کرد بلند دستشو

 :گفتم نفرت با...بزنه نتونست...کرد نگاه بهم حرص با و شد مشت

 .تلخه حقیقت-

 وردخ اعصابم انقدر...رفتم بیرون استخر از و پیچوندم بدنم دور و کشیدم دستش از رو ام حوله و

 زج که بود زنی کدوم...کردند خیس گونمو دونه دونه اشکام و انداختم کارم اتاق تو خودمو که بود

 به آخه...ندیدم بهرنگ از نیرنگ و دعوا و خیانت جز هیچی!...من جز ببنده دل کسی به شوهرش

 و قمار به...طلبیاش تنوع به...خیانتاش به...حرفاش به...خالفاش به!...باشم دلخوش چیش

 ...هیچیش...ببندم دل نمیتونستم هیچیش به...گندش اخالق به...ثروتش به...مشروباش

** 

 گانهبی چشمام با خواب اما بخوابم تا داشتم سعی و بودم کشیده دراز بهرنگ به پشت تخت روی

 فتهر سر حسابی حوصلمم...خوابیده که فهمید میشد بهرنگ منظم های نفس صدای از...انگار بود
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 گوشیم از و درآوردم رو هام هندزفری و گوشی تخت کنار میز کشوی از و کردم دراز دستمو...بود

 آه و خورد گوشی صفحه به نگاهم...ببره خوابم آهنگ به دادن گوش با بلکه تا گذاشتم آهنگ یه

 حالمو و بده بهم اس یه حداقل ماه یک از بعد میخواست دلم انقدر چرا دونم نمی...کشیدم

 یخوندم داشت که آهنگی انگار...بود شده تنگ براش حسابی دلم!...مُردم یا ام زنده ببینه!...بپرسه

 :میزد منو دلِ حرف

 نشکن دل غمگینم دلکم دلتنگم

 میمیره نباشی دلگیره دلدارت

 نشکن دل غمگینم دلکم دلتنگم

 میمیره نباشی دلگیره دلدارت

 کاش باشی نزدیکم کن یادم دلگیرم

 بیرونم قلبت از میدونم غمگینم

 کاش باشی نزدیکم باش یادم دلگیرم

  بیرونم قلبت از میدونم غمگینم

 ...کاش باشی نزدیکم باش یادم دلگیرم: کردم زمزمه لب زیر

 خوبی حس...شده دور هم از دالمون میکردم حس...چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه و

 واسه...صداش واسه...آغوشش واسه...بود شده تنگ واسش بیشتر و...بود گرفته دلم...نبود

 تو...دونفرمون خاطرات به برد منو آهنگ این...عشقش واسه...و...چشماش واسه...حرفاش

 روی بوسه اون...آخرمون دیدار تو...ازدواجم شب تو...بالماسکه مهمونی اون تو...اتاقک

 و کرد وداع ازم چشماش با که بود دیروز همین انگار...یادمه خوب هنوزم...عهدمون اون...دستش

 قعش جنس از ای رابطه اینبار و...برگرده تا...بیاد تا منتظرم هنوزم...موندم منتظر من اما...رفت

 کرف بهش و کردم پردازی رویا خودم پیش انقدر...کنه خرابش نتونه هیچکس تا...بسازیم آهنی

 اسِ ام اس صدای از که میشد خواب سنگینِ داشت چشمام کم کم که ریختم اشک و کردم

 گوشم از آروم هامو هندفری و کردم قطع رو آهنگ...شد باز حد آخرین تا چشمام گوشیم

 اس...کشیدم راحتی نفس...بود خواب و بسته چشماش...کردم نگاه بهرنگ به چرخیدم....درآوردم

 :خوندم و کردم باز رو
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 .کامیار....باش منتظرم اتاقک اون تو قرارمون طبق...میگردم بر فردا-

 :نوشتم براش سریع...درمیاوردم بال داشتم خوشحالی از

 .منتظرتم-

 ...برد خوابم و افتاد هم رو چشمام که میشمردم رو ها ثانیه و بودم فردا منتظر همش

 ای هحلق آستین بلیز یه...رفتم لباسام کمد سمت فورا و شدم بیدار خواب از خوشحالی با صبح

 باسامل بین از تنگ ای قهوه مخمل شلوار یه با همراه داشت انگیلیسی نوشته یه روش که مشکی

 اسایلب و کنم خوشگل بخاطرش خودمو امروز داشتم تصمیم...انداختم تخت روی و کشیدم بیرون

 زا...کرد می خشک موهاشو حوله با داشت...دراومد حموم از بهرنگ حین همین تو...بپوشم قشنگ

 :کردوگفت نگاه بهم...کردم مخفی لبخندمو و انداختم بهش نگاهی آینه

 !سرحالی-

 اچاران...شد مانعم و گرفت دستمو که برم حموم به خواستم...شدم بلند و رفتم بهش ای غره چشم

 پرت تخت روی رو بود گردنش روی که ای حوله...کردم نگاه بهش کالفه و منتظر و ایستادم

 :وگفت کشید پام رونِ روی دستشو...کرد

 .شده تنگ خالکوبیت دیدنِ واسه دلم-

 .نشده تنگ تو خالکوبی دیدن واسه دلم من اما: گفتم حرص با

 :گفتم تاکید با و کشیدم بیرون دستش از محکم دستمو

 .نمیشه تنگ و-

 :گفت بلند...رفتم حموم به بهش توجه بی که کرد نگاه بهم مبهوت و مات

 .دارم سورپرایز واست...نرو جایی امروز-

 میکردم بازی ها کف با داشتم...نشستم داخلش و درآوردم لباسامو و کردم کف و آب از پر رو وان

 جاک از...بگم بهش چی همه از اول...کنم برخورد باهاش چجوری که بود کامیار پیش فکرم تمام اما

 ربع یه از بعد...میشد خسته کردن فکر اینهمه از داشت مغزم...بگم بهش و کنم شروع حرفامو

 نگاه بهش...بود اتاق تو هنوز بهرنگ...برگشتم اتاق به و کردم تنم حلمو و کشیدم آب بدنمو
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 و ردمک محکم رو ام حوله کمربند گره...بود دستش لباسام از یکی و بود نشسته تخت روی...کردم

 :گفتم بلند

 میکنی؟ داری چیکار-

 :گفت...کرد نگاه بهم و چرخوند سرشو

 .میشی خواستنی چقدر لباس این تو میکردم فکر داشتم-

 خودشو بازم بودم سرد باهاش و میکردم محلی بی بهش هرچقدرم...داشت رو خیلی...زدم پوزخند

 لباسامو و درآوردم حولمو رختکن پشت و کشیدم بیرون دستش از لباسمو...چسبوند می بهم

 یسنگین...کردم خشک موهامو و درآوردم رو سشوار و ایستادم آینه جلو بهش توجه بی...پوشیدم

 گارسی و بود نشسته تخت روی...انداختم بهش نگاهی نیم آینه تو از...میکردم حس روم نگاهشو

 اب و کردم خاموش رو سشوار...میشدم کالفه داشتم...برنمیداشت ازم چشم...بود لبش گوشه

 :گفتم بهش رو حرص

 کنه؟ صدات صبحونه واسه نیومد سیما مگه...میکنی؟ نگام اینجوری چرا...چیه؟-

 .اومد: گفت خونسردی با و کرد فوت رو دود

 .میام میشم حاضر منم...برو پس خب-

 بیرون بسته یه ازش...رفت لباسا کمد سمت...کردم نگاه بهش تعجب با که شد بلند جاش از

 :گفت و گرفت طرفم...آورد

 ...توئه واسه این-

 تخت روی رو بسته حرف موهامم؛بی کردن شونه مشغول و نمیدم محل بهش دید وقتی

 اینکه از بعد...رفت بیرون اتاق از و کرد خاموش تخت روی جاسیگاری تو رو سیگارش...گذاشت

 پیراهن یه...کردم بازش و برداشتم تخت روی از رو ریختم؛بسته دورم ساده و کردم شونه موهامو

 پرتش کمد داخل و گذاشتم اش بسته داخل رو پیراهن و کردم پوفی...بود رنگ قرمز دکلته

 ربلندت قبل به نسبت موهام...کردم نگاه خودم به و آینه جلو رفتم...خودت ارزونیه کادوت...کردم

 فر موهامو و درآوردم کشو از رو بیگودی...بدم موهام به تنوع رو امروز میخواست دلم...بود شده

 دمش حاضر کامال اینکه از بعد...کنه بیشتر اشو جلوه تا زدم لبام روی هم سرخ لب رژ یه...کردم

 نگاه پایین سالن به ها پله باالی از...رفتم بیرون اتاق از و گذاشتم شلوارم جیب داخل رو موبایلم
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 برخالف اما اومده االن تا کردم می فکر...نبود کامیار اما بودند سرمیز کتایون و بهرنگ...کردم

 :گفت دلبخن با کتایون...نشستم سرمیز و رفتم پایین سالن به ناچارا...بود نیومده هنوز انتظارم

 .میخوری صبحونه ما با امروز که خوبه...بخیر صبح-

 متما اما...خوردم بهرنگ خیره نگاهای زیر و میلی بی کمال با رو صبحونه...زدم کمرنگی لبخند

 روی مخواست می...رفتم کارم اتاق به و شدم بلند حرف بی صبحونه از بعد...بود کامیار پیش فکرم

 اتاق درِ که بودم پیرهن یه طراحیِ مشغول...بگذره زمان زودتر تا کنم کار هام طراحی

 و عصبانیت با...اومد اتاق داخل اجازه بی...دیدم در جلو رو بهرنگ که کردم بلند سرمو...بازشد

 :گفت هوا بی و کرد اتاق دوروبر به نگاهی...رفتم روبروش و شدم بلند جام از کالفگی

 میکنی؟ طراحی بازم داری-

 :گفتم حرص با حرفش به توجه بی

 .بزن در تو؛ میای وقتی-

 :گفت و کرد نگاه بهم

 !چشم...لِیدی اوه-

 اینجا؟ اومدی چرا خب: گفتم و رفتم بهش غره چشم

 :گفتم تفاوتی بی با...گرفت طرفم و درآورد کوچیک مخملی جعبه یه شلوارش جیب از

 چیه؟ این-

 ...توئه واسه: گفت و کرد باز رو جعبه درِ

 زانو جلوم و درآورد رو بود جعبه تو که ای شده کار انگشتر...بود آروم لحنش...کردم نگاه بهش

 :گفت...کردم تعجب...زد

 میدی؟ اجازه لیدی-

 :گفت...انداخت انگشتام از یکی داخل رو انگشتر و گرفت دستمو متعجبم چشمای جلو

 .لیدی شماست برازنده خیلی-
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 :گفتم خنده میون...خندیدم بلند و گرفت خندم لحنش از

 .نمیاد بهت اصال زدن حرف اینجور-

 مآرو و انداخت زیر سرشو...کردم نگاه بهش و خوردم خندمو...ایستاد روبروم شد بلند و زد لبخند

 :گفت

 .کنم جبران بدرفتاریامو همه میخوام بعد به این از-

 دهش عوض آسمون تا زمین...کرده فرق میخواستم که بهرنگی اون با انگار...کردم نگاهش دقیق

 :پرسیدم و دادم قورت دهنمو آب...بود

 چرا؟-

 ورتمص طرف دو دستشو....بفهمم چیزی نگاهش از تونستم نمی...کرد نگاه بهم و کرد بلند سرشو

 :گفت و گذاشت

 .مهمی برام چون-

 اونم...مبخور تکون نتونستم...بودم شده خشک انگار...بوسید گونمو شد خم متعجبم چشمای جلو

 دور خودم از اونو نتونستم لحظه اون چرا نمیدونم...کرد بغلم و کرد استفاده فرصت همین از

 اهمنگ...شد سرد قلبم...نداد دست بهم حسی هیچ...کشید بو و برد فرو گردنم تو سرشو!...کنم

 گره بود ایستاده اتاق در پشت اونیکه عصبانی نگاهِ تو و...اتاق بازِ نیمه در سمت چرخید

 شدت قلبم ضربان...دیدم چشماش تو رو خشم فاصله اون از...بود کامیار...بود خودش...خورد

 چشمام تو نگاهش عصبانیت و اخم با...شد سِر بدنم کل و...کرد عرق دستام کف...گرفت

 دمز کنار رو بهرنگ...بهرنگ بغل تو...من...شدم موقعیتم متوجه تازه...پرید وضوح به رنگم...بود

 کردم باز رو اتاق در تا...کردم بازش و دویدم اتاق در طرف سرعت با...کرد نگاه بهم تعجب با که

 من ای...بود زده غیبش انگار...نبود اما...کردم نگاه سالن ابتدای و انتها به...بود رفته...نبود دیگه

 این برخوردمون اولین دوری اینهمه از بعد نمیخواستم دلم...کردم بغض!...بودم شده توهمی

 بیرون اتاق از بهرنگ...کشیدم آه و دادم تکیه سرش پشت دیوار به مبهوت و مات...باشه

 با...شد اینجوری که بود اون تقصیر همش...بودم کفری حسابی دستش از...نکردم نگاهش...اومد

 :پرسید تعجب

 خوبه؟ حالت...شد؟ چت یدفعه-
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 :گفتم وخشک کردم نگاهش سردی از زده یخ چشمای با

 .آره-

 بغضم هک نشستم در پشت همونجا و کوبیدم بهم محکم رو در...برگشتم اتاقم به بهش توجه بی و

 از اگه...کرد نمی بغلم اگه...نمیزد حرف اونطوری باهام اگه...نمیومد اتاقم تو بهرنگ اگه...ترکید

 از بود دهش پر ذهنم...نمیکردم عصبانیش اگه...بیفته انفاق اون نمیذاشتم اگه...روندمش می خودم

 خوب مطمئنا که بعدیش برخورد واسه خودمو باید...بودم ناراحت و بود خورد اعصابم...ها اگه و اگه

 قشعش به خیانتکار یه منو و...کرده خودش پیش فکر تا هزار االن میدونم...میکردم آماده نیست

 درکش یجورایی...بکنم دل ازش نمیتونستم...داشتم دوستش هنوزم من اما...میدونه

 میک وقتی...میسوخت چشمام که ریختم اشک انقدر...میدونستم گناه بی هم خودمو...اما...میکردم

 و خودم به آینه تو...زدم آب صورتمو و دست و رفتم حموم به و شدم بلند جام از شدم آرومتر

 کردم آب از پر مشتمو...اومد بدم کرده پف چشمای و سرخ چهره این از...کردم نگاه خیسم صورتِ

 و مغموم چهره هنوزم اما...اومد پایین و خورد سُر آینه روی از آب های قطره...پاشیدم آینه تو و

 اقات به و بستم رو آب شیر...میسوخت خودم واسه دلم یجورایی...دیدم می آینه تو خودمو ناراحت

 فتمر بیرون اتاق از...گذاشتم کِشو داخل و کردم مرتب رو بود پخش میز روی که ها برگه...برگشتم

 اهاشب و بود نشسته مبل روی کتایون کنار کامیار...کردم نگاه پایین سالن به ها پله باالی از و

 هنگا...کشیدم آه...بود خودش دید باهم رو ما اونیکه و بودم نزده توهم پس...بود صحبت مشغول

 هم شونگاه...کنه نگاه بهم نبود حاضر حتی...دوخت کتایون به نگاهشو سریع اما افتاد بهم کامیار

 کنارش کتایون اما بزنم حرف باهاش داشتم تصمیم...رفتم پایین ها پله از...دزدید می ازم

 ایونکت...نکرد نگاهمم حتی اما کنه سالم بهم داشتم انتظار...نشستم مبل روی روبروشون...بود

 :گفتم و دادم لبخند با جوابشو...زد لبخند و کرد نگاه بهم

 عزیزم؟ کجاست بهرنگ-

 نبودی؟ پیشش االن مگه...اتاقشه تو ددی-

 عوض نگاهمو جهت سریع که کرد نگاهم چشمی زیر اونم...کامیار به شد کشیده نگاهم اراده بی

 :گفتم کتایون به رو و کردم

 پیشمون؟ بیاد کنی صداش بری میشه...بودم کارم اتاق تو من...نه-

 .حتما-
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 رفتم و کردم استفاده فرصت از شدم مطمئن کتایون رفتنِ از وقتی...رفت باال ها پله از و شد بلند

 اب...نشست تر اونطرف مبل یه رفت شد بلند و کرد نگاه چپ چپ بهم...نشستم کامیار کنار

 :گفتم دلخوری

 کنی؟ می دوری ازم چرا-

 :گفت...کرد ترم ناراحت حرفشو...حرفش و لرزوند قلبمو سردیش که انداخت بهم سردی نگاه

 .نداریم هم به کاری دیگه تو و من-

 چرا؟؟: گفتم غمگین و آروم

 و نشستم کنارش رفتم...نداشتم رفتاراشو این تحمل...برگردوند ازم صورتشو و نزد حرفی

 :گفتم و زدم زل چشماش تو...چرخوندم خودم طرف و گرفتم صورتشو

 !کن نگام...کامیار-

 :کردم زمزمه...کرد نگاه چشمام به

 .پرنسس همون...دنیا همون...منم-

 بیشتر ترسمو همین...نبود شاد...نبود عاشق همیشه مثل نگاهش دیگه...زد زل چشمام تو

 طعیتق با اون ولی...بود معلوم چشمام تو از ناراحتیم تمام...بفهمه منو داشتم انتظار ازش...میکرد

 :گفت

 ...بهتره.بوده اشتباه وتو من رابطه...نبودی من دنیای اولم از تو-

 .کنیم قطع رو طناب این بهتره:کشید عمیقی نفس

 درِ از خودش مثل میخواستم منم کنه درکم نمیتونست که حاال...برداشت صورتش روی از دستمو و

 :گفتم عصبانیت با...بشم وارد ای دیگه

 میکنه؟ خَفَت داره و  گردنته دور طناب این مگه...چرا؟-

 ادمی از عصبانیتم...لرزید دلم نگاهش از...نداشت خشم...داشت غم اینبار نگاهش...کرد نگاه بهم

 :کرد زمزمه...کردم فراموش خودمو...رفت

 .بنده می نفسمو راهِ داره و قلبمه دورِ...اما...نه-
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 :گفت بازم...کردم صدا اسمشو لب زیر...گرفت بغضم

 .نیستی من به متعلق تو...نیا متمس دیگه-

 :گفتم بغض با...گذاشتم قلبم روی و گرفتم دستشو

 ...قصر اون...میزنه صدا تورو اسم فقط قلب این اما-

 رفته مدید کردم باز چشمامو وقتی...بستم آروم چشامو...کشید لبم روی دستشو و کرد قطع حرفمو

 ماسی...دادم قورت بغضم با همراه دهنمو آب...میره طرفش داره سیما و نشسته مبل یکی اون روی

 :گفت و گرفت طرفش رو تلفن و ایستاد کامیار کنار

 .کنند صحبت شما با میخوان...هستن جولیا خانوم-

 می اهمنگ مشکوکیت با و بود ایستاده هنوز سیما اما...رفت شد بلند و گرفت ازش رو تلفن کامیار

 :گفتم بهش حرص با...کرد

 .هِری...دیگه دادی انجام وظیفتو...چیه؟-

 چه عنیی...بود کامیار پیش فکرم تمام و انداختم پایین سرمو...برگشت آشپزخونه به و زد پوزخند

 انداخته چنگ دلم به حسادت!...بشه زده کتایونه دوست که جولیا و اون بین میتونست حرفی

 از ورد مبل روی...کردم نگاه بهش...میاد سمتم دست به تلفن داره دیدم که کردم بلند سرمو...بود

 :گرفتم فکر بی...گذاشت کنارش رو تلفن و نشست من

 داره؟ چیکارت جولیا-

 :گفت خونسردی با و انداخت سردی نگاه بهم

 .داشتیم رابطه باهم پیش وقت خیلی اون و من...داره دوستم اون-

 قصر پیست تو دختر یه همراه رو کامیار که همونی...افتادم ماه فروردین تو مهمونی اون یاد یدفعه

 :گفتم ناباوری و بهت با...دیدم

 اومد؟ هم کتایون که بودی پیشش هم مهمونی شب اون یعنی...یعنی-

 :گفت خونسردی با

 .نمیدونه ماجرا از هیچی کتایون ولی...آره-
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 دیب بغض و بود شده خورد بدجور اعصابم...میکرد تخریبم خشکش رفتار و خونسردی با داشت

 هم بهرنگ...کردم نگاه بهش...اومد ها پله راه از کتایون صدای...بود کرده خشک جا گلوم تو

 :گفت بلند کتایون...بود کنارش

 .آوردمش و کردم بیدارش ولی بود تنبالخوابیده عین...ددی از اینم-

 :گفتم بشنوه که طوری آروم و کردم نگاه کامیار به چشمی زیر

 .منتظرتم...اتاقک بیا دیگه ساعت یه-

 کامیار یچشما جلو...رفتم بهرنگ سمت شدم بلند رسیدند پایین سالن به بهرنگ و کتایون وقتی

 هم دور نفرمون 5 هر حاال...نشستیم مبل روی هم همراه و گرفتم دستشو

 شوهر بهرنگ...من عاشق بهرنگ...کامیار عاشق من...کامیار و...کتایون...بهرنگ...من...بودیم

 طرف بی کتایون وسط این و!...ای پیچیده ی رابطه چه...من عشقه شوهرم برادر اما...من

 وقعم هم اونو حواس ام خیره نگاهای با...نندازم کامیار به نگاهمو تونستم نمی میکردم هرکر...بود

 اب که میشد ساعتی یک کنم فکر...کردم نگاه ساعت به...بودم کرده پرت کتایون با زدن حرف

 به و شدم بلند جام از...بود وقتش دیگه االن...میزدیم متفرقه های حرف کامیار و کتایون و بهرنگ

 :پرسید بهرنگ...کرد نگاهم اونم...کردم نگاه کامیار

 گلم؟ میری کجا-

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 .بخورم هوا یکم بیرون میرم-

 .دارم سوپرایز برات که برگرد زود پس-

 هرچه داشتم دوست...رفتم حیاط به و کردم بازش آروم...رفتم بزرگ در سمت و دادم تکون سرمو

 اب...بزنم بهش تا کردم می آماده خودم با داشتم حرف کلی...برسونم اتاقک اون به خودمو زودتر

 بار دچن...شدم منتظر...گذاشتم باز نیمه رو در و رفتم داخلش...رسوندم بهش خودمو بلند های قدم

 میشد ای دقیقه 51...نیومد اما...بود در به همش نگاهم...زدم قدم...کردم مرور خودم پیش حرفامو

 ضربه پام با...شدم داغون...شد خورد اعصابم...نیومد اون...بود فایده بی اما بودم منتظرش که

 تمداش...برگشتم خونه به و اومدم بیرون اتاقک از...گرفت درد پام که زدم اتاقک دیوار به محکمی

 کتایون کنار که دیدم شدم خونه وارد وقتی...بکاره اونجا منو نداشت حق اون...میشدم منفجر
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 قیافه متوجه رسیدم نزدیکشون وقتی که رفتم سمتشون هم در اخمایی و عصبانیت با...نشسته

 سرشو کتایون...کردم نگاه بهش و داد تعجب به جاشو اخمام...ایستادم...شدم کتایون ناراحتِ

 دادم ارفش هم رو لبامو..برم که کرد اشاره بهم اخم با بود نشسته کنارش که کامیار...انداخت پایین

 :ایستادم سرجا کتایون صدای با که افتادم راه ها پله راه طرف و

 .داره سوپرایز واست.بروپیشش...اتاقشه تو ددی-

 با و گرفت دستشو که کردم نگاه کامیار به...بود ناراحت حسابی...کردم نگاه بهش و برگشتم

 :گفت مهربونی

 .باهمیم ما...جان کتی نداره عیب-

 نم به رو جمله این میخواست دلم خیلی...کشیدم آه اراده بی...شد کشیده دستاشون به نگاهم

 نمی دیگه...بود نشده نرم باهام هنوز دلش و...بود عصبانی ازم اون...افسوس ولی...میگفت

 رد بدونِ...رسوندم بهرنگ کار اتاقِ به خودمو و باالرفتم ها پله از سریع...وایسم اونجا تونستم

 پشتش و بود نشسته صندلی روی کارش میز پشت بهرنگ...رفتم داخل و کردم باز رو در زدن؛

 :گفتم بلند و گذاشتم اتاقش تو قدم...بود بهم

 وضعشه؟ چه این...سوپرایزی؟ چه...میگه؟ چی دخترت بهرنگ-

 شوکه...گرفت نشونه طرفم رو اسلحه...بود اسلحه دستش تو...چرخید طرفم صندلی با

 ودب جدی قیافش...کردم نگاه بهش...رفتم عقب قدم یه...اومد بند زبونم و شد گرد چشمام...شدم

 :گفت خنده میون...خندید بلند و آورد پایین رو اسلحه یدفعه که

 ترسیدی؟-

 :گفتم داد با

 .بزنیم حرف باید...کنار بذارش...شوخیه؟ اسلحه مگه-

 :گفت مقدمه بی و گذاشت میز روی رو اسلحه...خورد خندشو

 .کردم رزرو بلیط ترکیه سفر واسه-

 ــــی؟چ: گفتم بلند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

183 

 

 ...نرفتیم عسل ماه ازدواجمون از بعد...نداره چی: گفت خونسردی با

 :کردم اعتراض

 مارس این و ندارم اعتقاد مذخرفات اینجور میدونم چه عسلو ماه به من دونی می که تو بهرنگ اما ـ

 .ندارم دوست رو

 .زهسوپرای گفتم همین واسه...کردم اوکی صبح فردا پس واسه رو بلیطمون...عزیزم دیره دیگه ـ

 :گفتم عصبانیت با

 .عسل ماه نمیشه اینطوری...کنی؟ مشخص هم روزشو حتی من نظر بدون تونستی چطور تو ـ

 :گفت سرخوشی با...ایستاد روبروم اومد و شد بلند

 .گذرونی خوش بعدش و پرواز یه فقط...نداره کاری ـ

 ازش لحظه به لحظه..کردم نگاهش نفرت با...درآورد حرکت به هواپیما مثل هوا تو دستشو و

 :گفتم حرص با...میشدم سردتر

 .نکن حساب من روی پرواز این تو پس...باشه-

 :گفتم و چرخیدم طرفش...خورد جرقه ذهنم تو فکر یه که افتادم راه در سمت سریع و

 !شرط یه به فقط ولی.میام باهات...باشه-

 :پرسید اخم با...کرد شلوارشو جیب تو دستاشو

 اونوقت؟ شرطی چه-

 :گفتم باخونسردی

 :دادم ادامه تاکید با...بیان باهامون هم کامیار و کتایون اینکه-

 .شرط این به فقط-

 .غیرممکنیه کار اوضاع این تو گیرآوردن بلیط دوتا...کردم اوکی بلیطارو من اما: گفت اخم با

 :گفتم و زدم پوزخند
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 ...خودته مشکل دیگه این-

 .صبح فردا پس تا فقط!...نره یادت: گفتم تاکید با و

 پایین سالن به...نیستم تنها باهاش که بود شده راحت خیالم حاال...اومدم بیرون اتاق از و

 اما...دمچرخون سالن تو نگاهمو...نبود کنارش کامیار اما...بود نشسته مبل روی تنها کتایون...رفتم

 و ستمنش کنارش رفتم...میدونستم اونموقعشو ناراحتی دلیل حاال...کردم نگاه کتایون به...نبود

 سرعت با...داد خوشحالی به جاشو و شد باز اخماش...گفتم بهش رو کامیار با اونو اومدن ماجرایِ

 هنوز اما...کردم نگاه خونه بزرگِ پذیرایی به...تشکرکنه بهرنگ از اینکار بابت تا رفت باال ها پله از

 رفتهگ همینطور و بود شده تنگ نواختن واسه دلم...افتاد پیانو به نگاهم...بود نیومده کامیار هم

 بود نظرم مد که آهنگی نت کردم سعی اول...نشستم پیانو پشت صندلی روی رفتم شدم بلند...بود

 :کردم شروع پس...بخونم نقص بی و بنوازم خوب تا بچینم کنارهم رو

 محتاجم که امروز باتوهمین بشم آروم بذار

 تابم بی که کن گم منو پراحساست توآغوش

 کن منولبریزخواستن حرفاموتوباورکن

 توباورکن و منوبشناس توزندونه توآثارم

 تو عشقه به آرومم من تو قلب تسلیم تنم

 تو نگاهه یه اسیر نبودمن و بود همه

 تو از میشم ترانه غرق ازتو میشم عاشق چه ببین

 ازتو میشم تازه حسه یه خونه غزل باتو دلم

 گیرت عطرنفس ازاین ازتدبیرلبخندت من

 تیره آخرین من قلب شایدبه که نمیترسم

 محتاجم امروزکه باتوهمین بشم بذارآروم

 تابم بی که کن منوگم پراحساست توآغوش

 کن منولبریزخواستن باورکن منو حرفای
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 کن باور و منوبشناس توزندونه توآثارم

 نارک نفر یه شد؛صدای خاموش خوندن از لبام موندو پیانو کلیدای روی حرکت بی دستام وقتی

 به ممستقی...دیدم صورتم از کمی فاصله با صورتشو که چرخوندم صدا طرف صورتمو...اومد گوشم

 :گفت آروم و زد زل چشمام

 .نمک قطع رو آهنگ بااینکارم نیومد دلم اما...کنم بوست میخواست دلم میخوندی داشتی وقتی-

 :کردم زمزمه...کردم نگاه کامیار جذابِ مشکی چشمای به

 .محتاجم بهت...بکن اینکارو حاال-

 لبام ویر لباشو...نموند لبامون بین ای فاصله دیگه...تر نزدیک و نزدیک...آورد تر نزدیک صورتشو

 بوسه...نبود اشتیاق و شور با...نبود نرم...نبود داغ...نبود اما...میخواستم لباشو نرمی اون...گذاشت

 خمار چشمایی با...کردم نگاه بهش و کشیدم عقب سرمو...گرفت وجودمو شک...نکرد داغم اش

 :کردوگفت نگاه بهم

 .تریم راحت اونجا...اتاقمون بریم بیا عزیزم-

 قبلی اقاتف شوکِ تو هنوز...کرد بلندم و گرفت دستمو...بودم شده گیج...کردم نگاه بهش ناباوری با

 اینکه از قبل...بره می خوابمون اتاق طرف منو داره بهرنگ دیدم و اومدم خودم به یدفعه که بودم

 می داشتم...رفتم پایین ها پله از فورا و کشیدم بیرون دستش از دستمو سریع بده رخ اتفاقی

 هک آزاد هوای...کنم نگاه پشتمو برنگشتم حتی...شدم حیاط وارد و کردم باز رو بزرگ در...دوییدم

 منو دادم اجازه و گرفتم اشتباه بهرنگ با رو کامیار من...آورد جا کمی حالمو خورد صورتم به

 عصبانی ازم که دادم کامیار به رو حق لحظه یه فقط و...اومد بدم خودم از لحظه یه...ببوسه

 :کردم زمزمه لب زیر و کشیدم عمیقی نفس...باشه

 ...رومه؟ پیش چشمات میرم هرجا چرا-

 شتیپ حیاط سمت منو نیرویی یه...شدم حیاط تو زدن قد مشغول و کردم شلوارم جیب تو دستامو

 اتاقک در...رفتم می راه قلبم پای با داشتم انگار اما!...بود نیرویی چه نمیدونم...کشوند اتاقک اون و

 پس...شدم خوشحال هم کردم تعجب هم اونجا دیدنش با...شدم داخلش و کردم باز آروم رو

 گاهمن و چرخوند طرفم سرشو...نشست لبام روی کمرنگی لبخند!...بوده اینجا نبوده خونه وقتی

 :گفت آروم....بود غم نگاهش و چشماش تو...کردم زمزمه واسمشو رفتم جلو قدم یه...کرد
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 .نگو هیچی...هیس-

 بهم نگاهش...بود بهش نگاهم...بود روبروم...بودم روبروش...رفتم جلوتر و دادم تکون سرمو

 مین هم پلک حتی...بردارم ازش چشم تونستم نمی...بود کرده لونه غم هردومون چشمای تو...بود

 دو...آتیش و آب...میشد غرق داشت من نگاه آبیِ تو اون و...میسوختم داشتم نگاش توآتیش...زدم

 واسه رابطه این ادامه اما...بود خواستن...بود عشق نگاهمون تو...هم عاشقِ اما...هم متضاد چیز تا

 دلم تو که حرفی و دادم تکون لبامو...تر سوزناک عشقمون اما...بود کُشنده و سخت هردومون

 :آوردم زبون به رو بود مونده

 .نیست من به متعلق که وجودت از...سوزم می دارم-

 :گفت آروم

 این دستت با میری هرجا اما نیستی متوجه...بستی گردنم دور که زنجیری از میشم خفه دارم من-

 .کِشونی می رو زنجیر

 اشقع هرکسی...نمیکنه رحم هم عزیزش به حتی...رحمه بی خیلی که اونه...عشق: گفتم ناراحتی با

 .میشه بشه؛دچارش

 .شدم رحمی بی دچار من حاال و: کرد زمزمه

 :کردم زمزمه...لرزید دلم

 .کردی رحمی بی دچار هم منو و-

 بهم داشت ها مدت از بعد قلبامون...لرزید می زدن حرف موقع صدامون و بودیم کرده بغض هردو

 :گفتم لرزون صدایی با و رفتم سمتش قدم یه...میشد نزدیک

 .دارم دوست هم رحمیاشو بی پس عاشقیه یه این اگه-

 :کرد نگاه چشمام به

 .ندارم دوست من اما-

 :گفتم بغض با...انداخت زیر سرشو و

 .باشی داشته دوسش که مجبوری بشی دچارش وقتی-
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 :گفت و چشمام تو زد زل....کرد بلند سرشو

 .ندارم دوست پرنسسم...جز هیچیو من...اما-

 :گفتم باگریه...کردند خیس صورتمو دونه دونه اشکام...ترکید بغضم

 .دارم شاهزادمو هنوز پس...سرجاشه قصرمون هنوز پس...هست عشق اون پس-

 :گفت گرفته صدایی با

 و...وفاداریه از ستوناش...محبته از زمینش چون...محکمه جاش قصر اون...میمونه و هست-

 ...اما بزرگه...عشق از اتاقاش

 :گفتم و کردم نگاه بهش اشکم از تار دیدِ پشت

 ...چی؟ اما-

 .نیست من قصر به متعلق پرنسس اون...نداره پرنسس...نداره عاشق توش اما-

 :وگفتم گرفتم بغل بازوهامو...نشستم و شدم خم زمین روی و گرفت شدت ام گریه

 .کنی می نابودم حرفات با داری-

 :وگفت کرد نگاه بهم...ایستاد سرم باال

 ...هم برادرم...برادرمه هم شوهرت.داری شوهر تو...دنیا-

 .داره دوستت: کرد مکث

 :گفت و گرفت جلوم دستشو که بگم چیزی خواستم و کردم بلند سرمو

 .حفظم از حرفاتو...نگو هیچی-

 :گفت آروم...کرد کوتاهی سکوت...کرد مکث

 .بگذره خوش عسل ماه...هم از جداست راهمون ما...پیشش برگرد-

 در جلو...بردارم ازش نگاه نمیتونستم اما میکردم هق هق داشتم...شد رد ازکنارم رحمی بی با

 :گفت برگرده اینکه بدون...ایستاد بهم پشت
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 برگرد...زدیم حرف کلی...گفت بهم راجبت...بود من پیشه نیومد خونه که دوشبی اون-

 ...اون...پیشش

 می حرفشو ادامه...گذاشت اونجا تنها منو و کرد باز رو در سریع و بگه حرفشو ادامه نتونست

 غرورمو کامیار...نبود مهم برام اما...داره دوستم بهرنگ...داره دوستم...داره دوستم...دونستم

 :گفتم هق هق میون...زد رو آخر ضربه ام شکسته دل به رفتنش با و...کرد خوردم...شکست

 ...شکستی وجودمو تمام تو اما شکستی می دلمو فقط کاش ای...کامیار شکست کمرم-

 ...*هیچی...کنه آرومم نمیتونست هیچی لحظه اون تو...زدم زار دل ته از و شدم جمع خودم تو و

 رد به ای تقه که...میکردم گریه کامیار حرفای یادِ به و بودم کشیده دراز مبل روی کارم اتاق تو

 :گفتم بلند و کردم پاک اشکامو دست پشت با و شدم بلند جام از سریع...خورد اتاق

 !کیه-

 :اومد در پشت از سارا صدای

 .شمان منتظر سرمیز همه...آمادست شام میز خانوم-

 .میام االن بگو برو خب خیلی: گفتم بلند

 فپ حسابی چشمام اما کردم گریه که نباشه معلوم تا زدم آب صورتمو و دست و رفتم روشویی به

 سرمیز سه هر...رفتم پایین سالن به...شدم خارج اتاق از و بستم پشت از موهامو...بود کرده

 سعی...فتر می باال قلبم ضربان برمیداشتم میز سمت که قدمی هر با...رفتم پایین ها پله از...بودند

 مشغول...نشستم و کشیدم عقب رو صندلی و کشیدم عمیقی نفس...نکنم نگاه بهش تا میکردم

 پر نوزه که غذام بشقاب روی از نگاهمو یا و...کنم بلند سرمو نمیتونستم حتی...شدیم شام خوردن

 :گفت که شد متوجه انگار هم بهرنگ...بردارم بود

 .میکنی بازی باغذات داری نمیخوری؟همش غذا چرا عزیزم-

 طرف مورو سریع...خورد گره بود نشسته روبروم که کامیار خیره نگاهِ تو نگاهم کردم بلند که سرمو

 :گفتم و کردم بهرنگ

 .میخورم دارم....نه-
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 روم ور کامیار نگاه سنگینی اما بود پایین نگاهم...بردم دهنم سمت و کردم برنج پر قاشق یه و

 یماس...زد صدا رو سیما بلند و گذاشت بشقابش کنار رو چنگالش و قاشق بهرنگ...میکردم حس

 :گفت بهش بهرنگ که اومد سرمیز سریع

 .میزمه کنار.بیار مشکیمو کیف کارم اتاق از برو-

 گبهرن به رو کیف...برگشت کیف همون همراه دقیقه چند از بعد و...رفت دادو تکون سرشو سیما

 از وکرد باز رو کیف در!...میگذره سرش تو چی نمیدونستم...کردم نگاه بهش تعجب با...رفت و داد

 رو اه بلیط تردید با...بود کرده تعجب هم کامیار...گرفت کامیار طرف آوردو بیرون بلیط تا دو توش

 :گفت بهرنگ...کرد نگاه و گرفت ازش

 .صبحه فردا پروازمون...ببندید چمدون امشب-

 :گفت بلند و کوبید بهم دستاشو خوشحالی با کتایون

 .i love u dad...جوووون آخ-

 :گفت...کرد نگاه بهم و زد لبخند بهرنگ...کرد ماچ لپشو و اومد بهرنگ طرف شد بلند و

 .زندگیمه تو ویدا وجودِ بخاطر همش اینا

 ام بود پایین سرش...شد کشیده کامیار سمت ناخودآگاه نگاهم و زدم بهش کمرنگی لبخند

 می درون از...بود بد هردومون حال....میداد بودنش عصبانی از نشون پیشونیش روی اخماش

 :گفت دوباره بهرنگ...بودیم سرحال ظاهر در اما سوختیم

 .دادم انجام سختو اینکارِ ویدا بخاطر فقط اما بود دشواری کار روز 2 تو آوردن گیر بلیط-

 :گفت خوشحالی با کتایون

 اونجائیم؟ روز چند راستی...کنم آماده وسایلمو تا میرم من پس-

 .بگه ویدا هرچی...دونم نمی-

 :اومد زبونم روی همون و افتادم کامیار از دوری ماه یک یاد یدفعه...چرخید سمتم ها نگاه همه

 .مونیم می ماه یک...ماه یک-

 :وگفت داد تکون سرشو بهرنگ...دزدید نگاهشو سریع که کردم نگاه کامیار به و
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 .ببندید چمدون امشب همگی پس...خوبه-

 :گفت بود ساکت هم هنوز که کامیار به رو بهرنگ...رفت اتاقش به کتایون

 .تعطیله کار ماه یک این تو چون!...ماه یک با نداری کامیار؟مشکلی میکنی توچیکار-

 :گفت بهرنگ به رو و کرد بلند سرشو کامیار

 .جمعم تابع من...نه-

 :داد ادامه طعنه با و کرد نگاه بهم و

 .میشه خاطره بهترین واسشون ماه یک حتما گفتن اینو داداش زن وقتی تازه-

 :گفتم دلم تو و کردم نگاه بهش

 !دارم دوستت که میدونی و میدونم وقتی میدی عذابم چرا آخه-

 .حاضرباش زود صبحِ فردا...عالیه: گفت بهرنگ

 به رنگبه همراه کامیار نگاه زیر نداشتم خوردن غذا به اشتهایی اصال که منم...شد بلند سرمیز از و

 باز رو بلیزش های دکمه درحالیکه هم بهرنگ...دادم لم مبل روی و شدم اتاق وارد...رفتم اتاقمون

 :میکردگفت

 کنی؟ بازمی مشروب بطری یه برام عزیزم-

 ازش رو بطری و کردم باز رو کمد ای شیشه درِ...شدم بلند جام از و دادم تکون سرمو

 دستشو درحالیکه و آورد گوشم نزدیک سرشو...کردم حس کمرم روی دستشو یدفعه...درآوردم

 :گفت میکشید کمرم روی گونه نوازش

 .باشم باهات میخوام امشب-

 دستم از که گرفتم طرفش رو بطری...چرخیدم طرفش و برداشتم کمرم روی از دستشو

 :گفتم خونسرد...گرفت

 .بخوابم فورا و ببندم چمدون میخوام...خستم من-
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 داشتم...کشیدم بیرون ازش رو چمدون و رفتم کمد سمت...شدم رد کنارش از بهش توجه بی و

 داختمان بهش نگاهی نیم...ایستاد سرم باال دست به جام که میذاشتم چمدون تو لباس دست چند

 :گفت که

 ویدا؟ میکنی اینطوری چرا-

 :گفتم و گذاشتم چمدون تو شده مچاله رو لباس

 کردم؟ چیکار مگه-

 یه؟چ اینکارا معنی....کردی فرار ازم بوسیدمت تا! بود چت نبود معلوم دیروزهم...میکنی دوری ازم-

 .نداره معنی: گفتم خونسرد

 رو بود داده هدیه بهم که پیراهنی اون کمد داخل از شد خم...کردم نگاه بهش که اومد طرفم

 :گفت بلند و گرفت طرفم رو جعبه...درآورد

 میکنی؟ نگهداری ازکادوم اینطوری-

 نمیدم جواب و کردم سکوت دید وقتی...گذاشتم اتاق از ای گوشه بردم و بستم رو چمدون زیپ

 هر و شکست و کرد ایجاد بدی صدای که کرد پرت زمین روی حرص با رو بود دستش که جامی

 :گفتم بلند و ایستادم سرجام تعب و وحشت با...شد پرت گوشه یه اش تیکه

 چته؟؟ تو-

 :کشید داد باخشم

 ارزش...نبودی من با بار یه ازدواجمون از بعد.میکنی دوری که تویی...خوبه حالم من...چته؟ تو-

 چته؟ تو...ویدا؟ چته تو...نمیدونی هامو هدیه کاراو

 مست انگار...آخر سیم به بود زده و بود کرده قاطی پاک...رفتم عقب قدم یه و ترسیدم دادش از

 و گرفت خشم با محکم بازومو و اومد طرفم بلند قدم دو با...بود عجیب...جام یه با اونم بود کرده

 تقال...گرفت پشت از دستامو تا دو که کنم خالص دستش از خودمو خواستم...داد هلم تخت تو

 :زدم داد و کردم

 .مستی تو...عوضی کن ولم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

192 

 

 :وگفت درآورد زور به تنم از رو تاپم

 .بشم متوسل زور به مجبورم نمیشه حالیت حساب حرفِ وقتی-

 :زدم داد...اومد جلوتر که کشیدم عقب خودمو...کشید ام باالتنه روی دستشو و

 .میگی هذیون داری...مستی تو-

 شتپ از موهامو دستش یکی اون با...برگردوندم نفرت با صورتمو که آورد صورتم نزدیک صورتشو

 تو سرشو...داشت نگه ثابت سرمو...شد جمع درد از صورتم و کشیدم جیغ که کشید و گرفت

 :گفت گوشم دم و برد گردنم

 .میخوام تورو...نمیخوام مشروب دیگه...نیستم مست االن-

 عقب وسرش که بستم چشامو...بود اسیرش دستام...انگیز نفرت من برای اما بود اغواکننده لحنش

 شلوارم دکمه سمت دستش که کشیدم راحتی نفس...برداشت موهام روی از دستشو و کشید

 تداش دیگه...میومد جلوتر اما کشیدم عقب خودمو...نمیده جواب دیدم...کردم تقال بیشتر...رفت

 :زدم جیغ...درمیومد اشکم

 .یلعنت-

 یغج وجودم همه با که دربیاره تنم از هم اونو تا کشید رو زیرم لباس دندونش با و کرد خم سرشو

 :کشیدم

 ....نکـــــــــــ ـــــــــــــــمول-

 دندش اتاق وارد کتایون همراه که بود کامیار به امیدم از پر نگاه...شد باز شدت به اتاق درِ یدفعه که

 با دستامو اتاق داخل اونا دیدنِ با بهرنگ...زد خشکشون تعجب از هردو صحنه این دیدن وبا

 نگاه کامیار به و دادم مالش رو میکرد زق زق که دستامو...رفت حموم به و کرد ول حرص

 ایینپ که تاپمو...شد درهم اخماش و چرخید بود تنم زیر لباس فقط که هیکلم روی نگاهش...کردم

 یم بارونیم چشمای از تند تند که اشکایی با...گرفتم بدنم روی و برداشتم رو بود افتاده تخت

 تاپم...نشستم زمین کف همونجا...رفتم کارم اتاق به و رفتم بیرون اتاق از چشماشون جلو ریختن

 همونجا که کردم وگریه نشستم اونجا انقدر...کردم پرتش دیوار سمت و شد مشت دستم تو

 ...برد خوابم
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 تو اتاق تو زمین کف...کردم نگاه خودم به...کردم باز چشمامو شدمو بیدار خواب از درد کمر از

 ونتک رو بود شده کوفته که پامو و دست...بود برده خوابم همینجا دیشب و بودم شده مچاله خودم

 بدنم لک تو بدی درد ایستادم وقتی...میکرد درد خیلی کمرم اما بشم بلند جام از کردم سعی و دادم

 یکم...رفتم حموم به و درآوردم همونجا لباسامو...زمینه روی خوابیدن بد بخاطر میدونستم...پیچید

 نگاه ساعت به...دراومدم حموم از و شد برطرف بدنم کوفتگی موندم وان گرم آبِ تو که

 شلوار و بلیز یه کمد داخل از سریع...داشتیم پرواز نیم و 8 ساعت ما و بود صبح 2 ساعت...کردم

 زیر همشو و بستم خیس خیس هم موهامو...کردم تنم ای ساده مانتوی روش و پوشیدم ساده

 رو اه چمدون داشتند کامیار و کتایون...رفتم بیرون اتاق از...میومد سروصدا بیرون از...بردم شال

 :تگف کتایون به رو کامیار...افتاد بود کامیار دستای تو که چمدونم به نگاهم...کردند می جابجا

 .بیارمشون نمیتونم تنهایی...کمک بیان بگو فرزانه و فریده به برو-

 مثل داشت اخم...اومد سمتم که بود بهش متعجبم نگاه...رفت و داد تکون سرشو کتایون

 :پرسید...همیشه

 بهتری؟-

 :پرسیدم و دادم تکون سرمو آروم

 داد؟ بهت رو چمدونم بهرنگ-

 :گفت و انداخت پایین سرشو

 .آوردمش اتاقت از رفتم خودم...نه-

 زیاد های گریه بخاطر که منم...برگشت بود سالن از ای گوشه که ها چمدون پیش سریع و

 روشو چون...رفتم پایین سالن به بودم؛ بیحال خستگی و ضعف بخاطر و سوخت می چشمام

 و ستمنش مبل روی...دیشب اتفاق بخاطر بشم چشم تو چشم زیاد بهرنگ یا کامیار با که نداشتم

 قتیو...آوردند پایین رو ها چمدون کامیار کمک با فرزانه و فریده...دادم تکیه مبل پشتی به سرمو

 یونکتا و کامیار دنبال بشیم چشم تو چشم اینکه از قبل اومد بیرون اتاق از باالخره هم بهرنگ

 :گفت بهش رو بهرنگ که بشه سوار وخواست کرد باز رو ماشین دَرِ کامیار...رفتم

 .بشینید عقب کتایون با تو کامیار-
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 و کرد باز رو عقب در و انداخت بهم معناداری نگاه برگشت کامیار...فهمیدم خوب منظورشو

 هواس..بشینم جلو که بودم ناچار...کردم مکث یکم...شدند سوار هم بهرنگ و کتایون...نشست

 دیدم که گذشت دقیقه چند...بزنم حرف باهاش تا قصدنداشتم هم هنوز اما...شدم سوار همین

 :پرسید سوالمو کتایون که کنم نگاه بهش حتی نمیخواستم اما...نمیکنه روشن رو ماشین

 !ها میشه دیر پروازمون ماشینو؟ نمیکنی روشن چرا ددی-

 :گفت بهرنگ

 .کنم آشتی نفر یه با باید اول...دخترم میریم االن-

 :گفت بهم رو...میکردم حس نگاهشو سنگینی و منه به منظورش میدونستم

 !جان ویدا-

 مخواست...گرفت رو پام روی که دستمو...برگردوندم غیض با صورتمو و کردم نگاهش چشمی زیر

 :گفت...بوسیدش و نذاشت که بکشم بیرون دستش از دستمو

 .ازت میخوام معذرت دیشبم رفتار بابت برادرم و دخترم چشم جلو ببین-

 نه...ببخمش و کنم فراموش رو همچیز ساده خواهی معذرت یه با خواست می مثال...کردم سکوت

 خوب دیگه حاال من...بده جلوه خوب خودشو خواست می...داشت قصد هم اینکارش از اون...

 :گفت کتایون...بود گریاش وموذی سیاست همین بخاطر ازش نفرتم و میشناختم رو بهرنگ

 ...ددیمو ببخش-

 .نیست زدن حرف جای اینجا...بریم بیفت راه: گفتم آروم

 :گفت سریع بهرنگ

 منو؟ بخشی می بگو...جاشه همینجا اتفاقا-

 :گفتم حرص با و کردم نگاه بهش و کشیدم بیرون دستش از دستمو

 .گذشته بخشش از کار...بهرنگ کن بس-

 :گفت میزد سینه به خودشو سنگ که کتایون
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 .بخاطرمن!...دیگه ببخش...که نیفتاده اتفاقی جون ویدا-

 :گفت بود ساکت مدت تمام اونم که کامیار به رو بعد کرد نگام یکم بهرنگ...کردم سکوت

 !ببخشه منو بلکه بگو چیزی یه تو کامیار-

 :گفت مشتاقانه هم کتایون

 !ها میشه دیر پروازمون ببین...بگو تو کامی آره-

 امید لمد ته...بدونم آشتیمون به راجب نظرشو داشتم دوست...میگه چی ببینم تا بودم منتظر منم

 :گفت کوتاه مکثی از پس که...بکشه کنار خودشو و نمیکنم دخالت بگه که داشتم

 ابلق کارش که بفهمونی بهش اینکارت با تا ببخش توام...زندگیش تو میکنه اشتباه آدمی هر-

 .جبرانه

 :فتگ کتایون...بود پایین سرش...کردم نگاهش ماشین بغل آینه تو از...گرفت بغضم و ریخت دلم

 .گرم دمت...کامی گفت چی!...واو-

 .داد اژدها دست خودش دستای با منو که گرم دمش آره: گفتم دلم تو

 :گفت و بهم زد زل بهرنگ

 .میکنم جبران برات بدون و ببخش-

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند مجبوری...دوختم بهرنگ به و گرفتم کامیار از نگاهمو

 .نشده دیرمون تا کن حرکت حاال...باشه-

 حرکت کردو روشن رو ماشین...کشیدم عقب دستمو سریع که بوسید و گرفت دوباره دستمو

 می کامیار به آینه تو از نگاهم هرازگاهی...نزدیم حرفی هیچکدوم فرودگاه به رسیدن تا...کرد

 پیاده ماشین رسیدیم؛از وقتی...بود غرق خودش افکار تو انگار نبودو حواسش اون اما...دوختم

 ازم تا داشت سعی...رفت ها چمدون سمت بهم توجه بدون و شد پیاده سریع هم کامیار...شدم

 بعد و شدیم فرودگاه وارد...تر محکم عشقمو و میکرد بیشتر بهش عالقمو اینکاراش اما کنه دوری

 تا ود کامیار...شدیم هواپیما سوار معطلی کلی از بعد و بلیط و پاسبورد دادن نشون و تحویل از

 کنارم صندلیش بهرنگ اما...ببینمش تونستم نمی هواپیما تو و بود جلوتر ازم صندلی
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 مواس خواب؛ با ساعت چند این تا خوابیدم و بستم چشامو همین واسه...نداشتم حوصلشو...بود

 ....بشه سپری تر سریع

** 

 !عزیزم ویدا!...ویدا-

 :گفت دوباره...کردم نگاه میکرد صدام که بهرنگ به و کردم باز چشمامو الی زور به

 .اومده فرود ترکیه فرودگاه روی هواپیما...بیدارشو-

 تو هنوز...کردم نگاه اطراف به و پرید خوابم...نشستم صاف و کردم باز چشمامو حرف این با

 :پرسیدم تعجب با...بودیم هواپیما

 هستن؟ همه چرا پس-

 .میشیم پیاده بازمیکنن رو کابین درِ االن: گفت و گرفت دستمو

 یماهواپ از و کردیم باز رو کمربندامون مهماندار راهنمایی با...دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو

 گرفتن از بعد...شدیم فرودگاه وارد همراهشون و دیدیم دور از رو کامیار و کتایون...شدیم خارج

 با...جدا کتایون و کامیار اتاق ولی بود یکی بهرنگ و من اتاق...رفتیم شیک هتل یه به تاکسی

 باز رو چمدون زیپ خواستم و شدم خم...گذاشتم تخت کنار رو چمدون و شدم اتاق وارد چمدونم

 :گفت بهرنگ که کنم

 .میریم دیگه جای یه فردا تا...عزیزم نکن باز-

 :گفتم طلبکاری با

 نه؟ یا کنم عوض لباسامو باید ولی...خب خیلی-

 اتاق تو که حموم به و برداشتم رو ام حوله...کشید دراز اتاق دونفره تخت روی و داد تکون سرشو

 ویر بهرنگ...رفتم اتاق به و پیچیدم بدنم دور رو حوله اومدم سرحال کمی اینکه از بعد...رفتم بود

 ور اش بسته چشمای وقتی و رفتم جلوتر...نشنید انگار اما زدم صداش...بود کشیده دراز تخت

 گتن ساپورت یه با رنگ لیمویی ایِ حلقه آستین پیراهن یه چمدون از...خوابیده فهمیدم دیدم

 دورم ساده کردمو خشک سشوار با هم موهامو...کردم تنم و کشیدم بیرون مشکی

 تو رومآ داشتم!...کدومه کامیار اتاق نمیدونستم...رفتم بیرون اتاق از و برداشتم گوشیمو...ریختم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

197 

 

 بیرون اتاقا از یکی داخل از خدمتکاری که میخوندم رو اتاقی هر شماره و میزدم قدم هتل راهروی

 البی به و شدم بیخیال همین واسه...نبودم بلد رو زبونشون ولی بپرسم اون از برم خواستم...اومد

 اه مبل اونطرف هم مصنوعی آبشار یه بودو شده چیده دورهم مبل دست چند البی؛ تو...رفتم هتل

 نگاهم...کردم نگاه اطراف به و نشستم ها مبل از یکی روی...دورش رنگی های چراغ با داشت قرار

 و بود هگرفت صورتشو جلو روزنامه...میخوند روزنامه و بود نشسته کنارم مبل روی که کسی به خورد

 با...گفت چیزی تُرکی به و اومد طرفم مخصوص لباس با زن گارسون یه...دید چهرشو نمیشد

 :گفتم و کردم نگاه بهش گیجی

 چی؟-

 ونگارس به رو...کردم تعجب و دیدم صورتشو که آورد پایین روزنامشو ناشناس فرد همون یدفعه

 :گفت انگلیسی به

-A COFFEE PLEASE. 

 نگاهش با که میکردم نگاه بهش تعجب با داشتم هم هنوز...رفت و داد تکون سرشو گارسون

 اب..برد لبش سمت و برداشت میز روی از رو فنجونش و شد خم خونسرد خیلی...کرد غافلگیرم

 :پرسیدم تعجب

 کامیار؟ بودی اینجا کِی از-

 :کردوگفت نگاه بهم

 ...تازه-

 بود رفته سر ام حوصله که منم...شد مطالعه مشغول و گرفت صورتش جلو دوباره رو روزنامه و

 :گفت که کردم مشغول دستم انگشتای با خودمو

 که؟ داری دوست...دادم سفارش قهوه برات-

 .حتما آره...آره-

 روزنامه تو سرشو دوباره و کشید هم تو اخماشو...افتاد لباسم به نگاهش و داد تکون سرشو

 زمی روی جلوم و اومد سمتم شکر و قهوه فنجون حاویِ سینی یه با گارسون بعد ای دقیقه...برد

 بدک...خوردم ای جرعه...زدم بهمش و ریختم ام قهوه داخل شکر کمی...رفت و گذاشت
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 وتسک اما بگه چیزی کامیار تا بودم منتظر همش...گذاشتم سینی داخل رو فنجون دوباره...نبود

 بهش نگاهمو آخرین و شدم بلند جام از...کرد خورد اعصابمو سکوت این...بود کرده

 سوار و شدم دور ازش حرص با...میکرد نگاه روزنامه های نوشته به داشت خونسرد...انداختم

 سکوتشو این میشد کاش...بود اعصابم روی هم آسانسور تو موزیکِ صدای...شدم آسانسور

 اتاق تو بهرنگ دیدم که برگشتم اتاق به ایستاد آسانسور وقتی...میتونستم کاش...شکست

 باهم دارند و ایستاده کامیار باالسر بهرنگ دیدم که برگشتم البی به درازتر پا از دست...نیست

 طرفم سرشو که گذاشتم بهرنگ ی شونه روی دستمو و رفتم طرفشون...میزنند حرف

 به...بوسید گونمو و کرد خم طرفم صورتشو...گذاشت کمرم پشت دستشو و زد لبخند...چرخوند

 روی دستاش...میکرد نگاهمون میزد بیرون داشت چشماش از که خشمی با...کردم نگاه کامیار

 :گفتم دلم تو...بود شده مشت پاهاش

 .دادی داستانت اژدهای دست پرنسستو که خودته تقصیر-

 :گفت و کرد سرتاپام به نگاهی بهرنگ

 .میاد بهت رنگ این و لباس این چقدر عزیزم-

 برانداز هیکلمو داشت اخم با...دوختم کامیار به خونسردمو نگاه دوباره و زدم مصنوعی لبخند

 وردخ استخونامو تک تک و میگرفت دستاش تو هیکلمو نبود پیشم بهرنگ اگه مطمئنم...میکرد

 دست بهم حسبدی لحظه یه اما...عصبانیه حد چه تا فهمید میشد نگاهش از چون...میکرد

 بهرنگ...برداشتم کمرم پشت از رو بهرنگ دست فورا و شد عوض نگاهم رنگ...خیانت حسِ...داد

 هشب رو بهرنگ که انداخت پایین سرشو سریع کامیار...ندادم محلش که کرد نگاه بهم تعجب با

 :گفت

 نمیای؟ تو...ببینیم رو شهر تفریحیِ جاهای بریم میشیم آماده داریم ما-

 :گفت تفاوتی بی با کامیار

 .بهتون بگذره خوش...نه-

 :گفت بهم رو و داد تکون سرشو بهرنگ...میکرد کُفریم زدنش حرف اینجور

 .دنبالمون میاد ماشین االن...شو حاضر برو عزیزم-
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 موقع نهمو که رفتم آسانسور سمت تفاوته؛ بی هم هنوز دیدم وقتی...انداختم کامیار به نگاهی نیم

 بلند و رفت کامیار طرف عجله با بهم توجه بی...اومد بیرون ازش کتایون و شد باز آسانسور درِ

 :گفت بهش

 .اینجا اومده تعطیالت واسه جولیاهم دوستم...بریم حاضرشو بدو کامی-

 شدم آسانسور سوار حرص با...دادم فشار هم رو حرص از دندونامو و شد مشت خود به خود دستم

 خالی بدبخت دکمه اون سر حرصمو میخواستم انگار...زدم رو2 طبقه دکمه تند تند و محکم و

 الباسیک لبِ برق یه و پوشیدم کوتاهم پیراهن روی مشکی کوتاه کتِ یه رفتم اتاق به وقتی....کنم

 کتایون و کامیار از اثری اما چرخوندم اطراف نگاهمو...رفتم البی به...زدم لبام به هم رنگ

 :پرسیدم و رفتم طرفش...بود نشسته مبل روی تنها بهرنگ...نبود

 کجان؟ کامیار و کتایون پس-

 :ایستادوگفت شد بلند

 .کتی دوستِ جولیا دیدنِ رفتن-

 سوارش اومد دنبالمون هتل جلو ماشین وقتی...دادم نشون خونسرد خودمو ولی گرفت حرصم

 ...رفتیم گردش واسه و شدیم

 حتوضی و میحرفید اونجا تاریخیِ یا تفریحی هرمکان درباره برامون که زن یه همراه بهرنگ و من

 زنِ اون هرچی...نداشت برام لذتی هیچ اما کردیم دیدن مختلفی های مکان از و گشتیم کلی میداد

 زیاد احتمال به...بود جولیا و کامیار پیش فکرم تمام چون فهمیدم نمی هیچی میداد توضیح برام

 دوست مردِ کامیار واقعا...گذاشتم جولیا جای خودمو...کردم پیدا حسادت حس...همند پیش االن

 فقط خودشو من...چی؟ من اما...آرزوشه مردی همچین قلب داشتن دختری هر و خوبیه و داشتنی

 یاد عهیدف...باختم بهش دلمو خودمم چون...میخواستم وجودشو و قلبشو عشقشو من...نمیخواستم

 :افتادم کامیار حرف

 .داشتیم رابطه باهم پیش وقته خیلی اون و من...داره دوستم اون-

 :گفتم بهرنگ به رو...انداخت چنگ دلم به بدی استرس

 .ندارم دیدوبازدید حوصله...ماشین تو برمیگردم من عزیزم-
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 :گفت گوشم دم شد خم

 .گردشمونه اولِ تازه...اومدن مکان این دیدن واسه توریست اینهمه...ویدا زشته-

 :گفت اخم و تعجب با

 .کشونی می خودت دنبال داری منو عروسکا مثل ساعته سه االن...ـــی؟؟؟تازه؟چ-

 :گفت و کرد نگاه میشدن رد داشتن اطرافمون که مردمی و اطراف به حرص با

 .تر یواش...هیس-

 توجه یب...نبود مهم برام اما کردند می نگاه بهمون تعجب با داشتند بودند نزدیکمون که نفری چند

 :گفت و اومد سمتم بهرنگ...ایستادم سرجام و انداختم پایین سرمو لجبازی با همه به

 .میام االن ماشین تو برو...خب خیلی-

 ردک باز برام رو در راننده که رسوندم ماشین به خودمو سرعت با بودم حرف همین منتظر که منم

 ماشین سوار...نبود پیشش زنِ اون و بود تنها اما اومد هم بهرنگ بعد ای دقیقه...شدم سوار که

 اینکه تصور...بودم کامیار فکرِ من...زدیم نمی حرف هیچکدوم راه تو...کرد حرکت راننده که شد

 روند از و میکردم کنترل خودمو اما...میکرد دیوونم داشتم ببینتش و بذاره قرار جولیا با کامیار

 هتل یالب به و شدم پیاده ماشین از سریع بهرنگ به توجه بی رسیدیم هتل به وقتی...بودم داغون

 بی وقتی و اومد سرم پشت بهرنگ...نبود...کرد نگاهم اما باشه اونجا کامیار داشتم انتظار...رفتم

 :گفت جدیت با...ایستادم که کشید دید؛بازومو قراریامو

 .باشیم خوش تا آوردمت...بگیری ماتم که اینجا نیاوردمت...چته؟ تو-

 :کردم خالی بهرنگ سر رو جولیا از حرصم تمام و رفتم در کوره از یدفعه

 کهاین!...ندارم دوست که بیام جایی اینکه...بودن؟ خوش میذاری اینو اسم تو...بودنه؟ خوش این-

 نقش هاینک...بینمشون می باره اولین و ندیدمشون تاحاال که آدمایی به بزنم لبخند باشم مجبور

 !هان...چی؟ به...بزنم؟ قهقهه...خوشحالم؟...خوشم؟ که کنم بازی

 مکث کمی از پس...میخوردم حرص داشتم هم هنوز...کرد نگاه بهم ناباوری و تعجب با بهرنگ

 به توجهم...کردم نگاه اطراف به و زدم چنگ موهامو کالفگی با...شد دور ازم و کرد ول بازومو

 رو اه پچ پچ و نگاها اون زیر موندن تحمل دیگه...شد جلب میکردند نظاره منو تعجب با که آدمایی
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 هرنگب شدم؛ اتاق وارد وقتی...رفتم اتاق به و باال طبقه به و شدم آسانسور سوار سریع...نداشتم

 هرکدومو و درآوردم پام از پاهام با رو بلندم پاشنه های کفش و انداختم تخت روی خودمو...نبود

 به و شدم دبلن...بشم بند جا یه نمیتونستم که بودم قرار بی و کالفه انقدر...کردم پرتشون طرف یه

 ور قراریام بی از یکم آب بلکه تا...رفتم سرد آب لباس؛زیر با و کردم باز رو آب دوشِ...رفتم حموم

 یسخ لباسامو و موهامو که سرد آب دوش زیر...گرفت بغضم بدتر...بود فایده بی اما...وببره بشوره

 :کردم زمزمه...ریختم اشک صدا بی و نشستم زمین روی بود کرده

 نیستی؟ چرا...چرا؟ آخه-

 ستدو...کنه فکر بهش و باشه داشته دوستش من جز کسی نداشتم دوست...بود کرده هواشو دلم

 یم لبام رو عاشقونه بوسه که لبا اون...میداد دلداریم و میگرفت دستامو که دستا اون نداشتم

 اما...اشهب بچگونه شاید...بشه دیگه کسی برای...بود بناشده توش قصرمون که قلب اون و...کاشت

 تر آروم که یکم...عصبانیتشو و غرور و اخم حتی...همچیشو...میخواستم خودم مال رو کامیار تمامِ

 دراز تخت روی حوله همون با و پیچیدم بدنم دور حوله و درآوردم لباسمو...دراومدم حموم از شدم؛

 ....برد خوابم که کشیدم

 خودم مقابل رو بهرنگ صورت...شدم بیدار و کردم باز چشمامو موهام روی دستی نوازش با

 :کرد زمزمه...بوسید پیشونیمو شد بازم؛خم چشمای دیدنِ با...میکرد ناز موهامو داشت...دیدم

 چشماتم؟ عاشقِ بودم گفته بهت-

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 .دونستم می اینو...آره-

 :گفت...بوسید و برد لبش سمت...گرفت دستمو

 .نکنم کارو اون تا بگو بهم بود میلت برخالف که کردم هرکار بعد به این از-

 :گفت دوباره که دادم تکون سرمو

 ولق...نمیام نیای؛سمتت سمتم خودت میل با تا...کنم کاری انجامِ به وادار تورو نمیخوام دیگه-

 !میدم

 .میکنم حساب قولت رو-
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 :گفت مکث کمی از پس...کشید صورتم روی آروم دستشو

 .میشم عاشقت دارم واقعا کنم فکر...ویدا-

 بهرنگ با بودن به دلم...بود شدن شوکه از...نبود عشق روی از لرزش!...چرا نمیدونم...لرزید دلم

 دست...دمافتا جولیا و کامیار یادِ یدفعه!...کامیار...داشتم امید کامیار با بودن به دلم ته و نبود راضی

 بجای دیدم که دربیارم لباس چمدون از خواستم...اومدم پایین تخت از و زدم پس رو بهرنگ

 آدم هی ان...شناختمش می!...پایبنده قولش روی چقدر بهرنگ بود معلوم االن از...تنمه لباس حوله؛

 پاشنه ایکفش...شدم افکارم بیخیالِ...بگیره خودشو جلو نمیتونه بیاد باال نیازش هروقت که هوسیه

 یکردم نگاه کارام به تعجب با داشت که بهرنگ به رو...کردم پام رو بود افتاده زمین روی که بلندم

 :گفتم

 .بخورم هوا یکم بیرون میرم...نیست خوب حالم من-

 :گفت و نشست تخت روی شد بلند

 شب؟ موقعِ این-

 چنده؟ ساعت مگه: پرسیدم تعجب با

 .ونیم2-

 .برمیگردم زود...نداره عیب-

 مثل هک سبز فضای با کوچیک حیاطِ یه هتل اول ی طبقه تو...اومدم بیرون اتاق از و پوشیدم رو کتم

 هک نیمکتی دوتا از یکی روی و رفتم اونجا...بودم کرده کشف جاشو تازه...داشت قرار بود پارک یه

 من اما...خوابن تختشون تو االن مسلما همه و...نبود اونجا هیچکس...نشستم داشت قرار اونجا

 های چراغ ها گلدون کنار که داشت قرار گلدون ترتیب به دیوارا کنار...بودم هوشیار...بودم بیدار

 ماموچش و دادم تکیه نیمکت پشتی به سرمو...بود کرده رویایی رو فضا و بود روشن رنگی رنگی

 هخست برام هم سکوت این گذشت که کمی اما...میداد آرامش بهم بود اونجا که سکوتی...بستم

 گیآهن اون از بهتر چی و...بشکنم سکوتو آهنگ یه خوندن با داشتم دوست...شد دلخراش و کننده

 :خوندن به کردم شروع!...بود عالقم مورد که

 بهشته مثل برام دنیا همه باشی که تو
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 نوشته من توسرنوشت تورو اسم خدا

 میشه زیباترین برام دنیا همه باشی توکه

 میشه همونجابهترین توباشی که همونجایی

 :خوندم اون واسه دل ته از و روم در رو رو کامیار تصویر و بستم چشمامو یدفعه

 جهانم جای زیباترین توام توآغوش

 شعرعاشقانم انگاریه تواسمموبگی

 عشقه بارون الالیی تومثل صدای

 عشقه میمونه ما تاابدتوقلب که حسی

 :شد بلند کنارم از نفر یه صدای که بخونم ادامشو خواستم و...کشیدم عمیقی نفس

 دارم دوستت بدون من عشقه

 پابرجاست عشق این تادنیادنیاست

 شجذاب مشکیِ توچشمای...اومدروبروم...باالرفت قلبم ضربان و بازکردم چشامو حیرت و باتعجب

 :گفت خونسردی با...زدم زل

 .بخون ادامشو...خونی؟ نمی چرا-

 انگار...شنیدم می قشنگ قلبمو صدای...بود افتاده لرزه به دستام...کردم نگاه بهش و کردم مکث

 :خوندم آروم دیدم منتظرشو چشمای وقتی...بپره بیرون و بشکافه سینمو قفسه میخواست

 شدم عاشق بدون من عشقه

 رویاست یه مثل زیباست احساس این

 ویر دستشو و نشست پام جلو اومد...بست گلومو راهِ بدی بغض چون بدم ادامه نتونستم دیگه و

 روی دستاش لمس با...رفت یادم داشتم ازش که هایی شکایت و گله تمام...گذاشت زانوهام

 با...خوردن سُر هام گونه روی اشکام...شکست بغضم...دستاشه که...خودشه که شد باورم دستام

 :گفت آروم و کرد پاک اشکمو دستش
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 .من دنیای نکن گریه-

 نم و ایستاده اون...کرد بغلم شد بلند نمیاد بند گریم دید وقتی...گرفت شدت ام گریه من اما

 اب داشت سعی...کردم گریه دل ته از و دادم فشار شکمش روی سرمو...بودم بغلش تو نشسته

 :بده دلداریم حرفاش

 ...باش آروم.نکن گریه...هــیس-

 :گفتم گریه میون

 !جولیا پیشِ...بودی؟ کجا قبلش تا...اینجایی؟؟ االن-

 :کردوگفت نوازش کمرمو

 .زنیم می حرف...باش آروم تو...هــیس...نه-

 طرفِ چرخوندم و برداشتم کامیار شکم روی از سرمو...رسید گوشم به آشنایی صدایِ یدفعه

 مرنگ و گرفت شدت قلبم تپش...میکرد نگاه رو ما و بود ایستاده زده بُهت کتایون در جلوی...در

 آروم...بود چرخش در کامیار و من بین نگاهش کتایون اما بود زده خشکمون کامیار و من...پرید

 :گفت

 !کامیار-

 :گفت باخشم...افتاد من به نگاهش بعد

 !ویدا با-

 روی از سرشو کتایون...بود واقعیت اما باشه کابوس یه همچیز خواست می دلم فقط لحظه اون

 :گفتو ایستاد جلوم کامیار که برم دنبالش تا شدم بلند...شد دور ازمون سریع و داد تکون تاسف

 ...نرو-

 :گفتم عصبانیت با

 .میگه بهرنگ به رو چی همه میره االن...نرم؟ چرا-

 :گفت اش کننده دلگرم لحنِ با و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو
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 .میشناسمش من: داد ادامه تاکید با...نمیره اونجا نه-

 :گفتم و زدم زل چشماش به

 .بدم دستت از نمیخوام...نمیخوام من...میشه خراب چیز همه اما-

 :گفت مالیمت با

 دلداریت داشتم من و بود شده دعوات بهرنگ با میگم بهش پیشش میرم االن...همینطور منم-

 .همین...میدادم

 اینه؟ جز...نیست همین که دونیم می خودمون ولی...همین؟: گفتم تعجب با

 :گفت مالیمت با و شد سرازیر دلم به آرامش که بوسید لبمو روی شد خم

 .میکنم درستش من...کن اعتماد بهم اما...بود نخواهد و نیست این جز-

 صداش که بره در سمت خواست...کشید صورتم روی گونه نوازش دستشو که دادم تکون سرمو

 :چرخوند طرفم صورتشو...زدم

 باهاشی؟ هنوز...چی؟ جولیا-

 ویر همونجا و شد تر رنگ پر لبخندم...رفت و داد تکون منفی عالمت به سرشو و زد جذابی لبخند

 ابراز بهم و بوسید منو سختی و دوری ها مدت از بعد...کشیدم لبم روی دستمو و نشستم نیمکت

 رو بودن باهم زمان که افسوس ولی بود دنیا حس بهترین برام کوتاه ی بوسه این...کرد عالقه

 ای ینگران هیچ پس...داشتم اعتماد عشقم به و بودم قانع هم عاشقی همین به من ولی...نداشتیم

 ...کردم فکر کوتاه ی بوسه اون لذت به فقط و نداشتم کتایون جانب از

** 

 قرار دوطبقه بزرگ ساختمون یه روم پیش...شدم پیاده و بازکردم رو در ماشین توقف با

 ردک باز رو خونه در کلید با بهرنگ...شدند پیاده ماشین از هم کامیار و کتایون و بهرنگ...داشت

 و ویالیی خونه...استخر روبروی ساختمون یه و استخروسطش با بزرگ حیاط یه...رفتیم وداخل

 :گفت روبهم بهرنگ...بود دلبازی

 عزیزم؟ اومد خوشت-
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 .ببینم اتاقهارو و خونه داخل باید اما قشنگه: گفتم و زدم لبخند

 مونساخت دوم طبقه اتاقهاتو و داشت بزرگی پذیرایی خونه...رفتیم خونه داخل و داد تکون سرشو

 به رو بلند...کرد میخکوب منوسرجام بلندکتایون صدای که میرفتم باال طبقه به ها پله از داشتم...بود

 :کامیارگفت

 آوردی؟ گیر ساده منو...نمیگن بهم چیزی صدقه قربون جز که آره؟اینا...دارن دعوا-

 عجببات بهرنگ...میزد تندتند قلبم...انداخت بهم خشمناکی نگاه که کردم نگاه بهش وحشت با

 :پرسید و رفت سمتش

 شده؟ چی میگی؟ چی کتایون-

 یزیچ گوشش ودم دستشوگرفت و رفت سمتش سریع کامیار بگه چیزی کتایون اینکه از قبل

 که کامیار های صحبت از بعد...بودیم ایستاده گر نظاره ترس با من و تعجب با بهرنگ...گفت

 رد کنارم از و باالاومد ها پله از سپس رفت ای غره چشم بهم بود؛کتایون اثربخش فکرکنم

 :پرسید کامیار به رو بهرنگ...شد

 بود؟ کی به منظورش.. چشه؟ کتی-

 .دارم رابطه دوستش با که ناراحته...جولیابودیم و من منظورش... هیچی: کامیارگفت

 :گفت وباخوشحالی زد کمرکامیار دستشوپشت بهرنگ

 .میره دیگه تاچندوقت هم کتایون باشی فکرخودت به باید دیگه توام...خوبه-

 سمت ردوک اکتفا لبخندکوتاه یه به تنها کامیار اما شدم جوابش شدومنتظر کشیده کامیار به نگاهم

 اما هبهرنگ جلوی کردنش بازی نقش بخاطر ردشد؛میدونستم کنارم از تفاوتی بی با...اومد ها پله

 حسادتم میچرخه زبونش روی هم جولیا اسم اینکه از...میداد رنجم هم توجهیاش بی حتی

 قرار منظم و شده چیده وسایل تمام اتاقها تو...رفتم اتاقها سمت و کردم پوفی...میشد

 :تگف و گرفت دستمو اومدو طرفم سریع بهرنگ که میرفتم اتاقها از یکی سمت داشتم...داشت

 .مخصوصه ما اتاق!نه اونجا عزیزم-

 .بدم نشونت بیا: وگفت کشید دستمو سپس
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 داخل کردو باز برام رو اتاق در...رفتیم داشت قرار سالن ته که اتاقها از یکی سمت هم همراه

 ودوب اتاق از ای گوشه بود شده ریخته سرخ گل گلبرگهای روش که بنفش دونفره تخت یه...رفتم

 بزرگ پارک یه روبه هم بالکن یه...بود مجهزی اتاق...کنارش خوشگل آینه با کُنسول یه

 هام ریه به رو اونجا پاک هوای و کشیدم عمیقی نفس و رفتم بالکن داخل...داشت

 سرشو و کرد بغلم پشت از بهرنگ...کردم احساس کمرم روی رو کسی دست یدفعه...فرستادم

 :وگفت گذاشت ام شونه روی

 .میکنی قشنگش وجودت با تو چون قشنگه تو پیش اینجافقط-

 اینجاییم؟ چندوقت تا...نمیدونم: وگفتم کشیدم آهی

 :گفت تعجب با ایستادو روبروم اومد و کرد باز دورکمرم از دستاشو

 بهتربود؟ هتل...ای؟ ناراضی مگه-

 .پرسیدم سوال یه فقط من! نه اه: شدوگفتم خورد اعصابم

 .باشیم راحت تا کردم اجاره رو اینجا ماه یک واسه منم...ماه یک گفتی خودت-

 ور وبهرنگ خودم لباسهای تمام و کردم باز رو چمدون زیپ...برگشتم اتاق به و دادم تکون سرمو

 و کردم جمع رو تخت روی گلهای اون از بعد...کردم آویزون داشت قرار اونجا که کمدی داخل

 صندلی روی بالکن تو که خورد بهرنگ به چشمم...کشیدم دراز تخت روی و ریختم میز روی

 تو ولی دمز زل سقف به و برگردوندم رومو...میکشید سیگار و بود لبش گوشه پیپش بودو نشسته

 ههردفع...میکرد ازخودبیخود منو...میکرد دیوونم بوسه اون یاد و میکردم فکر کامیار به افکارم

 داغی...هاش بوسه...توجهش...نگاهش به...داشتم نیاز بهش...میکرد داغم بوسیدنش

 در پشت از میزد حرف فارسی به که زن یه صدای که بود گذشته چقدر نمیدونم...دستاش

 :گفت زن...کرد بازش و رفت در سمت بهرنگ...اومد

 .چیدیم رو نهار میز....آمادست غذا-

 .میایم االن خب-

 :گفت بهم رو و بست رو در سپس

 .سرمیز بریم باش آماده عزیزم-
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 بشم؟ آماده چرا-

 .باهامونه سرمیز هم دیگه نفر یه-

 کی؟: پرسیدم تعجب با

 .ببندم قرارداد شرکتش با قراره اما...چیه فامیلش نمیدونم-

 :گفتم... میداد حرصم باحرفاش هردفعه...اومدم پایین تخت از

 دیگه؟ بیاری میخوای جدید طراح...آهان-

 :گفت باحرص کشیدو بازومو که برم در سمت وخواستم

 .شدست تموم ماجرا اون...میندازی؟ تیکه چرا...ببینم صبرکن-

 :گفتم باحرص و کردم نگاه بهش

 .نمیشه فراموش هیچوقت من واسه ولی آره تو واسه-

 رو کمد در و کردم فوت حرص با نفسمو...کردورفت ول بازومو دادو فشار هم روی حرص با لباشو

 گشاد مپاد لی شلوار و ربع سه آستین بلیز یه با رو لباسم...بپوشم مناسب لباس یه تا کردم باز

 تمدس نحس روز اون تو بهرنگ که انگشتری متوجه که بزنم کِرِم دستام به خواستم...کردم عوض

 رتپ بیرون به رو انگشتر و رفتم بالکن به و درآوردم دستم از حرص با رو انگشتر...شدم انداخت

 بقهط به و ریختم دورم ساده رو موهام دستام؛ به کِرِم زدن از بعد و برگشتم اتاق به سپس...کردم

 و دندبو نشسته سرمیز میومدند ای ترکیه بنظر که دومرد همراه کتایون و بهرنگ...رفتم پایین

 لمشغو و نشستم سرمیز مردا اون با دادن دست از بعد...میکشید غذا براشون داشت خدمتکاری

 رمفک تو همش!...نیومده سرمیز که کجاست که بود کامیار به فکرم تمام اما...شدیم نهار خوردن

 از بعد.. .میکردم اعتماد بهش باید...بکنم فکربد نمیخواستم اما رفته جولیا پیش شاید که میومد

 ...برگشتم اتاق به و شدم بلند میز سر از نهار

** 

 «بعد هفته یک»
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 درازکشیده تخت روی بهرنگ کنار...میکردم فکر کامیار به و بودم بیدار من اما بود شب نصف

 وجود تنفر تا عشق بین فاصله چقدر نمیدونستم...دیگه یکی عشقم اما بود بهرنگ بودم؛شوهرم

 روی نموند ثابت یجا تحمل دیگه!...بدم ادامه زندگی روال این به میتونم کِی تا نمیدونستم و داره

 پایین تخت از آروم و برداشتم تخت کنار از رو خوابم لباس دوشامبر رمب...نداشتم رو تخت

 نوزه...چرخوندم بزرگ سالن به نگاهمو...رفتم بیرون اتاق از میپوشیدم رو رمب حالیکه در...اومدم

 راه آروم داشتم...بشه کاری خراب دوباره و کنم ریسک نمیتونستم و کدومه کامیار اتاق نمیدونستم

 باال ها پله از کنجکاوی روی از...شد جلب میرفت باال به که باریک پله چندتا به توجهم که میرفتم

 وزید می که مالیمی باد...گذاشتم بوم پشت باال به پا آروم...رسیدم بوم پشت باال به که رفتم

 چراغ اام بود شب...کردم نگاه اطراف به و ایستادم و رفتم بوم لبه نزدیک جلوتر...کرد تازه نفسمو

 مگوشی یدفعه که کردم رمب جیب داخل دستامو...بود معلوم و روشن کوچیک نورهای مثل ها خونه

 یگوش صفحه روی اسمش دیدن با...کردم نگاه اش صفحه به و درآوردم جیبم از رو گوشی...لرزید

 :دادم فشار رو اتصال دکمه فوری

 عزیزم؟ الو-

 !کجایی عشقم-

 :گفتم و کشیدم آه

 .بودی پیشم کاش...برا و دور همین یجایی-

 .میبینی منو کنی نگاه هم سرت پشت به حتی...پیشتم من توهرجابری-

 .کنم نگاه پشتمو برگردم بذار!...خب خیلی-

 رو تماس...ایستاده دست به گوشی که دیدم قدمیم چند در رو کامیار حیرت درکمال و چرخیدم

 :گفت آروم...زدم زل بهش تعجب با و کردم قطع

 .دنبالته سایم نباشم خودم اگه حتی-

 :گفتم افسوس با

 .میخوام خودتو وجود فقط نمیخوام سایتو من-
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 مزمهز...بوسیدم دستشو عشق با که کشید لبم روی سپس ام گونه روی دستشو...نزدیکم اومد

 :کرد

 بکَنم؟ دل بهت کردن نگاه از نمیتونم که چشاته تو سِحری چه-

 :گفتم و کشیدم چشمام روی دستشو

 ...چشما این-

 :گفتم و کشیدم لبام روی

 ...لبا این-

 :گفتم و گذاشتم قلبم روی سپس و

 ...توئه واسه همه قلب این و-

 با...انداختم کمرش دور دستامو و بردم فرو اش سینه تو سرمو...بوسید قلبمو روی آروم شد خم

 :گفت گوشم دم...کردیم بغل همو عشق

 .باشم باهات هم نمیشه اما بگذرم ازت نمیتونم...آیندست به فکرم تمام دنیا-

 وجودتو فقط لحظه این میخواد دلم...آیندست واسه آینده...نکن خراب لحظمونو!... هیس کامیار-

 .کنم حس

 :کردوگفت نوازش موهامو دستش با

 .بسازم هارو لحظه بهترین برات میخوام...من دنیای باشه-

 .نیست هردومون واسه حتی هامون لحظه که حیف: گفتم دلم تو

 .بساز برام خودم و خودت از واقعی زندگی یه...کن زندگی باهام شب یه! دنیا: گفت دوباره

 :وگفتم کردم نگاه چشماش به و جداشدم ازش

 .بسازم رو زندگی بهترین برات االن همین حاضرم حتی من-

 :کشیدوگفت لبم روی دستشو

 .نه االن...نه-
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 کِی؟ پس: گفتم دلخوری با

 به بذارش پس بخوره رقم خودمون خواست با شب یه اون نمیخواد دلم...شد قسمت که هروقت-

 .میارم بدستت و میجنگم سختیاش با منم خواست هم واسه مارو تقدیر اگه...تقدیر حساب

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .بزنیم رقم خودمون رو زندگیمون نتیجه تا میجنگم دارم منم اما باشه-

 :وگفت گذاشت صورتم دوطرف دستاشو

 .بگیره رو عشقمون جلو نمیتونه هیچی تقدیر جز باش مطمئن-

 .دارم ایمان بهت: گفتم عشق با

 ...یافتم نشدنی تمام آرامشی آغوشش در و کرد بغلم آروم

** 

 صدا به گوشیم زنگ که میخوردیم قهوه داشتیم و بودم نشسته بهرنگ کنار مبل روی

 جواب گوشیمو تا رفتم دیگه سمتی شدم بلند و گذاشتم میز روی رو قهوه فنجون...دراومد

 :دادم جواب سریع...کرد خودنمایی صفحه روی کامیار اسم...بدم

 .نفسم سالم-

 .اونجام من... اصلی خیابون تو بیا زود...دنیا سالم-

 :پرسیدم تعجب با

 چرا؟-

 ...میفهمی بیا-

 .میام االن باشه-

 :پرسید ازم که رفتم بهرنگ سمت...کرد قطع رو تماس

 خانومم؟ بود کی-

 .پیشش برم باید بود دوستام از یکی...عزیزم هیچکی-
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 اینجاست؟ اونم مگه-

 .اومده تازه آره-

 .پیشش میبرمت پس باشه: شدایستادوگفت بلند

 .برم تنها میخوام نه: گفتم سریع

 .باشه: گفت و نشست

 وهاموم...کردم عوض مشکی دامن و صورتی تاپ یه با لباسمو...رفتم اتاق به و باال ها پله از سریع

 تا...شدم خارج خونه از و برداشتم رو ام دستی کیف...زدم صورتی رژ یه و بستم اسبی دم هم

 های شهشی با ماشین یه رسیدم اصلی خیابون به وقتی و زدم قدم پیاده اصلی خیابون به رسیدن

 سریع...دیدم ماشین داخل رو کامیار و رفت پایین ها شیشه از یکی سپس کرد ترمز پام جلو دودی

 ...افتاد راه و شدم سوار

 میریم؟ کجا داریم-

 .فهمی می-

 .میکرد رانندگی داشت خونسرد خیلی...کردم نگاه رخش نیم به

 بیام؟ گفتی کیه؟چرا ماشینه این!کامیار-

 :وگفت انداخت بهم خشمناکی نگاه نیم

 .میفهمی کن صبر-

 سردیاش این دلیل...بودم دلخور خیلی ازش...نزدیم حرف هیچکدوم مقصد به رسیدن تا دیگه و

 کرد باز رو طرفم درِ و طرفم شد خم ماشین توقف با... میخواست توجهشو دلم!...نمیفهمیدم رو

 :وگفت

 .خونه داخل برو و شو پیاده-

 :وگفتم کردم نگاه کامیار به بعد ماشین باز درِ به

 نمیای؟ باهام مگه... توچی؟ پس-
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 :زدوگفت چشماش به رو بود گذاشته موهاش روی که ای دودی عینک

 .برو نه-

 ...اما-

 .نمیکنی ضرر...دنیا برو: بلندگفت

 بیرون کوچه اون از و کرد روشن رو ماشین...بستم رو در و شدم پیاده ماشین از حرف بی

 خونه به قدم تردید با...بود باز هم خونه درِ...داشت وجود قدیمی کوچه داخل خونه یک تنها...رفت

 بود یتمیز خونه...رسیدم بزرگ نسبتا پذیرایی یه به و کردم عبور باریک راهروی یک از...گذاشتم

 زن یه به نگاهم یدفعه...داشتم؟ چیکار خونه این تو من که بود این بود سوال واسم که چیزی اما

 وهاشم بلندی و مشکی رنگِ...میکشید سیگار داشت و بود نشسته مبل روی بهم پشت که خورد

 زا بعد دیدنش با...چرخوند طرفم صورتشو که رفتم سمتش...مینداخت نفر یه یاد عجیب منو

 جاسیگاری تو رو سیگارش...شدم خشک سرجام و شد گشاد چشام تعجب از مدت اینهمه

 :دادوگفت تکون صورتم جلو دستشو...اومد طرفم شد بلند و کرد خاموش

 !برده ماتت چرا!... دنیا-

 !!!اینجا! ...تو!... گالره: کردم زمزمه

 .بیارم چایی واست تا بشین....اینجام که وقته خیلی...زندگی واسه اومدم: گفت باخونسردی

 میز ویر جلوم رو استکان...برگشت چایی استکان یه با بعد ای دقیقه...نشستم مبل روی و رفتم

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با...نشست کنارم و گذاشت

 وکامیاره؟ تو بین ای رابطه چه-

 .میدونم همچیزو من-

 :زدم داد و شدم عصبانی

 .میگید بهَم همچیزو که هست بینتون چیزی یه حتما پس-

 :دادوگفت تکون سرشو

 .میکنی شک قدیمیت دوست و عشقت به وقت بعدازاینهمه که متاسفم برات-
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 میدونی؟ رو چی تو بگو...نخون رَجَز من واسه: دادزدم

 .بشنوی حقیقتارو تا باش آروم-

 :گفتم آروم سپس کشیدم عمیق نفس چندتا

 تووکامیاره؟ بین ارتباطی بگوچه بهم فقط-

 .باش مطمئن اینو....نیست چیزی اون و من بین-

 .بگو بهم...بدونم رو میدونم میگی که چیزی میخوام: گفتم آروم و کشیدم راحتی نفس

 :کشیدوگفت آهی

 .الزمه واست دونستنش اما!... سخته چقدر واست حرفا این شنیدن نمیدونم-

 .لطفا بگو...میشم نگران دارم گالره-

 .باشه-

 .ام لوپه پنه دختر من: گفت کوتاه مکثی از پس

 چی؟؟؟: پرسیدم بلند و کردم شک گوشام به حرف این شنیدن از

 هبرمیگرد بهرنگ بعدش...میشن آشنا باهم آمریکا تو بهرنگ و لوپه پنه...منه مادر لوپه پنه-

 جشنتی من و میکنه برقرار رابطه بوده پسرش دوست که دیگه مرد یه با پنه دوران اون تو...ایران

 .میشم

 خاطرب تو...تو...یعنی: گفتم ناباوری با اما...میکردم هضم حرفاشو داشتم...کردم سکوت چندلحظه

 میومدی؟ پیشم اون

 .فهمیدم که ماهه یک تازه خودم منم.نکن اشتباه! دنیا نه...نه-

 االن؟ کجاست لوپه پنه-

 .کرد خودکشی...مُرده اون: گفت ناراحتی با

 :گفتم ناراحتی با و گرفت بغضم

 چی؟؟؟ یعنی-
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 سواستفاده ازش....کنه خودکشی مادرم شد باعث اون.دیوه یه اون...کن فرار بهرنگ از! دنیا: گفت

 .منافعش بخاطر داشت رابطه پنه با هم کرد ازدواج باتو وقتی اون...گرفت ازش رو اعتبارش کردو

 :گفت و گرفت دستمو...بگم چیزی نمیتونستم و بود پایین سرم...بودم شوک تو

 .داره دوستت که اونه فقط...کامیار با برو.کن فرار دنیا-

 :گفت دوباره...کردم نگاه بود آلود اشک که چشماش به و کردم بلند سرمو

 تفروخ پولش با مادرِمنو اون...گرفتم؛خریدم قضیه این واسه بهرنگ از که پولی از رو خونه این-

 ینجاا از.برو توام...دیگه کشور یه میرم دیگه هفته یه تا من! دنیا...نرسه تو گوش به حرفا این تا

 .نرسه بهتون دستش که جایی برید کامیار با...کن فرار

 که وکیش و نفس تنگی اما زدم ام سینه به مشتی...رفت لحظه یه نفسم که بزنم حرفی خواستم

 وضعیتم که گالره...بود سخت حرفاش هضم واسم...بزنم حرف تا نمیداد اجازه بود شده وارد بهم

 فسن شدیکم هام ریه وارد هوا ؛وقتی کرد باز رو بالکن درِ...باالبرد طبقه به منو و کرد بلندم دید رو

 به ردمک شروع بلند صدای با و ترکید بغضم که بود اونموقع تازه...بهترشد حالم و کشیدم عمیق

 :زدن حرف به کردم شروع گریه با...کرد بغلم گالره...کردن گریه

 خواممی...بکشم نفس نمیذاره...نمیذاره کرده گیر گلوم تو انگار...بسته نفسمو راهه چیزی یه-

 مثل.لخهت خیلی خیلی...تلخه واقعاچقدرحقیقت.بزنم جیغ ندارم توانشو...امانمیتونم باشم خونسرد

 رنگبه خیانتای و کارا...نمیبینم رو چیزی کامیار جز اما ام سیاهی تو من!گالره...میمونه سیاهی

 سممیتر ازجدایی انقدر...میترسم...ندارم رو کامیار محلی بی یذره تحمل حتی اما شده عادی واسم

 دمش خسته زندگی از...برسه خدا گوش به صدام تا بزنم جیغ انقدر میخوام...نمیترسم مرگ از که

 ماا...باشه باهام میخوام...اون با فقط ولی برم میخوام...کنم زندگی میخوام پیششم وقتی اما

 چجوری؟؟؟...چجوری؟

 که میدونستم...میکرد گریه هم خودش و بود کرده بغلم محکم گالره اما بودم افتاده هق هق به

 چون...نمیدونستم حقش رو بدرفتاری اما بوده خورد اعصابش حقیقتا این شنیدن بخاطر هم کامیار

 رزج کشیدنش زجر با و...بود مهم واسم چون...نبودم ناراحتیش به راضی چون...داشتم دوستش

 ورتص به چشمم و بلندکردم بود؛سرمو گرفته طرفم نفر یه که آبی لیوان دیدن با....کشیدم می

 دیدنش با و برگشت هم گالره...زدم زل بهش و اومدم بیرون گالره بغل از...خورد اشکش از خیس

 :گفت
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 کامیار؟ اومدی کِی تو-

 :گفت گالره به برنمیداشت ازم چشم درحالیکه کامیار

 بذاری؟ تنهامون میشه-

 طرفم...بودیم تنها اون و من حاال...برگشت اتاق به بالکن از حرف بی و زیرانداخت سرشو گالره

 :گفتم میریختن ام گونه روی دونه دونه اشکام حالیکه در...گرفت دهنم جلو رو آب لیوان و اومد

 .دارم نیاز تو به:کردم مکث...ندارم آب به نیاز شدن آروم واسه من-

 لبام روی لباشو سریع و اومد سمتم یدفعه...گذاشتم زمین روی و گرفتم ازش رو آب ولیوان

 لبامو و کشیدم داخل از عمیقی نفس باشم رسیده مطلق آرامش به که انگار...داشت نگه چسبوندو

 میخورد سُر لبامون روی و چکید می صورتمون روی چشمامون از اشک... دادم فشار لباش روی

 :گفت میزد نفس نفس درحالیکه و کشید عقب صورتشو...میکرد بهم تر تشنه مارو

 .دارم دوستت-

 :کردم وزمزمه چسبوندم صورتش به صورتمو

 .دارم دوستت منم-

 ینهدیر آرزوی یه به رسیدن مثل برام کردنش لمس...بود شیرینی حس خیلی...کرد بغلم محکم

 :اومد گالره صدای یدفعه که بودیم هم بغل تو...داشتم آرامش...بود

 .دارم کارتون بیاید!کامیار! دنیا-

 :فشردوگفت خودش به تر محکم منو که بیام بیرون کامیار بغل از خواستم

 !لحظه یه فقط-

 روی و کرد جدا خودش از منو گذشت که کمی...بیام بیرون آغوشش از نداشتم دوست خودمم

 اشک چشمام باز میکرد پاک اشکامو هرچی اما...کرد پاک اشکامو و کشید دست صورتم

 :وگفت کرد بوس اشکمو روی...میومد

 .نمیشه راضی بودنت ناراحت به دلم...نکن گریه-

 .باشه: وگفتم کردم پاک اشکمو
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 :وگفت گرفت دستمو

 .کنارتم من بیفته اتفاقی بعدهر به این از-

 ...منم-

 .دیگه بیاید بابا ای: اومد گالره صدای

 دیدنمون اب بود؛ نشسته سینه به دست مبل روی گالره...برگشتیم اتاق وبه گرفتم رو کامیار دست

 :گفت

 !عجب چه-

 :گفتم و زدم لبخند

 .ممنونم ازت گالره-

 .میکنم خواهش: وگفت اومد سمتم شد بلند

 آوردی؟ رو ها شناسنامه: گفت کامیار روبه سپس

 :یدمپرس تعجب با...داد گالره درآوردوبه شناسنامه دوتا و کرد دست شلوارش پشت جیب تو کامیار

 چی؟ واسه شناسنامه... شناسنامه؟-

 :زدوگفت چشمک بهم گالره

 .میفهمی االن-

 لوازم اب...نشوند صندلی روی منو و دستموگرفت گالره...رفت بیرون اتاق از و کرد ول دستمو کامیار

 فِر هم موهامو...گرفت ازم رو کردن سوال و زدن حرف مهلت افتادو صورتم جون به آرایش

 :وگفت کرد نگاهم لبخند با شد تموم کارش وقتی...کرد

 .شدی ناز خیلی-

 :دادوگفت دستم ساده سفید بلند پیراهن یه سپس

 .بپوش اینو-
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 خیلی ومیشد بسته پشت به بند دوتا با بودو تنم فیت...پوشیدم رو پیراهن...رفت بیرون اتاق واز

 که مرفت پایین اونجا باریک های پله از...میومد پایین از سروصدا...رفتم بیرون اتاق از...بود ساده

 کامیار هک رفتم سمتشون...میکنند صحبت باهم دارند و نشستند مرد یه کنار وگالره کامیار دیدم

 هم کنار که صندلی دوتا سمت منو و گرفت دستمو اومدو سمتم شد شد؛بلند متوجهم

 تا دسمح نمیدونستم...شد دستگیرم یچیزایی تازه که نشستیم ها صندلی روی هم همراه...بود؛برد

 مد و اومد سمتم خوشحالی با گالره...میکرد خوشحالم هم حدسش حتی اما باشه درست اندازه چه

 :گفت گوشم

 شمب مادرم اشتباهات جبران و کنم کمک رابطتون دوام و عشقتون به بتونم اینکارم با امیدوارم-

 .واست

 :وگفتم گرفتم دستشو که بره خواست

 چخبره؟ اینجا بگو بهم گالره-

 .میشد باید اما شد ای یدفعه دربیاید عقدهم به تووکامیار قراره-

 میشه؟ پیدا عاقد هم اینجا مگه:گفتم تعجب با

 :گفت که کردم نگاه کامیار به...کردورفت اشاره کامیار به باچشم

 .صبرکنم بیشترازاین تو به رسیدن واسه نمیتونستم بخاطراینکه فقط...پیداکردم من-

 سممونوا گفتنم بله با بود ایرانی مرد یه که عاقد...کردم نگاهش وباعشق فشردم دستشوتودستم

 مونواس که چیزی اما افتاد اتفاق سریع همچیز...رفت و کرد ثبت دقیقه همون هامون شناسنامه تو

 عصر2 ساعت...میکردیم لحظه لحظه بودن باهم واسه هردومون لحظه اون که بود بود؛این نم نم

 نهات دادما وترجیح نیومد گالره اما رفتیم وبیرون شدیم گالره ماشین سوار گردش واسه که بود

 جدا هم از دستامون لحظه یه حتی نبودیم حاضر و بودیم گرفته همو دست هم ماشین تو...باشیم

 دارمش که بودبرام عاشقی نهایت این...فکرمیکردم بهش هم وجودم تو حتی بوداما کنارم...بشه

 :بوسیدوگفت دستمو...کردم نگاه اطراف به و اومدم بیرون فکر از ماشین توقف با...وکنارمه

 .من پرنسس دارم دوستت-

 باز رامب رو ماشین ودر اومد طرفم...شد پیاده ماشین از که دادم تحویل لبخندموبهش ترین قشنگ

 کامیار چون...شدیم لباس فروشگاه وارد هم دست تو دست و شدم پیاده ماشین از غرور با...کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

219 

 

 زا یکی وارد رفتیم جلوتر که یکم...بود شوهرم وحاال...بود قلبم...بود غرورم خود اون...بود غرورم

 آبی لندب پیراهن یه واسم کامیار؛فروشنده انتخاب به...شدیم میفروخت مجلسی پیراهن که ها مغازه

 و بود شده کار رنگ سیاه الماسهای با پیراهن روی...داشت؛آورد پفی دامن و بود دکلته که رنگ

 که آرایشی اون با واقعا...کردم تنم رو پیراهن و رفتم پرو اتاق داخل...داشت ای عالی طراحی

 خندلب دیدنم وبا اومد پرو اتاق داخل که زدم صدا رو کامیار...بود العاده فوق برام لباس این داشتم

 :وگفتم زدم لبخند...بوسید و گرفت دستمو زدوآروم قشنگی

 چطوره؟؟-

 .من رویاهای پرنسسِ شدی...عالیه-

 :گفتم خوشحالی با و زدم چرخی

 .داره هماهنگی هم چشمام بارنگ-

 داری؟ کم یچیز فقط: گفت شیطنت زدوبا چشمک

 چی؟-

 .برمیگردم االن-

 امیارک که فرستادم بوس آینه تو خودم واسه و برگشتم آینه طرف...رفت بیرون پرو اتاق از عجله با

 ستد موهام روی بوسیدو رو پیشونیم شدروی خم...اومد سمتم که برگشتم طرفش...شد اتاق وارد

 با...تهگذاش کوچیکی تاج سرم رو دیدم که کردم نگاه توآینه برگشتم...گذاشت چیزی یه کشیدو

 :وگفتم بوسیدم لبشو عشق

 .مرسی-

 .پرنسس تو از مرسی: لبخندگفت با

 لدب خوب که بود جالب واسم...کرد حساب رو تاج و پیراهن پول کامیار و اومدیم بیرون پرو اتاق از

 :گفتم...بزنه حرف تُرکی بود

 !بزنی حرف تُرکی بلدی خوب-

 .میکردم زندگی اینجا قبال چون آره: کردوگفت نگاه بهم
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 اون داخل و کشیدم دستشو...خورد فروشی شلوار و کت مغازه یه به نگاهم و دادم تکون سرمو

 امتحان فتین آبی بلیز و براق کفشای با شیک مشکی شلوار و کت یه انتخابم به...کشوندمش مغازه

 :کردم زمزمه و بستم براش رو کتش های دکمه...بود محشر تنش به که کرد

 !من مردِ-

 ماشین سوار شلوار و کت خریدن از بعد...کرد برانداز خودشو توآینه کردسپس نگاهم عشق با

 :پرسیدم...شدیم

 میبری؟ کجا منو االن! کامی-

 .خوب جای یه-

 تربیش ومردم بود شده تاریک هوا...کردم نگاه شلوغ شهر و بیرون مناظر به پنجره از و زدم لبخند

 رو وگوشگ عکس که بزرگ تابلو به...شدیم پیاده ماشین از هردو ماشین توقف با...بودند خیابونا تو

 :وگفتم برگشتم کامیار طرف هیجان با...کردم نگاه بود زده

 !!اینجا؟-

 از عدب...شدیم بزرگ سالن وارد و گرفتیم همو دست...داد تکون مثبت عالمت به سرشو زدو لبخند

 و شوق با همه...نشستیم ها صندلی از یکی بود؛روی کرده رزرو قبل از کامیار که ها بلیط دادن

 صدای اب بیشتر...بود پُر سروصدا از سالن...بیاد صحنه روی تا بودن گوگوش خانوم منتظر اشتیاق

 :گفتم...میخوندن رو آهنگاش از یکی بلند

 !کامی-

 :زدم جیغ گوشش دم...نشده صدام متوجه فهمیدم که کردم نگاه بهش...نمیده جواب دیدم

 !کامی-

 با و گرفت ام خنده...کرد نگاه بهم باتعجب و گذاشت گوشش روی دستشو و برد عقب سرشو

 :گفت گوشم دم...خنده زیر زدم بلند صدای

 پرنسس؟ خندی می چی به-

 .تو قیافه به: گفتم خنده میون
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 .امشب شدی خوشگل خیلی: کردوگفت ای خنده تک

 :غرورگفتم با

 .بودم خوشگل-

 نگاه بهم داشتیم عشق با...کرد کوتاهی بوسه رو ام گونه بردو گوشم پشت موهامو

 یدفعه...داشت ای کننده خیره و دلربا نگاه بشم؛ غرق چشماش مشکی تو داشتم دوست...میکردیم

 لنسا وسط تقریبا ما...اومد صحنه روی گوگوش خانوم و منفجرشد سالن سوت؛ و دست صدای با

 اولین تشکرکرد حضورشون بابت همه از اینکه از بعد...دیدیم می دور از رو وگوگوش بودیم

 :خوندن به کرد شروع رو آهنگش

 خونه گنجیشکای و من-

 عادتمونه دیدنت-

 بوده تو اسم همیشه-

 آخرحرفام و اول-

 خوندم تورو اسم که بس-

 نفسهام توداره بوی-

 :میخوندیم هم کامیار و من...میخوندن همراهش بلند باصدای همه

 خونه گنجیشکای و من-

 عادتمونه دیدنت-

 سیدر تا خوند دیگه آهنگ چندتا...دردگرفت ام حنجره که کردم تکرار مانندباهاش وجیغ بلند انقدر

 :موردعالقم آهنگ به

 نیست روشن راه این ته-

 میدونم تو مثل منم-

 عشق از بُرید باید نگو-
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 تونم می نه تونی می نه-

 :کردم زمزمه همراهش وآروم گذاشتم کامیار ی شونه روی سرمو

 عشق از بُرید باید نگو-

 تونم می نه تونی می نه-

 هام ونهگ روی دستشو...رفت توهم اخماش کردکه نگاه صورتم به بعد بوسید و دستموگرفت کامیار

 شدیم ماشین سوار وقتی...شدیم خارج سالن از کردو بلندم سپس کرد پاک اشکامو کشیدو

 :پرسیدم

 آخه؟ اومدی چرا-

 :کردوگفت نوازش دستمو

 .میکنم دور ازت رو دربیاد اشکت بشه باعث هرچیزی.ندارم اشکاتو دیدن طاقت-

 :کردم زمزمه آروم و کشیدم صورتم روی دستشو

 .منی ناجی تو-

 .من پرنسس تو و-

 :گفت...کرد کردوحرکت روشن رو ماشین که زدم بهش ملیحی لبخند

 نیست؟ گشنت-

 .رستوران بریم...چرا-

 .عشقم باشه-

 سوئیچ...شدیم پیاده کردوهردو باز برام رو ماشین در...داشت نگه شیک رستوران یه در جلو

 رکردهپ رو فضا الیت موسیقی...شدیم رستوران وارد...کنه پارک براش دادتا نگهبان به رو ماشین

 امیارک با...بود شده روشن و تزئین رنگی کوچیک نورهای با فقط بود تاریک رستوران داخل و بود

 اینکه از بعد...نشستیم کشیدو عقب واسمون هارو صندلی گارسون که رفتیم دونفره میز یه سمت

 :زدوگفت زانو جلوم...اومد سمتم شد بلند دادیم؛کامیار غذا سفارش
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 بکنه؟ منوهمراهی دونفره رقص یه تو بخوام زیبا پرنسس از تونم می-

 .میل کمال با: بالبخندگفتم و گذاشتم تودستش افتخار با دستمو

 هب تعجب با...بلندشد دیگه آهنگ یه صدای که رفتیم رقص پیست وسط شدیم بلند هم همراه

 یدفعه...کرده هماهنگ رو چی همه قبل از که بود معلوم...انداخت باال شونه که کردم نگاه کامیار

 خونده بودومن کرده تنظیم واسم گالره که بود آهنگی همون این...دادم تشخیص رو خودم صدای

 و انداخت کمرم دور دستاشو و انداختم گردنش دور دستامو...کرد غافلگیرم واقعا کامیار...بودم

 رقصیدم می خودم صدای و آهنگ با اینکه از...کردیم رقصیدن به شروع آهنگ با هماهنگ آروم

 از ور خوشبختی هردو...میکردیم پرواز ابرا روی داشتیم کامیار با انگار و داشتم ای العاده فوق حس

 تو آرزویی هیچ لحظه اون تو...میخوندیم رو عشق همدیگه نگاه از و میکردیم حس وجودمون عمق

 کامیار رسید که آهنگ جای یه به...نکردم حس عشقمون بین مانعی هیچ دیگه چون نموند دلم

 :کرد زمزمه آهنگ همراه

 شدم عاشق بدون من عشقه-

  زیباست احساس این-

 رویاست یک مثل-

 ماست شبه امشب-

 گاهن اطراف به...شد بلند دست صدای که کردم باز کامیار گردن دور از آهنگ؛دستامو شدن تموم با

 کردم نگاه کامیار به لبخند با...زدند دست برامون بود عاشقیمون شاهد و رستوران تو هرکی...کردم

 واینبار تفراگرف رو رستوران فضای الیتی موسیقی دوباره...برگشتیم میز سمت و گرفت دستمو که

 مخملی جعبه یه دیدم که چرخوندم کامیار طرف سرمو...اومدند رقص واسه دیگه های زوج

 لبخند با!باشه چی میزدم حدس...گرفت طرفم رو جعبه که کردم نگاه بهش تعجب با...دستشه

 گینن با انگشتر یه...درخشید خوشی از چشمام که کردم باز رو درِجعبه آروم...گرفتم ازش رو جعبه

 رپُ شوق اشک از چشمام...بود شده حک «دنیا» اسم پالک روی...زنجیر و پالک ویه ظریف مروارید

 :زدوگفت جذابی لبخند...کردم نگاه کامیار شدوبه

 .گلم باشه مبارکت-
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 رو حلقه نگین...انداخت چپم دست وتو گرفت ازم...گرفتم وسمتش درآوردم جعبه از رو حلقه

 :گفتم عشق با و بوسیدم

 .بودم نکرده تصور خودموخوشبخت انقدر تاحاال-

 :زدوگفت زل بهم...چکید چشمم از اشک قطره ویه

 .تویی عشق...تویی حقیقت...تویی زندگی...واقعیته همچیز...نیست الزم تصور-

 :دادوگفت قورت رو دهنش آب...لرزید می صداش بودچون کرده بغض اونم بود معلوم

 .اومدی خوش من زندگیِ به-

 :وگفتم کردم پاک اشکمو

 .دارم دوستت خدا بزرگیِ اندازه.حدنداره که زیاد انقدر...کامیار دارم دوستت-

 ردهک بغض انقدر بخاطرچی نمیدونم...میداد گلوموفشار بدی بغض...بوسید وآروم دستموگرفت

 کمی خوردن با و برداشتم رو بود میز روی که آبی لیوان...نیست ناراحتی از که میدونستم اما! بودم

 رو شام همیشه از اشتهاتر با...ورفت چید میز روی آوردو رو شام گارسون...دادم فرو آب؛بغضمو

 نزدیکای ساعت...شدیم ماشین سوار و رفتیم ماشین سمت...شدیم سرمیزبلند از و خوردم

 یوم میده جوابشو گالره که میدونستم چون نداشتم بهرنگ بابت از نگرانی بودوهیچ شب11

 میکردم اهنگ رهگذرها به داشتم...بودیم افتاده گیر دیگه ماشینهای بین ترافیک بخاطر...پیچونتش

 :کامیارگفتم به رو...خورد میزد؛ گیتار بودوداشت نشسته رو پیاده تو که مرد یه به چشمم که

 .بشیم پیاده کن پارک ماشینو عشقم-

 چرا؟-

 .خودت میفهمی-

 .پیداکنم پارک واسه خالی جای بریم جلوتر یکم صبرکن پس باشه-

 .باشه-
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 پیدا الیخ پارک جایِ یه رفتیم جلوتر که کمی...دادم لبخند با جوابشو...فشرد دستمو کردو نگاه بهم

 نهمو وسمت کشیدم دستشو شدیم پیاده ماشین از وقتی...کرد پارک رو ماشین سریع و کرد

 :پرسید تعجب با...مردبردمش

 بیایم؟ تا داشتی اصرار این بخاطر پس-

 .درمیارن پول باهنرشون اونا.جالبه خیلی واسم آدما اینجور زندگی!کامیار-

 :کردوگفت نگاه بهم

 دربیارم؟ پول باهنرم منم میخوای-

 چی؟ یعنی: گفتم و کردم نگاه بهش باتعجب

 :بردوگفت ای گوشه منو

 .کن تماشا وایساو همینجا-

 مَرده که گفت چیزی گوشش ودم رفت مرد اون سمت که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 پاش روی رو گیتار و نشست کنارش کامیار...داد کامیار به رو کردوگیتارش قطع رو آهنگش

 :کردم وزمزمه خندیدم...کرد نگاه بهم و گذاشت

 !تو ای دیوونه-

 :خوندن به کرد شروع برنمیداشت ازم چشم درحالیکه کشیدو گیتار های سیم روی دستاشو

 سفر بری روز یه اگه-

 خبر بی پیشم ز بری-

 تنهامیشم باز دوباره-

 میشم غمها این اسیر-

 نباشه کاریش میگم دل به-

 دواشه تادردتو بذاره-

 دیاری اون به منو ببره-
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 منوتنهانذاری توش که-

 براش عشق با شد تموم که خوندنش...بودیم زده زل هم چشمای تو جدیت با اون و بالبخند من

 :وگفتم خندیدم...اومد دادوسمتم مَرده اون به رو گیتار که زدم دست

 !ای دیوونه تو-

 .میدم نشون رو هنرم گفتم که بهت...توام دیوونه-

 :گفتم باخنده

 !داشتی هم هنری چه خب-

 .تویی هنرم تنها چون آره: کشیدوگفت دست صورتم به

 :وگفتم دادم قورت رو ام خنده

 .کردی کشف رو عشق پول؛ بجای باهنرت تو-

 بودم؟ نکرده کشف قبال مگه-

 .میشه اضافه عشقت به داره لحظه به امالحظه. ..چرا-

 :بوسیدوگفت پیشونیمو

 .عاشقیتم این هالک من-

 !کامیار: وگفتم دستشوگرفتم

 !جونم-

 تازه...خوردمیشه اعصابم.ترافیکه...بریم ماشین با ندارم بزنیم؟دوست قدم-

 :دادم زدوادامه چشمکی

 .دونفرست هوای هوا؛-

 .باشه...قشنگه همچی باتو: کردوگفت ای خنده تک
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 از رعتس با داشتیم...رسیدیم اصلی خیابون به تا زدیم قدم رو توپیاده و روگرفتیم همدیگه دست

 تادکهایس جلوم کامیار...افتادم خیابون وسط که شکست کفشم پاشنه که میشدیم رد خیابون

 ردک بغلم کردو بلندم زمین روی از سریع...بشه وتصادف بزنه هردومون به ماشین یه بود نزدیک

 :وگفتم انداختم گردنش دور دستامو...رفت خیابون اونور به بدو وبدو

 .کفشام بخاطر شد من تقصیر همش...عشقم ببخش-

 و ددرآور پام از کفشموهم لنگه یکی اون احتیاط با و نشست پام جلوی...گذاشت زمینم روی آروم

 :گفتم...انداخت آب جوب داخل

 بیام؟ راه باچی حاال...رفت؟ انداختی چرا-

 :ایستادوگفت شد بلند

 .بخرم برات نو کفشای رفت یادم رفتیم خرید واسه که امروز که تقصیرمنه-

 .نیست اینطور...کامیار نه-

 اعتراض...افتاد راه و کرد بغلم و گذاشت زانوهام زیر دستشو یه و گردنم زیر دستشو یه دوباره

 :کردم

 .برم راه میتونم خودم!...خب میشی خسته!کامیار! إ-

 فرش خواممی...دنیا زده قلبم به نفرچاقو یه انگار بره توپات خاری تو وقتی باشی؛ پابرهنه تو وقتی-

 .بری راه آلوده زمین روی نذارم اما باشم پات زیر

 :وگفتم کردم نوازش صورتشو

 !میزنی حرف قشنگ توچقدر!...کامیار-

 :کردوگفت نگاهم اخم با

 .من مال...من ماله تو تمامِ بدونی اینو باید اما-

 .توئه به متعلق من وجودِ: گفتم اطمینان با
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 اساحس پام ساق روی دستی که چشاموبستم و دادم تکیه اش سینه به سرمو...نزد حرفی دیگه

 انگار و ایستاده خیابونی پسر تا سه روبروی کامیار که دیدم و کردم باز چشامو...کردم

 :پرسیدم تعجب با...میکرد نگاهشون داشت غلیظی اخم با کامیار...دارند قصددعواکردن

 چیه؟ موضوع کامیار-

 .نگو هیچی: زد داد

 سرپ سه اون کامیاربا دیدم که ایستادم ای گوشه...داد هُلم سمتی و گذاشت زمین روی منو سپس

 و زد ادد کامیار یدفعه...بود لفظی دعوای به بیشترشبیه بحثشون و میحرفه خودشون زبون به داره

 ره حاال...کامیار روسر ریختن هم دیگه دوتای...زدنش کتک به کرد شروع دادو هُل رو پسرا از یکی

 کنم ردو ازشون رو کامیار تا رفتم طرفشون وحشت با...میزدند کتک رو کامیار داشتن پسر تا سه

 ات زدم جیغ انقدر...گرفت درد دستم و خوردم دیوار به محکم دادکه هلم دیوار سمت یکیشون که

 هک کامیار ترس؛سمت از آلود اشک چشمایی با...کردند فرار ترس از پسرا اون و اومدن دونفر یکی

 :گفتم گریه با و نشستم؛دستشوگرفتم زمین روی کنارش...رفتم بود خون در غرق

 .کن باز چشاتو!...من عشقه-

 :زدم جیغ...نمیخوره تکون دیدم

 !کامیار!... کامیار-

 ددا مردا از یکی به رو...بودند ایستاده دورم گر نظاره مرد تا چند که کردم نگاه اطراف به ترس با

 :کشیدم

 .بیاد آمبوالنس بزن زنگ-

 :کشیدم داد بلندتر که کرد نگاهم تعجب با مرد

 .آمبوالنس بزن زنگ میگم!...فهمی نمی-

 النسآمبو شماره سریع و کشیدم بیرون دستیم کیف داخل از رو گوشیم...نمیفهمه زبونمو دیدم

 و فهمید منظورمو که گرفتم مردا از یکی طرف رو گوشی لرزید می دستم حالیکه در و روگرفتم

 :گفتم گریه با و گذاشتم کامیار دست روی سرمو...کرد پزشک درخواست

 .میشم دیوونه! میرم می تو بی من که نمیدونی تو من؟مگه نفسه شدی درگیر چرا آخه-
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 کاردبران روی رو کامیار...کردم بلند سرمو آمبوالنس آژیر صدای با که بود گذشته چقدر نمیدونم

 به نرسید تا...رفتیم درمانگاه به و شدم آمبوالنس سوار سریع...بردن آمبوالنس داخل و گذاشتن

 به من؛سریع های التماس با درمانگاه تو...سوخت می چشمام که کردم گریه انقدر درمانگاه

 بخش آرام بهش و بود؛بستن شکسته کمی که سرشو و کردن رسیدگی کامیار وضعیت

 نگاه گوشیم به...بود ندیده جدی آسیب و بود خوب حالش که شدم خوشحال خیلی...زدند

 و گرفتم تماس گالره با سریع...داشتم زیاد بهرنگ و گالره از رفته دست از های تماس...کردم

 :گفتم ناراحتی با...اومد درمانگاه به که گفتم بهش رو ماجرا

 .میشم دیوونه کامیار بدون من...بده حالم خیلی! گالره-

 :کردوگفت پاک اشکمو

 .میشه خوب اون باش آروم-

 ببرمش؟ کجا شد بیدار وقتی!کنم چیکار االن...االن-

 :وگفت گرفت سمتم درآورد؛ کلید دسته یه جیبش تو کرد دست

 .ایران میرم. نیستم هفته یه من...شماست باالدراختیار طبقه.منه خونه کلید این...بیا-

 چرا؟-

 .کنم درست کارامو میرم-

 :وگفتم گرفتم ازش رو کلیدها دسته

 .کردی بهمون بزرگی کمک تو...گالره مرسی-

 .ودمب فکراینجاهش نکن ازدواج بهرنگ با گفتم بهت که روزی اما میکنم خواهش: کردوگفت بغلم

 :گفتم باگریه

 .نمیکردم ازدواج باهاش کاش...پشیمونم...پشیمونم-

 :گفت جداشدسپس ازم و کشید آهی

 به...هنکن شک تا بده جوابشو زد زنگ بهت اگه...میمونی پیشم روز چند گفتم بهش.زد زنگ بهم-

 .نکنه شک اونم تا بزنه کتایون به سر یه بگو هم کامیار
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 :وگفتم کردم پاک اشکمو

 .باشه-

 :کردوگفت نوازش بازومو

 .بگیر بهرنگ از طالقتو زودتر هرچه ایران برگشتی وقتی!...میکنم بهت نصیحت یه-

 .فکرشم تو: وگفتم دادم تکون سرمو

 دوست که من پیشنهاد به و بود خواب هنوز کامیار...کردیم ماشین سوار رو گالره؛کامیار همراه

 به ارکامی با و رسوندم مسیری یه تا رو گالره...باشیم خودمون خونه تو میشه بیدار وقتی داشتم

 باال اونجا باریک های پله از و انداختم دوشم روی رو کامیار سنگین بدنِ...برگشتیم خونه

 هم وخودم کردم عوض لباسشو و خوابوندم تخت روی رو کامیار کردم باز رو اتاق درِ وقتی...رفتم

 با پسس کردم تزئین رو اتاق بود کمد تو که وسایلی ناگهانی؛با فکر یک با...کردم عوض لباسامو

 هنرسید بالشت به سرم که بودم خسته انقدر...نکنه شک تا زدم حرف و گرفتم تماس بهرنگ

 ...*برد خوابم

 و دادم بدنم به قوسی و کش...شدم بیدار و کردم باز میومدچشامو بیرون از که سروصدایی با

 از و پریدم پایین تخت از سریع...نیست تخت روی شدم متوجه که چرخوندم کامیار طرف سرمو

 یدند با که رفتم آشپزخونه به میومد؛سریع ظروف و ظرف صدای آشپزخونه از...رفتم بیرون اتاق

 :بردوگفت آشپزخونه بیرون منو و اومد طرفم دیدنم با...کشیدم راحتی نفس اونجا کامیار

 .میشه زخمی پات زمینه رو شیشه خورده شکوندم بشقاب...داخل نیا-

 :وگفتم دادم فشار و دستشوگرفتم و خندیدم

 !میکردی درست صبحونه برام داشتی نکردی؟حتما بیدارم چرا!...عزیزم-

 :زدوگفت لبخند

 .بشی غافلگیر میخواستم....دقیقا-

 دستمو که کشیدم زخمش روی دستمو نگرانی با...افتادم سرش زخم یاد یدفعه اما خندیدم

 :گفتم ناراحتی با...گرفت
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 ...تو بدون من نمیدونی تو مگه!کردی دعوا چرا دیشب!کامیار-

 هک نخونه چشام از رو درموندگی تا انداختم زیر سرمو...بگم حرفمو ادامه نتونستم بغض بخاطر

 :گفت آروم...زد زل چشمام تو و گرفت باال چونمو

 چی؟ من بدونِ تو-

 ...من...من-

 .بدونم میخوام!... بگودنیا-

 زمزمه آروم...چکید چشمم گوشه از اشک قطره ویه شکست بغضم مشکیش چشمای دیدن با

 :کردم

 .میشم دیوونه...تو بدون من-

 :گفتم گریه با و زدم چنگ پیراهنش به...افتادم گریه به بغلش تو کشیدو آغوشم تو محکم

 یه نمیتونم حتی...همیشه تا بمون برام میدم قسمِت عشقمون به تورو...میکنم خواهش کامیار-

 .کنم فکر بودن تو بی به لحظه

 :کردوگفت نوازش موهامو

 .باش آروم...من دنیای باشه-

 :زدوگفت زل چشمام به شدو جدا ازم سپس

 .زمان همین تو...مکان همین تو...همینجا-

 :داد ادامه و گذاشت قلبش روی دستشو

 .شده حک روش تو اسم که قلب همین به-

 .تنیس توش کسی من جز دارم اطمینان که قلب همین به: داد ادامه و گذاشت قلبم روی دستشو

 :گرفت دستش تو دستامو تا دو

 .ای گهدی کس نه توبمونم برای ابد تا که میخورم قسم عاشقمون دستای همین به و عشقمون به-

 :وگفتم بوسیدم دستاشو
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 ...که میخورم قسم منم-

 :کردوگفت قطع حرفمو

 .هستی هم بهرنگ مال.نیستی من به متعلق کامال هنوز تو...نخور قسم...نه-

 .میگیرم طالق ازش: گفتم سریع

 .باشه دروغ قسممون نمیخوام چون...بخور قسم گرفتی طالق هروقت پس-

 .باشه: وگفتم دادم تکون سرمو

 :وگفت گرفت دستمو

 !من کدبانوی کن درست صبحونه واسم بریم بیا خب-

 دم هک رو چایی سپس کردیم جمع هارو شیشه خرده همه اول کامیار کمک با...رفتیم آشپزخونه به

 مه کنار صندلی روی...گذاشتیم میز روی مربا و کره پنیرو همراه ریختیم فنجون تو بود اومده

 تو تگرف می لقمه اون میذاشتم دهنش تو گرفتم می لقمه من...شدیم خوردن ومشغول نشستیم

 بجای کنارش...چشیدم می رو زندگی و عشق واقعی طعم داشتم واقعا...میذاشت دهنم

 گاهن بود چایی نوشیدن حال در که کامیار به داشتم...کشیدم می نفس رو اکسیژن؛خوشبختی

 ضربه ات چند...افتاد سرفه به و پرید گلوش تو چایی دیدنم با برگردوندو طرفم سرشو که میکردم

 :گفت فورا...اومد بند اش سرفه که زدم کمرش به محکم

 .کردم هول... میکردی؟ نگام اونطوری چرا-

 .داری دیدن آخه: وگفتم خندیدم

 :گفتمو زدم پس دستشو که برد دهنم طرف رو لقمه...شد گرفتن لقمه مشغول دوباره و کشید لپمو

 .شدم سیر...نمیخورم-

 من؟ دستِ از حتی-

 :گفتم پُر دهن با و قاپیدم دستش از رو لقمه و بردم جلو دهنمو

 .تو بخاطر فقط آخری این-
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 :پرسیدم و دادم قورت رو لقمه...زد لبخند

 کردن؟ چیکارت مگه...شدی؟ درگیر پسرا اون با چرا راستی-

 :کردوگفت نگاه بهم اخم با

 .کردند درازی دست تو به-

 ای؟ درازی دست چه: پرسیدم تعجب با

 .زد دست یکیشون بود لخت که پاهات به-

 .پاموگرفت یکی کردم حس منم:گفتم دلم تو و کشیدم پام به دستمو

 :وگفتم پریدم ازجام کامیار داد با

 میزنی؟ داد چرا خبره؟ چه-

 .گفتم چی نشنیدی بودی فکر تو-

 گفتی؟ چی مگه-

 پسراست؟ اون کار... شده؟ کبود دستت چرا میگم-

 :گفتم آروم و کشیدم ام شده کبود بازوی به دستمو

 .نیست مهم ولی...آره-

 :گفت عصبانیت و اخم با

 !کردن دراز زبون ما واسه اومدن ای دره جهنم کدوم از نیست معلوم خانمانا نیست؟بی مهم چرا-

 :وگفتم گرفتم دستشو

 رتس بالیی خیابونی درگیری بخاطر ندارم دوست آوردن؟دیگه روزت به چه ببین!بیخیال کامیار-

 .بیاد آمبوالنس تا شدم زنده و مُردم بار هزار دیشب...بیاد

 :کشیدوگفت موهام روی دستشو

 .برات بمیرم من-
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 .نفسم خدانکنه-

 زانوهام و گردنم دور دستاشو و برد عقب صورتشو گذشت که یکم......آورد سمتم صورتشو

 اهمنگ...ببنده رو در تا برگشت و گذاشت تخت روی منو...برد خواب اتاق به کردو بلندم و گذاشت

 ختت روی کنارم کامیار که برداشتم رو جعبه...بود؛خورد بند گردن جعبه روش که تخت میزِکنار به

 ردمک بهش پشتمو...درآورد ازش رو بند گردن و گرفت دستم از...گرفتم طرفش رو جعبه...نشست

 ودب خودم اسم که بند گردن پالک به دستمو...بست قفلشو و انداخت گردنم تو رو بند گردن که

 اغد...بوسید رو ام گونه که چرخوندم طرفش سرمو...زد بوسه رو گردنم پشت کامیار که کشیدم

 دستش خودمو و بستم چشمامو...خوندیم هم چشمای تو رو خواستن...بود شده داغ...شدم

 باهاش رو دنیا لذت بهترین و داد بهم رو عاشقی و زنانگی حسِ اولین کامیار با بودن...سپردم

 تجربه رو عشق واقعی طعم هم با هردو و دیدم هارو حس همین هم اون تو متقابال و چشیدم

 یرویای و خواستنی عمری اندازه واسم اش لحظه هر که بود قشنگ برام اون با بودن انقدر...کردیم

 از این...میشد شدیدتر خواستنمون و بیشتر تشنگی این هم بودن با و بودیم هم تشنه هردو...بود

 بهترین و ها خاطره بهترین...بود تر رمانتیک ترو واقعی هم فکروخیال یه یا و شیرین خوابِ یه

 ....شد ثبت تخت اون روی و اتاق اون تو هامون دقیقه

**** 

 کثافت-

 روبروم کتایون...شد گشاد چشمام و پرید ام کله از برق زد صورتم به بهرنگ که ای سیلی با

 ویر دستمو...رفت اتاق به و باال ها پله از بهرنگ...میکرد نگاه بهم تعجب با داشت و بود ایستاده

 وقتاون چون ببینه رو ای صحنه همچین تا نبود اینجا کامیار که بودم خوشحال...کشیدم صورتم

 به و باال ها پله از و برداشتم زمین روی از رو کیفم...بودم هم عصبانی اما رفتیم می لو صددرصد

 کردو پرت طرفم کمد داخل از رو وچمدونم رفت کمد سمت اتاق داخل دیدنم با بهرنگ...رفتم اتاق

 :گفت عصبانیت با

 .رو کوفتی عسلِ ماه این نخواستم...وسایلتو کن جمع-

!... همینه!... آره...چپوندم چمدون وداخل کردم مچاله رو لباسام تمام و رفتم کمد سمت حرف بی

 آزادی روز؛روزِ اون...بشم خالص و بگیرم ازش طالقمو تا برگردیم زودتر که همینه منم خواسته

 خوابم که کشیدم ساده؛دراز گرفتنه دوش یه از بعد...رفتم حموم به و برداشتم رو ام حوله...منه
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 بانیتعص با...میکرد صدام مرتبا بودو ایستاده خدمتکار روبروم...شدم بیدار دستی تکون با...برد

 :گفتم

 چیه؟-

 .منتظرتونند شام سرمیز برادرشون و دخترشون و آقا.شید بیدار لطفا خانوم-

 وشیدمپ تاپم روی دار دکمه بلیز یه و بستم سرم باالی موهامو...اومدم پایین تخت از و کردم پوفی

 منتظرم یزم رأس هم بهرنگ...بودند نشسته سرمیز کنارهم کتایون کامیارو...رفتم پایین سالن به و

 رجاشس حرف بی...کردم محلی بی بهش که کرد دراز دستشوطرفم بهرنگ سرمیزرفتم وقتی...بود

 ایونکت با صحبت مشغول میفتادکه کامیار به چشمم گاهی هراز...شدیم خوردن مشغول و نشست

 :گفت بهشون رو و شد عصبانی بهرنگ آخر...بود

 امشمونآر...بیاید بعد بزنید داریدبرید حرفی اگه.نمیزنند حرف که خوردن غذا موقع! ...دیگه بسته-

 .خورد بهم

 فتر کامیار وقتی...رفتند هم شدوهمراه بلند هم کامیار که شد بلند سرمیز از حرف بی کتایون

 :زد داد بهرنگ که بشم بلند سرمیز از خواستم...شد کور هم خوردن غذا واسه اشتهام

 .بشین-

 :گفت که نشستم سرجام دوباره

 کیه؟ نمیدادی؟گالره جواب گوشیتو بودی؟چرا کجا چندروز این-

 :وگفتم کردم نگاه بهش خشم با

 !نمیشناسی رو گالره تو یعنی...کیه؟؟؟ گالره-

 باشی؟ اون پیش باید توچرا...میشناسم خب:شدوگفت هول

 :گفتم حرص با

 .نداری من به نسبت حقی تو-

 .من ماله فقط و فقط...منی مال تو-:گفت حرص با

 .هیچی...نیستی هیچی من واسه باشی پادشاه همه واسه اگه بدون اینو-
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 فورا چیزی شکستن صدای با که میرفتم ها پله راه سمت داشتم و شدم بلند سرمیز از

 از جا همه و زمین روی بود برگردونده روش های بشقاب همراه رو میز شیشه بهرنگ...برگشتم

 :گفت داد با روبهم و کرد پرت طرفی و برداشت زمین روی از رو صندلی...بود پر شیشه خرده

 .صاحبشم من و میمونه من منه؛ماله مال که چیزی...منی مال فقط تو-

 از داسروص از هم اونا...اومدند پایین ها پله از سریع کتایون و کامیار که کردم نگاه بهش وحشت با

 :گفتم کتایون روبه...اومدند تماشا واسه کنجکاوی روی

 مالک که کنه ثابت همه به میخواد چون...چرا؟ میدونی.ریخته بهم رو اینجا ددیت!کتی ببین-

 .همچیزه

 :کردوگفت نگاه بهرنگ به تعجب با کتایون

 کاریه؟ چه این ددی-

 :اومدوگفت سمتم حرص با بهرنگ...میکرد نگاه بهم اخم با داشت که خورد کامیار به نگاهم

 .خودم پیش برمیگردی بری جا هر بدون اینو-

 تایونک وقتی...نشستم مبل روی و رفتم...رفت باال ها پله از شدو رد کنارم از تنه با که زدم پوزخند

 بمرت رو خونه و کنه جمع رو ها شیشه خرده تا اومد خدمتکار برگشتند اتاقاشون به هم کامیار و

 باال هب و رفتم باال ها پله از...داشتم تنفس واسه آزاد هوای به گرفت؛نیاز نفسم خونه اون تو...کنه

 هندزفری و گذاشتم آهنگ هام؛یه هندزفری همراه درآوردم جیبم از رو گوشیم...رفتم بوم پشت

 هنگآ به دادن گوش مشغول بوم باالپشت لبه و کشیدم عمیق نفس چندتا...زدم گوشم به رو هام

 یاد به و بستم چشمامو...برد طرف یه موهامو وزید که خنکی باد...شدم پام زیر شهر تماشای و

 :پیچید گوشم تو دلرباش و قشنگ صدای...افتادم کامیار

 سفر بری روز یه اگه-

 خبر بی پیشم ز بری-

 میشم تنها باز دوباره-

 میشم غمها اسیر-
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 زمزمه رو خوند برام خیابون تو شب اون کامیار که آهنگی اون و کردم قطع موبایلم از رو آهنگ

 :کردم

 نباشه کاریش میگم دل به-

 دواشه تو درد تا بذار-

 دیاری اون سوی به میرم-

 نذاری تنها منو توش که-

 ردهک بغلم پشت از...دیدم رو کامیار صورت که برگردوندم سرمو ترس با کمرم دور دستی حس با

 :وگفتم کشیدم راحتی بود؛نفس

 !نفهمیدم من که اومدی کِی-

 :بوسیدوگفت گونمو

 .میخوندی آهنگ قشنگت صدای با داشتی وقتی-

 مهزمز...دادم تکیه اش سینه به سرمو و گذاشتم بود پیچیده کمرم دور که دستاش روی دستمو

 :کردم

 !کامیار-

 !عشقم بگو-

 !دارم احساسی چه االن میدونی-

 حسی؟ چه-

 انگار...تنیس دنیا توی تو و من جز هیچکی باتوام وقتی میکنم حس...پشتیبانی و امنیت احساس-

 یستمن حاضر...واقعیت تو ولی توئیم و من مجنون و لیلی...تو و منم فقط...نمیکشه نفس هیچکی

 .بفروشم دنیا کل به رو حس این

 :گفت گوشم دم

 .منی مال تو بگم دنیا همه به میخوام...منه مال تو وجودِ میکنم احساس توام با وقتی منم-
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 !بگو خب-

 .من دنیای دیگه گفتم خب: گفت گوشم دم

 :وگفتم کشیدم عقب صورتمو...گرفت گاز گونمو که برگردوندم صورتش طرف صورتمو

 !نگفتی بهم تو ولی-

 رو؟ چی-

 !داری دوستم اینکه-

 :وگفت کاشت لبام روی کوتاهی بوسه

 .من پرنسسِ دارم دوستت-

 :وگفتم زدم لبخند

 .من مردِ دارم دوستت منم-

 ...بستم چشمامو و دادم تکیه اش سینه به سرمو و

*** 

 نمونبرگشت از هفته یک...شد معمولی خیلی همچیز...برگشتیم ایران به هواپیما با روز اون فردای

 دعوا باهم هرشب درصورتیکه خوبه بهرنگ و من رابطه میکردن تصور همه...گذشت می ایران به

 طوری...دمیش شدیدتر کامیار به نسبت عشقم بیشترو بهرنگ از نفرتم لحظه به لحظه...میکردیم

 ترسیدممی بدَم عادتهای همین از وقتا خیلی و گشتم می نمیدیدمش؛دنبالش خونه تو روز یه اگه که

 تمداش تصمیم و بود آور عذاب برام بهرنگ کنار کننده خسته زندگی این...ببره بویی کسی که

 و برگشته ترکیه به که دادوگفت ایمیل بهم گالره پیش چندروز...بشم خالص زودترازش هرچه

 اشتندد طراح به نیاز که تُرکی شرکت یه تو کار واسه منو و بگیرم رو طالقم زودتر تا کرد تشویقم

 بدون رو چیز هیچ...بشم دور کامیار از رفتن؛ با نمیخواستم چون کردم رد دعوتشو...کرد دعوت

 تدارک داشت بهرنگ و بود سالگیم 27 تولد دیگه روز سه...رو زندگی حتی نمیخواستم کامیار

 هم مثال و کرد؛میداد مالقات ترکیه تو رو عاملش مدیر که شرکت همون با قراردادش واسه جشن

 بهم خودشو اینکاراش با تا داشت سعی...میگرفت روز یک تو جشن اون با همزمان رو من تولد

 اشبه دعواهامون از فرار واسه حتی...میشد ازش بیشترم فرار باعث کاراش همین اما کنه نزدیک
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 نیاز فرن یه به و میکنه شبامست میدونستم...نباشیم هم با تخت تو تا خوابیدم می کارم اتاق تو

 ربخاط که لوپه پنه حال به دلم...بود شده عادی برام هم دیدناش سیما با و خیانتاش دیگه...داره

 خورده رقم اینطور هم اون سرنوشت و داره سرنوشتی هرکس...سوخت می شد نابود بهرنگ

 و استرس بودم؛از فکر تو بس از...افتاد روبروم ی شده سیاه برگه به نگاهم و کشیدم آهی...بود

 ستد...انداختم زمین روی و کردم مچاله رو برگه...کردم سیاه رو برگه کشیدن الگو بجای نگرانی

 :داد جواب بوق چهارمین با...گرفتم رو کامیار شماره و درآوردم کِشو داخل از رو گوشیم انداختم

 !کامیار الو-

 .میزنیم حرف باهم بعدا...جائیم من-

 پرتش مبل روی عصبانیت از و شدم خیره دستم تو گوشیِ به واج و هاج...کرد قطع رو تماس و

 ...کردم

** 

 تخت روی پیراهنم به نگاهم...کردم خشک سشوار با موهامو دراومدم حموم از اینکه از بعد

 میمتص...عقدمون واسه بود خریده ترکیه از واسم کامیار که رنگ ای نقره کوتاه پیراهن یه...افتاد

 لکاموپ پشت داشتم...شدم آرایش ومشغول برداشتم رو آرایشم لوازم...بپوشمش امشب تا داشتم

 :بلندگفتم...خورد در به ای تقه که میکشیدم چشم خط

 .سارا تو بیا-

 :وگفتم کردم نگاه شیشه به باتعجب...اومدند داخل بزرگ آکواریوم شیشه یه با فرزانه و سارا

 چیه؟ دیگه این-

 :گفت سارا

 .پایَشومیارن هم کارگرها االن...خریدن ماهی آکواریوم آقاواستون.تولدشماست هدیه-

 .سرش تو بخوره کادو:گفتم زیرلب

 بیرون اتاق از آرایشم لوازم همراه برداشتم تخت روی از رو پیراهنم عصبانیت با سپس

 ستانهآ در شلوار و کت با کامیار شدو باز کامیار اتاق در که رفتم می کارم اتاق سمت داشتم...رفتم

 با داشت اونم...بردارم ازش چشم نمیتونستم که بود شده تیپ خوش انقدر...شد ظاهر در ی
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 ویر دستمو...رفتم کارم اتاق به وسریع دزدیدم کتایون؛نگاهمو اومدن با...میکرد نگاه بهم تعجب

 :کردم زمزمه و گذاشتم میزد تندتند که قلبم

 !خیلیه نکنی دیوونم-

 تنم رو وپیراهن درآوردم رو ام حوله بود نشسته ام چهره به خوب که آرایشم شدن تموم از بعد

 ینپای سالن از موزیک صدای و سروصدا...پوشیدم روهم ایم نقره کفشای و تنگ ساپورت...کردم

 از پسس ریختم دورم و کردم فر بیگودی با موهامو سریع...اومدن مهمونا بیشتر بود معلوم و میومد

 مونایجمع؛مه بین در و بود بیشتر شناختم می که اونایی به نسبت مهمونا تعداد...شدم خارج اتاق

 و اومدن طرفم تک تک رفتم پایین سالن به ها پله از وقتی...داشتند حضور هم بهرنگ خارجی

 و تدستموگرف...اومد سمتم بهرنگ شد تر خلوت سرم کمی اینکه از بعد...گفتن تبریک رو تولدم

 :گفت

 .خانومم مبارک تولدت-

 با مهه...برد بود سالن گوشه که طبقه سه کیک سمت ومنو کشید دستمو...زدم کمرنگی لبخند

 میکردم نگاه هرچی اما کردم نگاه جمعیت به و زدم لبخند...اومدن کیک دور و زدند دست هیجان

 هرنگب که برم دنبالش میخواستم... میخواست اونو حضورِ دلم...نمیدیدم جمعیت بین رو کامیار

 ههم جمعیت...کرد روشنشون فندک با و گذاشت کیک روی رو ها شمع...شد مانع و گرفت دستمو

 :گفتم دلم بکنم؛تو آرزو یه افتاد دلم به که کنم فوت رو ها شمع خواستم...میزدند دست

 .اونه داشتنه فقط آرزوم!کامیار-

 قرار دیدَم معرض تو که چیزی اولین...کردم باز چشمامو وآروم کردم فوت رو ها شمع سپس

 بود؛خواستن غم چشماش تو...میکردیم نگاه بهم داشتیم...بود روبروم کامیار حضور گرفت

 ارکن بهرنگ...من؛عشق چشمای تو و...بود نگفته حرفه تا هزار چشماش تو...بود بود؛نتونستن

 :گفت گوشم

 .کن باز کادوهاتو عزیزم-

 :گفتم آروم...میکرد نگاهم مشکوکیت با داشت که برگردوندم بهرنگ روموطرف

 :دادم ادامه طعنه با و...رفتن مهمونا که وقتی واسه بذار-

 .زیرقراردادن امضای منتظر اونا...نذار منتظر خارجیتو مهمونای
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 کارم اتاق به سپس و باال سالن به و شکافتم رو جمعیت...برگردوند کردوروشو شدیدی اخم

 :وگفتم کشیدم عمیقی آه...زدم زل پشتی حیاط مناظر به و رفتم پنجره پشت...رفتم

 نزدیکه؟ هم به دالمون انقدر که وقتی بسوزیم همدیگه تبِ تو باید هردوتامون چرا-

 :اومد سرم پشت از کامیار صدای

 .نشده مشترک زندگیمون هنوز چون-

 امپ سرتا به نگاهی...اومد طرفم و بست سرش پشت از رو اتاق درِ که برگشتم سمتش تعجب با

 :کردوگفت

 .پرنسس شدی خوشگل چقدر-

 :گفتم ناراحتی با

 شدی؟ سرد باهام برگشتیم وقتی از چرا کامیار-

 :وگفت گرفت دستامو

 .میشه عوض داره همچیز دنیا-

 نه؟ مگه...نمیشیم عوض که تو منو...بشه عوض بذار خب-

 !!!کامیار نه مگه: تردیدگفتم با...انداخت سرشوپایین

 .نمیدونم: کشیدوگفت آه...کرد بلند سرشو

 شده؟ چی بگو بهم...میکنی نگرانم داری کامیار-

 .هیچی...هیچی-

 هیچی؟؟؟ پس-

 :دادوگفت فشارم بغلش تو محکم...بوسیدم چونشو زیر و رفتم بغلش تو...نداد جوابی

 .دارم دوستت-

 .همینطور منم: وگفتم زدم زل چشماش تو کردم بلند سرمو
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 داغش و شدم داغ...شدیم هم بوسیدن مشغول و گذاشتم لباش روی لبامو سپس

 تنش از و بردم کتِش سمت دستمو بوسیدن حینِ همین واسه...خواست منو و خواستمش...کردم

 و کرد باز رو پیراهنم زیپ حرکت یه تو...گردوند بَرَم سریع و کشید عقب صورتشو...درآوردم

 گههمدی خواستنه در قبل از شدیدتر و سپردم دستش خودمو لحظه اون تو...افتاد تنم از پیراهنم

 ...شدیم غرق

** 

 آرامش لحظه اون انقدر...بودم گذاشته اش سینه روی سرمو و بودم کشیده دراز زمین روی کنارش

 نفسهامون صدای فقط...کنم خراب رو لحظه اون هم زدن حرف با حتی نداشتم دوست که داشتم

 :گفت گذشت که کمی...بود پیچیده اتاق تو که بود

 !دنیا-

 !جونم: گفتم آروم

 جبتع با...کرد تنش شلوارشو و رفت شلوارش شدسمت بلند...بلندکرد اش سینه روی از سرمو

 : پرسیدم

 بری؟ خوای می-

 :وگفت گرفت سمتم و درآورد پاکت یه شلوارش جیب تو کرد دست

 .توئه واسه این-

 :وگفتم زدم لبخند

 تولدمه؟ کادوئه-

 :گفت و گرفت دستمو که کنم بازش خواستم و گرفتم ازش رو پاکت...داد تکون سرشو

 :گفت که کردم تعجب...نکن بازش-

 .بدونی بعد هفته یک میخوام که مهمه موضوعه یه این

 موضوعی؟ چه: گفتم بانگرانی

 .فهمی می دیگه هفته یک-
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 یخیل...شد خارج اتاق از حرف بی و کرد تنش و برداشت زمین روی از رو بلیزش شد بلند سپس

 تنم ور پیراهنم...بزنم کامیار به قولم زیر نمیتونستم اما کنم باز رو پاکت زودتر خواست می دلم

 میخکوبم سیما صدای که برم ها پله سمت خواستم...شدم خارج ازاتاق و ساپورتم همراه کردم

 :وگفتم کرد؛ایستادم

 مرگته؟ چه-

 :گفت پوزخند با اومد؛ طرفم

 .بدم بهرنگ به فیلمو این دیِ سی دارم دوس خیلی-

 میگی؟ چی: گفتم باعصبانیت

 :وگفت گرفت طرفم رو بود دستش که دوربینی

 .ببین خودت-

 اتاق داخل رو کامیار خودمو فیلم ناباوری کمال در که زدم روplay دکمه و گرفتم ازش رو دوربین

 فیلم ازمون در الی از نبوده حواسمون ما که وقتی...دیدم رو بود پیش ساعت یک واسه که

 :تهدیدگفت کشیدوبا دستم از رو دوربین...لرزیدن به کرد شروع دستام...گرفته

 .دادمن نشون بهرنگ به فیلمو این تا برو خونه این از بگیرو طالقتو...کنم معامله باهات میخوام-

 .فکرشم تو خودم...نبود تو گفتنِ به نیاز: گفتم حرص با

 خدافظی امهمون کِی نفهمیدم که بودم فکر تو انقدر...برگشتم مهمونا پیش و پایین ها پله از سپس

 وجهت اتاق تو که چیزی...اتاق به رفتم بهرنگ همراه سپس دیدم رو خالی سالن فقط!رفتند و کردن

 :پرسیدم بهرنگ به رو...بود بزرگ های ماهی با آکواریوم میکرد جلب رو آدم

 خریدی؟ آکواریوم کادوم واسه چرا-

 :درآوردوگفت رو اش جلیقه

 .عزیزم میاد خوشت که میدونستم چون-

 !عزیزم: گفت و گرفت اومد؛چونمو سمتم سپس
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 تحمل دیگه...رفتم کارم اتاق به بهش توجه بی و برداشتم رو خوابم لباس و زدم پس دستشو

 هب ناگهانی فکرِ یک با...بدم غیابی طالق درخواست داشتم تصمیم...نداشتم کردن بازی نقش

 :نوشتم و فرستادم ایمیل گالره

 اون دعوت کارهم واسه...اونجا بیام کامیار با میخوام کن؛ رزرو بلیط برام دیگه هفته دو واسه-

 .میکنم قبول شرکتو

 کامیار هک میدونستم...کنم شروع ترکیه تو کامیار با رو جدیدم زندگی طالق از بعد تا داشتم تصمیم

 راحت خیالِ با پس...کنیم فرار باهم تا کنه رها ایران تو رو همچیزش تا حاضره بخاطرم هم

 ...خوابیدم

** 

 سالن هب ها پله از داشتم وقتی...برم وکیل یه پیش تا شدم آماده فورا  شدم بیدار خواب از که صبح

 اما برم زسرمی تا زد صدام سارا...نبود کامیار اما سرمیزند کتایون و بهرنگ که دیدم میرفتم پایین

 راجب خوب وکیلِ یه با اینکه از بعد...شدم ماشین وسوار خارج بزرگ درِ از همشون به توجه بی

 به غیابیم طالق درخواست رفتیم ترکیه به کامیار با هروقت که شد زدم؛قرار حرف طرفه یک طالق

 هب و کرده خدافظی وکیلم کارها؛از کردن هماهنگ از بعد...بفهمه رو همچیز اونموقع و برسه بهرنگ

 :دوگفتاوم سمتم دیدنم با...بود نشسته مبل روی تنها کتایون پایین؛ سالنِ تو...برگشتم خونه

 !ویدا-

 !بله: گفتم و ایستادم

 اون.نکن اذیت رو ددیم انقدر لطفا...دارید رو همدیگه فقط وددی تو بعد به این از.برم قراره من-

 .مهمه انقدر واسش زن یه بینم می باره اولین این داره دوستت

 وقتی...فتتمگر سریع کتایون که بیفتم بود نزدیک و رفت گیج سرم یدفعه که بدم جوابشو خواستم

 :گفتم و ایستادم صاف شد خوب ام سرگیجه

 .شد تاریک جا همه شد؟یهو چِم نمیدونم-

 .کردی ضعف...بیرون رفتی خونه از خوردن صبحونه بدون که اینه بخاطر-

 .باال میرم من-
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 هب چشمم...انداختم تخت روی وخودمو درآوردم رو مانتوم و شال...برگشتم اتاقم به و باال ها پله از

 نگبهر و شد باز اتاق در که میکردم فکر کامیار به داشتم...افتاد توش بزرگ های ماهی و آکواریوم

 :گفت و گرفت بازومو که برم بیرون اتاق از خواستم و اومدم پایین تخت از...اومد داخل

 افتاده؟ اتفاقی شده؟چه چی ویدا؟ چته تو-

 .شدم خسته نمیکنی؟ازت ولم چرا چته؟ تو: زدم داد

 :گفت باحرص دادو فشار بازومو

 .هستی کوفتی زندگی این اسیر ابد تا که بدونی اینو باید-

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از بازومو

 .باشم اسیر نمیخوام-

 رو هام ایمیل و رفتم تاپم لب سراغ همه از اول...رفتم کارم اتاق به و خارج اتاق از سریع سپس

 :داشتم گالره از ایمیل یه...کردم چک

 یریبگ دائم اقامت میتونی بشه جور کارت اگه میکنم صحبت راجبت شرکت عامل مدیر با امروز-

 .میکنم رزرو بلیط واست بعد

 :دادم جواب بهش سریع

 .بشم خارج ایران از سریعتر هرچه میخوام فقط...میگیرم اونجا میام رو اقامت-

 اسار که بود گذشته چقدر نمیدونم...گذاشتم میز روی سرمو و کردم خاموش رو تاپ لب سپس

 التح خورد دماغم به غذا بوی که همین اما رفتم پایین سالن به شدم بلند...اومد سراغم نهار واسه

 ...دویدم دستشویی سمت سریع و داد دست بهم تهوع

 هم خفگی و نفس تنگی احساس...بخورم غذا نمیتونستم هم داشتم سرگیجه هم که بود چندروز

 اومدن و آزمایش دادنِ و آزمایشگاه به رفتن با میشدم؛ نگران داشتم دیگه...داشتم زیاد

 چند نای و بود اش هفته چند جنین...بودم حامله من...شد یقین به تبدیل داشتم که جوابش؛شکی

 شده قرار بی وخیلی بود افتاده شور بدجور دلم...کامیار با عقد شبِ اون به گردوند برمی منو هفته

 ستمنمیدون طرف یه از نمیشد جاری طالق صیغه بودن حامله با اما بگیرم طالق میخواستم...بودم

 بیگاه و گاه تهدیدهای میکرد اذیتم بیشتر که چیزی!...نه یا بذارم درمیون کامیار با رو قضیه این
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 با...داد نشون خودم به شب همون و گرفت ازمون شب همون که بود کذایی فیلم اون و سیما

 دهش اضافه زندگیم بد اتفاقات به هم کامیار سردیِ و روحیم بد وضعِ داشتیم؛ دعوا هرشب بهرنگ

 پدر داره که بدونه تا بود حقش اون و بود هم کامیار بچه این...گرفتم تصمیممو باالخره...بود

 ویر پاکت به توجهم...نبود اتاقش تو اما شدم اتاقش وارد قایمکی و زدم دریا به دلمو پس...میشه

 و اسم و بود کانادا به رفت بلیط...ریخت دلم یدفعه...کردم بازش و برداشتم رو پاکت...افتاد میزش

 دچار و گرفت شدت قلبم ضربان...بود دیگه روز2 واسه تاریخش بودو نوشته روش رو کامیار فامیل

 دیگه هفته یک که وگفت داد بهم کامیار شب اون که ای نامه پاکت اون یاد...شدم نفس تنگی

 هک افتاد یادم اما...درآوردم کِشو داخل از رو پاکت و رفتم کارم اتاق به سریع...کنم؛افتادم بازش

 و کردم باز رو پاکت سریع و گذاشتم پام زیر رو قولم...دادم قول من و نشده هفته یک هنوز

 :خوندم

 زنه هی نظرم به دیدمت وقتی که بدونی میخوام اما کنم شروع حرفامو کجا از نمیدونم...دنیا سالم-

 بش اون اینکه تا نشستی دلم به شدم آشنا کم کم باهات وقتی اما اومدی پرست پول بوالهوسِ

 ات داشتم دوست که بود شب بهرنگ؛همون با عروسیت شب اما نمیشه باورت...رقصیدی باهام

 و امتشناسن تو اسمم که میدونم اما میرم من...نیستی االنم نبودی من مال تو اما باشمت داشته

 به میخوامن...بگیری طالقتو تا میدم نامه وکالت بهت بمونه قلبت تو فقط اسمم دارم دوست...قلبته

 تصمیمم این باعث که افتاده اتفاقاتی یه و دیدم چیزیایی یه اما کنی شک ای ذره عشقم

 .کامیار...زندگیمی عشق آخرین و اولین تو چون یادتم به باشم که هرجا بدون اینو...شده

 بغلم تو رو نامه و کردم پاره حرص با رو نامه وکالت...بود نامه کنار هم شده امضا نامه وکالت یه

 و کردم پاک اشکامو مجبوری داد دست بهم تهوع حالت وقتی...کردم گریه دل ته از و گرفتم

 روی...رفتم پایین سالن به و شُستم صورتمو شدم آروم که یکم...بردم هجوم دستشویی سمت

 :پرسیدم...اومد سمتم سریع که زدم صدا رو سارا...بود کوچیک کیک یه میز

 کیه؟ واسه کیک این-

 .کامیار آقا تولد واسه-

 .مرداده ۰1 یعنی فردا تولدش که کامیار-

 .بگیریم کوچیک جشن امشب واسشون تا دادن دستور آقا-

 .برو تو باشه-
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 هک رفتم باال سالن به رفت سارا اینکه از بعد...بودم کرده بغض بدجور و بود خورد اعصابم واقعا

 ماخ با و ایستاد دیدنم با...اومد بیرون اتاقش داخل از کامیار و شد باز کامیار اتاق در موقع همون

 بودیم ایستاده هم مقابل سه هر...اومد بیرون هم بهرنگ و شد باز هم اتاقم در یدفعه...زد زل بهم

 باالخره...وکامیار من از بهرنگ و من از کامیار...کامیار از من...بودیم ناراحت و عصبانی هرسه و

 :گفت و گرفت اومد؛دستمو سمتم بهرنگ

 .پایین بریم-

 آغاز ور جشن کتایون؛مثال اومدن با...رفتیم پایین سالن به بهرنگ همراه و دزدیدم کامیار از نگاهمو

 بهش و داد خودش خودمو طرف از کادو یه کادوها؛بهرنگ دادنه موقع...بُریدند رو کیک و کردند

 کنم تحمل رو نفره5 ی مسخره جمعِ اون نمیتونستم دیگه حوصلگیم بی بخاطر...گفت تبریک

 که رمب اتاقم به خواستم...رفتم باال سالن به و نیست خوب حالم که گفتم بهرنگ به همین واسه

 وب و بردم فرو بالشتش تو کشیدم؛سرمو دراز تختش روی...رفتم کامیار اتاق به و نتونستم

 تشبالش روی و نشست چشمام به اشک دوباره رفتنش یادآوری با...میداد رو کامیار بوی...کشیدم

 در پشت از رو کتایون و کامیار صدای که میشد خواب گرمِ کم کم چشمام داشت...کردم گریه

 :ومدمی اتاق داخل از صداشون حاال...شدم قایم اتاقش حموم تو رفتم و شدم بلند سریع...شنیدم

 ریختست؟ بهم چرا بوده؟تختت اتاقت تو کسی!کامی: کتایون

 .بودم کشیده دراز روش خودم...نه: کامیار

 آماده واسش خودتو.داریم پرواز شب نصف شنبه یک واسه نره یادت پس کامی!...آهان: کتایون

 .کن

 :بلندگفت کامیار

 .موند یادم...گفتی دیگه نه-

 !میزنی داد چرا...کامی خب: کتایون

 من رفتنش بعد تا میخواست!...بمونه اونجا دائمی و کانادا بره کتایون با خواست می کامیار پس

 نمی دیگه میکردم حس واقعا...نرسه بهش دستم دیگه تا بخونم و کنم باز رو نامه اون

 اشتد و بود بهم پشتش...شدم اتاقش وارد حموم از اتاقش؛سریع از کتایون رفتن با...شناسمش

 :گفتم وباعصبانیت ایستادم رفتم روبروش...درمیاورد رو لباسش
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 چرا؟؟؟-

 چی؟؟ چرا: پرسید تعجب با

 :زدم داد

 ...دیگه روز 2فروختی؟ چی به رو عشقمون-

 دیوار برد؛به دیوار سمت منو...بگم رو حرفم ادامه نذاشت و گذاشت دهنم روی دستشو سریع

 :گفتم گریه با و گرفت ام گریه...برداشت دهنم روی از دستشو آروم و چسبوند

 بری؟ میخوای چرا.بمونی پیشم ابد تا که عشقمون به خوردی قسم تو!کامیار-

 :کشیدوگفت موهاش تو دستی کالفه

 .بزنم حرف منم بده مهلت-

 :گفتم باگریه

 .برم زندگیت از خودم تا بگو نداری دوستم دیگه بگی؟اگه میخوای چی-

 .نکن گریه دنیا-

 .میشم دیوونه دارم...نمیتونم-

 .بزنیم حرف تا باش آروم: کردوگفت بغلم

 :گفتم و جداشدم ازش شدم تر آروم که کمی بغلش تو

 .بگو بهم-

 :کردوگفت نگاه بهم

 .باشیم باهم نمیتونیم دیگه تو و من دنیا-

 چرا؟-

 .داره دوستت چون نمیده طالقت وجه هیچ به اون.داره خبر رابطمون از بهرنگ چون-

 !چطوری اما...اما! میدونه...چی؟؟: گفتم ترس با
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 .نمیدونم: گفت کالفه

 من...داده نشونش حتما.گرفت فیلم ازمون اونشب اون...اون.سیماست کار حتما...فهمیدم آهان-

 .اینجا بیارم رو سیما میرم

 :گفت و گرفت بازومو

 تهدید طفق میده بهرنگ به که نگفت اما داد نشون منم به فیلمو اون.نیست سیما کار!...کن صبر-

 .کرد

 کیه؟ کار پس-

 ررض به ممکنه موندنم اینجا نرم کتایون با اگه گفت بهم بهرنگ فقط.نیست مهم...نمیدونم-

 .باشه هردومون

 کرد؟ تهدیدت اون! کامیار چی یعنی: گفتم ترس با

 :گفت و گذاشت صورتم دوطرف دستاشو

 .برمیگردم روز یه اما میرم من. نترس تو دنیا-

 :وگفتم کردم بغض دوباره

 .میریم باهم.نمیتونم تو بدون.نمیتونم...کامیار نه-

 چی؟؟؟: گفت بلند

 گالره اونجا هم میکنیم کار هم...دادن کار پیشنهاد بهم اونجا.ترکیه میریم...بریم باهم بیا-

 .کنیم شروع جدید زندگی یه اونجا میتونیم...هست

 .باشیم باهم نمیتونیم اصال دیگه میگم؟ما چی نمیفهمی دنیا-

 تخت روی و کرد بغلم سریع کامیار که میفتادم زمین روی داشتم و رفت گیج سرم یدفعه

 :وگفتم دستشوگرفتم...گذاشتتم

 .بری نمیتونی تو...نرو!کامیار-

 :کردوگفت نوازش دستمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

251 

 

 .کردی ضعف تو...باش آروم-

 .ام حامله...من...نکردم ضعف...کامیار نه-

 :وگفتم گذاشتم شکمم روی دستشو سپس

 .هفتشه سه تازه.توئه بچه این-

 :گفت و برداشت شکمم روی از دستشو...میکرد نگاه شکمم به ناباوری با داشت...کردم نگاه بهش

 .غیرممکنه این-

 :وگفتم برداشتم میز روی از رو بلیط و رفتم میزش سمت شدم بلند

 همو هیچوقت دیگه و میری کتایون با یا میای بچت و من با یا! داری انتخاب یه فقط!کامیار-

 کدومش؟...نمیبینیم

 بلیط رکتح یه با!بگیره تصمیمی چه دونست نمی کرد؛انگار نگاه دستم تو بلیط به وناباوری اخم با

 :وگفتم کردم پاره رو

 .مسئولی چون بمونی بچت و من با باید حاال-

 یجیگ با...سوخت صورتم طرف یه یدفعه ولی بشه خوشحال داشتم انتظار...اومد سمتم شد بلند

 :گفت که گذاشتم صورتم روی دست

 .بهرنگه ماله نیست من بچه این.شوآشغال خفه-

 :چکیدوگفتم چشمم از اشک

 .توئه بچه این-

 .بیرون برو: زد داد

 :گفتم گریه با

 .هردوتامونه بچه یعنی...یعنی...توئه بچه این قسم بچه همین به...قسم عشقمون به-

 :گفت عصبانیت با

 .ببینمت نمیخوام دیگه.دنیا بیرون برو-
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 .دنیا اون نمیرم؛میرم بیرون اما...برم می باخودم هم بچتو اما میرم باشه...باشه-

 صده؛لبهصددر بچم یا خودم مُردنه بپرم اگه که میدونستم...رفتم اتاقش پنجره سمت سریع سپس

 :گفتم گریه وبا زدم دستش روی...برد اتاق داخل و گرفت منو محکم پشت از که رفتم پنجره

 .نباشم بهتره نمیخوادپس بچمو با منو هیچکی دنیا تو وقتی...برم بذار کن ولم-

 .عاشقتم هنوز اما نمیدونی دنیا-

 ما گریه و نیاوردم طاقت منم اشکاش دیدن میکرد؛با گریه داشت...سمتش برگشتم تعجب با

 این از زودتر تا دادیم قول بهم که بود موقع همون...کردیم گریه و کردیم بغل همو...گرفت شدت

 یلتشک رو نفره ۰ ی عاشقانه زندگی یه و بیاد دنیا اونجا بچمون تا بریم ترکیه به و کنیم فرار خونه

 ...بدیم

** 

 مرفتن درخواست به...داشتم گالره از ایمیل یه...کردم چک رو هام ایمیل و کردم روشن رو تاپم لب

 ولا فردا واسه...میرفت پیش داشت میخواستم که روالی رو کارها همه و بود داده اوکی ترکیه واسه

 تاپ بل خوشحالی با...رسید می دستم به پست با ها بلیط امروز و کامیار همراه داشتیم پرواز صبح

 که برم بهرنگ با مشترکم خواب اتاق به خواستم...اومدم بیرون کارم اتاق از و کردم خاموش رو

 اب چسبوندم؛داشت اتاقش در به گوشمو...کشوند اتاقش سمت منو کتایون دعوای و داد صدای

 ندبل کتایون...نمیکردند دعوا هیچوقت دختر و پدر این چون بود جالب واسم...میکرد دعوا بهرنگ

 :گفت

 .برم پُر دل با نمیتونم من بابا.الزمه واسشون حقیقت وضعشه؟دونستن چه این-

 :زد داد بود؛بلند عصبی حسابی بهرنگ

 .ننک دخالت...بخون درستو اونور برو تو.میشه من به مربوط فقط موضوع این.کتایون شو خفه-

 فقر تو هاسال اون که توئه تقصیر همش اینا.بشناسه خودشو اصلی هویت که کامیاره حقه این بابا-

 .نمیرم همینجوری من...شد بزرگ

 نه کامیار هن.بخشمت نمی بگی کامیار به رو حرفات از کلمه یه حتی اگه! کتایون ببین: گفت بهرنگ

 .ببرن بویی حقیقت از نباید ویدا
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 :گفت گریه با کتایون

 ات میزنی جا برادرت جای برادرتو پسر که هستی همونی تو یعنی...میشناسمت دارم تازه بابا-

 تو لولهگ شلیک بخاطر پیش سالها من عموی که بفهمه کسی نمیخوای چون بکشی باال رو ثروتش

 ...عشقتو مُرده؟؟؟یا

 گاهن بهم گریه با کتایون و اخم و تعجب با بهرنگ...کرد قطع حرفشو اتاق؛کتایون به من ورود با

 ونهنش به سرمو و انداختم تُف بهرنگ پای جلوی نفرت میداد؛با فشار گلومو بدی بغض...کردند

 داخل از رو بزرگ چمدون  رفتم مشترکون اتاق به...شدم خارج اتاق از سریع و دادم تکون تاسف

 هک میذاشتم چمدون داخل لباسمو داشتم...رفتن وقتِ...بود وقتش دیگه...کشیدم بیرون کمد

 تخت لبه به محکم سرم...داد هُلم تخت طرف کشیدو بازومو اومد سمتم...شد اتاق وارد بهرنگ

 :گفتم عصبانیت با و کشیدم میومد خون ازش که سرم روی دستمو...برداشت خراش و خورد

 میخوای؟ چی دیگه چیه؟-

 :وگفت زد صورتم به محکمی سیلی...اومد طرفم

 .بری جایی نداری حق تو-

 :شدوگفتم سرازیر اشکم

 آدم یه تو...شنیدم رو حقیقتا همه...شنیدم...برم بذار کن جونم؟ولم از میخوای چی دیگه-

 .آشغالی...پستی

 : کردم زمزمه و گذاشتم شکمم روی دستمو درد با...کرد پرت آکواریوم سمت منو و گرفت موهام از

 !بچم-

 اب...اومد داخل کامیار و شد باز شدت به اتاق در که بزنه کتکم و بیاره هجوم سمتم بازم خواست

 دل هت از و رفتم بغلش تو که نشست کنارم نگرانی با کامیار...رفت بیرون اتاق از کامیار؛ اومدن

 :شد بلند کنارم از کتایون صدای یدفعه...کردم گریه

 .ویدا میدونم همچیزرو من-

 تایید وحرفش کامیار...کردم نگاه کتایون به بعد کامیار به اول تعجب با و اومدم بیرون کامیار بغل از

 :گفت کامیار به رو کتایون...کرد
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 .بزنیم حرف باید. من اتاقه بریم بیا-

 :گفت بهم کتایون که شد بلند کامیار

 .باش خودت مواظب ندیدمت دیگه اگه.دارم پرواز امشب من-

 و دمش بلند بود وکمرم سر تو که دردی با...رفتند بیرون اتاق از کامیار همراه که دادم تکون سرمو

 داشتم...بردم کارم اتاق به رو چمدون و گذاشتم چمدون داخل رو الزم وسایل و لباسام تمام

 :اومدوگفت طرفم که ایستادم مجبوری...زد صدام سارا که میرفتم کامیار اتاق سمت

 !آورد شما واسه اینو پست! خانوم-

 :وگفتم گرفتم ازش رو ها پاکت...گرفت طرفم پاکت تا دو سپس

 کجاست؟ بهرنگ-

 .بیرون رفتن-

 رو چمدونش...بود آماده هم اون وسایل و چمدون...رفتم کامیار اتاق به و دادم تکون سرمو

 رو ها بلیط و کردم باز رو ها پاکت...گذاشتم خودم چمدون کنار و بردم کارم اتاق به و برداشتم

 همیشه واسه قراره که بودم خوشحال خیلی...بود صبح 2 ساعت صبح فردا پروازمون...درآوردم

 ها بلیط و شُستم رو سوخت می حسابی که سرم روی زخمم جای...برم خونه این از عشقم همراه

 که ستممیدون...شنیدم کتایون اتاق از رو عصبانیش صدای که بدم نشون کامیار به تا برداشتم رو

 روی و اتاقش تو رفتم...عصبانیه حسابی االن اون و گفته بهش رو حقیقتا تمام االن تا کتایون

 همب توجه بی...اومد داخل کامیار و شد باز شدت به اتاق در یدفعه...بیاد خودش تا نشستم تختش

 تو حسابی و نشسته آب دوش لباس؛زیر با دیدم کردم؛ باز رو حموم در وقتی...رفت حموم به

 اسلب یه و درآوردم تنش از لباسشو...بردمش اتاق به و کردم بلندش آروم و رفتم سمتش...فکره

 رهخی گوشه یه به و بود ساکت مدت تمام اون...گذاشتم تخت روی آروم سرشو و کردم تنش دیگه

 هب باالخره که برم بیرون اتاق از خواستم...افتاد بود شده تاریک که آسمون به چشمم...بود شده

 :اومد حرف

 .دنیا-

 :گفتم و برگشتم طرفش شوق با
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 .بگو!جانم-

 .بخواب پیشم بیا-

 :گفتم...بست چشماشو و انداخت کمرم دور دستاشو...کشیدم دراز بغلش تو و رفتم طرفش

 ای؟ آماده...داریم پرواز 2 ساعت صبح-

 و کردم تنظیم 4 روی رو گوشیم ساعت...خوابیده فهمیدم هاش نفس صدای نمیده؛از جواب دیدم

 ردممیک حس چرا نمیدونم...بود افتاده دلم به عجیبی دلشوره اما...بخوابم تا بستم چشمامو آروم

 ونهخ این از رفتن و فردا پرواز به کردن فکر با و کشیدم عمیقی نفس...توراهه بدی خیلی اتفاق

 ..*اومد چشمام به خواب و شدم دلگرم

 رست با...نبود تخت روی کنارم کامیار اما شدم بیدار خواب از زنگ صدای با که بود صبح 4 ساعت

 دیشب دلشوره...نبود هم اونجا اما کردم نگاه رو دستشویی و حموم داخل و اومدم پایین تخت از

 حال در ناگواری اتفاق یه میکردم حس...گرفت شدت آگاه ناخود قلبم ضربان و اومد سراغم بازم

 اما بود اونجا کامیار...رفتم بهرنگ با مشترکم اتاق وبه شدم خارج اتاق از وحشت با...وقوعه

 :گفت کامیار به رو بهرنگ دیدنم با...بودند عصبانی هردو...بهرنگ درحضور

 .بسازیم رو عالی روز یه تایی سه میتونیم حاال.اومد هم معشوقت-

 :گفتم بهش وآروم رفتم کامیار سمت بهش توجه بی

 .بریم بیا.آمادست همچیز...بریم اینجا؟قراره اومدی چرا-

 :گفت بهرنگ روبه و گرفت دستمو حرفام به توجه بی کامیار

 .منه نفسه...منه زندگی...نیست من معشوقه این-

 و داد دست از کنترلشو عصبیه؛دیگه حسابی معلوم که بهرنگ...کردم نگاه کامیار به نگرانی با

 :گفتم وحشت با...گرفت کامیار سمت و درآورد اسلحه یه شلوارش ازپشت

 کنی؟ می چیکار-

 :گفت و گرفت نشونه رو کامیار

 .بیزارم تو مثل خیانتکاری زنه داشتنه از من...احمق کنار بیا-
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 :گفتم و ایستادم کامیار جلوی

 باال هک رو میخوای؟ثروتش چی دیگه.برسونی آسیب پسربرادرت به نداری حق تو...نمیام کنار نه-

 !میخوای چی حاال.کُشتی رو خونیت برادر...کشیدی

 .آشغال: کشید داد کامیار

 جیغ...پیچید اتاق تو گلوله صدای که برد هجوم بهرنگ سمت و داد هُل سمتی حرص با منو و

 بازوی روی دستمو و افتادم هق هق به...دویدم بود خورده تیر دستش که کامیار سمت و کشیدم

 روی ودستش و بود پریده رنگش حسابی هم کامیار...نمیومد بند خونش اما گذاشتم اش خورده تیر

 رنگبه و زمین روی تخت کنار کامیار و من...میکشه درد خیلی بود معلوم و بود گذاشته اش شونه

 تمام با و رفتم آکواریوم سمت شدم بلند شدید عصبانیت با...بود نشسته آرایش میز صندلی روی

 تمام و شکست بدی صدای با که کردم کج زمین روی هاش ماهی همراه رو آکواریوم شیشه قدرت

 :کشیدم داد...افتادند زمین روی هاش ماهی

 ...کادوهاتو نه خودتو نه.کُش آدم...آشغال...عوضی خوامت نمی-

 :گفت و گرفت بازومو و اومد سمتم حرص با بهرنگ

 ماس بهت و آوردم قصرم به تورو که بودم من نمیخواست تورو برادرت حتی وقتی...ه.ز.ر.ه زنیکه-

 چیزایی.کردم پهن پول فرش؛ بجای پات زیر...شدم عاشقت که بودم من...دادم شهرت و رسم و

 .ندیدی هم توعمرت که

 :وگفتم دادم فشار هم روی دندونامو

 هی تو.بود حروم پولت تو...کُشتی تو رو کامیار پدر و لوپه پنه.کردی خیانت که بودی تو این-

 هک بدون اینو...کنی نابود منو نمیتونی اما میکنی نابودش بذاری روهرچی دست که الشخوری

 .بگیری هم از مارو نمیتونی تو...آسمونیه عشقه یه کامیار به عشقم

 :گفت بلند ناله با کامیار

 .کن دوری...آشغال اون از...دنیا-

 :گفت حرص با...برد کامیار سر باال منو و کشید بازومو بهرنگ که کردم نگاه کامیار به ناراحتی با
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 تو نیومد دلم نبود بیشتر سالش۰ کُشتم پدرشو وقتی...برادرمه پسر همون این!...کن نگاش-

 ام گمشده برادر جای و کردم بزرگش بود؛خودم کرده ترکش هم مادرش چون کنم ولش آشغاال

 .نکنه شک برادرم تنها مرگ به کسی که زدم جا

 :داد ادامه خشم با...کردم نگاه میداد انجام هیستیریکی کارهای که بهرنگ به وحشت با

 نخورد آب راحتیِ به...بود واقعی احمق یه بهداد.بگذرم ازش نمیتونستم...بود زیاد پدرش ثروت-

 زتا آوردمت وقتی که بودی فقیر بچه یه تو! خانوم تو؛دنیا اما و...شد من مال ثروتش و کُشتمش

 من مدیرش اول از که شایان شرکت درد به مدت یه واسه فقط اسمت تو...کردم هامو استفاده

 هک هربالیی...آشغاال قاطی رفت خودت مثل هم اسمت نخوردی دردم به دیگه وقتی خورد می بودم؛

 باور اما داری رابطه آشغال این با که گفت بهم ترکیه تو کتایون.بود من طرفه از اومد سرت

 چرا؟ میدونی...نکردم

 :گفت اش فشرده بهم دندونای بین از و داد فشار محکم بازومو

 کامیار با ترکیه رستوران تو رقصتو شب اون که هرزه توئه عاشقه...بودم شده عاشقت چون-

 سرپ تا سه اون همین واسه نشد اما کنم زیر رو هردوتون ماشین با خیابون تو کردم سعی...دیدم

 اون...تیگف بهش تو که بود بهشنگفته حقیقتو همه کتایون...زدند کتک رو کامیار که فرستادم رو

 .هرزتو خودِ بشناس...االن گفتی بهش تو کُشتم من رو بهداد که نمیدونست

 رنگبه از وحشتم لحظه به لحظه...کشید موهاش تو دستی کالفه و کرد ول حرص با بازومو سپس

 :گفتو گرفت کامیار سمت رو اسلحه که کنم چیکار باید نمیدونستم...میشد بیشتر و بیشتر

 .کامیاره گزینه بهترین...بمیره یکیمون اینکه مگه نداره تمومی داستان این-

 کامیار متس و کشیدم جیغ وحشت با...کرد خالی کامیار قلب تو تیر بجنبم؛یه خودم به اینکه از قبل

 :گفتم گریه با...میزد ضعیف خیلی نبضش ولی کشید می نفس هنوز...بردم هجوم

 .توروخدا نذار تنهام-

 شضعیف صدای با گوشم دم آروم آخر لحظات...فشردم دستاشو و گذاشتم صورتش کنار سرمو و

 :گفت

 .من پرنسسه-
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 :زدم جیغ دل ته از...افتاد ازکار قلبش و شد بسته چشماش...کردم نگاه بهش

 !!!!نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه-

** 

 :هست شخص سوم زبون به داستان اینجای از

 «بعد هفته یک»

 و بود تهجاگذاش خونَش پارکینگ ماشینشوتو...ست تاکسی منتظر و ایستاده خیابون کنار دانیال

 و کرد کرد؛سرشوخم ترمز پایش جلو ماشینی بعد ای دقیقه...وایسه تاکسی منتظر بود مجبور حاال

 :گفت راننده به رو

 !دربست-

 میری؟ کجا: گفت راننده

 :گفت نفس نفس با و شد ماشین سوار سریع دانیال

 .دارم عجله هم خیلی...کالنتری-

 حرفی یچه دید؛بدون را او عصبی و کالفه قیافه وقتی و کرد نگاه دانیال به ماشین جلو آینه از راننده

 ندهران کرایه پرداخت از بعد دانیال...رسیدند نظر مورد محل به دقیقه بیست عرض در کردو حرکت

 داشت مکان این از که خاطراتی با...دوید کالنتری درِ سمت دو حالت با و شده پیاده ماشین از

 روی گرفتن اجازه از بعد...شد روبرو مرد دو با بازجویی اتاق در...رفت بازجویی اتاق سمت سریع

 ود؛ب دیگر مرد مخاطبش که بازپرس حرفهای به و نشست تاریک اتاقِ گوشه های صندلی از یکی

 :داد گوش

 افتاد؟ اتفاقی چه روز اون بدی توضیح واضح میتونی! مقامی بهرنگ آقای خب-

 طوالنیش سکوت از بازپرس...نداشت زدن حرف قصد و بود انداخته پایین سرشو.. بهرنگ 

 :کوبیدوگفت میز روی و شد عصبانی

 بود؟ کدومتون دست اسلحه روز اون...بزن حرف-

 :گفت خونسردی وبا انداخت بازپرس درهم قیافه به نگاهی ونیم آورد باال رو سرش بهرنگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

258 

 

 .بزنم حرف باهاش باید اول-

 :زدوگفت قدم بازجویی اتاق در عصبانیت با بازپرس

 !خونت؟آره خدمتکار سیما همون البد ؟؟!کی با-

 تاسف و ناراحتی با دانیال...کرد نگاه دانیال و بازپرس به بود شده رو دستش انگار که بهرنگ

 بازپرس به رو داشت؛پرونده دست در پرونده که شد اتاق وارد ای دیگه انداخت؛مرد پایین سرشو

 :دادوگفت

 .هبش فاش هویتش که نخواست اما گذاشتم پرونده داخل...نوشت مشاهداتشو تمام نفر یه اون-

 :کردوگفت نگاه رو پرونده داخل بازپرس

 .بیمارستانه االن بده شهادت باید که اونی-

 :داد ادامه و کرد اشاره بهرنگ به

 .نزده حرفی هفتس یه که اینه یکیشم-

 :گفت دانیال روبه و داد مرد اون دست دوباره رو پرونده سپس

 چطوره؟ دنیا وضعیت-

 :گفت بازپرس روبه و شد بلند جاش از ناراحتی با دانیال

 .میشه تر وخیم داره لحظه به لحظه حالش...روانکاویه تحت-

 :داد ادامه مکث کمی از پس

 .گذاشتید ماجراها درجریان منو که ممنونم ازتون-

 :گفت جدیت با بازپرس

 .الزمه ناظری و شاهد هر پرونده مرتب روال واسه بهرحال-

 به و اومد داخل سریع که زد صدا رو سربازی بازپرس...داد تکون تایید عالمت به سرشو دانیال

 :گفت دانیال به رو بازپرس...برگردوند زندان به رو اون و زد بند دست بهرنگ

 .نامداری سرهنگ بده رو خواهرت حال از لحظه به لحظه گزارش-
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 :گفت شرمندگی با و داد تکون سرشو دانیال...کرد تاکید حرفش آخر کلمه دو روی

 یاناجر تواین منم بفهمن پرونده این آدمای ندارم دوست.نکنید صدا اصلیم هویت به منو لطفا-

 .دخیلم

 با دانیال...شد خارج اتاق از دانیال با خدافظی از بعد دادو تکون مثبت عالمت به رو سرش بازپرس

 :دکر زمزمه و گذاشت میز روی سرشو...نشست صندلی روی کشیدو موهاش تو دستی کالفگی

 کردی؟ چیکار!دنیا کردی چیکار تو-

*************** 

 تومیرم دست از میری من دست از

 میمیرم که منم مونی می زنده تو

 برداشت دنیاموغم ازپیشم رفتی تو

 داشت تفاوت باهم ماازعشق برداشت

 رو اتاق داخل در روی کوچیکِ پنجره از...رفت موردنظرش اتاق سمت دکتر از اجازه ازکسب بعد

 گناهکار یه اونو حاال و بود خواهرش زمانی که کرد نگاه دختری چهره به تاسف با...کرد نگاه

 خواهرش...اما...بود داده ذلتی هر به تن پول بخاطر...بود کرده فرار...بود کرده خیانت...میدید

 نیس...بود شده شکسته خیلی بود دیده اونو بار آخرین برای وقتی از...بود خواهرش هم هنوز...بود

 وونهدی همه نظر به...میکرد تماشا شدنشو خُرد داشت...بود شکسته اما بشکنه بخواد که نداشت

 ها حق خیلی همه نظر از و بود روش بهرنگ اسم که زن یه...دار شوهر زن یه...اون...بود شده

 داده دیگه مرد یه با خیانت به تن...بود کشیده جنون این به اونو انگار ها حق همین اما نداشت

 هیگنا چنین به تن...بزرگش قلب با دنیا...دنیا که بود سخت دانیال برای باورش هم هنوز...بود

 هگفت و ها لحظه همون...بود فکر تو...بود کرده مشت دستاشو...بود شده برآمده غیرتش رگ...داده

 به که اَنگ هزار و ه*ز*ر*ه...حرف...حرف...حرف از...میکرد تجسم ذهنش تو رو دیگران های

 از بلند های قدم با...میزد جیغ... گرفت فاصله افکارش از دنیا جیغ با...میچسبوندن خواهرش

 امیارک اسم...داشت هیستیریکی حاالت...کشید می موهاشو...میرفت اتاق اونطرف به اتاق اینطرف

 غم به جاشو و شد دور ذهنش از خود خودیِ به افکار تمام اوضاع این تو دیدنش با...میزد صدا رو

 یرهدستگ خواست...گذاشت دستگیره روی دستشو و کشید آهی ناراحتی با...داد چشماش تو نهان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

261 

 

 و ذاشتگ بود دستگیره روی که دانیال دست روی دستشو دکتر که بره اتاق داخل و بکشد پایین رو

 به وحرفش تعجب با...مانع این به نه اجازه اون به نه...کرد نگاه دکتر به تعجب با دانیال...شد مانع

 :آورد زبون

 گرفتید؟ جلومو چرا پس دادید رو مالقات اجازه که شما-

 :گفت دانیال به رو و کرد نگاه دنیا به پنجره از و چرخوند رو سرش دکتر

 میشنوی؟ جیغاشو صدای...بدشد یهو اما بود خوب حالش بیای اینکه از قبل-

 نیالدا...رفت اتاق داخل و زد کنار رو دانیال آرامی به دکتر...داد تکون مثبت عالمت به سرشو دانیال

 جیغ صدای هنوز...نشست ها صندلی از یکی روی و رفت نداشت؛ رو دنیا دیدنه طاقت دیگه که

 و کمتر...میشد کمتر داشت حاال...صدا اون اما گذاشت گوشش روی دستاشو...میومد دنیا های

 دانیال پریشون قیافه...اومد بیرون اتاق از دکتر بعد ای دقیقه...شد قطع صدا کامال اینکه تا...کمتر

 اطربخ حتما آشفته وضع و درهم قیافه این با مرد این میزد حدس...کنه تامل نتونست دید که رو

 سمتش...کارشه و کَس حتما پس...افتاده روز این به غریب و عجیب دخترِ این وضعیت

 تو...ایستادند هم روبروی دکتر و دانیال...شد بلند جاش از باالسرش دکتر دیدن با دانیال...رفت

 :گفت تامل بی...کرد درکش...فهمید دکتر...بود سوال از عالمی دانیال چشمای

 برادرشی؟ تو-

 :گفت و داد تکون سرشو ناراحتی با دانیال

 .متاسفانه آره-

 تو آدم این با وقتا بیشتر حتی...میزنه صدا هم خواب تو حتی رو کامیار اسم شب و کیه؟روز کامیار-

 .میکنه گریه و میزنه حرف خیالش

 :گفت میکرد پنهون درونش که عصبانیتی با دانیال

 .شده فوت...شوهرشه برادر-

 با...شد خشک زمین روی پاهاش دکتر ناگهانی حرف با که رفت می اتاقش در سمت داشت و

 :پرسید بلند و برگردوند دکتر سمت سرشو ناباوری

 :کرد تکرار دوباره دکتر...بود کرده شک گوشاش به انگار...کرد مکث....گفتی؟ چی-
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 .حاملست-

 وخودش همیشه مثل اما میشد خم داشت کمرش...کرد حس دوشش روی رو باری سنگینی دانیال

 :گفت اش شده بم صدای اون با...کنه رفتار منطقی میکرد سعی...کرد کنترل

 .نداره روانی تعادل آخه...وضعیتش...این با...حاملست؟-

 :گفت و داد تکون سرشو دکتر

 .برسه آسیب شیکمش تو بچه به ممکنه چون بشه درمان سریعتر هرچه باید و...بله-

 یه از...گرفت دستاش میون سرشو و نشست زمین روی...کنه کنترل خودشو نتونست دیگه دانیال

 تا که ای پرونده...مردم حرفای...خواهرش بزرگ درد طرف یه از...ناموسی بی و غیرت طرف

 اون...خواهرش تنها درمان...تر مهم همه از...و...بشه بازرسی تا دادگستری میرفت دیگه چندهفته

 نمیدونست...بسوزه مادرش گناهای پای به باید که گناهیداشت چه بچه اون...شیکمش تو بچه

 ساسیا فکر یه باید...بیاره دنیا سالم بچشو تا کنه خالصش وضعیت این از تا کنه چیکار باید

 و شد دور او از و داد تکون تاسف روی از سرشو دید رو دانیال بد وضعیت که دکتر...میکرد

 که بود دکتر پیش دقیقه چند حرف گیج هم هنوز...شد بلند جایش از ناچار به دانیال...رفت

 سریع شماره دیدن با و  درآورد رو گوشی کُتش جیب از...خوردن زنگ به کرد شروع گوشیش

 :داد جواب

 !بهزاد الو-

 :هراسون...اومد خط پشت از بهزاد صدای

 رفح میخواد بهرنگ کنم فکر.بازجویی اتاق برد رو بهرنگ بازپرس...برسون خودتو سریع! دانیال-

 .بزنه

 هک داشت عجله انقدر...رفت کالنتری به عجله با و کرد قطع خدافظی بدون رو تماس سریع دانیال

 خوابه وقتی حداقل ببینه خواب تو زیباشو و آروم چهره داشت دوست...رفت سرنزده هم دنیا به

 هترب حالش شاید تا...گناهاش روی گذاشتن سرپوش با بگه خوبیا از و بگیره محبت با دستاشو

 اتاق اون به خودشو تر سریع تا میداد گاز تند سرعت با چطوری نفهمید حتی...اما بشه

 :خطر زنگِ...زد زنگ گوشش تو دکتر صدای که بود رانندگی مشغول...برسونه
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 خیالش تو آدم این با وقتا بیشتر حتی...میزنه صدا هم خواب تو حتی رو کامیار اسم شب و روز-

 .میکنه گریه و میزنه حرف

 :کشید می موهاشو همزمان که دنیا جیغ صدای

 .........کامیااااااار-

 :کوبوند فرمون به محکم و شد مشت دستاش

 وضع؟ این تو اونم حامله؟ چرا آخه ؟ چرا...لعنتی...لعنتی-

 بدون حتی...کشید می الیی ماشینا بین از...داد فشار گاز روی پاشو تر محکم عصبانیت و حرص از

 ماشینو کالنتری در جلوی...نبود خودش حال تو انگار...شد رد اون از قرمز چراغ به توجه

 اتاق وت...رسوند بازجویی اتاق به خودشو و پرید بیرون ماشین از سرعت با و کرد پارک نامحسوس

 هم مقابل...بود کارکُشته پلیسای اون از و دار درجه و رهبری سرگرد که بازپرس و بهرنگ بازجویی

 با اما یزدم نفس نفس...شد کشیده سمتش به نگاهشون دانیال موقع بی ورود با که داشتند حضور

 نفس یه با...نشست ها صندلی از یکی روی و رفت بود پریده هم رنگش حتی که حالتش همون

 :گفت بازپرس به رو میکرد کم رو قراریش بی که عمیق

 رو؟ بازجویی کردید شروع کِی از-

 :گفت جدیت با بازپرس

 .االن همین-

 :گفت بهرنگ به رو سپس

 :داد ادامه تاکید با...آوردیمت کنی اعتراف داشتی اصرار که انقدر!...بگو خب-

 .بشنوم میخوام رو حقیقتا فقط باشه یادت-

 گبهرن لبهای به رو قرارش بی نگاه دانیال...بود درگیر خودش با انگار...داد تکون سرشو بهرنگ

 :کرد باز هم از مکث کمی از بعد تا دوخت

 یه با من سالها این تو...بودیم کرده رابطه قطع سالها اون منو...خونیم برادر.برادرمه...کامیار-

 ...شدم آشنا دنیا اسم به دختری
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 عکس روی بینی ذره با بازپرس نگاه و بود اون روی هم دانیال نگاه...دوخت دانیال به نگاهشو

 :دونفر این العمالی

 تهشیف اونم فهمیدم حرفاش بین از...ام خونه آوردمش...میخورد شرکتم درد به...بود لباس طراح-

 قبول: کرد مکث...دادم ازدواج پیشنهاد بهش...اومد خوشم ازش...بود ای قوی دختر...ثروته و پول

 .کرد

 :ادد ادامه بدجنسی با بود شده دانیال حال متوجه که بهرنگ...شد مشت خود به خود دانیال دستای

 خاطرب برگشت دخترم وقتی...کنیم رسمی رو ازدواجون تا برگرده کانادا از دخترم تا بودیم منتظر-

 بارهدو و کرد باز زندگیمون به پاشو...خونم به آورد اونو بعد...برد پناه کامیار به اتفاق این شوک

 ماه مرفتی بعدش...کردیم ازدواج دنیا و من یعنی...ما بعد ماه چند...میگرفت شکل داشت روابطمون

 اهمب ای رابطه انگار...مشکوکم دنیا و کامیار به من گفت بهم دخترم کتایون عسل ماه تو...عسل

 اب اونا...گفت می راست کتایون...گرفتمش نظر زیر...کردم شک بهش بعد به شب اون از...دارن

 ...بودن دوست مخفیانه هم

 :شد الل بهرنگ حرف با بگه چیزی خواست بود خورده لباش به خاموشی مُهر که دانیال

 وبارهد داشت قصد که کتایون با رو کامیار خواستم...بدم طالقش نمیخواستم...خواست طالق ازم-

 ختیس دعوای دنیا با شوم اتفاقِ اون از قبل شبِ...کنم درست زندگیمونو تا بفرستم کانادا بره

 با ات کشید کنار کامیار...گفتم بهش خودم...رابطشون از میدونم که میدونست کامیار...داشتم

 و این زبون از که حرفایی تک تک شاهد شب همون...میکرد مقاومت داشت...دنیا اما بره کتایون

 .کردن خیانت من به اونا...شدم بودم؛ شنیده خدمتکارم حتی اون

 اشاره بهش خشم با بازپرس که شد بلند جاش از عصبانیت با بهرنگ آخرِ جمله شنیدن با دانیال

 قتیو بهرنگ...نشست و کرد نگاه بهرنگ چشمای تو نفرت از آکنده نگاهی با دانیال...بشینه کرد

 :داد ادامه خونسردی با آرومه؛ اوضاع شد مطمئن

 می...اومد سراغم کامیار خودِ صبح نزدیکای که برم سراغشون خواستم نخوابیدم صبح تا-

 کهشو دیدمش اونطوری وقتی...بود اسلحه یه دستش...اومد هم دنیا بعدش...کنه خدافطی خواست

 .شدم

 :میشد تر متعجب بازپرس و تر عصبانی لحظه به لحظه دانیال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

264 

 

 کرارت بازم وقتی...بدتر کامیار از من...شد شوکه کامیار...بوده بازی یه اینا همه گفت کامیار به رو-

 ناو...گرفت قرار جلوم کامیار...اما...کرد شلیک و گرفت طرفم رو اسلحه نمیدم طالقش که کردم

 یب زنه یه...فروخت پول به عشقشو حتی که پرست پول آشغالِ زنه یه دست به اونم مُرد جام به

 ...ارزش

 :کشید داد و برد هجوم بهرنگ سمت بیاره طاقت نتونست دیگه دانیال

 .واضحه همچیز وقتی بافی؟؟؟ می هم به دروغ اینهمه چرا عوضی آشغال-

 صدا رو سرباز تا چند سریع بازپرس...کوبوند دیوار به محکم اونو و گرفت مشتاش تو اشو یقه و

 درد با و گرفت فاصله دیوار از حرص با بهرنگ...کردند جداش بهرنگ از و اومدند سریع که زد

 :گفت

 .بود همین حقیقت-

 به ور بهرنگ خودش دستای با تا دستا اون میون از بشه آزاد بود منتظر و میکرد تقال هنوز دانیال

 با بازپرس...بردند اتاق از بیرون به رو دانیال سربازها بازپرس اشاره با...ببره مرگ آغوش

 :پرسید بهرنگ از مشکوکیت

 دخترته؟؟؟...کتایون-

 :گفت ساختگی مظلومیتی با بهرنگ

 .کانادا رفته تحصیل ادامه واسه.نیست ایران االن...بله-

 اردیو به و بود شده آزاد سربازها اون دست از حاال که دانیال...اومد بیرون بازجویی اتاق از بازپرس

 :توپید بهش بازپرس که رفت سمتش بازپرس دیدن با بود؛ داده تکیه

 سرهنگ؟ بود رفتاری چه این-

 :گفت شرمندگی با بود شده تر آروم کمی حاال که دانیال

 .دروغه هاش گفته همه اما...قربان میخوام معذرت-

 :بازپرس
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 اینو اما کرده کمک پرونده روندِ به که کرده اعتراف رو چیزایی شاهد یه االن تا...دروغه میدونم-

 .باشه سهیم کامیار تومرگ اونم ممکنه...توئه خواهر علیه هست که چیزایی بدون

 :گفت فکر دانیال؛بی

 من خواهر درسته...آره کنید؟ متهم آدمو یه که کنید می قضاوت و میزنید حرف جوری دارید چرا-

 یشترب هم سالمتیش جونشو از که بکشه کسیو نمیتونه اون...نیست قتل جرمش اما گناهکاره

 .داره دوسش

 که آخری جمله...شد حرفاش متوجه تازه دانیال که کرد نگاه دانیال به غلیظی اخم با بازپرس

 اب بود ای جدی اما پُخته و باتجربه آدم که بازپرس...داد سکوت به جاشو و خورد رو بگه میخواست

 :گفت تحکم

 .بینمت می دادگاه روز...دیگست روز 51 دادگاه-

 :گفت و گرفت جلوشو دانیال که بشه دور دانیال از وخواست

 .نمیکنم فروکِش چیزی هیچ از....میارم گیر مدرک من-

 :گفت جدیت با بازپرس

 هپروند تو اون های گفته...باش مقامی کتایون با ارتباط راهه یه دنبال فقط مدرکی دنبال اگه-

 .باشه اثربخش میتونه

 ...چاره راهِ واسه فکر...فکر تو رفت...دورشد ازش بازپرس و داد تکون سرشو دانیال

******** 

 هچندهفت از بعد اونم ناشناس مرد یه دیدن با...رفت آیفون سمت سریع سارا خونه زنگ صدای با

 پشت زا دانیال...برداشت رو آیفون گوشیِ تردید با بودند؛ سرنزده اطراف اون پلیسا حتی کسی که

 :گفت زنگ

 .آگاهی اداره از هستم نامداری سرهنگ...لطفا بازکنید-

 به رو سرهنگ اومدنه خبرِ و زد رو آیفون دکمه سریع سارا...گرفت آیفون دوربین جلو وکارتشو

 خونه داخل و کرد باز رو بزرگ در اونجا؛ بزرگ ولی خلوت حیاطِ از عبور از بعد دانیال...داد هم سیما
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 اومد یادش...عیونی قصر...بود ٬قصر٬ رسید ذهنش به خونه اون دیدن از که تعریفی اولین...رفت

 این از پس...شده آلوده گناه به خونه همین تو و کرده زندگی سال ۰ حدود خونه این تو دنیا که

 وجل گناهاش و دنیا تصویر میکرد نگاه که خونه اون وسایل و دیوار هر به...بود متنفر هم قصر

 نگاه جا همه به نفرت با داشت که دانیال سمت سرعت به سارا و سیما...میشد ظاهر چشماش

 سمت رو دانیال سیاست با سیما...نبود مهم واسش سیما اما کرد تعجب سارا...رفتند میکرد

 بلم روی نذاره اثر کالمش روی چشماش تو نفرت داشت سعی که دانیال...کرد راهنمایی پذیرایی

 :گفتکردو سیما به رو دانیال...رفت سارا وقتی... بیاره چایی که کرد اشاره سارا به سیما...نشست

 هستید؟ خونه این خدمتکار شما-

 :گفت غرور با سیما

 .وکیلشم...نیستم خدمتکارش دیگه-

 :پرسید تعجب با دانیال

 وکیلش؟-

 :گفت غرور همون با سیما

 .مقامیه بهرنگ وکیل منظورم-

 که شد متوجه اول جمله همون از که دانیال...اومد سمتشون دست به سینی سارا موقع همون

 :گفت میشد دور ازشون داشت که سارا روبه کنه؛ اعتماد محترم ظاهر به دخترِ این به نمیتونه

 !شما...خانوم-

 :گفت و برگشت تعجب با سارا

 من؟؟؟-

 :دادوگفت تکون سرشو دانیال

 ...بله-

 :گفت دانیال که برگشت سمتشون سارا

 .بشینید لطفا-
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 :افتاد درونش شک دانیال حرف با بود کرده تعجب دانیال حرف از که هم سیما

 .بذارید تنها رو ما-

 همیدف نمی رو دانیال رفتارِ این علت هنوز که سارا...رفت باال سالن به و شد بلند غیض با سیما

 :پرسید سریع دانیال که نشست دانیال روبروی مبل روی

 هست؟ یادتون روز اون از چیزی-

 و یناناطم با بنابراین میکنه ناامنی احساس اون که شد متوجه دانیال...کرد دست دست کمی سارا

 :گفت طمانینه

 مطمئن...نیدک کمک ما به و بگید لطفا میدونید چیزی اگه...حقیقتیم کشف دنبال ما! خانوم ببینید-

 .میشه راحت هم خودتون وجدان اینطوری باشید

 :گفت بود شده راحت خیالش کمی حاال که سارا

 .میدونم آره-

 :گفت جدیت با دانیال

 گرفتید؟ تماس پلیس با کدومتون روز اون بگید من به حاال...خوبه-

 :گفت مکث کمی از پس سارا

 دایص که میدیدم رو صبحونه تدارکات آشپزخونه تو فرزانه با داشتم همیشه مثل صبح روز اون-

 ...که باال سالن رفتیم هممون وحشت و ترس با...اومد گلوله شلیک

 :گفت اطمینان با دانیال...میکرد تصور رو لحظه اون داشت

 !!!افتاده زمین روی کامیار و بهرنگه دست اسلحه دیدید که-

 :پرسید دانیال که داد تکون منفی عالمت به سرشو...آورد تعجب سارا واسه حرفش

 کبه؟ فرزانه-

 :سارا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

268 

 

 این از و ترسیدن اونا جریان این از بعد...فریده خواهرش با بود خونه این خدمتکار هم فرزانه-

 .رفتن خونه

 :دانیال

 میکرد؟ چیکار بهرنگ شدی اتاق وارد وقتی-

 :گفت آرومی به دانیال که کرد مِن مِن کمی ترس با سارا

 به ونهنمیت دیگه مقامی بهرنگ...میکنید گروهمون و ما به بزرگی کمک حرفاتون با بدونید اینو-

 .بزنه آسیب شما خودِ حتی یا کسی

 :داد ادامه...انداخت دانیال به نگاهشو سارا

 .چرخید می کامیار آقا جسد دور و میزد جیغ داشت خانوم دنیا شدم اتاق وارد وقتی-

 :دانیال

 میکرد؟ چیکار اون چی؟؟ بهرنگ-

 .بگیره رو خانوم دنیا جلوی داشت سعی نظر به اونم-

 :پرسید تعجب با دانیال

 چرا؟....بگیره؟؟ جلوشو-

 :گفت دانیال به هاشو دیده حقیقتِ اما داشت تردید اینکه با سارا

 .بود خانوم دنیا دست اسلحه یه آخه-

 :پرسید و  نشد ناامید بازم اما...افتاد جونش به وحشت...لرزید دانیال قلب

 بود؟ گرفته نشونه کی طرف رو اسلحه-

 :گفت آشکاری تعجبِ با سارا

 و دستاش از یکی تو اسلحه.بود شده دیوونه انگاری....انگاری.نبود خوب حالش...هیچکس طرف-

 .نبود خودش حالِ تو...کشید می جیغ و بود موهاش روی دستاش
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 زا که فکری از نتونست اما...انداخت پایین سرشو کرد؛ خونه دلش تو که بزرگی غم با دانیال

 :گفت سارا روبه و کرد بلند سرشو بگذره؛ گذشت ذهنش

 .دنیا اتاق به ببر منو-

 گیج ها اتاق زیاد تعداد از که دانیال...رفتند باال سالن به هم همراه هردو و داد تکون سرشو سارا

 به نگاهی دانیال...برد دنیا کار اتاق به اونو و کرد راهنماییش سارا! دنیائه اتاقِ کدوم که بود شده

 :پرسید سارا روبه و کرد شلوغ اتاق

 ریختس؟؟ بهم چی همه چرا-

 باسل از پُر چمدون دوتا اینجا حتی...کردن بررسی همهچیزو و گشتن رو اینجا پلیسا شما از قبل-

 .کامیار آقا مال یکیشم بود خانوم دنیا مال یکیش...گشتن اونم داخل که بود

 فهمید وقتی و گذروند نظر زیر نگاه با رو جا همه دور یه...چرخوند اتاق دور تا دور نگاهشو دانیال

 :گفت سارا به رو نیست؛ اتاق این تو  مدرک بعنوان بخوری بدرد چیزِ

 .افتاد اتفاق توش جرم که اتاقی به ببر منو-

 نگاه تخت به و برگشت آخر لحظه ولی رفت بیرون اتاق از هم دانیال...رفت بیرون اتاق از سارا

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد

 .میدم نجاتت...دنیا میدم نجاتت-

 توش ولی بود قشنگ ظاهر به که اتاق سرتاسر نگاهشو...شد اتاقی وارد و رفت سارا سر وپشت

 تخت کنار سارا...اومد بدش هم اتاق زیبایی از حتی...چرخوند بود خورده رقم شوم اتفاقات

 :وگفت کرد اشاره پاش زیر زمینِ به...ایستاد

 .بود افتاده کامیار آقا جسد همینجا...همینجا-

 :کشیدوگفت دست نوئه بود معلوم که تخت مالفه به

 زنگ آمبوالنس و پلیس به فورا دیدمش وقتی....بود پاشیده هم تخت این روی حتی خونِش-

 برد آمبوالنس هم رو کامیار آقا جسد...برد زدو بند دست رو بهرنگ آقا اومد پلیس...زدم

 اونم و دوید سمتش خانوم دنیا میذاشتن آمبوالنس تو جسدشو داشتن وقتی...بیمارستان

 .ندیدم که من...یعنی...نبود دستش اونموقع اسلحه اما رفت همراهشون
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 هب دلداری میکرد دلش تو که ای زمزمه تنها...کرد نگاه رو اتاق اطراف دورو ناراحتی با دانیال

 به داشت...نزنه آتیشش و نریزه نفت توش اتاق اون از و خونه اون از نفرت با تا بود خودش

 بیرون اش سینه از عمیقی آهه...بود پذیر امکان اما...بود سخت...میکرد کنترل خودشو سختی

 به رو...کنه فکر انتقام به تا نبود وقتش پس داشت نشده حل معمای کلی و سوال کلی هنوز...داد

 :پرسید سارا

 رفت؟ خونه این از کِی کتایون-

 .کرد خدافظی هم ما با حتی...داشت پرواز حادثه؛شبش این از قبل روزِ همون-

 :پرسید ازش کنجکاوی با دانیال

 ندیدی؟ ازش مشکوکی چیز تاحاال-

 :رفتاراشون حتی بود طبیعی همچیز نظرش به...کرد فکر کمی سارا

 با تنداش بود خونه این تو که آخری شب یادمه...ولی...بود آقاکامیار با بیشتر خانوم کتایون...نه-

 و بودن عصبانی حسابی کامیار آقا اما!بحث جرو...یا بود دعوا نمیدونم...میکردن دعوا آقاکامیار

 .ناراحت هم خانوم کتایون

 :کرد هزمزم دلش تو...رفتند فرو دستش تو بلندش ناخنای و شد مشت عصبانیت شدت از دستاش

 .نشناختی سیمارو هنوز!چیکارکنم باهات میدونم!احمق سارای ای-

 فاصله اتاق در از...شنید می میداد توضیح دانیال به همچیزرو واضح داشت که سارا صدای هنوز

 ...رفت ای دیگه اتاق سمت و گرفت

 :گفت سارا به رو کرد فکر که کمی بود شده باخبر قضایا از حدودی تا که دانیال

 نداری؟ کتایون از چیزی...تلفنی شماره-

 وهاکِش از یکی داخل از و رفت دنیا آرایش میز سمت تردید بی بود؛ مطمئن مرد این از حاال که سارا

 :دادوگفت دانیال به و آورد بیرون رو تلفن دفتر

 .اینه تو آدرسا و ها شماره تمام-
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 داخل و گرفت ازش رو دفتر شده نزدیک میخواد که چیزی اون به قدم یه میکرد حس که دانیال

 :گفت و گذاشت جیبش

 کالنتری اداره به میتونی اومد یادت چیزی بازم اگه.کردی ما به بزرگی کمک...ازت ممنونم-

 .درخدمتتم اونجا نامداری سرهنگ من.بیای

 :پرسید تعجب با...کرد تعجب سارا

 هستید؟ خانوم دنیا فامیل شما یعنی...نامداری؟؟-

 :گفت و داد تکون سرشو دانیال

 .برادرشم-

 ...........شد خارج قصر اون از سارا با خدافظی از بعد دانیال

* 

 تا دو چمدونش از و رفت کاردنیا اتاق به سرعت با شد مطمئن دانیال رفتنه از اینکه از بعد

 ور اونا و نداشت آگاهی ها شناسنامه اون وجودِ از خودش جز هیچکس...کشید بیرون رو شناسنامه

 قایم رننمی سراغش پلیسا بود مطمئن که خالی چمدونای از یکی تو پلیس از داشتن نگه دور واسه

 :کرد زمزمه گری حیله با و کرد نگاه رو شناسنامه هردو داخل...بود کرده

 .میکنم نابود رو هردوتاتون حاال-

 اتاق به خواست اتفاقی بطور سارا که گرفت زیرشون و درآورد جیبش داخل از رو فندک و

 دیدن اب...میکنه کارایی یه داره بازم که فهمید سیما دیدن با کرد باز رو اتاق درِ که همین...سربزنه

 بلند اسیم که رفت سمتش سریع...برد شومش نقشه به پی کامل دیگه دستش تو ها شناسنامه

 :گفت

 .بگیری ازم اینارو نمیتونی...جلو نیا-

 :زد داد ایستادو سرجاش بود عصبانی حاال که سارا

 .مدرکن اینا نکن اینکارو...کنی؟ چیکار خوای می-
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 متشس زیرکی با سارا بگیره ها شناسنامه زیر خواست تا و کرد روشن رو فندک و خندید بلند سیما

 :گفت حرص با دادو هلش سریع بود تر زرنگ و فِرزتر اون از که سیما...برد هجوم

 .دبشهنابو باید اونم بشه نابود بهرنگ اگه...بیاد بدنیا بچش دنیا گناهی بی اثبات با نمیذارم-

 اب اما...گرفت کمرش به بود؛دستشو گرفته درد دیوارکمرش با محکمش برخورد اثر در که سارا

 :گفت و زد قهقهه سارا متعجب قیافه بادیدن سیما که کرد نگاه بهش حیرت با سیما حرف

 !نمیدونم کردی فکر...چیه؟-

 :داد ادامه و کرد ریز چشماشو

 .داشتن رابطه باهم کامیار دنیاو...میدونستم اول از همچیزو من-

 خودش به سارا اینکه از قبل و گرفت ها شناسنامه زیر و کرد روشن رو فندک حرص با سپس

 حالیکه رد سارا...شد تبدیل خاکستر به و سوخت سیما حسادت و خشم آتیشِ تو شناسنامه بجنبه

 و نداختا بهش حقارت با نگاهی سیما...کشید دست ها شناسنامه سوخته خاکستر یه میکرد گریه

 دیوونه داشت ناراحتی و عصبانیت از کشید؛ دست خاکسترا به سارا...رفت دنیا کمد سمت

 :زد داد...میشد

 .شیطان....شیطانی یه تو-

 نفرت اب سارا...کنه امتحانش تا رفت اتاق قدی آینه جلو و درآورد دنیا کمد از لباسی و خندید سیما

 :کردوگفت نگاه بهش

 .نیستی لباسا اون الیق تو باش مطمئن-

 :گفت سارا به حال همون در کنه امتحانش تا گرفت هیکلش روجلو لباس سیما

 .گرفت دنیا که منه حقه این...کنم زندگی سیندرال مثل که منه نوبت بعد به این از-

 :گفت سیما روبه بود پیدا هاش کلمه تک تک از که نفرتی تموم با و شد بلند جاش از سارا

 .باشی خوشبخت مثل نمیتونی باشی خونه تواین اگه هم آخرعمرت تا-

 :داد ادامه و کرد اشاره اتاق دیوار درو به

 .میارن یادت خدمتکاریتو خاطرات همه و همه...رنگا این...دیوارا این...اتاق این چون-
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 اراس اما...چرخید سمتش عصبانیت با سیما که کنایه با و گفت محکم رو ٬خدمتکاری٬ کلمه قصد از

 :داد ادامه و نیاورد کم

 وت چون...گیرتت نمی هیچوقت اون باشی هم کُلفتِش و کنی خدمت بهرنگ به داری عمر تا اگه-

 .هستی ای عقده خدمتکار همون هنوز

 نداشت برخوردو این انتظار که سارا...برد هجوم سارا طرف و کرد پرت تخت روی رو لباس سیما

 خودش به بود؛ شده اسیر سیما دستای تو که موهاش و سرش درد با که بود شده خشک سرجاش

 کرد می احساس چون...رفت بیرون اتاق اون از و داد نجات سیما دست از خودشو تقال با...اومد

 بزرگ رد به کوتاهی نگاه با و کرد جمع وسایلشو تمام نمونده براش خونه اون تو جونی امنیت دیگه

 ...بده ادامه دیگه جای آرامش با زندگیشو راهه تا شد دور اونجا از قصر؛ ظاهر به ی خونه اون

 گاهن لرزونش دستای به و نشست مبل روی لرزید؛ می پاهاش و دست عصبانیت شدت از که سیما

 اغسر همین واسه...بمونه ساکت این از بیشتر نباید که میگفت بهش وجودش تو حسی...کرد

 .......بهرنگ با کردنش هماهنگ بعد و رفت بعدی نقشه

 

 هب باشه کرده حفظ رو اش مردونه غرور تا بگیره اشکاشو ریزش جلو تا داشت سعی حالیکه در

 یدسف اونم که...تخت یه با فقط سفید دست یک اتاق...رفت اتاق داخل و کرد باز رو اتاق درِ آرومی

 وجود هوا و حال اون با اتاق اون تو زندگی رنگ ای نشونه حتی...بود روحی بی و سرد اتاق...بود

 تیکه هزار و میشد له پا زیر که پاییزی خشک برگ یه عین...بود خشک همچیز...نداشت

 کشیدنشو درد و! میفهمه وجودش با اونو حس چرا که فهمید نمی رو احساس این علت...میشد

 اهنگ بهش...بود اتاق قسمت ترین ای گوشه روحش بی جسم...دردناکه...سوزناکه...میکنه حس

 بود ادهد تکیه دیوار به جوری...بود سفید یکدست هم بودند پوشونده بهش که لباسایی حتی...کرد

 وجود انگار...شده غرق اتاق سفیدی تو انگار که بود گذاشته زانوهاش روی سرشو و

 یالدان دل...میکرد گریه بلند صدای با...میکشید پر دیگه جا یه روحش ولی اونجا جسمش...نداره

 بزرگترم اون از درد...نزد دم...اما کرد حس رو پیچید قلبش تو ای لحظه که دردی...اومد درد به

 و...شک جور یه... داشت تردید...نشست آرومی به کنارش...بود روبروش حاال درد اون...و...داشت

 تشدید رو بود کنارش که اونی هیجان تا میکرد احتیاط حرکاتش و رفتاراش تو...ترس یه

 واستمیخ...داشت فاصله دنیاش دست با میلیمتری فاصله با دستش...باال دستشوبرد...نکنه
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 ودشخ برای اضافه حرکت هر بود گفته دکتر...ترسید می اونم از اما...کنه وآرومش بگیره دستاشو

 با...ودب افتاده دستش تو خفیفی لرزش...کرد نگاه دستش به...میمونه مرگ خطر و زهر مثل بچش و

 برد ادنی مشکی موهای سمت دستشو پس...بده آرامش خواهرش دستای به نمیتونست لرزش این

 به و کرد بلند سرشو وحشت با دنیا موقع همون...کشید دست بلندش موهای روی آرومی به و

 ینینش عقب میخواست...برداشت موهاش روی از سریع دستشو...ترسید دانیال...کرد نگاه دانیال

 رصتف از کرده؛ لونه چشماش تو وحشت و ترس اون فقط و نمیخوره تکون دنیا دید وقتی ولی کنه

 :گفت آرومی به و کرد استفاده

 .دانیال منم...نترس-

 همه...شوک اون...صحنه اون...روحیه اون...وضعیت اون...داشت قرار روحی شدید وضعیت تو دنیا

 تمام و باشه داشته حواس یا تمرکز کاراش روی نتونه تا بود داده هم دست به دست همه و

 دفاع خودش از نمیتونست اما میکرد خطر احساس...بود شده ضعیف بدنش دفاعی سیستم

 قطف باشه شده فراموشش ها گذشته تمام که انگار و نداشت رفتارش و حرکات رو کنترلی...کنه

 که قلبش تو و ذهنش تو* کامیار* اسم...بود مونده یادش معشوقش تنها به جاودانش عشق تنها

 تر وخیم حالشو میشد رد چشمش جلو از صحنه اون وقتی یا و میزد صدا اونو مدام و بود شده

 چهره به...لرزید می اش چونه...نداشت ای دیگه کار انجام توان داد و جیغ و گریه جز ولی...میکرد

 شقلب هم بدش حال اون تو اما باشه کامیار شاید کرد فکر...نمیشناختش نظر به کرد؛ نگاه مرد

 :کرد زمزمه بغض با پس...نیست کامیار اون که داد ندا قلبش...میزد حرف باهاش

 کجاست؟.......کامیار-

 ونا با دنیا ی گرفته صدای...چکید چشمش گوشه از اشک قطره یه و نشد موفق باالخره دانیال

 مرد یه به برسه چه میکرد آب هم رو سنگ دلِ بود؛ مونده گلوش تو سالها انگار که بغض

 ناامیدی حس همون بازم حرکتش این دیدن با دنیا که انداخت زیر شرمندگی با رو سرش...مغرور

 چهره...کامیار...بود خیاالت تو...شد ظاهر چشمش جلو ای چهره...کرد حس وجودش عمق تو رو

 محو خیالی تصویر اون که کنه لمس صورتشو تا کرد دراز دستشو...اخم همون با اون جذاب

 دیوار به محکم پشت از رو سرش و کشید بلندی جیغ...نموند ازش اثری و شد محو...شد

 نیاد ولی کنه دور دیوار از اونو داشت سعی...گرفت دستاشو...کرد نگاه بهش وحشت با دانیال...زد

 زا سردشو دستای و اومدند اتاق داخل به سرعت با پرستار دوتا موقع همون...کشید جیغ بلندتر

 جیغ...میکرد تقال...کردند بلندش زور به ولی نمیشد بلند...کردند بلندش و درآوردند دانیال دست
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 که بود کشیده تودستش رو اونا بس از و بود ریخته صورتش دور رنگش سیاه موهای...میزد

 ماا...کشید بو و برداشت موهاشو از تار یه...بود ریخته رنگ سفید اتاق کف موهاش سیاه تارهای

 می دست از داشت...بود رفته دست از دنیا...میداد مرگ بوی...و...روحی بی بوی...سردی بوی اونم

 :گفت بلند بود زده زل تارمو یه به که دانیال به رو عصبانیت با پرستارا از یکی...رفت

 .باشه داشته آرامش باید بیمار.کنید خالی اتاقو-

 چونهم موکه تار اون...میدونست دنیا آرامش سلب مسبب خودشو حاال پرستار؛دانیال حرف این با

 یادن های جیغ صدای هنوز اما...رفت بیرون اتاق از و فشرد مشتش رو بود رنگ مشکی سیاه؛ شب

 و تنشس اونجا سرد های صندلی از یکی روی...بود تابش بی...بود نگرانش...میزد زنگ گوشش تو

 اشکاش روی کنترلی دیگه!...مرد این کشید می سختی عذاب چه...گرفت دستاش میون سرشو

 رهدوبا و شود سالم دنیا میکرد آرزو دلش در...سالم دنیای اون واسه بود شده تنگ دلش...نداشت

 از داشت که بود نفسش...بود خواهرش...داشت قبولش...باشه گناهکار اگرچه...کنند زندگی باهم

 گوشش به که بود دنیا ناله صدای فقط ولی خوابید ها سروصدا کمی...رفت می دست

 طغل باورهای به....عشقم....عشقم: میگفت...عشقم: میگفت...میزد صدا رو کامیارش...میرسید

 عشقشو خودش دستای با خودش میتونست چطور عاشق حد این به دختر...زد پوزخند مردم

 :دوخت بهش نگاهشو باالسرش درست پرستار صدای با.......کنه؟ خاک تقدیم

 .بزنه آسیب شکمش تو بچه به ممکنه بارداره اون...نکنید وارد هیجان بهش لطفا-

 بلند ؛رفت پرستار وقتی...داد تکون مثبت عالمت به سرشو و کرد پاک نامحسوس اشکشو دانیال

 روح بی تخت همون روی رو در؛دنیا کوچیک ی پنجره از...رفت اتاقش سمت شد

 فقط...ودب خوابیده تخت روی...میزد کبودی به که لبایی با...پریده رنگ صورتی با...مظلمومانه...دید

 هکرد رنگشون نارنجی قبلنا...بود سیاه هنوز...بود نشده عوض اش چهره تو که بود موهاش رنگ

 زیبایی همون میشد هنوز...میکرد خاص چهرشو آبیش چشمای اون با موهاش ذاتی سیاهی اما بود

 زا غرورشو و باشه لجباز و غُد قدیما مثل تا نداشت روح دیگه اما دید اش چهره تو رو دلنشینش

 ور دیگه آدم یه داشت که بود متحرک مُرده یه اصل در...نبود دنیا دیگه اون...بدونه مهمتر همچیز

 نتونست دیگه...اش ماهه 1 تازه بچه و مادر نگران...بود نگرانشون دانیال...میداد رشد وجودش تو

 مو ارت...اومد درد به قلبش بازم...کنه تحمل روح بی صورت اون با رو بیمارستان اون ساکت فضای

 لنگرت به فقط دنیا نحیف جسم مثل هم مو تار اون...افتاد زمین روی اتاق در وکنار رهاشد دستش از

 ...بشه خاک دائمی مهمون تا داشت بستگی
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 ارسو...شد خارج بیمارستان از میذاره میره راه خار روی قدمشو هر میکرد حس که بلند های قدم با

 یادهپ ماشین از رسید موردنظرش محل به وقتی...بود مضطرب و دلگرفته شدت به...شد ماشینش

 جیبش از سیگاری...بود ور غوطه افکارش در خاطرات از موجی کرد؛ باز رو خونه درِ وقتی...شد

 میکرد فوت دودشو و میزد سیگار به که محکمی پُک هر با...داد لم مبل روی و کرد روشن و درآورد

 سیگارش محکم تاپک5ِ با جمع سر...بود داغون درون از...دید می دودا تو رو دنیا روح بی صورت

 اتاق در به نگاهشو دودش به کردن نگاه بجای و زد پک...کرد روشن رو بعدی سیگار...شد تموم

 موقعسر ولی کنه فرار خونه از قایمکی خواهرش بازم قدیم روزای مثل بود منتظر انگار...دوخت دنیا

 دنبال موقع به چرا که میومد بدش خودش از...بود شده تنگ هم روزا اون برای حتی دلش...برگرده

 اقعاو اون...بود دنیا فقط دنیا!...شده بهرنگ مثل گر هیله مرد یه دست اسیر که نگشته خواهرش

 حمر دنیا شکننده قلب به زمونه این سنگ دل اما...مستقل و بزرگ قلبی با دختر یه...بود بزرگ

 هاگ...مادره یه اون...نیست قاتل دنیا...گرفت ازش عشقشو...داد قرار خودش حمله مورد اونو...نکرد

 شکمش تو ماه 9 رو بچه روحیش وضع اون با میتونست چطور اما...میگفتن بهش داشت توانشو

 ...واقعی ی معجزه یه...خواست می معجزه واقعا این!...بیاره دنیا سالم و داره نگه

 :کرد زمزمه و کرد له پاش زیر حرص با رو سیگار

 .من...دنیا میشم معجزت من-

 دلش...بود کرده خم را او کمرِ شده تلف بیهوده های وقت دادن دست از واسه پشیمونی حس اما

 رنگ صورت اون ولی...بود کرده دیوونه اونو دنیا گذشته کارهای و حرفا یاد...میزد داد میخواست

 نجات باتالق از اونو و...نکنه حمایت خواهرش تنها از نمیذاشت سوزناکش های گریه...پریده

 اش شده فوت مادر و پدر یادگار تنها و خواهر تنها اما بود کرده بخشایشی قابل غیر کارهای...نده

 به هانیناگ فکر یک با و شد بلند قوی اراده با پس...بده دست از راحتی به هم اونو نمیتونست و بود

 اییکهج تا...برسه مثبت نتایج به جاییکه تا...میداد ادامه تالشاشو باید...برگشت خودش ی خونه

 دفترچه که بود کرد؛این که کاری اولین رسید خودش ی خونه به وقتی...میداد ادامه داشت نفس

 فورا...برداشت داخلش از رو مقامی کتایون شماره و برداشت رو بود داده بهش سارا که رو ای

 خستش کتایون نبودنِ دسترس در و مکرر های تماس...نبود دسترس در اما گرفت تماس باهاش

 جلب رو توجهش که چیزی...انداخت صفحاتش به سرسری نگاه و کرد باز رو دفترچه دوباره...کرد

 لایمی آدرس و کرد روشن رو تاپش لب سریع...بود دنیا ایمیل آدرس...و....دفترچه آخر صفحه کرد

 هم قبال چون...نبود براش سختی کار...شد هاش ایمیل وارد پسوردش؛ کردن پیدا با و زد رو
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 همون دیدج ایمیل تا چند...کنه پیداشون و کنه هک رو اینترنتی سارقای ایمیل بود تونسته اینطوری

 بررسی رو داشت نام گالره که ایمیل ی فرستنده اطالعات داشت کنجکاوی با...اومد براش موقع

 ینا دلیل بی چون...افتاده مهمی اتفاق که فهمید شماره؛ دیدنِ با...خورد زنگ گوشیش که میکرد

 :داد جواب سریع پس...نمیفتاد اش گوشی روی شماره

 شده؟ چی!...بهزاد الو-

 :اومد خط پشت از بهزاد صدای

 .بستریه خواهرت که بیمارستانی همون برو سریع-

 :پرسید وحشت و تعجب با...افتاد جونش تو دلشوره...دراومد صدا به دانیال برای خطر های زنگ

 چرا؟؟؟-

 چه نمیدونم...دستش داد آورد بازپرس واسه فیلم یه مقامی بهرنگ خونه خدمتکارای از یکی-

 جلوشو منتونست منم حتی...بیمارستان رفتن سربازا از یکی با دید بازپرس وقتی که بود فیلمی

 .بود عصبانی خیلی.بگیرم

 اب گالره؛ های ایمیل به کردن نگاه بدون و نپوشیده پوشیده لباس و کرد قطع رو تماس سریع

 تو!...کرده عصبانی حد این تا رو بازپرس که بود فیلمی چه اون یعنی...شد خارج خونه از عجله

 قرمز خط تالشاش همه روی که بود سیما اسم نهایت در...و بود سوالش جواب دنبال دلش

 رحم چکیهی به عصبانیت تو بازپرس چون...دنیا واسه نیفته بدی اتفاق میکرد دعا دعا فقط...کشید

 کرد حس رو سرد های حس همون هجوم بازم رسید بیمارستان به وقتی...هیچکس به...نداشت

 منفی های موج دنیا؛ اتاق به شدن نزدیک قدم به قدم لحظه لحظه با داشت اونا بجای اینبار اما

 از و  رسوند دنیا اتاق درِ پشتِ به رو خودش...تپید می شدت به قلبش...میکرد حس رو بد اتفاقات

 ...دید اتاق داخل رو بازپرس اتاقش پنجره

 تهنشس تخت روی است پایین سرش حالیکه در دنیا...نشست صندلی روی تخت کنار بازپرس

 دکترش از رو باهاش فوری مالقات درخواست بازپرس که بود شده بیدار خواب از تازه...است

 بردار دست بازپرس ولی نمیداد مالقات اجازه دکتر بازپرس خشمِ شدت اون با...داشت

 :پرسید جدیت با بازپرس...نبود

 بوده؟ مقامی کامیار و تو بین ای رابطه چه-
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 یرهخ تخت روی سفید مالفه به بزنه؛فقط حرف نمیتونست اومده پیش اتفاقات شوک از که دنیا

 ولی...نمیشنید حرفهایشو که گویا...بود کرده سکوت بازپرس مکرر های سوال جواب در و بود شده

 :میکرد تکرار سوالهاشو رحمی بی با بازپرس

 کردی؟ خیانت شوهرت به داشتی؟چرا فرار به تصمیم چرا-

 حالتِ به فقط...نبود هم خیال درعالم حتی...بود مُرده...زد نمی حرف...دید نمی...شنید نمی دنیا

 و نمیشنید و قلبش ضربان صدای حتی...نمیکرد احساس خودش تو هیچی...بود مُرده زنده؛

 ...بود خالی...بود تُهی...نمیکرد حسشون

 ...پروا بی و رحم بی...تربود رحم بی بازپرس اما

 ونچ...بازکنه رو اتاق در نداشت جرات...کنه تموم حرفاشو بازپرس تا بود منتظر در جلوی دانیال

 ختس های لحظه پس...میزد دامن بازپرس شدیدتر بیشترو عصبانیت به میفتاد اتفاق این اگه

 ...مردش می رو اش دقیقه به دقیقه...ثانیه به ثانیه...لحظه به لحظه...بود دیرگذر...گذروند رو انتظار

 :گفت بلند دنیا؛ سکوت از کالفگی با بازپرس

 کُشتی؟؟؟ رو کامیار چرا بودی عاشقش اگه پس-

 حرف...صداشو...شنید گوشاش...شد هوشیار...لحظه یه برای فقط...لحظه یه دنیا

 می بدنش اجزای تمام...پاهاش...دستاش...افتاد لرزه به بدنش...خورد شدیدی تکون...دردآورشو

 روح چون کنه حس نتونست...نکرد حس اما شد سردش...نشست پیشونیش روی عرق...لرزید

 خودش با هم رو دنیا رفتنش با که بود کامیار اصل در اصلیش روح...نبود بدنش تو اصلیش

 ...لرز...لرز...لرز...برد

 ادنی بدن لرزش لحظه به لحظه اما...افتاد شک به العملش عکس این و حالتش دیدن از بازپرس

 :کشید داد بازپرس جائیکه تا...میشد تر پریده رنگش و بیشتر

 .بیاد دکتر بگید-

 غسرا دنیا؛سریع وخیم حال دیدنِ با که برد هجوم اتاق داخل سریع شنید رو حرف این که دانیال

 دنیا به ات کرد بیرون اتاق از رو بازپرس و دانیال دکتر؛...برگشت دکتر با بعد ای دقیقه و رفت دکتر

 :گفت دانیال به رو عصبانیت و جدیت با بازپرس...کنه رسیدگی
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 .نیستی پرونده این مسئول دیگه تو-

 :پرسید تعجب با و اومد بیرون دنیا هوای و ازحال دانیال

 چرا؟-

 رابطه2 پرونده تو نکردن ثبت و من به ندادن گزارش و خواهرت بودن باردار 1: قاطع دالیل به-

 .محکم مدرک داشتنه و بابرادرشوهرش نامشروع

 :پرسید باز ولی...رفت کذایی فیلم اون پیش فکرش و پرید رنگش وضوح به دانیال

 مدرکی؟ چه-

 :شدیدترگفت عصبانیتی با بازپرس

 سنگ خواهرت حکم برسه قاضی دست فیلم این دادگاه روز اگه میدونی...هست فیلمشون-

 .زده اسلحه با رو دنیا؛کامیار که کردن اعتراف شاهد تا2 تازه...ساره

 دامها  بازپرس که کرد نگاه بازپرس به ناباوری با...افتاد کار از مغزش حرفا این شنیدن از دانیال

 :داد

 تسالم فکر به فقط ما...نیست خبری بازی فامیل و عواطف و احساسات از ما ی حِرفه و شغل تو-

 .نارک بکشی پرونده این خودتواز بهتره...رفته یادت سوگندتو وتو...عواطفشون نه مردمیم جون

 ابودن داشت هم قلبشو مغزش بر عالوه و میشد کوبیده دانیال توسر پُتک مثل بازپرس حرفای

 با دالش درد تمام دانیال...شد دور ازش رحمی بی با حرفاش زدن از بعد بازپرس...میکرد

 تمام و...خاطراتش تمام...بود کننده امیدوار ولی بود اندک گرچه...تالشاشو تمام...خودشو

 رت تلخ خیلی...کُشنده و سخت...بود سخت خیلی براش باورش...شد ویرون سرش روی...دنیاش

 راشب حقیقت!...کنه سبک چطور نمیدونست رو بود تشسته کولِش روی که بزرگ درد این...ازمرگ

 تمام...شد زده تلخ حقایق اون برق از چشماش که روشن انقدر...روشن...شد روشن و واضح

 ....خبربد این شنیدن و نحس روزِ این به رسید تا گذشت ذهنش از مردم حرفای و بد خاطرات

 بی...بود رویش پیش خونه شلوغی و همیشگی سکوت همون باز کرد باز کلید با رو خونه در وقتی

 ای شماره با و برداشت رو تلفن گوشی و کرد پرت ای گوشه رو کتش و کیف همیشه از تر حوصله
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 گوشی تو سارا آلود اشک صدای بوق ازچند پس...گرفت تماس بود کرده ذخیره گوشیش تو که

 :پیچید

 !بله-

 خانوم؟ سارا: پرسید تعجب با دانیال

 :گفت آروم...فروبریزه و نلرزه اشکاش مثل هم صداش کرد سعی...کرد پاک اشکاشو سارا

 .خودمم-

 !بپرسم ازتون چیز یه که زدم زنگ: دانیال

 !بپرسید: داد جواب تعجب با سارا

 :گفت تردید با سپس و کرد مکث کمی دانیال

 میکرد؟؟ زندگی خونه اون تو کردندکامیار ازدواج دنیا و بهرنگ وقتی-

 :داد جواب ولی بود کرده تعجب سوالش از اینکه با سارا

 .بودند خونه این تو هم اونا ازدواج از قبل کامیار آقای...بله-

 دقیقا؟ کِی از یعنی: گفت سریع دانیال

 .اومدند هم آقاکامیار اومدند خانوم کتایون وقتی از-

 می جستجو دنیا و کامیار رابطه زمانِ راجب ذهنش تو داشت...رفت فرو فکر تو ای لحظه دانیال

 که رفت تاپ لب سراغ سارا با خدافظی از بعد...افتاد روشنش تاپ لب به چشمش که کرد

 رو نیاد های ایمیل داشت بیمارستان به رفتن از قبل اومد یادش...افتاد گالره های ایمیل به چشمش

 با...ارهبی بدست دنیا گذشته راجب مهمی اخبار گالره یعنی فردناشناس اون از شاید تا میکرد چک

 جااین قضیه ته...داشت امید بازم اما شد پایمال خوشیش دنیای بد خبر اون شنیدن با اینکه

 تحقیق داشتند نقش دنیا زندگی تو که مهم آدم هر از و هرطرف از رو پازل های قطعه داشت...نبود

 اثبات...خودش غیرت به حتی...نداره تمومی که مردم حرفای به...همه به قلبیشو باور تا میکرد

 ...*کنه
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 که تحقیرهایی اومدو یادش سیما حرفای...گذاشت مبل دسته روی سرشو و کرد قطع رو تماس

 بره شده نفرین ی خونه اون از همیشه واسه میخواست و بود کرده جمع وسایلشو...بود شده

 تو که سیما خشمگین تصویر از وحشتناک کابوس یه...اتفاقی دیدار یه...ناگهانی تصادف یه...اما

 هواس که گرفت ازش رو امکان میکرد؛این پیرش خاله مرگ به تهدید اونو و بود دنبالش خیابون

 خونه این به باز بهرنگ اگه که کرد می فکر و ترسید می سیما از...باشه دور اونجا از همیشه

 خونه اون از اتفاق اون از بعد که فریده و فرزانه به...شد خواهد زهر مثل براش همچیز برگرده

 اسهو بردگی او قسمت حاال وم...بردگی نه کردند «زندگی» دردسر بی و بهتر زندگی واسه و رفتند

 خدا عدالت که داشت امید دلش ته اما...بود زندونش بند اسیر معشوقه و صفت شیطان زن یه

 دنیا زدنای داد واسه دلش...میده بهشون رو اونا کارای جواب خدا روز یه و اوناست بدی از بزرگتر

 ذات یه سیما اما نبود سنگ امادلش بود مغرور و میداد دستور زیاد اینکه با...بود شده تنگ

 ...ساخت غمگین سارایی او از اتفاقات این و نشست اشک به چشماش دوباره...شیطانه

* 

* 

**** 

 همجنس از زن یه...زن یه...شد کشیده سمتی به بود دستاش دوتا مُچ دور بند دست حالیکه در

 زا دنیایی که دنیا برای اما بود اش وظیفه...میکرد رفتار سردوخشک...بود رحم بی ولی...خودش

 کرده خونه چشماش تو که بزرگی غم با...بود رفتن راه خار روی تحمل مثل اینا تحمل بود غصه

 تاریک و سیاه...این و بود روح بی و سفید قبلیش اتاق اون...کرد نگاه اتاق دیوار و در بود؛به

 شیدک دست میکرد؛ درد حسابی که سرش به...نبود چیزی صندلی و میز یه جز تاریک اتاق تو...بود

 بهش زور به اما  نداشت عادت پوشیدن روسری به...کرد حس پارچه یه روی رو دستش که

 هم عشق...انگار...نداشت قلب...نداشت حس...انداخت زیر رو سرش...بودند پوشانده

 تهی فقط...سنگین نه...بود سبک نه...نمیاد هم اش گریه حتی...بود خالی و تهی...نداشت

 ...پوچ...و...تهی...بود

 

 از تر خشمگین و تر جدی بازپرس صورت...کرد نگاه بهش شدو بازجویی اتاق وارد بازپرس

 لیو! چیه نمیدونست که چیزی یه...کرد حس چیزی یه دیدنش با دنیا...میومد چشم به همیشه
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 تو و دوید اتاق از ای گوشه...بود پناه بی...بده پناه خودش به خودش و...بگیره پناه میگفت بهش

 این با بازپرس...نداشت کردن دفاع توان اما کرد نمی معنا رو ترس...نشست و شد جمع خودش

 یه که زد صدا رو نفر یه بیرون از...داد تعجب به جاشو خشم اون و خورد جا کامال دنیا حرکت

 اما نهک مقاومت میخواست دنیا...کرد بلند رو دنیا بازپرس؛آروم دستور با شدو اتاق وارد زن پلیس

 تغذیه اونو سُرُم با فقط بیمارستان تو و بخوره غذا نمیتونست حتی اون...نداشت جون

 روی و کرد بلندش زن پلیس همون...نداشت حس حتی...وایسه سفت که نداشت جونی...میدادن

 جمع شوخود میتونست جاییکه تا هم صندلی روی دنیا...بیرون رفت و نشوندش میز پشت صندلیِ

 :گفت جدیت با و نشست صندلی روی بازپرس...کرد

 روحیَت هک ندارم این به کاری...بازپرسم منم و بازجوییه اتاق میبینی که اینجا!خانوم دختر ببین-

 تعریف درست همچیزو مو موبه و بدی گوش سواالم به دقت با باید فقط!...چطوره اتفاق اون واسه

 .کنی

 می طفق...شنید نمی اما میزد تند قلبش...کرد بلند سرشو وحشت با حرفا این شنیدن با دنیا

 نام ترس که خودشو حس اسم حتی اون...بود ضعیف ولی میکرد مقاومت همه برابر در...ترسید

 شناخن جویدن مشغول و برد دهنش سمت ناخودآگاه انگشتاشو از یکی...نمیدونست هم رو داشت

 ...بود خبری بی تو خودش اما داشت کاذب استرس...شد

 :کرد شروع جدیت با بازپرس

 درسته؟...بود کارت اتاق تو چمدون دوتا شب اون-

 هک نمیدونست اما بود کرده سکوت...بود دهنش تو انگشتش هنوز اما انداخت پایین سرشو دنیا

 :گفت بلند بازپرس...طاقته کم بازپرس

 درسته؟؟؟-

 رشس دادن تکون به فقط نمیاورد یردر ازحرفاش هیچی و! بگه چی باید نمیدونست اینکه با دنیا

 :گفت دوباره بازپرس...کرد اکتفا ناچار روی از

 !بری میخواستی کی با و کجا؟...چرا؟...بدونم دلیلشو میخوام-

 رسبازپ...جوید می ناخنشو میدادو فشار دهنش تو انگشتشو تر محکم اما بود کرده سکوت دنیا

 :داد ادامه
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 !بگی تونی می...افتاد؟ اتفاقی چه صبح روز اون-

 ....تشویش از پر و...بود دلخراش...سکوت هم باز

 دیدی؟ چی شدی بیدار صبح وقتی-

 :پرسید...شد وارد ای دیگه راهِ از ندارد زدن حرف قصد دنیا دید که بازپرس

 میشناسی؟ رو کامیار-

 ناخنشو ارکن پوست شدید استرس از اینبار اما...کرد نگاه بازپرس به و کرد بلند سرشو سریع دنیا

 ونخ اینکه یا...میکنه چیکار داره نمیفهمید...نبود بردار دست باز اما...زد بیرون ازش خون و کَند

 ...خبری بی تو خودش و بود استرس و تشویش از پر...آلودست

 :پرسید شدو مُصِرتر و امیدوارتر دید رو دنیا العمل عکس این که بازپرس

 بود؟ وکامیار تو بین ای رابطه چه-

 :جوید هاشو ناخن قبل از تر عصبی دنیا

 کردی؟ خیانت شوهرت به داشتی؟چرا فرار به تصمیم چرا-

 :یددادکش عصبانیت با بازپرس...شد مشت میز روی دستش یکی اون بودن عصبی شدت از دنیا

 کُشتیش؟ چرا پس کنی فرار باهاش میخواستی اگه-

 اما...کرد نگاه بازپرس به غم با...کسی بی از پر...غم از پر...اشک از پر...پرُشد دنیا چشمان

 :گفت دوباره عصبانیت با بازپرس

 .کنم کمکت تا بزن حرف...کردی؟ شلیک بهش چرا....آوردی؟ کجا از رو اسلحه اون-

 فگیکال با نداره زدن حرف قصد اصال دید که بازپرس...چکید دنیا آبی چشمان از اشک قطره اولین

 هک کنه بلندش خواست  دنیا به دوباره زدنِ بند دست از بعد که زد صدا رو زن پلیس همون دوباره

 یب جا همه از که اونو تفاوتی بی با و نزد دم اما...شد اش خورده گره مشت و خونی انگشت متوجه

 ...شه همراه باهاش تا کرد بود؛وادار خبر

 به هک میشه مواجه ای صحنه با که بره بازپرس اتاق به خواست و شد کالنتری وارد عجله با دانیال

 پلیس یه همراه خورده بند دست رو دنیا وقتی و میره جلوتر ناباوری با...میکنه شک چشماش
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 از...داص بی اینبار اما...میکرد گریه داشت دنیا...میکرد احتیاط بازم...آهسته...رفت میبینه؛طرفش

 ثلم آبی چشم دوجفت با چرخید؛چشماش سمتش دنیا وقتی...میلرزه هاش شونه که دید پشت

 داشت چشما اون...ببینه میخواست...لرزوند رو دانیال وجود عمق تا نگاهش...شد مواجه دریا

 اب و برگشت دنیا آخر لحظه...برد خودش همراه اونو و نداد امون بهش پلیس اما میزد حرف باهاش

 غم نگاش...کرد میکرد؛نگاه حس آشنا اونو حاال که دانیال به دریاییش چشمای همون

 سمت...ناگفته حرف تا میلیون...هزارتا...صدتا از بود پر...داشت نم...داشت اشک...داشت

 :داد دلداری خودشو همیشه مثل و پاشید آب پر مشت تا چند صورتش به...رفت دستشویی

 .باش قوی...باش قوی-

 بازپرس اتاق به و گذاشت قدماش سرعت تو رو عجله همون دوباره کوتاه ی جمله دو همین با

 :وگفت شد وارد اجازه بی سریع...رفت

 بهرنگ! کُشت رو کامیار چطوری روز اون.میدونم رو چیزا خیلی من...بدین گوش میکنم خواهش-

 .کرد پرونده زمینه حرفاشو نباید.بوده مواد کار تو قبال حتی اون...خطرناکه آدم یه مقامی

 شسمت عصبانیت با بود خورده جا شدنش وارد اجازه بی و حالت اون تو دانیال دیدن از که بازپرس

 :وگفت رفت

 این و...بوده درست زده که هرحرفی و آورده هرمدرکی سیما االن تا...توئه خواهر علیه همچیر-

 .بیاد دنیا به بچه اون نباید و داشتند نامشروع رابطه مقامی کامیار با دنیا میده نشون

 :گفت و نیاورد کم دانیال

 رابطه هیچ و کردند ازدواج باهم کامیار و دنیا میده نشون که مدارکی من...میکنم خواهش-

 .بشه بسته مقامی بهرنگ نفع به نباید پرونده این...دارم رو نداشتند نامشروعی

 :گفت باجدیت بازپرس

 کرده شلیک اون و بود دنیا دست اسلحه شب اون که کرده اعتراف مقامی بهرنگ اما-

 .هدستش اسلحه هنوز میرسن پلیسا ووقتی هست اسلحه روی دنیا انگشت اثر حتی...سمتش

 :گفت عجز با دانیال
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 دگیزن ادامه واسه شعورشو توانشوو راحت انقدر باشه گناهکار که کسی...باشید داشته انصاف-

 زا همیشه باشه گناهکار که کسی...بهرنگه مال اسلحه اون...نداشت ای اسلحه دنیا میده؟ ادامه

 خاطرب که کرده تایید اینو هم پزشکش حتی...داده دست از عقلشو که دنیا مثل نه فراریه مجازات

 .نداشته عادی حالت اتفاق اون شوک

 :بازپرس

 ریدادگست و میشه بسته پرونده این دیگه روز دو تا...نمیشه و نیست مدرک من واسه چیزا این-

 هک وگرنه بیار دیگه روز دو تا داری حرفات اثبات واسه مدرکی اگه...دادگاه روز تا میشه فرستاده

 .برنمیاد منم از کاری هیچ دیگه

 تا داشت فرصت روز دو فقط...ساعت 58...روز دو...روز دو...کرد زمزمه و انداخت زیر سرشو دانیال

 تاثبا هم خودش به گناهیش بی حاال که خواهرش گناهی بی اثبات واسه بکنه رو تالشش تمام

 هراس هم اندک زمان همین از اما پابرجاس هنوز قشنگش دنیای که بود شاد حاالیکم...بود شده

 گرانبها براش هم دقیقه هر...نداشت معنایی براش ترس ها دقیقه این تو اما...داشت

 همینا به فکر با...بشه اذیت بیشتر اونجا ممکنه و برند می زندان به رو دنیا االن میدونست...بود

 ...درهم افکاری با اما رفت بیرون بازپرس اتاق از و شد تر قوی بیشتر تالش واسه اش روحیه

*** 

 «فرودگاه»

 قدیمیش خاطرات یاد اونو...وطن بوی...شد خارج فرودگاه از و کشید رو چمدونش دسته

 ها سیازتاک یکی سمت...گرفت شکل لباش روی کمرنگی لبخند و کشید عمیقی نفس...مینداخت

 :وگفت گرفت ازش رو چمدون راننده...رفت بودند مسافر منتظر که

 خانوم؟ میبرید تشریف کجا-

 .قبرستون: وگفت کشید آهی گالره

 از بعد...اومد دستش کار دید؛حسابِ رو گالره ناراحت قیافه وقتی اما کرد نگاهش تعجب با راننده

 هگالر...کرد حرکت و شد ماشین سوار سریع گذاشت ماشین عقبِ صندوق داخل رو چمدون اینکه

 ذهنش از لوپه پنه مادرش حرفای و خاطرات و کرد می نگاه بیرون مناظر به ناراحتی با

 تمام وقتی...افتاد تلفن پشت از هایش اشک و او با لوپه پنه تماس آخرین و اولین یاد...میگذشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

286 

 

 اون...تماس اون...لحظه اون...گفت بهش نامعلوم و دور راهه از و تلفن پشت از رو حقایق

 صدای...شکست وجودش تو چیزی یه کرد حس لحظه اون...دختر و مادر های اشک...و...حرفها

 مادری هیچ که میکرد فکر االن تا...بود باور قابل غیر و سخت...شنید وضوح به رو شدنش شکسته

 ونهبرس هست که اینجایی به خودشو بود تونسته مردم های خونه تو کردن کار با فقط و...نداشته

 هاتن سمت به رو سرنوشتت...انگیز غم وداع یه و...حرف یه...تماس یه...اما...بکشه باال وخودشو

 تو یا کنه لمس رو مادرش های دست بود نتوانسته حتی او...بود شده دیر...اما...داد سوق مادرش

 بودو ندیده نوازش هیچوقت...بخوابه تنها و باشه تنها داشت عادت بچگی از...بگیره آغوشش

 قوی دخترِ یه اونو ظاهر در و بود نجواگر درونش فقط حس این اما...داشت نیاز اون به شدیدا

 اونم...اجبار روی از دیداری...بود بیگانه برایش اول دیدار این حتی...میداد نشون

 ...میکرد کنترل رو خودش اما...بود دردناک برایش...خاک تو شده حَل مادرِ با دیدار...قبرستون...تو

 اییه قدم با و شد پیاده چمدونش همراه ماشین از...کرد حساب رو راننده پول رسیدند اینکه از بعد

 زا نمیتونست هیچی اما...وزید می مالیمی باد...رسوند موردنظر قطعه به خودشو لرزان و کوتاه

 مادرش تلخ سرنوشت یاد اونو قبر سیاهی...کرد بازوبسته بار یه چشماشو...کنه کم درونش سردیِ

 سیاهی رنگ قلبش به خودش...خودش قلب مثل درست...بود تاریک و سیاه هم واقعا...انداخت

 و باشه قاومم تنهاییاش با میتونست فقط...نکشه نفس...نتپه...نبازه عشق؛ رنگ با تا بود پاشیده

 حلقه درشتش چشمای تو اشک و لرزید دلش سیاه سنگ روی لوپه پنه اسم دیدنِ با...بس

 پوشونده صورتشو خود به خود اشکاش دیگه...نشست قبر کنار شده تا زانوهایی با...بست

 به اونم انگار...بود کرده پیدا راهشو...ریخت اش گونه روی و شد جاری چشماش از اشک...بودند

 رقب سنگ روی گاهی و گردنش روی اش گونه روی از سردی با که بود برده پی گالره قلب سردی

 حرف تا کرد باز ریخت؛لب می اشک آروم حالیکه در...کرد می نمناک واونو چکید می

 :گفت اما نمیدادند امون اشکاش...بزنه

 !...ام نداشته هرگز مادرِ سالم-

 :گفت باز اما...بود تلخ براش هم خودش زبون از حقیقت تکرار حتی...گرفت شدت اش گریه

 آرزو یه واسم همیشه داشتن خانواده....مامان...مامان...گفتی؟ دیر فهمیدم؟چرا دیر انقدر چرا-

 ...تنها تنهای...بودم تنها همیشه من!...غریبی واژه چه...هه...خانواده...بوده

 :داد ادامه گریه با و کشید سیاه سنگ روی لرزید می که دستشو
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 زاده م*و*ر*ح که گفتی نمی بهم کاش...باال این من و زیری اون تو...تنهام هم االن حتی-

 یم من تو بجای کاش...باشه نامشخص پدرم که نمیخوابیدی ای دیگه مردِ با ناحق به کاش...ام

 .کنم می حاللت...مامان...اما...نیستم حالل که من...ننگم یه که من...مُردم

 :کشیدوگفت باال رو اش بینی

 همچیزرو من...بری خاک عالم یه زیر تو شد باعث بهرنگ...دشمنت نه اما بود تو هَوویِ...دنیا-

 مه با...بشی خاک مهمون نمیذاشتم میگفتی بهم زودتر اگه...اگه...اینجام همین واسه...میدونم

 ...اسیری نه میکردم زندگی

 :داد ادامه داشت اخیر اتفاقات بخاطر بهرنگ از قلبش تو که نفرتی با

 روزِ و حال و تو مرگ انتقام...بشه خوشحال بهرنگ یا...ببرن ازبین رو دنیا ی بچه که نمیذارم-

 منه ثلم یکی هم دنیا بچه که غلط تصور با نمیذارم...باش مطمئن...مامان میگیرم ازش رو دنیا االن

 رو زندگی قشنگ طعم باید اون...میگیره شکل قلبش داره تازه...جنینه هنوز اون...کنن نابودش

 که کنه حس و بره راه زمین روی آلوده پاهای با من مثل نباید اون...رو مرگ زهرِ طعم نه...بچشه

 ...حقشه این...کنه زندگی رویایی و بیاد بدنیا سالم و آروم باید اون...دارند بد چشم بهش همه

* 

* 

 دنینش وصف ای خوشحالی با دانیال...شد متصل تماس ها مدت از بعد باالخره بوق پنجمین از بعد

 :گفت بلند

 !خانوم کتایون...الو...الو-

 .خودمم بله: گفت آلود خواب صدای با کتایون

 :دانیال

 .مقامی بهرنگ همسر...نامداری دنیا برادر هستم نامداری دانیال من-

 کرده معرفی خودشو حاال که ناشناس مرد حرفِ این با بود کشیده دراز تختش روی که کتایون

 :گفت تعجب با و شد گشاد چشماش...پرید چشماش از کل به خواب و شد بود؛نیمخیز
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 !خب-

 زنگ بهش اون شب اینموقع که که افتاده اتفاقی میزد حدس...بود مرد اون حرفای ادامه منتظر

 مکث بدون دانیال..زیاد ساعت اختالف و بود شب اونجا چون باشه روز باید االن ایران تو اما...زده

 :گفت

 تفاقا...برسونید ایران به خودتونو امشب باید سریعتر هرچه...کنین گوش حرفام به خوب لطفا-

 .پدرتون واسه افتاده مهمی

 و بود شوکه هم حالیکه کرد؛در قطع رو تماس اینکه از بعد کتایون...گفت براش رو ماجرا تمام و

 راغس سپس کنه رزرو بلیط واسش زودتر تاهرچه گرفت تماس دوستاش از بایکی میکرد گریه هم

 کاش میذاشت و میکرد مچاله چمدون تو لباساشو دونه دونه که همونطور...رفت چمدونش بستن

 :کرد زمزمه...کرد می فکر دانیال حرفای به و میریخت

 ...مُرده...کامیار-

 ...اومد یادش آخرشون دیدار خاطرات و...بود سخت باورش...گرفت شدت اشکاش و

 برداشته دوشش روی از باری یه میکرد حس االن...گذاشت کتش جیب روداخل گوشیش دانیال

 اما...کم هرچند اما داشت متضاد های حس... میکرد حس هم رو قبل سنگینِ بارِ اون هنوز اما شده

 نیزما مدت چه تو که داشت کتایون به بستگی حاال و...بگه رو حقایق کتایون به بود تونسته

 اتاتفاق این به کردن فکر واسه!...اتفاقات درمقابل کنه برخورد چطور و برسونه ایران به خودشو

 و رفت بیرون خونه از سریع...بود قرارش به موقع به رسیدنِ وقت فعال...داشت فرصت هم بعدا

 دیدن واسه خالی دستِ تا خرید هم سرخ گل شاخه یه راه تو اما کرد حرکت...شد ماشینش سوار

 الرهگ گرفت؛ که تماسی از رسید؛بعد هتل ساختمون جلو اینکه از بعد...نره اش رسیده تازه مسافر

 :فتگ لبخند با و گرفت طرفش رو گل دانیال...شد سوار رسوندو دانیال ماشین به خودشو سریع

 !خانوم گالره اومدی خوش-

 

 :وگفت گرفت دستش از رو گل لبخند با گالره

 .قشنگه خیلی...ممنون-
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 .سراغت اومدم باز نرسیده راه از که شرمنده: دانیال

 برص بدون رسید دستم به ها ایمیل اون وقتی...مهمتره همچیز از برام دنیا...نداره شرمندگی: گالره

 .گناهه بی دنیا...کنم روشن حقیقتارو خودم تا اینجا اومدم کردن

 :فتگ گالره به رو اینحال با گناهه بی دنیا که بود رسیده اطمینان به دلش تو اینکه با دانیال

 .مدرکه و ساز سرنوشت دونفر اون حرفای که کن مواظبت خوب دونفر اون از پس-

 :گفت دانیال که داد تکون سرشو گالره

 بریم؟ که حاضری-

 :گفت و کشید ناراحتی روی از آهی گالره

 .تاب بی هم حاضرم هم-

 ور حرفهایشان تمام ایمیل تو دانیال و گالره...کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین تردید بی دانیال

 دنیا وهرد...میشد قرارهایشان و دونفر این آشنایی باعث دنیا سرگذشت و ایمیل همین و بودند زده

 دو هر...دهند نجات باتالق از رو دنیا تا میکردند تالش اتفاقات تمام به باتوجه و داشتند دوست رو

 ...ناحقی مجازات و حق رساندن اثبات به...داشتند یکسانی هدف

 دانیال برای محیط این...شدند خارج ماشین از هردو رسیدند موردنظرشون محل به اینکه از بعد

 غریب و سرد محیط یک گالره برای اما...بود داشت عادت اون به که همیشگی محیط یک

 حس وجودش عمق ته تا رو اونجا منفی امواج گالره که بودند نشده واردش هنوز...بود

 از بعد اونم میشه متحمل داره زجری چه بفهمه و بذاره دنیا جای خودشو نمیتونست...میکرد

 نجاتت تا تتنبین کسی دیگه و بشی حَل تاریکی تو که میموند این مثل...زندگیش ضربه بزرگترین

 ...بود آزاردهنده و سخت...بده

 بال که ای پرنده مثل دنیا...زندانش به میکرد؛پاگذاشت قرای بی که دیدنش برای اما

 اتاق وارد دانیال همراه وقتی...بود شده قفس اسیر...نداشت امید...نداشت پرواز شوق...نداشت

 حتی...یزم یه و صندلی دوتا با روشن نیمه اتاق یه...کرد نگاه اتاق به....نبود اونجا دنیا شدند مالقات

 و یدکش عمیق نفس تا چند باشه شده بسته تنفسش راه انگار...نداشت هم کوچیک پنجره یه

 لحظات...بیاورند اتاق به رو دنیا تا بودند منتظر هردو گالره و دانیال...کنه کنترل خودشو کرد سعی

 هک وضعیتی اون تو دنیا دیدن از هم هنوز...آسان گالره واسه و میشد سپری سخت دانیال واسه
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 با دیگه چون بود خواهرش منتظر مشتاقانه دانیال اما...داشت هراس بود داده شرح براش دانیال

 عدب ای دقیقه...بود راه نزدیک؛اولِ از اونم حقیقت دیدن برای تازه گالره اما...بود اومده کنار واقعیت

 هب پشتش گالره...شد اتاق وارد زن پلیس یه همراه سرش روی رنگی چادر با خورده بند دست دنیا

 یسپل...کرد نگاه بود پایین سرش که دنیا به دانیال...میکرد حس کامال رو درونش خال اما بود در

 گالره بره دنیا سمت دانیال اینکه از قبل...رفت بیرون اتاق از و کرد باز دنیا دستان از رو بند دست

 دنیای در و پایین سرش هنوز دنیا...چرخید دنیا سمت و شد بلند جایش از عمیق نفس یه با

 با خوشگل دختر اون...نمیشد باورش...رسوند دنیا به خودشو کوتاه های قدم با گالره...بود دیگری

 صورت اجزای همه روی نگاهش...میرسید نظر به الغر و بیحال و پریده رنگ حاال آبی چشمان اون

 ود...کامیار و دنیا از...بچه یه...شد قفل شکمش روی و اومد پایین نگاهش بعد...چرخید می دنیا

 مونیآس عشقشون...بود بچه یه فقط عشقشون ثمره حاال و...کشید پر هم کنار روحشون که عاشق

 آرامش اون میکرد؛وقتی حس گلوش تو که بغضی با گالره...بود زندگی به محکوم بچشون ولی بود

 :کرد زمزمه و گرفت دستاش تو سردشو دست دید رو دنیا

 اومده؟؟ سرت به چی!...دنیا-

 اب دانیال...کشید میزد کبودی به که لبهاش و صورت روی گونه نوازش دستشو اما نداشت جرات

 وقتی...میکرد نگاه دونفر اون به و بود ایستاده ای گوشه بود مشخص چشماش از که ناراحتی

 یه هی...دید توشون رو بزرگ غم یه...خورد گره آبیش چشمای تو نگاهش و کرد بلند رو دنیا صورت

 قرمز ریز رگهای میون و بود شده تر پررنگ چشماش آبیِ....و...شده خشک اشک یه...مبهم چیز

 بغضش...کنه کنترل خودشو نتونست دیگه گالره...میکشید رخ به بیشتر رنگشو چشماش رنگ

 دکشی آغوش تو رو دنیا گریه میون و کرد گریه فقط...نکرد حس...ندید رو دانیال دیگه...ترکید

 :وگفت

 حرف من با...بود عاشقش کامیار که همون...نیستی دنیا اون دیگه تو!بگو چیزی یه الاقل-

 .گالره منم...مواظبت همیشه رفیق منم...بزن

 آرومی خیلی صدای با و خورد تکون کامیار اسم شنیدن با بود ای دیگه هوای و حال تو که دنیا

 :گفت

 کجاست؟.....کامیار-

 :گفت آروم میکرد گریه دنیا بغل تو حالیکه در گالره
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 .نگرانته...فکرته به...راحته جاش...خوبه جاش اون-

 شروع دبلن صدای با و ترکید بغضش اراده بی باشه داشته وجود کامیاری باید میکرد حس که دنیا

 شونه...لرزوند می رو بدنش تمام داشت اش گریه...کردن گریه به کرد

 اهنگ درهمش صورت به و کرد جدا بغلش از رو دنیا گالره...قلبش حتی...و...دستاش...لباش...هاش

 :نالید گریه میون بود پایین سرش که دنیا...کرد

 .بیاد بگید بهش...ببینمش خوام می-

 رت راحت راهشونو که بود اشکهاش گوله گوله سکوت بجای...کرد سکوت دنیا حرف جواب در گالره

 آروم دمی و نکنه تابی بی انقدر دنیا که بدهد جوابی چه نمیدانست...بودند کرده باز صورتش روی

 با ددی رو صحنه این که دانیال...ریخت اشک صدا بی و گذاشت اش شونه روی رو دنیا سرِ...بگیره

 اشکهاشو تا نمیداد اجازه غرورش...ایستاد دیوار اتاق؛کنار از بیرون و شد خارج اتاق از سرعت

 خواهرش تنها حالِ به کردو استفاده اونجا خلوتی از...بود ساکت و خلوت اونجا ولی ببینه کسی

 :پیچید می ذهنش تو دنیا ی جمله هنوز...کرد گریه

 .بیاد بگید بهش...ببینمش خوام می-

** 

 

 واسش میخواد کی اما...چهلمشه دیگه هفته یه رفتم؛ کامیار خاک سرِ...کردی؟ رو اینکار چرا-

 با دمشنی رو خبر وقتی....چرا؟ بابا؟ گرفت؟چرا ختم مراسم واسش کی بگیره؟؟؟اصال چهلم مراسم

 .بپرسم ازخودت رو حقیقت تا اینجا اومدم دنیا سرِ اون از بدبختی هزار

 تو از شنید؛ می رو حرفهایش و میکرد نگاه کتایون به داشت جلویش ی شیشه از که بهرنگ

 :گفت دستش تو گوشیِ

 که یبگ پرونده بازپرس به بری بهتره نشه اعدام بابات خوای می اگه حاال...افتاد که بود اتفاقی-

 .بدی تغییر رو همچیز میتونی تو فقط چون بوده راست من حرفای

 :تگف دستش تو گوشیِ از بود شده شوکه هم بود کرده تعجب هم پدرش رفتارِ این از که کتایون
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 نفعِ به مبگ رو چی من...!نمیشناسمت دیگه بابا...بیخیالی میکنی اظهار و میکنی نگاه چشمام تو-

 رفته؟ کجا حقیقت و حق پس میگی؟ چی تو...تو؟

 :گفت کتایون حرفای شنیدن از عصبانیت با بهرنگ

 خراب رو همچیز موندنت اینجا ظاهرا...بودی که ای شده خراب همون برگرد...مشخصه حقیقت-

 .بشناسی خودتو حقیقتِ تونستی اونجا شاید...میکنه

 متعجب و شوکه هم هنوز کتایون...برگشت زندان به و کوبوند سرجاش محکم رو گوشی سپس

 از یکی از...رفت کالنتری اداره به و داد تکون خودش به...نمیکرد درک رو پدرش رفتارِ...بود

 هحالیک در دانیال شد؛ اتاقش وارد اجازه با وقتی و پرسید رو پرونده بازپرسِ اتاق سراغِ سربازها

 د؛ش اتاق وارد سراسیمه که دختری به کردند؛ می بحث پرونده راجب و بود ایستاده بازپرس کنار

 اخم با بود تر مسن که اون اما...شد روبرو دومرد با و شد اتاق وارد هراسون کتایون...کرد نگاه

 :گفت مقدمه بی و تامل بدون روبهش و رفت جلوتر...بازپرسه همون اون که فهمید...کرد نگاهش

 .دارم حرف مقامی کامیار قتل راجبِ-

 زیچی و بره جلو خواست بهرنگه؛ دخترِ کتایون همون دختر این بود شده مطمئن دیگه که دانیال

 ناال تا بود مطمئن...بود قرار بی اما...کرد پیشه سکوت و کرد رو بازپرس حضور مالحظه اما بگه

 هب پرونده این نهایی نتیجه اما...شده بدل درو بینشون هایی حرف و رفته پدرش مالقات حتما

 جدیت با بازپرس...حرفاش و کارهاش همه بود مهم واسش پس...میخورد رقم دختر این دست

 :گفت

 شما؟-

 :گفت سریع کتایون

 .مقامی کامیار ی زاده وبرادر..هستم مقامی بهرنگ دختر مقامی کتایون من-

 ارکامی که دونست می خودش که کتایون...شد گِرد تعجب از چشماش کتایون حرفِ این از دانیال

 شکل ذهنش تو زیادی های تعجب عالمت!!!...کرد معرفی عموش رو کامیار چرا پس پسرعموشه

 اما...نظرش از بود فقطحدس...حدسا اون زدنِ با که زد دلش در های حدس موقع همون...گرفت

 اعترافاتِ تمام موقع همون کتایون هاش حدس طبق ولی...دراومد صدا به براش خطر های زنگ
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 وردخ دانیال لبان بر خاموشی مُهر...شد ثبت پرونده تو حرفهاش تمام و کرد تایید رو بهرنگ دروغ

 ...کرد فکر کتایون حرفای به مبهوت و مات و

* 

* 

* 

 فرستاده پرونده قاضی پیش و دادگستری به بررسی برای پرونده امروز و بود پرونده آخر روزِ

 رو دانیال که چیزی اما بود پرونده داخل دنیا علیهِ و نفع به مدارکِ ی همه...دادگاه روزِ تا میشد

 ودب کرده قبول که دختر این...بود عجیب برایش...بود دنیا علیه کتایون های حرف میکرد نگران

 حرف...عدل بجای ظلم...ناحق جای به حق...بود شده برعکس همچیز...حاال و بزنه رو حق حرف

 و گالره که مدارکی تمام حتی و شود تمام بهرنگ نفع به دادگاه رأی میشد باعث کتایون های

 فادهاست قابل غیر و نتیجه بی دختر اون های حرف کنار در هم کنند تالش آوریش جمع واسه دانیال

 هاتن واسه میکرد هم تالشاشو آخرین باید...آخر های ساعت این کرد می کاری باید...بمونه باقی

 قرار اداره داخل باهاش و گرفت رو کتایون شماره و شد بلند کالفگی با پس...خواهرش

 اییه زندانی وبرای...میندازه نشده شده مرتکب که گناهایی یاد رو آدم سردیش جائیکه...گذاشت

 منتظر و رسوند اداره به خودشو سریع...بود تاریک و تنگ قفس یه واقعا بودند گناه بی که دنیا مثل

 اقات سمت رو کتایون داشت قرار؛قصدی این از که دانیال...اومد کتایون هم بعد ساعت نیم...موند

 .داخل برو-گ:گفت و برد مالقات

 ارقر اولویت تو براش پدرش و نداشت اعتماد بود دنیا برادر که مرد این به...کرد تعجب کتایون

 :گفت اخم و تعجب با...داشت

 مشکوکه؟ همچیز چرا...اومدم که اینجا تا بیام گفتی...چرا؟-

 :گفت بود پیدا رفتارش از کامال کالفگی که دانیال

 .فهمی می خودت...لطفا تو برو-

 و تاریک اتاق اون داخل شد؛ اتاق وارد وقتی...رفت اتاق داخل اما داشت تردید اینکه با کتایون

 گود چشمانی و همیشه از تر پریده رنگی با خسته و روح بی زن یه...دید رو زن یه قامت روشن؛

 وترجل و جلو...بود بهش پشتش...ببینه رو زن این ی چهره بود شده کنجکاو...رفت جلوتر...افتاده
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 شتوح با و کشید هینی دید؛ که چیزی از برگردوند خودش سمت اونو و گرفت بازوشو وقتی...رفت

 چشم زن اون چهره از نمیتونست اما بود افتاده چشماش تو ترس...برداشت عقب به قدم یه

 :بود این گذشت ذهنش از دیدنش با که ای جمله اولین...برداره

 ...شده دیوونه-

 هم هاشو حس اسم حتی اما...ترسید می...لرزید می...شنید جملشو دنیا...شده دیوونه

 ههمیش اونو چون...بود باور قابل غیر و عادی غیر براش وضعیت این تو دنیا تصور...نمیدونست

 تایونک و بود پایین سرش دنیا...میدونست بزرگ دلی با قوی زنِ یه اونو و بود دیده مرتب و شیک

 اردو دانیال...دنیائه همون این که کنه باور تا کنه نگاهش انقدر میخواست...میکرد نگاهش داشت

 :فتگ و گرفت آهسته دستشو...رفت بود ایستاده حرکت بی که دنیا سمت...بست رو در و شد اتاق

 !کن نگاه من به...خواهرم! دنیا-

 صدشق که دانیال...نمیشنید رو دانیال صدای بودو دیگری دنیای در گویا و پایین سرش دنیا اما

 هنگا کتایون به...بود؛بود بهرنگ مقصرش تنها که دنیا تلخ حقیقت با کتایون کردنِ روبرو

 :گفت و کنه مخفی مغرورش و خونسرد نقاب پشت نفرتشو و حرص میکرد سعی...کرد

 بُکُشه؟ بوده هم شوهرش که عشقشو میاد بهش!بینی می...منه دنیایِ این-

 :گفت و چرخوند دانیال طرف سرشو تعجب با کتایون

 چی؟؟ فیلم اون ولی....شوهرش؟-

 اما...بود تلخ...کنه باور وجودش عمق با حقیقتو تا کوبید می کتایون سر تو پتک مثل جمالتشو دانیال

 :میکرد باور باید

 من اینو...بوده قانونی رابطشون کامیار و دنیا چون شد نابود هم فیلم اون...بود شوهرش بله-

 تو شونعقدنامَ و ها شناسنامه کپی اما سوزوند سیما که همونایی...میگه هاشون شناسنامه...نمیگم

 .شکمشه تو بچه مدرکِ...عشقشونه مدرکِ چون پروندست

 :گفت هپت باتته میشد تر زده وحشت و تر شوکه دانیال کلمات تک تک با...حرفا این از که کتایون

 ...یعنی....یعنی-

 :وگفت پرید حرفش میون حرص با دانیال
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 بینیش؟ می...دنیاست گناهی بی مشخصه که چیزی یعنی-

 :کرد اشاره دنیا صورت به

 .داد دست از روانیشو تعادل و شد دیوونه اتفاق اون شوک شدتِ از که دختریه همون این-

 :داد ادامه و داد قورت دهنشو آب

 .نیاره شکمش تو بچه و خودش سر بالیی تا دادن دارو بهش چون آرومه االن-

 چادر که دنیا به گیجی با...رفت می گیج داشت سرش...چرخید می داشت کتایون سر دور دنیا

 :گفت کردو نگاه بود سرش روی رنگی

 ...مالِ...بچه اون...حامله؟...حام-

 :گفت سریع دانیال

 .حالل حاللِ...کامیاره بچه آره-

 تو دافتا رنگش آبی نگاه و کرد بلند سرشو دانیال ی جمله آخر کلمهِ شنیدن با دنیا موقع همون

 ودهنش جلو...شد کشیده آتیش به و لرزید وجودش نگاه اون دیدنِ با کتایون...کتایون چشمای

 اهنگ کتایون خالی جایِ به داشت که دنیا به بغض با دانیال...شد خارج اتاق از بدو بدو و گرفت

 زن پلیس همون رفت بیرون اتاق از وقتی...کرد نوازش دست پشت با صورتشو کردو نگاه میکرد؛

 گریه با که کتایون...برد زندان به و آورد بیرون اتاق از زده دست رو دنیا و شد اتاق وارد سریع

 عکس و میکرد نگاه کتایون به داشت دانیال...گرفت شدت اش گریه بود؛ صحنه این شاهد

 فتهگ تمام از و شد بیدار وجدانش آسمونی نگاهِ اون دیدن با کتایون... داشت نظر زیر رو العمالش

 تیح که بود توش بزرگ غمِ با چشما اون میکرد ناراحتش بیشتر که چیزی ولی...پشیمون هاش

 عذابشو همین...میشد رنگش آبی نگاهِ بودنِ عادی غیر متوجه میکرد نگاه بهش هم بچه اگه

 ...میکرد دوچندان

 :تگف فوری رسید بهش وقتی و دوید طرفش سراسیمه دید مالقات اتاق کنار رو دانیال که بهزاد

 .کرده فرار مقامی بهرنگ سرهنگ؟؟؟ تو کجایی-

 :پرسید تعجب با دانیال...چرخید سمتشون وحشت با شنید رو جمله این که کتایون
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 کرد؟ فرار چطوری-

 مارستانبی راهِ تو که آمبوالنس تو کردیم منتقلش...بود افتاده بیهوش سراغش رفتیم وقتی: بهزاد

 .میکنه فرار و خودشون اسلحه با میزنه تیر با رو مأمورا از تا دو

 همراه و داد تکون سرشو نمونده هدفش به رسیدن به قدم چندین میکرد حس حاال که دانیال

 درِ ونا و موند کتایون و...رفتند کارها بررسی واسه بود کالنتری اون تو دوستاش از یکی که بهزاد

 آتیش به دلشو بهش دنیا نگاه صحنه هم هنوز چون داشت هراس ازش هم هنوز که بازجویی اتاق

 اکپ اشکاشو...نبود درستی آدم پدرش...بپذیره رو واقعیت باید که میکرد حس حاال...کشوند می

 ...******رفت بازپرس اتاقِ سمت منطقی و ناگهانی تصمیم یک با و کرد

 شودست بیداری و خواب میون و بازکرد چشماشو الی ناچار به...خوردن زنگ به کرد شروع گوشیش

 :داد جواب شماره به کرده نگاه بدون و زد چنگ تختشگوشیشو کنار میز از و درازکرد

 !بفرمائید-

 :پیچید گوشی تو بهزاد صدای

 .برات دارم خبر بده مژده!آلود خواب آقای سالم-

 :گفت سریع و نشست سرجاش و شد باز خود به خود چشماش

 !بگو-

 ونمنمید که خونَش خدمتکار همراه رو مقامی بهرنگ دادن خبر رفتی جنابعالی وقتی دیشب: بهزاد

 ...چیه اسمش

 .سیما: گفت سریع دانیال

 کننمی دستگیرشون که مخفیانه بشه خارج مرز از میخواسته سیما همراهِ...خودشه...آره...آره: بهزاد

 که میشن بهش تیراندازی به مجبور پلیسا که کنه فرار باز میخواسته و میکنه مقاومت سیما این اما

 .میره می همونجا

 کجاست؟ بهرنگ االن حاال خب: دانیال
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 همکارای از اخیر تحقیقات طی تازه...بود خراب حالش خیلی...زندان آوردنش دیدمش من-

 مدت هی ظرفیتش از بیشتر مصرف با که دیگه هویت یه با بوده مخدر مواد کار تو فهمیدیم اخیرش

 .بوده تیمارستان تو و داشته روانی سابقه

 فسن...بود شده مطمئن بودنش گناهکار از بود برده بهرنگ کثیف ذاتِ به پی خوب حاال که دانیال

 :گفت دوباره بهزاد که کشید راحتی

 شد مطمئن بازپرس همین واسه میده جُرمش از نشون بهرنگ فرار...مونده خوب خبرِ تازخ-

 .دنبالش برو...کرد آزادش همین واسه گناهه بی تو خواهر که یجورایی

 اش عجله و...دانیال توسط تماس شدن قطع با شد همزمان خط پشت از بهزاد خوشحال صدای

 ودب دادگستری تو االن پرونده و میشد سپری داشت آخر های قدم دیگه حاال...دنیا به رسیدن برای

 ...دادگاه روز تا قاضی بررسی مورد و

* 

* 

* 

 بعد روز 51

 «دادگاه»

 چه...میزدند که حرفهایی و ها پچ پِچ... مردم صدای...بود شکسته رو اونجا سنگین سکوت هیاهو

 روز 51...بود شده برپا دادگاه...داشتند حضور مکان اون تو همه...یکدیگر گوشِ دم چه...آشکار

 اول ردیف متهم...همه برای نه اما...بود ناپسند اعمال به رسیدگی نوبت حاال...و... بود گذشته

 دستشه برنده برگ کرد می خیال هم هنوز...بود ایستاده مخصوص جایگاه تو...بهرنگ...پرونده

 داشت سعی دروغا همون با و...میکرد زندگی دروغاش با داشت...بود بیخیال...بود خونسرد چون

 هک هست خدایی دنیا؛ این بیرونِ اینکه از فارغ اما...کنه شریک دروغینش زندگی اون تو رو همه

 اما...داره هاشو بنده همه هوای حال همه در و...میشنوه رو دردمندا صدای...بینه می رو همچیز

 قح باید میشد زده مکان اون تو که کالمی تمام و اونجا فضای...بود عدالت و عدل دادگاه این...اونا

 هیچ به ورود اجازه خوشبختانه اما...بود زیاد هیاهو صدای هم هنوز...عادل وقاضی بود می

 نگاه کنارش به...بود راحت دانیال خیال جانب این از پس...ندادند دنیا حال بخاطر رو خبرنگاری
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 خورد می غصه...بود نگرانش...کرد می نوازش آروم و بود گرفته دستاش تو سردشو دست...کرد

 حُکم قاضی...بود شدنی اما بود سخت...میکرد مخفی خونسردیش نقاب پشت درداشو همه...اما

 :گفت و داد سکوت

 قایآ برادرتون قتل و مرحومتون برادر مقامی؛پسرِ کامیار قتل به متهم شما مقامی بهرنگ آقای-

 پذیرید؟؟ می رو اتهامات آیا...هستید کالنتری اداره مأمورای از تا دو و مقامی محمد

 :گفت خونسردانه بهرنگ

 .نداشتم ای اسلحه دادم هُلش فقط هم رو مأمور اون حتی...نکشتم رو کامیار من...نه-

 پاش کنار دستاش...بود اومده وجد به دروغ اینهمه شنیدن از دانیال...برداشت رو دادگاه همهمه

 :گفت بلند قاضی...کنه کنترل خودشو تا داشت سعی همش و...بود شده مشت

 .ساکت لطفا-

 :گفت قاضی...رسید می گوش به پچ پچ صدای هنوز اما شد کم همهمه اون از کمی

 ودب خورده قلبش تو که تیری مرگشو علت قانونی پزشک که وقتی دادید هلش گید می چطور-

 پذیره؟ امکان اینم مگه...داده تشخیص

 نگاه با...کرد نگاه بود نشسته سرش پشت صندلی تو که گالره به و کشید ای آسوده نفس دانیال

 جواب در بهرنگ...داشتند استرس هم هنوز اما اومد هاشون لب روی کمرنگی لبخند بِهَم کردن

 قصد هم هنوز اما...نداره جواب حساب؛ حرف میگفتن که بود اینجا...کرد سکوت قاضی سوال

 :گفت دوباره قاضی...بیاد کوتاه نداشت

 کنید؟ دفاع خودتون از میخواید چطور-

 .نکشتم رو کامیار من...گفتم حقیقتارو فقط ندارم دفاعی من: بهرنگ

 ودب نشسته اول که ای صندلی همون سمت قاضی دستور به...شد بلند اعتراض صدای سرو باز

 یکردم مصرف دارو هنوز که او...بگیره قرار جایگاه تو که بود دنیا به نوبت حاال...نشست و برگشت

 تا نداره روحی خورده شکست زنِ این که نمیدونست هیچکس اما...بمونه آروم و باشه آروم تا

 سمت و کرد بلند رو دنیا احتیاط با و آروم دانیال...کنه نمود و کنه اثر جسمش روی ناآرومیش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

299 

 

 هم العملی عکس اما...نبود خودش دست حالش...بود پایین سرش دنیا...بردش جایگاه

 :پرسید قاضی...نداشت

 بوده؟ نامشروع رابطه مقتول و شما بین که داره حقیقت این آیا-

 :گفت بلند اعتراض با و شد بلند جایش از سرعت با دانیال اما بود دیگری جای در دنیا

 .دارم مدرک من...دروغه-

 :گفت بلند قاضی...مردم های حرف و...همه...بودند دنیا جواب منتظر همه...همهمه بازم

 .ساکت-

 .میرسه هم شما به نوبت...لطفا سرجاتون بشینید: گفت دانیال به رو جدیت با و

 :پرسید دنیا از دوباره

 کرد؟ شلیک کی و بود کی دست اسلحه افتاد؟ اتفاقی چه روز اون-

 نمی رو حرفاشون که انگار...بود زمین به نگاهش و بود پایین همچنان سرش دنیا اما

 که زد صدا رو دانیال آروم گالره...بود الزامی حضورش اما بود ریسک دادگاه به آوردنش...شنید

 دانیال...ببره قاضی واسه که کرد اشاره و داد پرونده یه بهش...چرخید طرفش تعجب با دانیال

 دهپرون و رفت قاضی میز سمت درنگ بدون پس...بود دنیا نفع به این...کرد نگاه رو پرونده داخل

 دوباره دانیال و داد تکون سرشو قاضی که گفت گوشش زیر چیزایی یه و داد دستش به رو

 بوطمر هم تاریخش که روحی بیماری سابقه اون دنیابا پرونده دیدن با قاضی...برگشت سرجاش

 درک رو االنش گیریِ گوشه و سکوت علت تقریبا و برد دنیا حال به پی میشد کامیار مرگ از بعد به

 دانیال مکک با دنیا...ببره جایگاه از رو دنیا که کرد اشاره دانیال به بستو رو پزشکیش پرونده...کرد

 :گفت بالفاصله و گرفت قرار جایگاه تو دانیال اینبار و نشست ها صندلی از یکی روی

 جازدوا رسما باهم اونا چون نداشته وجود مقامی کامیار و نامداری دنیا بین نامشروعی رابطه هیچ

 .بودند کرده

 دارید؟ مدرک: قاضی

 .هست هاشون شناسنامه کپی و نامه عقد پرونده داخل...بله-
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 :پرسید و کرد نگاه درآورد رو نامه عقد و کرد نگاه رو پرونده داخل دور یه قاضی

 کجاست؟ عاقدشون-

 ارهاش با و گرفت فاصله جایگاه از...بود اول درجه حِرفه این تو و بود کرده جاشو همه فکرِ که دانیال

 ترس داشت کم کم بهرنگ اما...بودند گر نظاره متعجب همه...اومد جایگاه تو عاقد مرد اون؛ ی

 :گفت قاضی به رو مرد...میداشت برش

 ...موجوده هم عقد این مدرک...کردم عقد رو نامداری دنیا و مقامی کامیار که هستم عاقدی من-

 و ردب قاضی واسه اونو درنگ بی هم دانیال...داد دانیال به و درآورد جیبش از رو شناساییش کارت و

 هرچی دانیال؛ های ایمیل از اتفاقات اون فهمیدن از بعد گالره که بود این حقیقت...داد نشونش

 صورت به ترکیه تو که بود همونی محضردار مرد واین...دانیال کمک با کرد جمع تونست مدرک

 هب رو و کرد نگاه هارو شناسنامه کپی...کرد بررسی رو پرونده باز قاضی...کرد عقدشون رسمی

 :پرسید دانیال

 کجاست؟ ها شناسنامه اصل-

 عوض عاقد مرد با رو جایش و جلو رفت دانیال اشاره با میکشید رو لحظه این انتظار که او

 :کشیدوگفت عمیقی نفس سارا...بود شده خشمگین و درهم بهرنگ قیافه حاال...کرد

 هب مدرکی تا زد آتیش رو ها شناسنامه سیما که دیدم خودم...ام خونه اون خدمتکارای از یکی من-

 به وم خونه اون آدمای رفتار از شواهدمو تمام پرونده تشکیل اول روزِ حتی...نباشه خانوم دنیا نفع

 .پروندست داخل...نوشتم مو

 میقع نفس دانیال...بره که کرد اشاره بهش بعد و انداخت سارا های نوشته به کوتاهی نگاهِ قاضی

 به بیشتر لحظه به لحظه خشم و...بود رفته ازش زدن حرف توان بهرنگ اما...کشید ای آسوده و

 از اتقریب که جمعیت از نیمی که داد استراحت ساعت نیم حکم قاضی...میزد دامن درغهایش دامنه

 بر گالره زا چشم حالیکه در دانیال...رفتند بیرون کنان پچ پچ دسته دسته بودند شده مطلع حقایق

 هک سربازی حواس...که رفت می بودند؛ نشسته هم کنار که دنیا و گالره سمت داشت نمیداشت؛

 این از که گالره...آورد هجوم دنیا سمت خشم با بهرنگ و شد پرت چیزی به بود بهرنگ مراقب

 و روانی یبیمار سابقه قبال که بهرنگ اما... ایستاد دنیا جلوی و کشید جیغ بود شده شوکه حرکتش

 هم خودش کرد اش حواله دانیال که مشتی با که کرد پرت سمتی رو گالره داشت رو مخدر مصرف
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 زهتا...میشد بیهوش داشت...نالید درد از و گذاشت شکمش روی دستشو دنیا...شد زمین پخشِ

 مصرف بخاطر نیست همراه تهوعی هیچ با که هایی تهوع حالت و...میکرد حس بطنش تو دردهایی

 صندلی روی بیحال...بود کرده تشدید دردشو ترس حس این حاال و...میکشید عذاب فقط...دارو

 دست میکشید چشمش زیر دستشو که بهرنگ به و اومد سریع سرباز...شد بسته چشماش و افتاد

 تا لیو کرد نگاه بهرنگ رفتنِ به میزد نفس نفس خشم با که دانیال...کرد دور ازشون اونو و زد بند

 ردد بهرنگ دست ضربِ بخاطر دستش که گالره...دید صندلی روی بیهوش چرخید؛اونو دنیا سمت

 :فتوگ کرد نگاه گالره به نگرانی با دانیال...رفت دنیا سراغ دانیال از قبل و شد بلند اما میکرد

 خوبی؟-

 :دادوگفت تکون مثبت عالمت به سرشو گالره

 .نیست خوب واسش اینجا محیط...بیرون میبرم رو دنیا من-

 رهگال شد بهتر دنیا حال که کمی...بردند بیرون آور خفقان محیط اون از رو دنیا دانیال؛ کمک با و

 بود کامیار قتل موضوعش حاال که دادگاه واسه دانیال و موند دانیال ماشینِ تو دنیا پیش

 مهه به رو بلند و رفت خودش جایگاه تو قاضی رسید وقتی...رسوند اونجا به خودشو سریع...رفت

 :گفت

 رابطشون اثبات واسه کافی شواهد بعلت مقامی کامیار و نامداری دنیا نامشروع رابطه پرونده-

 .شد بسته

 :کرد زمزمه و کشید راحتی نفس دانیال

 .اول قدمِ از این-

 :گفت قاضی به رو و شد بلند کتایون بهرنگ؛ و دانیال تعجبِ کمال در

 .کنم اعتراف خوام می منم-

 کرده مکث...ایستاد جایگاه تو هم کتایون قاضی اشاره با...انداخت باال ابروشو تای یه قاضی

 اما سخته واسش حقیقت حرف زدن دونست می...جنگید می خودش با خودش تو داشت...بود

 سکوت پدرش های ناحقی مقابل در که نمیداد رو اجازه این بهش اش بیدارشده تازه وجدان

 :کردوگفت اشاره...کرد نگاه بود ایستاده توش که جایگاهی به...داد قورت دهنشو آب...کنه
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 تادنایس اینجا خیلیا من از قبل...حقه حرف گفتنه واسه جایگاهی...وایسادم من که جایگاهی این-

 مخواست من اما...ساختند داستان یا...زدند حرف دیگه چیزای خیلی یا منافعشون از دفاع واسه و

 فموظ خودمو منم و...عدالته دادگاه این اما...سخته واسم...بگم راستشو میخوام چون کنم اعتراف

 .بگم راستشو تا میدونم

 یچیزی هرطرف از هرکس اما نبود زیاد هم ها همهمه زیاد بود خلوت دادگاه که حاال

 نگاه ونکتای به امید از نگاهی با بعد و تعجب با دانیال...بست چشماشو ای لحظه کتایون...میگفت

 مه نمیتونست اما نداشت توقع خودش دختر از...میرفت تحلیل انرژیش داشت بهرنگ اما...کرد

 تر اطمینان وبا مصرتر حرفاش زدن برای حاال...کرد باز چشمامو کتایون...بشه واقعیات منکر

 :داد ادامه پس...بود

 پدر واسم درظاهر که مرد این: کرد اشاره بهرنگ به...مقامی بهرنگ دختر...مقامی کتایون...من-

 کار تو...بود مواد کار تو چون کرد معتاد رو مردم جوونای از خیلی...کرد ظلم خیلیا بود؛به

 و کانادا رفتم وقتی از اما بودم پیشش سالگی19 تا من...بود آلوده بهش هم خودش...وارداتش

 از سال 5 فقط که کسی...ساله 27دختر یه...نامداری دنیا با...میکرد ازدواج داشت برگشتم وقتی

 استفاده ازش...بود ای دیگه زن با...کرد خیانت...بهش کرد ظلم...بود بزرگتر خودش دختر

 عموی اون...بودند اهدافش به رسیدن واسه بازی اسباب یه عین واسش زنا درواقع...کرد

 بود یمیت که کوچیکشو پسر و...رسوند قتل به ثروتش آوردنِ چنگ به بخاطر...خونیشو برادر...منو

 رو خودش کامیار...نکرد بزرگ اونو...کنه معرفی همه به برادرش بجای اونو تا گرفت مادرش از رو

 رو همچیز کامیار به رفتنم از قبل من...مادر و پدر لطف بی...محبت بی شد بزرگ خودش پاهای

 اون...شدم کامیار شب؛شکستنِ اون اما...بدونه حقیقتارو میخواستم چون گفتم...گفتم

 نفر یه میدونستم اما رفتم شب همون من...شد خورد اون...شد شاکی...شد داغون...شکست

 دهش بهم شدیدشون عشق متوجه که بود دنیا فقط اون و...برگردونه زندگی به رو کامیار که هست

 پای اونو و بودم احمق منم اما...گفتم رابطشون از سفرشون تو پدرم به خودم حتی...بودم

 چشمام...کردند ازدواج هم با و دارن دوست رو همدیگه اونا نمیدونستم چون...گذاشتم هوسشون

 اون حتی دنیا هیچوقت اسلحه اون که میدونم و...بینم می دارم و بازه...بازه حاال اما بود بسته

 دستش تو بارها اونو من...پدرمه به متعلق اسلحه اون...نکرده لمسش حتی و ندیده رو اسلحه

 ادلتع چون...دنیا چون...نکشته بچشو؛شوهرشو پدر عشقشو؛ دنیا که مطمئنم اینم از و...دیدم

 ...ندار روانی
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 تک تک با بود پرونده این اصلی ی مهره که کتایون...بده ادامه حرفشو نتونست گریه بخاطر

 مشخص حقایق تمام حاال و...بست رو بود شده باز سوال به که رو هرکَس دهن حرفهاش

 زد می داد ها جمله این تو اتفاق اینهمه...بودند کتایون حرفای بُهتِ در همه و نبود ای همهمه...شد

 هر از فراتر چیزی یه اون...شده جایگاهش این موجب که نبوده قتل فقط بهرنگ دنیای تو که

 تو خواست اما دانیال...نزد حرفی دید می سوخته مُهره یه خودشو دیگه که بهرنگ...بود خالف

 تر سبک داره میکرد حس حاال که دانیال...کرد اعالم رو دادگاه ختم قاضی که بره جایگاه

 :کرد زمزمه:میشه

 .آخر قدمِ اینم-

* 

 راضی ردکت میکرد تالش هرچی اما کنه متقاعد رو دکتر تا داشت سعی و بود ایستاده در کنارِ دانیال

 هارو درمان خودش اما...بود درمان تحت هم هنوز دنیا...کنه خارج بیمارستان از رو دنیا تا نمیشد

 دراز تخت روی دنیا...رفت اتاقش داخل ناامیدی با دانیال...نداشت ای روحیه چون میزد پس

 و گرفت می غمش دنیا ی گرفته صورتِ دیدنِ از هم هنوز...بود وصل دستش به سُرُم و کشیده

 ذاشتگ دنیا تخت روی رو سرش...نمیکرد کمکی دنیا حالِ بهبودی به چیزها این اما...میشد دلگیر

 میکنه باز وقتی بنده می چشمانشو که همونطور داشت دوست...بست رو چشمانش ای لحظه و

 :خورد گوشش به آشنایی صدای...بود شده آرزو مثل برایش...باشه شده عوض همچیز

 !...داداش-

 هک دنیا بازِ چشمای وقتی کرد بلند سرشو شده که هم امتحان برای اما...کرد شک گوشاش به

 یجای به هیجان با دنیا که دوخت چشم دنیا دهن به منتظر...شد مطمئن دید؛کمی رو بود دنیاش

 :کردوگفت اشاره

 .برگشته اون-

 اما...دش تبدیل ناامیدی به امیدش دنیا حرفِ این با که بود شده روشن قلبش تو امیدواری نورهای

 آروم دستشو...بهبودی تا موفقیته قدم یه زده حرف ها مدت از بعد که همین...نیاورد طاقت بازم

 :گفت و گرفت

 !بود شده تنگ صدات واسه دلم چقدر نمیدونی...بزن حرف همیشه...میزنی حرف که خوبه-
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 نه شوق اشک مثل...ریخت اشک...میدید اونجا رو کسی انگار...بود اتاق بسته درِ به حواسش دنیا

 :گفت شوق با...غم اشک

 .منتظرمه...وایساده اونجا...برگشته...عشقم! کامیار-

 بخو رو دنیا حال نمیتونست که خودش واسه میخورد تاسف...داد تکون سرشو تاسف با دانیال

 از و کرد رها دستشو...بیاره طاقت نتونست دیگه...میومد درد به دلش هایش اشک دیدنِ از...بکنه

 ...شد روبرو گالره با در جلوی...رفت بیرون اتاق

 حس حضورشو قبلش اما...وقت اینهمه از بعد...دید می حاال...دید می عشقشو اون*

 وعشقش عمیقانه آبیش چشمای با داشت...ریخت می اشک شوق با...میکرد حس روحشو...میکرد

 چشمای تو...کشید پر سمتش روحش...میزدند فریاد رو عشق اش قطره هر اشکاش...میزد صدا

 اب دستشو...باخت دلشو هزارم باز برای...باخت دلشو...کرد طلب...دید رو خواستن عشقش نافذ

 درتِق...میگرفت قدرت چشما اون به نگاه با اما نداشت توان...درازکرد سمتش و کرد بلند ناتوانی

 عشق...میخواست هم رو دیوونگی این اما...بود کرده دیوونش...بود کرده رسواش عشق...عشق

 پاهاش تو روح...داد نیرو بهش نیرو؛ تحلیلِ بجای...کرد سرایت وجودش کل تو بیماری مثل

 با و بود بهش عشقش نگاه هنوز...پاهاش خودِ بعد و پاشو انگشتای اول...داد تکون پاهاشو...دمید

 تخت روی از پاهاش...نیاورد تاب...نداشت دوریشو طاقت...منتظرشه که فهموند می بهش نگاهش

 رگش از خون و شد کَنده دستش از سُرُم سوزن...کشوند عشقش طرف خودشو...رسید زمین به

 کامیار عشقِ گُلبولش هر تو حتی که خونش برمیداشت طرفش به که قدم باهر...زد بیرون

 هب که کسی مثل...درازکرد دستشو...ریخت می زمین سفیدِ کف به چکه چِکه...قطره بود؛قطره

 تدس تو که درازکرد دستشو...شد نزدیک بهش قدم به قدم بدوئه آب دنبال و باشه تشنه شدت

 یکی اون...کرد سفت دستش تو دستشو و برد عشقش انگشتای بین انگشتاشو...خورد گره کامیار

 شبغل تو آهسته حرکتِ یه تو و...انداخت گردنش دور دستشو...رفت عشقش گردنِ سمت دستش

 حَل هم تو...چسبوند خودش به سفت اونو...شد حلقه دنیا کمر دور کامیار دستای...رفت

 از دریاییش نگاه با و کرد بلند سرشو دنیا...خوردند پیوند باهم روح دو...شدند یکی باهم...شدند

 منتظرش گفت بهش بود تر آروم همیشه از که نگاهش اون با کامیار...خواست کمک عشقش

 وستد تا هزار از و...میکنه خراب رو سد گفت...میشکنه رو ها فاصله گفت...برمیگرده گفت...بمونه

 که گفت...شنید قلبش با حرفاشو...کرد نگاهش خوب دنیا...گفت عشقش واسه عمیق داشتنای

 ای لحظه تو...هم به هردو نگاه و...میشمره ثانیه زندگیشون برای گفت...میمونه منتظرش
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 دستاشون وقتی...کرد حس دستش تو امادستشو...ندیدش دیگه دنیا...شد دورتر و دور...کوتاه

 زبا ازهم انگشتاشون...کشید باال خودشو...تر شُل انگشتا اون ی وگره...میشد باز ازهم داشت

 باال داشت...میشد جدا داشت هم از دستاشون فقط آخر ی لحظه و میرفت داشت روحش...شد

 موندند دالشون...جدا شدند دستاشون...دنیا چشمای مثل...بزرگ آسمون تو جایی یه...میرفت

 ...**هوا تو میموندند روحاشون ولی...درخشید گریه برق از عاشقش چشمای...سَوا

 :گفت تعجب با دید رو دانیال دار نم چشمای که گالره

 شده؟ چی...سالم-

 :فتگ خونسردش نقاب تو و...داد قورت بغضشو و کرد پاک رو اش نریخته اشک نامحسوس دانیال

 .سالم-

 :گفت دانیال که بره دنیا اتاق سمت خواست گالره

 .صداکنم دکترشو باید.نیست خوب حالش...تو نرو-

 .میام باهات منم: گفت گالره

 و فتادا راه دنیا اتاق سمت سریع دکتر...گفتند براش دنیا وضعیت از و رفته دکتر اتاق سمت هردو

 بی داره و نشسته در جلوی دنیا شد؛دید اتاق وارد گالره وقتی...سرش پشت هم گالره و دانیال

 جبتع دانیال...برگرده تختش به تا کرد کمکش اما گرفت بغضش هم خودش...میکنه گریه صدا

 تا خودشو چطوری شه بلند جاش از تا نداشت توان که دنیا که بود سوال عالمت برایش...بود کرده

 اما خوابوند تخت روی رو دنیا گالره...دنیا های حرف سمت شد کشیده فکرش!...رسونده اینجا

 همعاین رو دنیا دکتر...باشه خواهرش تنها شدنِ آب ذره ذره شاهد و بمونه اتاق تو نتونست دانیال

 دنیا تخت کنار هنوز گالره...بگذرونه خواب تو رو روز بقیه تا زد بخش آرام آمپول بهش و کرد

 بازش نیمه چشمای الی کم کم...کرد نگاه کبودش صورتِ به زده غم ای قیافه با و بود ایستاده

 رد جلو رو دانیال...رفت همراهش هم گالره که رفت بیرون اتاق از دکتر...رفت خواب به و شد بسته

 :گفت مقدمه بی و رفت طرفش دکتر...بود؛دید داده تکیه دیوار به که اتاق

 بدتر حالش اگه...داره ضرر جنین واسه کنه مصرف نمیتونه هم دارو دیگه...ماهشه سه نزدیک-

 ریسکش...باشه افتاده عقب اومدن بدنیا موقع یا بشه سقط رَحِمش تو جنین ممکنه بشه
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 قطف بمونه سالم جنین و باشه نداشته رو کافی شعور وجسمی عقلی نظر از مادر وقتی...باالست

 .داره وجود هرآن اتفاقی هر امکان که میدم هشدار بهتون دارم...معجزست یه مثل

 تنتونس حرفاش اتمام از بعد اما...کرد گوش دکتر حرفای به فقط سکوت در و کرد سکوت دانیال

 شد دانیال حالِ متوجه که دکتر...بود داغون درون از خودش...بگه که نداشت چیزی...بگه چیزی

 خودشم میکرد حس و دید می داغونشو حال...رفت دانیال سمت ناراحتی با گالره...شد دور ازش

 دانیال...کشیدند می عذاب باهاش همگام و دیدند می کشیدنشو عذاب...نداره اون از کمی دست

 گرانین و غم اونم چشمای تو...کرد نگاهش و کرد بلند سرشو کرد حس رو گالره نگاه سنگینی که

 و ردس محیط اون از خودش که دانیال!...بشه کم غم این بارِ تا کنه چیکار دیگه نمیدونست...دید رو

 :گفت گالره به رو بود اومده تنگ به آور خفقان

 !بزنیم قدم بریم-

 رو دآزا هوای وقتی...رفتند بیمارستان حیاط به دانیال ی شانه به شانه و داد تکون سرشو گالره

 :کرد زمزمه و کشید راحتی کرد؛نفس تنفس

 .شکرت خدایا-

 :گفت میدونست واجب دانیال واسه رو قضیه این دونستن که گالره

 ...پیشم اومد دادگاه رأی از بعد...کتایون-

 :پرسید تعجب با و کرد نگاه بهش دانیال

 چرا؟-

 :گالره

 ازهاج و بود کرده ظلم ندونسته کامیار درحق اینکه از...بود پشیمون پدرش ی گذشته کارای از-

 ...ولی...کانادا برمیگرده میکردم فکر...بیاره خواهرت سر رو بالیی همچین پدرش بود داده

 چی؟؟؟ ولی: گفت زده حیرت دانیال

 یزندگ یه...کنه شروع خودش واسه رو جدید زندگی یه خواد می...بسته دراشو تمام که گفت ولی-

 ایه بچه واسه پولشو تا گذاشته فروش واسه رو پدرش زمینای و مِلک تمام گفت...حالل پول با

 ...پسرعموش روحِ واسه ثوابشو و بفرسته سرطانی
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 ...میرسه دار حق به داره حق باالخره:کرد زمزمه دلش در و داد تکون سرشو دانیال

 :گفت دوباره گالره

 ...ترکیه برمیگردم دارم من-

 :گفت گالره سوالش پرسیدن از قبل که بپرسه تا چرخید سوال زبونش به دانیال

 بچشو و کنم اثبات تو کمک با رو دنیا گناهی بی تونستم که خوشحالم...ندارم کاری اینجا دیگه-

 قسمت و تقدیر این از ای گوشه منم...بدهکارم بهش هم خواهی معذرت یه...اما...بدم نجات

 خوردنش ضربه تو ناخواسته و خواسته و....بود بهرنگ معشوقه همون لوپه پنه مادرم...من...بودم

 ...ولی...داشت دست مادرم

 :میگفت حقیقتارو باید و بود دیدارشون آخرین داد؛این قورت رو دهنش آب...بود گرفته بغضش

 ودشخ زبونِ از حقایق تمام فهمیدن از بعد میگیره قرار بهرنگ سواستفاده مورد که لوپه پنه ولی-

 منمیدونست اونموقع تا من ولی...دخترشم من که میدونست اون...اون...میزنه خودکشی به دست

 ...ناشناسم پدرِ یه از...من...مادرمه اون

 :داد ادامه گریه میون و ریخت اشک...ترکید بغضش

 بزرگ خودم گذاشت...نمیخواست منو مادرم...بود لوپه پنه یِ شبِ یه پسرِ دوست فقط پدرم-

 ریهگ با زدو زنگ بهم کنه خودکشی اینکه از قبل اما...تنهاها مثل...شدم بزرگ یتیما مثل...شدم

 ...گفت بهم

 :گرفت شدت گریش

 گفت...بودم نحسش شبِ اون خاطره من گفت...بودم شدش فراموش دخترِ همون من که گفت-

 ماا دوستم دنیا با من میدیده اینکه با گفت...بمونه پاک وجودم بذارم اما نیستم حالل من که

 عدب روز چند......کنم حاللش اما داشته دوستم که گفت...کنه نزدیک بهم خودشو بود نتونسته

 خودمو هیچوقت...نبخشیدم خودمو هیچوقت...مُرده و کرده خفه حموم وان تو خودشو فهمیدم

 به رمفک دنیا حاملگی خبر باشنیدن من...بخشیدمش...االن اما...خودشو نه خودمو نه...نمیبخشم

 و بیاد بدنیا سالم و پاک باید اون...نشد و میشد سقط بچه اون نباید...برگشت سرنوشتم و خودم

 .یادب دنیا عشق با باید اون...عاشقه آدم دوتا عشق ثمره اون...کنه زندگی خوشبخت و سالم و پاک
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 به...صدا بی اما میکرد گریه هم هنوز...میداد گوش گالره حرفهای وبه بود ساکت دانیال مدت تمام

 ....میشد حس محبت خالی جای دلش تو اما نداشت کم هیچی خوشگلی از...کرد نگاه صورتش

 :گفت بود شده تر آروم کمی که حاال و چرخید دانیال کرد؛سمت پاک اشکاشو گالره

 .نیست جایی خاطرس از پُر که من واسه اینجا...کنم شروع اونجا زندگیمو تا ترکیه میرم من-

 :گفت سریع گالره که بگه چیزی میخواست دانیال

 ... باش بچش و دنیا مواظب-

 ....خداحافظ: کرد مکث

 از اشک برمیداشت که قدم هر با...کرد بهش پشتشو گالره که بگه چیزی تا کرد باز لب دانیال

: بگه بهش میخواست دلش...بود ایستاده گر نظاره رو رفتنش ناراحتی با دانیال...افتاد می چشماش

 ...برگرد

 ...داشتن دوست حس یه...کرد حس قشنگ حسِ یه دلش تو...نداشت توانشو اما

 اما...رفت و رفت گالره...کنه لمسش نتونست اما کرد حسش...است داشتن دوست آغاز این آری

 رو سیاه سنگ اون دیدن طاقت دیگه...کنه خدافظی ازش و بره مادرش قبر سر نتونست حتی

 واسه و سپرد دانیال دست رو بچشون و کامیار دست رو دنیا...سپرد خدا دست مادرشو...نداشت

 ...*رفت و کرد فرار خودش خیالیِ ی قصه از همیشه

 زنی اولین این...آورد درد به دلشو دیگه بار یه هاش گریه و حرفاش...بود حرفاش بُهتِ تو هم هنوز

 تنمیتونس...نه فرارشو اما...میکرد درک درداشو و...میکرد حس نزدیک بهش خودشو انقدر که بود

 ازنظرش...زیباش صورت به و...هاش گریه به...حرفاش به...میکرد فکر بهش داشت...کنه درک

 زا گوشیشو و گرفت فاصله افکارش از خورد زنگ گوشیش وقتی...بود صورتش برازنده اسمش

 زا سریع بهزاد که فشرد رو اتصال دکمه قبل از تر حوصله بی...بود بهزاد شماره...درآورد جیبش

 :گفت خط پشت

 نمیای؟...آمادست چیز همه-

 .میام االن: گفت گرفته صدایی با دانیال
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 قدم با...آخربود احساس این و...شد زنده توش دوباره انتقام حس...زد سرش به یهویی فکرِ یه

 ونا پرستاری و دکتر هیچ که دید وقتی کشید سرک اول...رسوند دنیا اتاق به خودشو بلند های

 تکون جاش تو و کرد خفیفی ناله دنیا...کرد بیدار رو بود خواب گیج رو دنیا...نیست اطراف

 وفقم حدودی تا...ببرتش اونجا از و کنه بیدار رو دنیا سروصدا بی تا بود این به سعیِش همه...خورد

 و کرد وضع بیرون لباسای با بیمارستانشو لباسای شد؛سریع باز نیمه تا چشماش دنیا وقتی...شد

 شماشین تو دانیال کمک با اما بود جون بی جسمش دنیا...کرد خارج بیمارستان از قایمکی اونو

 نبی از سریع میکنه پرواز داره که انگار و شد کَنده زمین از سرعت با دانیال ماشین...نشست

 اما...ودب ترسیده هم اما بود خواب گیج دنیا...برسونه اونجا به خودشو تا کشید می الیی ماشینها

 جلو از سریع که جاده و اطراف به باز نیمه چشمایی با...نمیکرد حس درونش رو چیزی هنوزم

 رونبی ماشین از رو دنیا و شد پیاده ماشین؛دانیال توقف با...میکرد نگاه گذشتند می چشمش

 اومده صحنه اون دیدن برای زیادی مردمِ...بود زیاد اونجا جمعیت...بود گیج هم هنوز دنیا...آورد

 هب میون اون از رو دنیا و شکافت رو جمعیت دانیال...نبود اونجا خودش خواستِ به دنیا اما بودند

 نیاورده هنوز اما ببره رو جسد حکم اجرای از بعد تا بود آماده هم آمبوالنس جلو اون...برد جلو

 دهبود؛نش ایستاده بیحال پیشش که چادری زنِ اون با دانیال حضور متوجه کسی هنوز...بودنش

 همهمه هب پلیس ماشین آژیر صدای بعد دقایقی و...گذاشتند رو صندلی...کردند آماده رو طناب...بود

 زا خورده بند دست رو متهم...ببینن نزدیک از رو صحنه این تا میخوردن پیچ هم تو همه...افزود ها

 تیح...بود واقعی اشکاش...میکرد گریه داشت اینبار اما بود پایین سرش...کردند پیاده ماشین

 اشکاش...دبو راه پایان این واسش...کنه نگاه بودند مرگش منتظر که مشتاق جمعیتِ به نمیتونست

 مرگش صندلی به...دنیا به وابستگی روی از...بود قدرتش و ثروت دنیای با خدافظی روی از

 دستاش به پشت از و درآوردند دستش از رو بند دست...درآورد رو هاش دمپایی ناچار به...رسید

 عمرش آفتاب...صندلی روی رفت...کنه دور گردنش از رو طناب نتونه دادن جون موقع تا بستند

 تو ادنی...کرد نگاه دور از بهرنگ زده وحشت قیافه به دانیال...بود افتاده وحشت به...بود کرده طلوع

 :شد هوشیار دانیال حرف با که بود بیداری و خواب

 ...بود بهرنگ کرد؛ شلیک پدربچت کامیار به که اونی-

 نگاه ایستاده صندلی روی مردِ به...شد تر پررنگ چشماش آبیِ و شد باز آخر تا چشماش

 :کامیار آخرِ حرفِ به رسید تا گذشتند چشماش جلو از ها خاطره و ها صحنه...کرد وحشت...کرد

 ....*من پرنسسِ-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

311 

 

 یه...دید خودش واقعیِ رنگ به اونو ای لحظه اما...کرد نگاه تابان خورشید به بار آخرین برای

 ونا میشد تر نزدیک که هرچقدر...میشد نزدیک بهش داشت سیاهی اون...دید خورشید تو سیاهی

 گردنش دور...انداختند گردنش دور رو طناب...بیشتر بهرنگ وحشت و میشد تر بزرگ سیاهی

 رو بهرنگ روح سیاهی اون بِکِشند؛ پاش زیر از رو صندلی اینکه از قبل اما...کردند سفت

 پاش زیر از رو صندلی وقتی...رفت وابستگیاش و دنیا نشده؛از اعدام هنوز بهرنگ و دربرگرفت

 و سرد تنش...بود بلرزه؛ثابت یا بخوره تکون دادن جون روی از پاهاش اینکه بدون کِشیدند

 شک قضیه این به هم ها پلیس حتی...شد بلند اعتراضات و مردم همهمه صدای...سردترشد

 رست اعدام؛بخاطر از قبل که شد معلوم بررسی از بعد و...آوردند پایین به باال از رو بهرنگ کردند؛

 خالی رو صحنه که نداشتن قصد و بودن وایساده اونجا مردم هنوز...کرده قلبی ایست وحشت و

 که الدانی...بود افتاده لرز به بدنش تمام و...پاهاش...دستاش...لرزید می داشت هنوز دنیا اما...کنند

 چادر روی از رو لرزونش دستای وقتی...بود نشده دنیا حال متوجه هنوز بود شده صحنه اون محو

 روی...کرد نگاه بود شده عرق در غرق که دنیا صورت به و زد کنار رو چادر...پرید فنر مثل گرفت؛

 یم بهم لرزه شدت از دندوناش...لرزید می شدت به دستاش...بود نشسته سرد عرق پیشونیش

 ویر اینکه از قبل اما...بود زده سفیدی به صورتش پوست...رفت می گیج داشت سرش...خوردند

 خودشو ور؛ن سرعت با و رسوند ماشین به اونو جمعیت میون از و گرفتتش محکم دانیال بیفته زمین

 ...رسوند بیمارستان به

 کترد دعوای و ها حرف هنوز که دانیال...شد بستری ویژه های مراقبت قسمت تو دنیا بیمارستان تو

 :افتاد وحشت به و شد ناامید امیدش آخرش جمله با پیچید می گوشش تو

 ...داره وجود جنین و مادر مرگ امکان-

 اعتس...نشست و خورد سُر زمین روی...رو دکتر حرفای بقیه حتی...نمیشنید رو حرفی هیچ دیگه

 بود رحاض...بود نمونده راهی دیگه...میکرد نگاه بیمارستان سفید سرامیکِ کف به داشت که بود ها

 بود دهنز حرف کسی با که بود ها ساعت...نبود امیدی انگار اما برگردند بچش و دنیا تا بده قلبشو

 یکردم احساس و بود شده خم کمرش...کردند بلند جاش از اونو بودند نتونسته هم پرستارها حتی

 ارهاپرست...میکرد درک و...فهمید می...میکرد حس خودش تو رو شکستگی اون...پیرشده سال چند

 رشکنا...رفت دانیال سراغ شخصا خودش کردند؛دکتر صحبت دانیال خراب حال بخاطر دکتر با که

 همون از...فایدست بی دید وقتی اما...کرد دل و درد...زد حرف باهاش کمی...زد زانو زمین روی

 :گفت مقدمه بی...کارسازه میدونست که شد وارد دری
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 ...شده بهتر خواهرت حالِ-

 قلبش به امید نور یکم...داشت رو بهتر حرفای انتظار...کرد نگاه دکتر به و کرد بلند سرشو دانیال

 ...شد خاموش هم نور اون کاراش تو هراس و عجله اون و پرستار حرف با که تابید

 .ویژه های مراقبت بیاید سریع...دکتر آقای-

 از یدادم رو بد اتفاق یه گواهی دلش که دانیال...رفتند پرستار همراه و شد بلند جاش از سریع دکتر

 یا شیشه ی پنجره پشت از...رسوند ویژه های مراقبت قسمت به خودشو سریع و شد کنده جاش

 تکون...قبل از بیشتر حتی لرزید می وضوح به داشت...دید تخت روی رو دنیا لرزون قسمت

 تا دداشتن سعی هم پرستار تا چند...سرش باال رفت دکتر...شکمش سمت رفت دستش...میخورد

 تصور به نگاهش...چرخید دانیال طرفِ سرش یدفعه اما بزنند آمپول بهش تا دارن نگه دستاشو

 نگاهش و میریخت کف دهنش ی گوشه از...بیرون زد دهنش از کف و لرزید شدت به که بود دانیال

 بیاره طاقت نتونست...میکرد دیوونش داشت نگاه اون...بود شده سِر بدنش تمام دانیال...دانیال به

 پک دو...زد پُک یه...درآورد جیبش از رو سیگار...دوید بیمارستان حیاط سمت سرعت به

 روشن...درآورد رو بعدی سیگار...شد تموم که بود عمیق هاش پُک انقدر...شد تموم سیگار...زد

 رب قراری بی با رو بلندش های قدم...میشد بدتر داشت حالش...نمیشد آروم...زد عمیق پک و کرد

 بارون قطره یه...بود گرفته دلش اونم انگار...بود باریدن آماده...بود شده ابری آسمون...میداشت

 لِهِش پاهاش زیر...زمین روی دستش از سیگار شدن پرت با شد همزمان دانیال دست روی

 هدیگ...باریدند می چشماش از تند تند اشک های قطره...نموند ازش چیزی که محکم انقدر...کرد

 نم نم هم بارون...شد کالفه...کشید می موهاش الی دستاشو مرتب...نبود مهم غرورش

 :زد داد و کرد نگاه ابری آسمون به...برد باال سرشو...بود

 ...................*کنننننننننننن خالصم....بگیر جونمو.....خدااااااااا-

 آزارش بودنش سرد و بودن روح بی که خالی و سفید دست یک اتاقِ از داشت سعی درحالیکه

 طرفش به سرعت به پرستار تا دو...کنه فرار میومدند سراغش که ناشناسی های آدم و میداد

 تقال...میزد جیغ...میکرد مقاومت...گرفتند دوطرف از رو دستاش تا دو محکم و دویدند

 گهن سفت دستاشو داشتند که زوری تمام با...بود بیشتر او از اونا زور اما...میکرد تالش...میکرد

 واسش تخت اون...بردند بود سفید اتاق تو که تختی تنها طرف به اونو...نکنه فرار دوباره تا داشتند

 التماس و میزد ضجه هرچی...نداشت رو تخت اون روی کشیدن دراز تحمل...بود بدتر هم قبر از
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 دایص شنیدنِ از گوشش و بود گرفته درد کشیدنا جیغ اونهمه از گلوش...نداشت ای فایده میکرد

 :میزد حرف جیغ با...بود شده خسته همیشگیش های هق هق و ضجه

 .....برم بذارید....منتظرمه اون....برممممممم باید....نیستم دیوونه من....کنیددددددد ولم-

 دکتر تا داشتن نگهش و خوابوندند تخت روی زور به اونو پرستارها...نداشت براش ای فایده اما

 اون از...ترسید می ازش...بلندتر هاش جیغ و شد گرد شد؛چشماش اتاق وارد دکتر وقتی...بیاد

 رو پولآم دکتر که گرفتند تر سفت دستاشو پرستارها...ترحمش پر نگاه اون از...سفیدش روپوش

 دکتر...ودب شده اسیر...کنه خالص دستاشو تا میزد زور...ترسید بیشتر...بزنه دستش به تا کرد آماده

 و ردندک ول دستاشو پرستارها وقتی...کنن ول دستاشو که کرد اشاره پرستارها زد؛به که رو آمپولش

 :گفت بود حرفاش لحن و چشما تو که التماسی تمام با و زد چنگ رو دکتر روپوش...رفتند

 .ندارم دوست رو اینجا من...برم بذار...نیست من جای اینجا...برم بذار-

 لیو کنه آرومش داشت دوست...لرزید دلش...کرد نگاه چشماش آبیِ به بود؛ جوون مرد یه که دکتر

 دکتر؛ چشمای تو...بود همدیگه چشمای تو نگاهشون هنوز...نمیکرد آروم اونو هیچی آمپول جز

 وابخ و شد ضعیف بدنش کم کم...میکرد بیداد التماس و ترس دنیا چشمای تو و...ترحم و عشق

 :نالید...اومد تر پایین و پایین لرزان و مانند ناله صدایش...میکرد احاطه بدنشو کل داشت

 ...کامیار-

 هم هنوز...بود باز نیمه چشماش...افتاد تخت روی و شد شُل بود دکتر ی یقه روی که دستاش

 بخش آرام آمپول بخاطر سنگین خواب یه جز نتیجش ها تالش این باالخره اما...میکرد مقاومت

 لب...شد خاموش ها ناله...کرد اثر الغرش و نحیف بدن روی آمپول...شد بسته چشماش...نبود

 ...رفت فرو خواب به و...شد بسته کردن گریه از چشماش...شد ساکت خوردن تکون از هاش

 تخت روی از رو بود زده چنگ رو اش یقه پیش دقایقی و بود افتاده تخت روی که دستشو

 مثل درست بود دهنده آرامش...کرد لمس رو دستاش ولطیف نرم پوست اون...برداشت

 چندماهی حدود...بود کننده جذب نگاهاش اما بود کرده لونه ترس چشماش تو اینکه با...چشماش

 رو کارش دکتر این که زمانی همون از درست...بود بستری خصوصی تیمارستان این تو که میشد

 خودش به اینو...هست بهبودیش امیدِ میگفت...کرد شروع بیمار این روی و تیمارستان این تو

 درمان دوره همون از...اما نداشت عقل سالمت اینکه با...خاصه واسش دختر این که بود قبولونده

 یوقت روزا خیلی...بود تنها هم خودش و...دید می تنها...میکرد حس تنها اونو...شد دلبسته بهش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کابر طاهری مهسا نویسنده| پرنسس رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

313 

 

 بود هشنوند نه دنیا اما...میگفت براش تنهاییاش و ها درددل از و میومد اتاقش به بود خواب دنیا که

 رو ارکامی... میکرد حس اونو...میکرد زندگی اون با...بود کامیار خواب و رویا تو فقط اون...بیننده نه

 جیبع روحیات با دختر این به تنها دکتر دلخوشی تنها اما و...بود کامیار هوایش...کشید می نفس

 اونو...هکن دل دردو باهاش و بگیره دستاشو خوابه وقتی و ببینتش اتاق این داخل هرروز اینکه...بود

 تهنذاش روش رو «دیوانه»لفظ...بود خاص بیمار یه براش اون...پرستید می قیمتی شیء یه مثل

 و...بده جواب درماناش به نمیخواست خودش چون...میدونست نشده درمان بیمار یه اونو فقط...بود

 صورتش روی دستشو لطیف پوستِ...بود عاشقش هم...سوخت می دلش هم...بشه سالم روحیش

 وسهب بهش...کشید هاش لب روی گونه نوازش رو دنیا ظریفِ انگشتای...کشید چشماش روی بعد

 :کرد زمزمه و...زد بوسه و کرد نگاه انگشتاشو تک تک...زد

 .بودم گمشدَت کامیار اون من کاش-

 هنوز...داشت؛دید بغلش تو که ای بچه همراه رو مرد همون که رفت می اتاقش سمت داشت

 اردو وقتی...بیاره سردر میاد ای دختربچه همراه همیشه اینکه و ها مالقات این راز از بود نتونسته

 یشدید روحی بیماری...بود دنیا درگیر هنوز ذهنش  دکتر...شد اتاقش وارد دانیال شد خودش اتاقِ

 دچن که نبود حواسش و بود غرق خودش افکار تو...داشت فرق براش ها مریض بقیه با اما...داشت

 نگاه داره بود گذاشته مرد شونه روی سرشو که معصوم بچه دختر به که هست ای دقیقه

 :گفت دانیال به رو دکتر...میکنه

 بپرسید؟ میخواید رو سواال همون بازم-

 :گفت کالفگی با دکتر...داد تکون مثبت عالمت به سرشو دانیال

 .نداره روحیه درمان واسه اون...میدم رو جواب همون منم-

 و دبود؛کشی برده خوابش بغلش تو که بچه دختر سر روی دستشو...انداخت پایین سرشو دانیال

 همون بازم...تکراری جوابِ همون بازم...رفت بیرون دکتر اتاق از حرف بی...کرد نوازشش

 هنوز دنیا اما...بود گذشته ماه چند...ناامیدی هم باز...دل ته از و دردناک آهی...کشید آهی...دیدار

 و دید یم خیال و خواب تو رو کامیار اون...نیست دیگه کامیار که کنه قبول رو واقعیت بود نتونسته

 سردِ فضای تو...مکان این تو...بشه روبرو اینجا دنیا با نمیخواست دلش...میزد حرف باهاش

 هم رو خودش حتی یا و خودش بچه نگهداری واسه رو کافی شعور واقعا اون اما...تیمارستان

 بخش تو که روزی اون دقیقا...بود نگرانش...نداشت رفتاراش و ها حرف روی کنترلی...نداشت
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 گذر...شدید عصبیِ فشار بخاطر زد تشنج چشمش؛ تو چشم چشماش؛ جلو ویژه های مراقبت

 هزار با رو اش بچه بعد ماه 2 تشنج اون از بعد...کنه کم کامیار به عشقش از بود نتونسته هم روزها

 رودا بهش کمتر اون از بعد اما...آورد بدنیا دکترها بهترین نظر زیر و کمک با و نیاز و نذر و دعا تا

 دانیال رِس تو پتک مثل که بود منفی جواب بازم اما میشد سنجیده روحیش دارو بدون باید...میدادن

 صورتِ بخاطر اسمشو...کرد بزرگ رو دنیا کوچولوی دختر خودش بعد به اون از...میشد کوبیده

 با ازن کوچولوی دختر یه...نداشت بیشتر ماه چند روژین حاال...گذاشت روژین درخشانش و سفید

 دنیا االن که میدونست...ترسید می آینده از هم هنوز دانیال...سفید پوستی و وتپل گِرد صورتی

 به...شد وارد و کرد باز آرومی به رو اتاق درِ...رفت اتاقش سمت دوان دوان همین واسه...خوابه

 تو دنیا اما...دانیال بغلِ تو روژین...بودند خوابیده دختر هم و مادر هم...بست رو در آرومی همون

 ولی...بود سرد هوا...نداشت روح که خودش مثل...بود روح بی و سرد اتاقش...دیوانگی آغوش

 سکَ وهمه...بود کَس همه برایش دنیا...نالید می روزگار دستِ از...بود بیشتر دانیال درونی سرمایِ

 سرزنده اما بود مغرور که زمانی مثل...خودش مثل درست...زیبایی اسم چه...دنیا...«دنیا»برایش

 تشتخ به...عاشق و بود شکننده فقط...نبود قوی و بزرگ اسمش مثل...بود شکننده خیلی...بود

 های لب..صورتش ی پریده رنگِ...چشماش زیر گودیِ اما بود بسته چشماشو...شد نزدیک

 اونو...بود نخورده شونه که پریشونش سیاهِ موهای...پشتش کم و شده ریخته ابروهای...سفیدش

 واقعیت قبول یعنی!...بود اومده روزش به چه...میشد والغرتر الغر روز به روز...بود کرده شکسته

 بره ونبیر خواست...بشینه گر نظاره اتاق اون تو دیگه نمیتونست...سخته؟؟ انقدر عاشق یه برای

 تو حداقل خواست خودش خیالِ به...جداکنه هم از رو دختر و مادر خوابه دنا که حاال نیومد دلش اما

 و کامیار بچه این که بفهمه حرفاشو میتونست کاش...کنه حس رو دخترش جسم خواب؛دنیا

 تخت روی رو روژین...کشید آه...حیف اما...بده جواب درماناش به روژین؛ دلخوشیِ به حداقل...اونه

 درچق...کرد نگاه بهشون...گذاشت روژین دستای روی و آورد باال رو دنیا دستِ...گذاشت دنیا کنار

 اینکه زا قبل...بود گرفته بغضش...بودند بهم نزدیک حال عین در ولی بیگانه باهم دختر و مادر این

 هایستاد راهرو تو که دکتر...رفت بیرون باسرعت اتاق بده؛از چشماش طوفانِ به جاشو بغض این

 اشتد عجله...رفت می تند تند داشت...رفت اومد؛دنبالش بیرون دنیا اتاق از که دانیال دیدن با بود

 فتر دنبالش پس...بود سواالش میکرد؛همون ترغیب دانیال به رسیدن واسه رو دکتر که چیزی اما

 ...*کنه تبدیل نقطه به هاشو سوال عالمت تمام خلوت جایی یه تو تا

 ادد فشار هم روی...بست چشماشو...میکرد اذیت چشماشو اتاق شدید نورِ...کرد باز چشماشو آروم

 که بیاره باال خواست دستاشو...دوخت چشم...کرد نگاه اتاق سفید سقفِ به...کرد باز مجددا و
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 بیدار اونم انگار...دید کنارش بچه دختر یه...چرخوند سرشو...کرد حس دستش روی رو دستی

 درونش چیزی یه...جونش به افتاد لرز...اومد آشنا نظرش به چقدر...کرد نگاه بهش...بود شده

 اون از دنیا...بود باز نیمه خواب از خمار روژین چشمای...احساس اون از لرزید تنش...کرد حس

 تماس دراثر که کشید بچه دختر دستای از شدت به دستشو...کرد وحشت...ترسید احساس

 :اومد یادش ای خاطره...اومد چشمش جلو آشنا ای صحنه بچه؛ دختر اون دست پوستِ با دستش

 اون از بعد و داد کامیار به رو خودش حاملگیِ خبر که وقتی...بودند کشیده دراز تخت روی کنارهم

 ومش اتفاق اون از قبل شب چند...بودند تخت تو کردند؛کنارهم آشتی هم با ها ریختن اشک و دعوا

 از ونما شدنش پدر شوکِ از هنوز که کامیار...میکرد بود؛نوازشش گرفته رو کامیار دستای دنیا...بود

 :اومد خودش به دنیا حرفِ با بود؛ نیومده بیرون عشقش

 من؟ یا باشه تو شبیه بچمون داری دوست-

 :توگف زد بوسه پلکاشو برد؛پشت جلو صورتشو...کرد نگاه دنیا نازِ صورتِ به عشق با کامیار

 .باشه تو مثل چشماش-

 .باشه تو مثل...لباش و: وگفت بوسید لباشو شد خم سپس

 جلو شوصورت...کرد نگاهش عاشقانه...کرد نگاه کامیار به داشت؛ سینش تو که عشقی تمام با دنیا

 :بوسیدوگفت بعد کرد لمس صورتشو پوست انگشتاش سر با برد؛اول

 ...تو مثل هم صورتش حالت با پوستش رنگ-

 :گفت و بوسید قلبشو روی سینشو؛ روی شد خم

 ...عاشق قلبی با قوی و مغرور مردی تو مثل و-

 عدب خودش قلب روی اول بود هم دست تو که رو دستاشون...بوسید رو دنیا دستای عشق با کامیار

 :گفت و گذاشت دنیا قلب روی

 ...صادق هم عاشق هم-

 و ترف دنیا شکم روی دستاشون عشق با و...کرد نگاهش باعشق کامیار...زد لبخند عشق با دنیا

 بچه روی مادر و پدر نوازش دست آخرین و اولین اون...کردند نوازش شکم روی از رو جنین

 ...*بود
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 خیره روژین صورت به داد قرار تاثیرش تحت شدت به که خاطره این کردنِ رد از بعد دنیا

 به لمای که رنگ آبی و درشت چشمای...تپل صورتی...سفید پوستی با ای بچه دختر روژین...شد

 که بزنه دست بهش خواست و برد روژین صورت سمت دستشو...لرزید می دستش...بود سبز

 گوشش تو اش گریه صدای...بود شده بیدار خواب از کامال حاال...شد بلند روژین ی گریه صدای

 می شدت به قلبش...شد نامفهموم...شد گنگ براش صداها...نداشت اراده...نداشت کنترل...پیچید

 اشدست...بود آخر بارِ اون اما...شنید اول بار واسه رو اونا که بود زیاد هاش تپش صدای انقدر...تپید

 رو حاالت این...باخت رنگشو...شد کمرنگ چشمش جلو چیز همه...بازموند حرکت از راه نیمه تا

 هگری و روژین به توجه بی...میومد سراغش عشقش که بود زمانی ها حالت این...شناخت می خوب

 دلبخن با...بود وایساده همونجا کامیار...بود درست حدسش...چرخوند در سمت سریع سرشو هاش؛

 ور شد؛کامیار باز هم از آروم پلکاش وقتی...پلک یه...زد پلک...شد جاری چشمش گوشه از اشکی

 :گفت گوشش دم...دید خودش مقابل درست

 رفتن؟ واسه ای آماده-

 قیشو به که اشکا اون اما بود شادی مثل قشنگیش که لبخند همون با و داد تکون سرشو دنیا

 :کرد زمزمه میشد؛ ریخته

 .بودم ومنتظر آماده همیشه-

 :گفت و کرد دراز سمتش دستشو کامیار

 .بیا دنبالم پس-

 تداش کامیار...شد دور ازش کامیار دستای که بذاره عشقش دستای تو تا آورد باال دستاشو دنیا

 بیرون اتاق از...رفت دنبالش و شد بلند جاش از سرعت با حرفش از تبعیت به...میشد دور ازش

 حس رو دستاش لرزش هم هنوز...داشت تپش شدت به قلبش هم هنوز...گذشت راهرو از...رفت

 آماده دل و جون با میداد گواهی دلش که چیزی برای...شناخت می رو هاش حس اینبار اما...میکرد

 :شد انداز طنین گوشش تو کامیار صدای...دوید کامیار دنبال سرعت با پس...بود

 .بیا...من پرنسسِ-

 از که اشکایی میون دنیا...بود کرده دراز دنیا طرف به دستاشو...نمیشد دور دیگه...بود ایستاده حاال

 مشتاق دید؛ رو سمتش شده دراز دستِ وقتی...بود مشتاق...ریخت؛خندید می چشماش
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 لبغ...کردند حس رو همدیگه...گرفت دستشو...کرد دراز دستشو...جلوتر و جلو...رفت جلو...ترشد

 ...*زد پَر بدنش از روح ایستادو قلبش...و...کردند

 رشکنا آروم و بود رسیده بهش تازه دکتر...کنارش دکتر و بود نشسته سرد نیمکت روی دانیال

 دچرخی می زبونش روی ها سوال!...بیاره زبون به رو هاش سوال چجوری نمیدونست...بود نشسته

 رو دکتر...نبود تعریفی هم دانیال حالِ اما...بگه چیزی خواست...کرد باز لب...نه کالمش روی اما

 :گرفت فاصله حدودی تا افکارش از دکتر صدای با...بود دنیا فکرِ تو عمیق...دید نمی کنارش

 چیکارشی؟ تو-

 رشونهردونف نگاه بودند؛ شده جمع اونجا که جمعیتی و کشید پرستارها از یکی که جیغی صدای با

 دو هر...رفت یادش سوالش دکتر و... رفت یادش دکتر به دادن جواب و...شد کشیده سمت اون به

 حیاط تو که زمین روی دنیا جسم دیدن با و شکافتند رو جمعیت...رفتند سمت اون به هراسون

 به شوخود شده؛سریع گشاد چشمای و وحشت با دانیال...افتادند وحشت به بود؛ افتاده تیمارستان

 ضربان اونم اما گذاشت قلبش روی دستشو...نمیزد اما گرفت نبضشو...رسوند دنیا جسم

 جاش از نتونست و زد خشکش سرجاش صحنه اون دیدن با دکتر...ساکت و بود خاموش...نداشت

 تا ادد فشار رو دنیا ی سینه قفسه...کرد تالش...کرد سعی همیشه مثل دانیال اما...بخوره تکون

 پیش نفسشو راهِ و اکسیژن تازه دنیا که نداشت خبر...اما برگردونه هاش شُش به رو اکسیژن

 از رسردت بدنش..نمیزد دیگه قلبش...نداشت ای فایده...کرده پیدا ای دیگه دنیای تو و عشقش

 یتجمع به رو دانیال...روح بی جسم یه...بود جسد یه فقط...حاال اما بود دنیا اون...بود شده همیشه

 :کشید داد کردند؛ می پچ پچ و بودند ایستاده گر نظاره که

 ندیدید؟ دیوونه تاحاال...ندیدید؟ بدبخت تاحاال ندیدید؟ مُرده تاحاال....چیه؟-

 یم ذهنش تو جمله یه فقط...بود ایستاده دنیا جسد سر باال دکتر فقط حاال و شد کمتر جمعیت

 :گذشت

 .کردند ترکم هم تنهاییام-

 داد و اومد جوش به خونِش دکتر دیدنِ با دانیال...میکرد نگاه دنیا جسدِ به مبهوت و مات هنوز

 :کشید

 .برادرشم من...برادرشم من...برادرشم من...بینی نمی...چیکارَشم؟؟؟ من-
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 :کشید می داد و کوبوند می اش سینه روی شده مشت دستاشو

 ...برادرشم من....برادرشم...برادرشم من-

 :کشید داد...افتاد روژین یادِ یدفعه

 ....روژین-

 شده خم زانوهایی با...نبود تخت روی روژین...رسوند دنیا اتاق به خودشو و دوید راهرو سمت و

 :کشید داد و نشست زمین روی

 ....کِی؟؟؟؟ تا....کِی؟ تا آخه.....خداااااااااا-

 تداش که دانیال...برد طرفش رو بود بغلش که رو روژین دید؛ دنیا اتاق داخل رو دانیال که پرستار

 ؛سرش باال بغلش تو بچه پرستارو دیدن با کنه؛ خفه رو هقش هق تا داشت سعی و میکرد گریه

 می هگری داشتند هردوشون حاال...گرفت بغلش محکم و گرفت پرستار بغلِ از رو روژین و شد بلند

 کرف این به...میکرد نگاه صحنه این به و بود ایستاده که پرستار...روژین هم...دانیال هم...کردند

 ریهگ مادرش رفتن بخاطرِ فقط اون...کرده کثیف جاشو نه و...تشنه نه گرسنست نه روژین که کرد

 خالی اونا واسه رو اتاق اما دراومد اشکش هم روژین؛پرستار و دانیال اشکای دیدن از...میکنه

 ...*کرد

 سیر ردمیک نگاه بهش که چقدر هر...میکرد نگاهش داشت غم با و بود نشسته دنیا جسد کنار دکتر

 با ردکت...بردند اونجا از و گذاشتن برانکارد روی رو دنیا جسد و آوردند برانکارد نفر چند...نمیشد

 و آورد هجوم چشماش به اشک باالخره...شد گر نظاره رو رفتنشون زمین روی شده خم زانوهایی

 :کرد زمزمه لب زیر...بارید تگرگ مثل رحمانه بی

 .کامیار...بودم کامیار منم...دنیا بود کامیار منم اسم-

* 

 «بعد سال 2*»

 :وگفت داد روژین دست رو ها گل شاخِ از یکی

 .اونجا بذار اینو...دخترم بیا-
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 :گفت روژین...بذاره قبر سنگ کدوم روی رو گل شاخ که کرد راهنمایی بهش و

 بابایی؟؟ بذارم کدومش رو-

 :گفت صداش تو غمِ همون با...کرد نگاه هم کنارِ قبر سنگِ هردو به ناراحتی با دانیال

 .میذارم گل راستیِ سمت روی منم...بذار چپیه روی تو-

 رو لگ شاخ هم دانیال...نشست قبر کنار گذاشتو دنیا قبرِ سیاهِ سنگ روی رو گل شوق با روژین

 برای و چرخید دنیا قبر طرف سپس...شد فرستادن فاتحه مشغول و گذاشت کامیار قبر سنگ روی

 شده حک سنگ روی که «نامداری دنیا» اسمِ روی و گرفت رو روژین دستِ...فرستاد فاتحه هم او

 :کرد زمزمه دلش در...بود؛کشید

 .من گناهه بی خواهر باشه خوب جات امیدوارم-

 ودب افتاده آفتاب قبر سیاهی روی و زمین روی...شد خیره سیاه سنگ به و کرد رها رو روژین دست

 سرش باال که شخص اون به و کرد بلند سرشو تعجب با دانیال...افتاد زمین روی کسی ی سایه که

 عوض تقریبا ای قیافه با...مکان این تو...سالها از بعد...کرد نگاه بود؛ ایستاده بافاصله ولی

 با...خوشحال هم بود متعجب هم خودش...کرده تعجب که خوند قیافش از...بود باالسرش...شده

 ارشوندید...بود امیدوار...ببینه سال اینهمه از بعد رو دنیا میتونه حتما حاال که میدونست دیدنش

 ارشکن که بچه دختر اون تر عجیب...بود شده تر پررنگ غم اون دانیال چشمای تو اما...بود اتفاقی

 به مه فکرش اصال....کرده ازدواج ها سال این تو حتما که کرد خیال خودش پیش...بود؛بود نشسته

 و رفتگ فاصله افکارش از کرد؛ حس رو دانیال خیره نگاهِ وقتی...باشه دنیا بچه ممکنه که نبود این

 :گفت

 ...سالم-

 با الرهگ...گذروند نظر از صورتشو اجزای تمام...ایستاد نزدیکش و رفت طرفش به...شد بلند دانیال

 :پرسید تعجب

 چیه؟ برای ریزبینی و دقت اینهمه-

 روی اما...داره قشنگی و درشت چشمای که کرد اعتراف دلش تو...کرد نگاه چشماش به دانیال

 :چرخید فقط زبونش
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 !...سالم-

 میکنی؟ چیکار...مکان این تو: کرد اشاره قبرستون به...اینجا...تو: گالره

 نگاهش فقط...بود شده گیر گوشه و حرف کم خیلی دنیا مرگ از بعد...نگفت چیزی دانیال

 :پرسید تعجب با گالره...کرد

 شده؟ چیزی-

 :گفت و کرد بودنگاه نشسته زمین روی دانیال سر پشت که روژین به بعد

 کردی؟؟ ازدواج کِی-

 طرف سرشو...کرد نگاه بود؛ زمین روی های مورچه به پرت حواسش که روژین طرف سرشو دانیال

 :گفت و چرخوند گالره

 .دنیاست ی بچه دختر؛ اون-

 دقتِ با اینبار و دوخت روژین به نگاهشو دوباره...شد شوکه کمی و کرد تعجب وضوح به گالره

 مینز روی کنارش...رفت سمتش گالره همین واسه بود بهش روژین پشتِ...کرد نگاهش بیشتری

 سرشو دوباره بعد و کرد نگاه میکرد نگاهش داشت گالره به و کرد بلند سرشو روژین...زد زانو

 می دستاش حاال که گالره...کرد مشغول زمین روی های مورچه با خودشو و انداخت پایین

 اب آبی چشم جفت دو...صورتش به شد دقیق...کرد بلند سرشو و گرفت رو روژین ی لرزید؛چونه

 موهاش رنگ حتی...بود کامیار و دنیا از مخلوطی دقیقا اون...سفید پوستی و شکل بیضی صورتی

 :پرسید ازش و لرزید دلش دختر؛ اون دیدن از...دنیا و کامیار موهای رنگ مثل بود مشکی هم

 خانومی؟ چیه اسمت-

 :وگفت کرد نگاه داشت  ناراحت ای قیافه که گالره به تعجب با روژین

 ...روژین-

 و گرفت دستاشو و بوسید رو روژین ی گونه شد خم...مینداخت دنیا یاد رو گالره هم صداش حتی

 :گفت روژین به رو بود صحنه این شاهد که دانیال...تِکوند لباساشو روی خاکِ...کرد بلندش

 ...میذاری؟ تنها رو ما!...دخترم-
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 :گفت ناز با روژین...کرد نگاه دانیال به گالره

 ...بابایی چشم-

 رو دانیال ی گونه عادت طبق روژین که کرد خم طرفش سرشو دانیال...دوید دانیال طرف و

 :گفت دانیال...بوسید

 !عاشقته بابایی که میدونی-

 :گفت و داد تکون سرشو...خندید روژین

 ...بابایی عاشختم منم-

 و بود؛رفت نزدیک اون که نیمکتایی از یکی سمت و شد دور ازش روژین که زد لبخند دانیال

 :گفت تلخی لبخند با بود شده جمع چشماش تو اشک که گالره...نشست

 ...!میاد بهت بودن بابا چقدر-

 :داد ادامه...ایستاد شد بلند

 که شهر این تو ندارم رو کسی اون جز...مادرم خاک سرِ بودم اومده...برگشتم ترکیه از تازه من-

 ...خاکه تو اونم

 کجاست؟ دنیا راستی: پرسید تعجب با بعد

 رتصو به تعجب با گالره...بده جواب سوالش این به نمیتونست...انداخت پایین سرشو دانیال

 زیر نِزمی به یعنی...کرد نگاه میکرد؛ نگاه بهش داشت دانیال که جایی به و...کرد نگاه دانیال درهمِ

 با...فتر نزدیکش باناباوری قبر سنگ روی فامیل و اسم دیدن با...پاش زیر قبرِ به!...نه یا و...پاش

 کامیار...کناریش قبرِ به چرخید نگاهش...فامیل اون...اسم اون...کرد نگاه بهش باز چشمایی

 :گفت اشک با...شد جاری اشکش...نامداری دنیا...مقامی

 !دروغه این...این-

 حتی ای و ببره پی حقیقت به سکوت با تا داشت نیاز االن گالره...موند ساکت و بود ساکت دانیال

 دست قبرش سنگ به...میکرد هق هق حاال...نشست زمین روی گالره...بیاد کنار باهاش
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 ونا دوباره دیدنِ با و کرد باز چشماشو...اومد بیرون پلکش الی از اشک...بست چشماشو...کشید

 :کرد زمزمه...گرفت شدت اشکاش سنگ روی اسم

 .پیشمون نیست دیگه...نیست دیگه...نمیشه باورم-

 :گفت بلند و کرد نگاه دانیال به

 ساکتی؟ چرا...بگو...رفت؟ کِی-

 دوران اون به بازم ماجراها اون کردنِ تعریف با نداشت دوست...نشست زمین روی کنارش دانیال

 یدرس تا گفت اش دقیقه به دقیقه از...نداشت رو دختر این های گریه طاقت چون...گفت اما برگرده

 ...روژین کردنِ بزرگ لحظه لحظه از...امروز به

 آه و کرد نگاه بود نشسته نیمکت روی که روژین به بود اومده بند اشکاش حاال که گالره

 :گفت غصه با دانیال...کشید

 و رصح بخاطر بهرنگ...دنیا بعد...کامیار اول...شدند طمع یا عشق قربانی خیلیا داستان؛ این تو-

 از خیلی...سارا...بود معشوقش که خدمتکارش سیما...دخترش کتایون...ثروت واسه طمعش

 ناو...مُردند بهرنگ شلیک با که کالنتری مأمور تا دو اون...کردن مصرف مواد بخاطر مردم جوونای

 هپن...نرفت بیمارستان اون و نکرد کار هیچوقت دیگه مرگش از بعد و بود دنیا عاشق که دکتر

 .مادری بی دردِ با روژین...همه از تر مهم و...تو...من...لوپه

 : گفت و خندید تلخ گالره

 میخوره رقم سرنوشتش داره تازه اونیکه اما...خورده رقم سرنوشتمون ماها...نیستیم مهم ما-

 .بِکِشه اون رو کشیدیم ما که دردایی اون نذاریم که اینه مهم...روژینِ

 :پرسید گالره...کرد نگاه روژین به و داد تکون سرشو دانیال

 میکنه؟ زندگی کی اونجا...اومد؟ چی قصرش اون سرِ پس-

 :گفت تفاوتی بی با دانیال

 ...آتیش-

 چی؟ یعنی...آتیش؟؟: گفت تعجب با گالره
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 :دانیال

 که چیزی تنها فقط...بود مونده قصر اون تو که هرچی...شد غارت اموالش همه اعدامش از بعد-

 .بود دنیا بند گردن برداشتم اونجا از من

 بند گردن پالک روی...گرفت ازش گالره که داد نشون گالره به و درآورد جیبش از رو بند گردن

 :کشیدوگفت دست

 واقعی اسمِ همون پالکش...بود عقدشون کادوی...خرید دنیا واسه کامیار رو بند گردن این-

 ...ست«دنیا» یعنی خودش

 :گفت و داد تکون سرشو دانیال

 حاال که بگم بهش و بندازم گردنش تو سالگیش 18 تولد تو تا داشتم نگهش االن تا همین واسه-

 .بگم بهش رو حقایق تمام و...منه دنیایِ همه اون

 چی؟ یعنی آتیش نگفتی: گالره

 :گفت و انداخت گالره به نگاهی نیم دانیال

 نفت شده نفرین قصر اون کلِ تو رفت؛ غارت به اموالش تمام وقتی یعنی...زدن آتیش یعنی-

 اون از االن...سوزوندم آتیش تو رو دنیا بدِ های خاطره همه موقع همون...زدم آتیشش و ریختم

 .معتاداست پاتوق که نمونده خرابه خونه جز هیچی قصر

 هب نگاهشو...بود آورده وجد به اونو نفر دو عشقِ داستان این تو اتفاق اینهمه...کرد سکوت گالره

 حسابی که روژین...بود هم کنارِ دالشون مثل هم قبراشون حتی...دوخت هردونفرشون قبرِ

 هگالر و دانیال...دوید دانیال طرف بدو وبدو پرید پایین نیمکت روی از...بود رفته سر حوصلش

 زیچی به پاش راه بینِ...شد کشیده میومد؛ طرفشون دویدن با داشت که روژین سمت نگاهشون

 بلندش و رفتند طرفش سراسیمه گالره و دانیال...افتاد زمین روی صورت با و کرد گیر

 ون؛انتظارش برخالف اما کنه کَر هم رو فلک گوشِ روژین ی گریه صدای االن داشتند انتظار...کردند

 نروژی که کردند نگاه بهم تعجب با گالره و دانیال...خندید می داشت شد بلند جاش از که روژین

 :گفت خنده با

 نه؟ مگه...جالبِ چقدر...نگیره دردم تا کرد بغلم نفر یه کردم حس افتادم وقتی!...بابایی-
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 روژین پای زیرِ به دانیال نگاهِ اما...کرد نگاه دانیال به و شد جمع چشماش تو اشک گالره

 :خوند بلند رو قبر روی اسم...بود

 .مقامی کامیار-

 .مقامی روژین پدر: کرد زمزمه دلش در و

 و درپ کامیار و دنیا که راستی به...بود شده پر واقعی محبت از قلباشون و اشک از پر چشماشون

 و ودب ناگسستنی بود اونا بین که پیوندی...بودند آسمونی همتای بی عشقای و روژین واقعی مادر

 ....محکم و قوی عشقاشون

 :داستان پایان از ای خالصه

 رو روژین محبت و خوشبختی با هم کنار و کردند ازدواج باهم ماجرا اون از بعد گالره و دانیال

 ردمیک ای ساده زندگی بود اونا ی خونه خدمتکار حاال که هم کتایون درکنارشون اما...کردند بزرگ

 لتشکی مستقل زندگی یه خودش واسه هم سارا...بود گناه و دروغ بدون چون میبرد لذت ازش ولی

 براش؛ تولد جشن گرفتنِ از بعد دانیال روژین؛ سالگیِ 18 سن تو اما و...داد ادامه درسش به و داد

 اما...گفت براش رو واقعیش پدر و مادر ی گذشته وتمام انداخت گردنش تو رو بند گردن اون

 به هم کنار در و نکرد ترک رو اونا بود دانیال و گالره از محبت و عشق سراسر قلبش که روژین

 تو هک محبتی و عشق تمام و بود شناخته واقعیشو مادرِ که حاال روژین اما...دادند ادامه زندگیشون

 براشون و رفت می سرخاکشون هرهفته میدونست عاشقش پدر و اون مدیون رو داشت قلبش

 ...میکرد دردودل و صحبت

 ...رسید دار حق به حق و شد نابود توش گناهای و دروغا تمام با...بهرنگ قصر اما و
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 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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