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1پارت 

!باید ھمسر خان زاده بشی_

با چشمھای پر از اشک بھ ارباب خیره شدم

تو رو خدا ارباب من نمیخوام ھمسر دوم بشم اون مرد جنون جنسی داره ارباب تو رو خ_ ....

خفھ شو دختره ی سلیطھ چجوری جرئت میکنی انقدر بی حیا باشی و درمورد این مسائل با من حرف بزنی_

:بھ سمت بابام برگشت و پر از تحکم گفت

_ رمیارماین دختر ھمسر خان زاده میشھ ببریدش االن تو اتاق نمیخوام جلوی چشمھام باشھ وگرنھ یھ بالیی سرش د

خت نشستم کھ بابا و بی بی بھ سمتم اومدند بی بی دستم رو گرفت و با عجلھ من رو بھ سمت اتاق بردند با گریھ روی ت
صدای بابا بلند شد

پریزاد بھ من نگاه کن_

با چشمھای پر از اشک بھش خیره شدم

تو مجبوری با خان زاده ازدواج کنی بخاطر من مادرت بقیھ_

اما بابا اون خان زاده بیمار روانی من فقط ھفده سالمھ چجوری میتونم باھاش دووم بیارم_

_ ریطبق رسم و رسومات تو باید با شوھر خواھرت ازدواج کنی و برای ادامھ نسل خاندانش یھ وارث بدنیا بیا

قطره اشک روی گونم چکید

خواھرم ھمیشھ از اون مرد میترسید اون مرد یھ سادیسمی بود بابا تو رو خدا من میترسم_

:صدای بی بی بلند شد

_ ت انقدر گریھ نکن خواھرت میترسید چون کارھایی میکرد کھ خان زاده عصبی بشھ خودت ھم خوب میدونی خواھر
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!چقدر بی پروا و بی حیا بود این برای یھ مرد متعصب مثل خان زاده سخت بود

:dizzy:

# 2_پارت

# ھوسباز_خان زاده

_ ور میکنیداما بی بی خان زاده سنش از من بزرگتره من فقط ھفده سالمھ نمیخوام باھاش ازدواج کنم چرا من رو مجب

:بابام عصبی از اتاق خارج شد بی بی اومد کنارم نشست و با دلسوزی بھم خیره شد و گفت

_ ر از بقیھ ببین پدرت خیلی عصبی شد اون چھ گناھی کرده کھ تو این سن باید شاھد از دست دادن دخترش باشھ و انقد
.حرف بخوره ، حاال تو ھم میخوای مثل خواھرت رفتار کنی و پدرت رو سرافکنده کنی

من نمیخوام بابام سرافکنده بشھ اما نمیخوام ھمسر خان زاده بشم من ھنوز بچھ ام_

_ رگت ھمھ ی دخترای روستا ھمسن تو ازدواج کردند و صاحب بچھ شدند اگھ با خان زاده ھم ازدواج نکنی پدر بز
ازا ھستندمجبورت میکنھ با ارباب ده پایین ازدواج کنی اون از خان زاده ھم پیرتره و دوتا زن داره کھ جفتشون ن

با شنیدن این حرف بی بی تو خودم جمع شدم

من میترسم بی بی_

_ ؟!از چی میترسی قربونت برم

شب حجلھ ی خواھرم رو یادتون رفتھ کھ چجوری غرق در خون بود چقدر کتک خورده بود از خان زاده_

:بی بی نفس عمیقی کشید و گفت

خواھرت حتما گناھی داشتھ مطمئن باش خان زاده بی دلیل ھیچ کاری انجام نمیده_

_ ؟!شما چرا انقدر طرفدار خان زاده ھستید

_ و خیلی چون میدونم اگھ باھاش ازدواج کنی خوشبخت میشی و از این عمارت خوفناک نجات پیدا میکنی ، پدربزرگت ر
خاطر پول خوب میشناسی اگھ با خان زاده ازدواج نکنی تو رو خیلی راحت بھ عقد یکی از اون ارباب ھای پیر روستا ب

.درمیاره بھتره خوب فکرات رو بکنی ما ھیچکدوم بد تو رو نمیخوایم

ھ حتی پدر بی بی بعد از تموم شدن حرف ھاش از اتاق رفت بیرون ، خان زاده یکی از خان زاده ھای اصیل روستا بود ک
بزرگ کھ ارباب روستای پایین بود ھم با وجود سن و سالی کھ ازش گذشتھ بود ازش حساب میبرد

برعکس من  خان زاده چند سال پیش عاشق خواھرم ماه چھره شد ماه چھره یکی از دخترای زیبا و خوشگل روستا بود اما
اما ھمیشھ با  کھ یھ دختر آفتاب مھتاب ندیده بودم ماه چھره یھ دختر تحصیل کرده بود کھ سر و گوشش ھم خیلی میجنبید

سیاست بود برای ھمین ھیچکس کاری باھاش نداشت

کھ باید رو  خان زاده وقتی اومد خواستگاری ماه چھره  ، ماه چھره بخاطر پول و قیافھ ی خوب خان زاده و مالک ھایی
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ھ و داشت خیلی زود تن بھ ازدواج داد جوری کھ ھمھ متعجب شدیم چون ماه چھره دوست نداشت ھیچوقت ازدواج کن
!خودش رو محدود کنھ

:

# 3_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ه شد چی شب زفاف خواھرم رو ھیچوقت یادم نمیره ھمھ ی ما منتظر پارچھ ی خونی بودیم اما وقتی در اتاق خان زاد
اش مثل یھ دیدیم خان زاده با عصبانیت از عمارت خارج شد ، خواھرم غرق در خون روی تخت افتاده بود خان زاده باھ

تیکھ آشغال رفتار کرده بود

ھ عاشق ھر موقع خواھرم رو میدیدم صورت خوشگلش درب و داغون بود متعجب بودم آیا این ھمون خان زاده ای بود ک
!ماه چھره بود

با شنیدن صدای در اتاق سرم رو تکون دادم و از فکر کردن بھ گذشتھ دست برداشتم

بفرمائید_

در اتاق باز شد و خدمتکار شخصی مادر بزرگ اومد داخل اتاق

خانوم گفتند برید اتاقشون باھاتون کار داره_

باشھ االن میام_

با بیرون رفتن خدمتکار شخصی خانوم بزرگ بلند شدم و از اتاق خارج شدم ، بھ سمت اتاق خانوم بزرگ کھ طبقھ ی پایین 
عمارت بود حرکت کردم کنار در اتاق کھ رسیدم طبق عادت ھمیشگی تقھ ای زدم

بیا داخل_

داخل اتاق شدم خانوم بزرگ یھ اتاق بزرگ بود با نمای قدیمی البتھ زیبا و شیک

سالم خانوم بزرگ_

:بدون اینکھ جواب سالمم رو بده گفت

شنیدم باز گرد و خاک بھ پاک کردی_

خانوم بزرگ  من_ ...
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:با عصبانیت داد زد

خفھ شو_

رسناک ساکت شدم و با ترس بھش خیره شدم ھمیشھ از خانوم بزرگ میترسیدم خیلی بیشتر از پدربزرگ خانوم بزرگ ت
بود

_ ؟!تو چجوری جرئت کردی انقدر سلیطھ بازی دربیاری ھان

ھ من با بغض بھ زمین خیره شده بودم کھ صدای بلند شدن خانوم بزرگ اومد و پشت بندش صدای قدم ھاش کھ داشت ب
نزدیک میشد

!سرت و بلند کن_

ی زمین کھ سرم رو بلند کردم کھ ھمزمان شد با سیلی محکمی کھ تو گوشم خورد تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم رو
اینبار فریاد زد

بلند شو_

:با گریھ بلند شدم کھ دوباره صداش بلند شد

بھ من نگاه کن_

بھش خیره شدم کھ محکمتر از قبل زد توی صورتم قبل از اینکھ بیفتم دستم رو گرفت

فکر کردی میزارم مثل خواھرت سرکش بشی آبروی خاندان ما رو ببری آره تولھ سگ_
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# 4_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بیصدا داشتم اشک میریختم و با ترس بھش خیره شده بودم پوزخندی حوالھ ام کرد

_ خانواده اش  ھمین االن میری داخل اتاقت دوتا از خدمتکارا رو میفرستم تا برای شب آماده ات کنند امشب خان زاده و
میان برای صحبت ھای نھایی درمورد ازدواج شما کافیھ صدات دربیاد و مخالفتی نشون بدی تا بدم وسط میدون فلکت کنند 

؟!فھمیدی

:فھمیدی رو با صدای بلندی داد زد کھ با ترس سرم رو تکون دادم و گفتم
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آره_

:دستم رو ول کرد و گفت

گشمو_

سریع از اون اتاق کذایی خارج شدم ، از شدت ترس و وحشت فقط داشتم اشک میریختم مگھ میتونستم مخالف کنم با این 
ورت ازدواج اصال مگھ جرئتش رو داشتم بھ سمت اتاق خودم حرکت کردم کھ مامان رو دیدم مامان مثل ھمیشھ با ص

:آرایش کرده جلو ظاھر شد نگاھی بھ صورت اشکی من انداخت پوزخندی زد و گفت

چیھ اون عفریتھ اشکت و درآورده باز_

دری بھ چشمھای سرد و بی احساسش خیره شدم چی میشد برای من ھم مادری میکرد ھمونطوری کھ برای ماه چھره ما
کرد

مت اتاقم رفتم جوری باھام رفتار میکرد انگار من اصال دخترش نبودم ، دیگھ واینستادم بھ حرف ھاش گوش بدم سریع بھ س
و داخل شدم

* * * * * *

ماده بشم مثل لباس محلی خوشگلی کھ خانوم بزرگ داده بود رو پوشیدم دوتا از خدمتکارا اومدند و بھم کمک کردند تا آ
ھمیشھ فقط از کرم پودر و سرمھ استفاده کردم یھ آرایش ساده

د سرم رو بلند با استرس داخل اتاق نشستھ بودم خیلی وقت بود ھمھ اومده بودند و داشتند صحبت میکردند در اتاق باز ش
:کردم با دیدن بی بی با استرس بھش خیره شدم کھ لبخندی بھم زد و با آرامش گفت

بیا دخترم ھمھ منتظر تو ھستند_

من میترسم بی بی_

چیزی برای ترسیدن وجود نداره دخترم_

بی بی میشھ من نیام من_ ...

دوست داری خانوم بزرگ بعدا بیفتھ بھ جونت_

با ترس سرم رو تکون دادم

# 5_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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فتھمراه بی بی بھ سمت آشپزخونھ عمارت رفتم ھمھ ی خدمھ ھا مشغول بودند ، بی بی بی بھ سمت سمیھ رفت و گ :

زود باش چایی رو بده_

چشم بی بی_

:بی بی سینی چایی رو آورد داد دستم و گفت

زود باش برو_

:با ترس بھ بی بی خیره شدم و با من من گفتم

....  میشھ من_

:بی بی با صدای محکم گفت

!زود باش پریزاد_

ان زاده ناچار با قدم ھای لرزون بھ سمت سالن بزرگ رفتم دستام بشدت داشت میلرزید از شدت ترس دلشوره من از خ
رای ھمین میترسیدم تا حاال اصال خان زاده رو ندیده بودم چون اون شوھر خواھر من بود و بھ من محرمیتی نداشت ب

صوصا ھیچوقت اجازه ی دیدنش رو نداشتم اما با حرف ھایی کھ خواھرم ازش میگفت ھمیشھ نسبت بھش ترس داشتم مخ
!شب زفاف خواھرم کھ با اون سر و وضع دیدمش

سالم_

جز مادر خان زاده و بابا ھیچکس جواب من رو نداد ، مادرم و خانوم بزرگ با غرور مسخره اشون نشستھ بودند و بقیھ ھم 
ھمینطور کھ البتھ جز خانواده ی ما و خانواده ی خان زاده ھیچکس غریبھ ای نبود

ه بود این ترس وقتی چایی رو برای ھمھ بردم ، حاال باید برای خان زاده میبردم از شدت استرس حالت تھوع بھم دست داد
داشت من رو خفھ میکرد

سینی رو جلوش گرفتم کھ صداش بلند شد

!نمیخوام_

ذاشتم با شنیدن صدای بم و خش دارش کھ در عین خوش بودن ترسناک بود آب دھنم رو قورت دادم سینی رو روی میز گ
:کھ صدای پدر بزرگ بلند شد

!پریزاد برو کنار پدرت بشین_

:با صدای آرومی گفتم

چشم ارباب_

دن بودند بھ سمت بابا رفتم کھ روی مبل سھ نفره کنار مامان نشستھ بود یھ گوشھ کنارش نشستم  ھمشون مشغول حرف ز
نممن اصال ھیچ درکی از حرف ھاشون نداشتم و نمیفھمیدم فقط یھ ترس داشتم کھ مثل خوره افتاده بود بھ جو

:صدای پر از کنایھ مامان بلند شد
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!امیدوارم پریزاد مثل ماه چھره از اون عمارت فراری نشھ_

صدای بلند پدر بزرگ بلند شد

!عروس ساکت شو_

# 5_پارت

# ھوسباز_خان زاده

فتھمراه بی بی بھ سمت آشپزخونھ عمارت رفتم ھمھ ی خدمھ ھا مشغول بودند ، بی بی بی بھ سمت سمیھ رفت و گ :

زود باش چایی رو بده_

چشم بی بی_

:بی بی سینی چایی رو آورد داد دستم و گفت

زود باش برو_

:با ترس بھ بی بی خیره شدم و با من من گفتم

....  میشھ من_

:بی بی با صدای محکم گفت

!زود باش پریزاد_

ان زاده ناچار با قدم ھای لرزون بھ سمت سالن بزرگ رفتم دستام بشدت داشت میلرزید از شدت ترس دلشوره من از خ
رای ھمین میترسیدم تا حاال اصال خان زاده رو ندیده بودم چون اون شوھر خواھر من بود و بھ من محرمیتی نداشت ب

صوصا ھیچوقت اجازه ی دیدنش رو نداشتم اما با حرف ھایی کھ خواھرم ازش میگفت ھمیشھ نسبت بھش ترس داشتم مخ
!شب زفاف خواھرم کھ با اون سر و وضع دیدمش

سالم_

جز مادر خان زاده و بابا ھیچکس جواب من رو نداد ، مادرم و خانوم بزرگ با غرور مسخره اشون نشستھ بودند و بقیھ ھم 
ھمینطور کھ البتھ جز خانواده ی ما و خانواده ی خان زاده ھیچکس غریبھ ای نبود

ه بود این ترس وقتی چایی رو برای ھمھ بردم ، حاال باید برای خان زاده میبردم از شدت استرس حالت تھوع بھم دست داد
داشت من رو خفھ میکرد

سینی رو جلوش گرفتم کھ صداش بلند شد

!نمیخوام_

ذاشتم با شنیدن صدای بم و خش دارش کھ در عین خوش بودن ترسناک بود آب دھنم رو قورت دادم سینی رو روی میز گ
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:کھ صدای پدر بزرگ بلند شد

!پریزاد برو کنار پدرت بشین_

:با صدای آرومی گفتم

چشم ارباب_

دن بودند بھ سمت بابا رفتم کھ روی مبل سھ نفره کنار مامان نشستھ بود یھ گوشھ کنارش نشستم  ھمشون مشغول حرف ز
نممن اصال ھیچ درکی از حرف ھاشون نداشتم و نمیفھمیدم فقط یھ ترس داشتم کھ مثل خوره افتاده بود بھ جو

:صدای پر از کنایھ مامان بلند شد

!امیدوارم پریزاد مثل ماه چھره از اون عمارت فراری نشھ_

صدای بلند پدر بزرگ بلند شد

!عروس ساکت شو_

# 7_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

صدای بی بی بلند شد

.ماشاهللا چھ خوشگل شدی پریزاد حتما خان زاده با دیدنت عاشقت میشھ_

ر و چھ دل خوشی داشت بی بی ھر کی نمیدونست من کھ خوب خان زاده سنگدل رو میشناختم روزایی کھ خواھرم با س
د و فقط یک صورت داغون میومد و بھ خانوم بزرگ التماس میکرد نجاتش بده اما خانوم بزرگ با بیرحمی بھش نگاه میکر

کلمھ میگفت؛ با لباس سفید رفتی خونھ خان زاده با کفن میای بیرون

!پریزاد_

:با شنیدن صدای سوزان از افکارم خارج شدم بھش خیره شدم کھ گفت

!نگاه تو آینھ ببین چ خوشگل شدی_

نگاھی بھ صورتم انداختم صورت سفید و تو پری داشتم من برعکس ماه چھره تپل بودم نھ زیاد الغر نھ زیاد چاق اما تپل 
یبا شده بودم ، صورتم اصالح شده بود و حاال داشت برق میزد مخصوصا با آرایش مالیمی کھ روی صورتم بود خیلی ز
میشدم بودم اما چ فایده وقتی نھ دل خان زاده با من بود نھ دل من با خان زاده و فقط بھ اجبار داشتم ھمسرش !

در اتاق بی ھوا باز شد لیال بود ھمسر داداش بزرگم آرین داشت نفس نفس میزد ، کھ صدای بی بی بلند شد

_ ؟!چخبرتھ دختر چرا انقدر دویدی داری نفس نفس میزنی
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:با نفس نفس گفت

!عاقد اومده خطبھ عقد رو بخونھ خانوم بزرگ گفت پریزاد رو بیارید_

* * * * * *

من بلھ دادم  با استرس کنار خان زاده سر سفره عقد نشستھ بودم اصال نمیدونم چجوری گذشت و کی عاقد خطبھ رو خوند و
!زمان بھ سرعت داشت میگذشت ، ترس و استرس من ھم داشت زیاد میشد

تموم روستا تا شب مشغول رقص و شادی بودند خان زاده جشن عروسی بزرگی گرفت بالخره شب شد و من رو بھ 
عمارت خان زاده بردند

رچھ خونی داخل اتاق نشستھ بودم و از شدت استرس دلم داشت پیچ میخورد ، طبق رسم و رسومات  ھمھ بیرون منتظر پا
دواج نمیکردمبودند و من بشدت از امشب میترسیدم یاد شب زفاف خواھرم میفتادم خدایا چی میشد من با شوھر خواھرم از .

یشدبا باز شدن در اتاق روی تخت داخل خودم جمع شدم صدای قدم ھاش کھ داشت بھ سمت تخت میومد واضح شنیده م

با ھر قدمی کھ نزدیکتر میشد طپش قلب من بیشتر میشد

!سرت و بلند کن_

رد صورت جذاب با شنیدن صداش سرم رو با ترس  بلند کردم با دیدن خان زاده برای اولین بار محو زیباییش شدم و ماتم ب
ی صورتش و زیبایی داشت کھ در عین حال خشن بود و ابھت خاصی داشت با اخم داشت بھم نگاه میکرد با دیدن اخم رو

نگاه ازش گرفتم و سرم رو پایین انداختم

روستا از این  تا حاال ھیچوقت خان زاده رو ندیده بودم چون ھیچ دختری تا قبل ازدواج حق نداشت شوھرش رو ببینھ و تو
گند اما کامال  رسم ھا نداشتیم حتی موقعی کھ شوھر خواھرم بود ھم ندیده بودمش فکر میکردم یھ آدم مسن باشھ با اخالق

برعکس تصوراتم بود

7_پارت

# ھوسباز_خان زاده

صدای بی بی بلند شد

.ماشاهللا چھ خوشگل شدی پریزاد حتما خان زاده با دیدنت عاشقت میشھ_

ر و چھ دل خوشی داشت بی بی ھر کی نمیدونست من کھ خوب خان زاده سنگدل رو میشناختم روزایی کھ خواھرم با س
د و فقط یک صورت داغون میومد و بھ خانوم بزرگ التماس میکرد نجاتش بده اما خانوم بزرگ با بیرحمی بھش نگاه میکر

کلمھ میگفت؛ با لباس سفید رفتی خونھ خان زاده با کفن میای بیرون

!پریزاد_

:با شنیدن صدای سوزان از افکارم خارج شدم بھش خیره شدم کھ گفت
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!نگاه تو آینھ ببین چ خوشگل شدی_

نگاھی بھ صورتم انداختم صورت سفید و تو پری داشتم من برعکس ماه چھره تپل بودم نھ زیاد الغر نھ زیاد چاق اما تپل 
یبا شده بودم ، صورتم اصالح شده بود و حاال داشت برق میزد مخصوصا با آرایش مالیمی کھ روی صورتم بود خیلی ز
میشدم بودم اما چ فایده وقتی نھ دل خان زاده با من بود نھ دل من با خان زاده و فقط بھ اجبار داشتم ھمسرش !

در اتاق بی ھوا باز شد لیال بود ھمسر داداش بزرگم آرین داشت نفس نفس میزد ، کھ صدای بی بی بلند شد

_ ؟!چخبرتھ دختر چرا انقدر دویدی داری نفس نفس میزنی

:با نفس نفس گفت

!عاقد اومده خطبھ عقد رو بخونھ خانوم بزرگ گفت پریزاد رو بیارید_

* * * * * *

من بلھ دادم  با استرس کنار خان زاده سر سفره عقد نشستھ بودم اصال نمیدونم چجوری گذشت و کی عاقد خطبھ رو خوند و
!زمان بھ سرعت داشت میگذشت ، ترس و استرس من ھم داشت زیاد میشد

تموم روستا تا شب مشغول رقص و شادی بودند خان زاده جشن عروسی بزرگی گرفت بالخره شب شد و من رو بھ 
عمارت خان زاده بردند

رچھ خونی داخل اتاق نشستھ بودم و از شدت استرس دلم داشت پیچ میخورد ، طبق رسم و رسومات  ھمھ بیرون منتظر پا
دواج نمیکردمبودند و من بشدت از امشب میترسیدم یاد شب زفاف خواھرم میفتادم خدایا چی میشد من با شوھر خواھرم از .

یشدبا باز شدن در اتاق روی تخت داخل خودم جمع شدم صدای قدم ھاش کھ داشت بھ سمت تخت میومد واضح شنیده م

با ھر قدمی کھ نزدیکتر میشد طپش قلب من بیشتر میشد

!سرت و بلند کن_

رد صورت جذاب با شنیدن صداش سرم رو با ترس  بلند کردم با دیدن خان زاده برای اولین بار محو زیباییش شدم و ماتم ب
ی صورتش و زیبایی داشت کھ در عین حال خشن بود و ابھت خاصی داشت با اخم داشت بھم نگاه میکرد با دیدن اخم رو

نگاه ازش گرفتم و سرم رو پایین انداختم

روستا از این  تا حاال ھیچوقت خان زاده رو ندیده بودم چون ھیچ دختری تا قبل ازدواج حق نداشت شوھرش رو ببینھ و تو
گند اما کامال  رسم ھا نداشتیم حتی موقعی کھ شوھر خواھرم بود ھم ندیده بودمش فکر میکردم یھ آدم مسن باشھ با اخالق

برعکس تصوراتم بود

# 8_پارت

# ھوسباز_خان زاده

چادرت رو بردار ھمھ بیرون منتظر پارچھ خونی ھستن_
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:با شنیدن این حرف خان زاده با ترس سرم رو تکون دادم کھ با صدای جدی و پر از تحکم گفت

!زود باش دخترجون دوست نداری کھ مادر بزرگت رو صدا کنم_

وی تخت با شنیدن اسم خانوم بزرگ سریع چادرم رو از روی سرم برداشتم کھ پوزخندی کنج لبھاش نشست مجبورم کرد ر
مھام از دراز بکشم خودش اومد روم خیمھ زد دستش رو بھ سمت شلوارم برد و بدون ھیچ مقدمھ ای بیرون آورد کھ چش

!شدت شرم بستھ شد

ومد روی از روم بلند شد کھ متعجب چشمھام رو باز کردم ، شلوارش رو درمیاورد کھ سریع نگاه ازش گرفتم دوباره ا
:تخت و روم خیمھ زد بھ چشمھام خیره شد و خش دار گفت

_ صرفا فقط  از من توقع معاشقھ نداشتھ باش ھیچوقت بھ یھ دختر بچھ روستایی کھ عاشقش نیستم معاشقھ نمیکنم تو رو
برای بدنیا آوردن وارث گرفتم

با شنیدن این حرف ھاش حس کردم قلبم بھ درد اومد خیلی سخت بود شنیدن این حرف ھا از زبون شوھرت اون ھم تو شب 
!زفاف

با اولین ضربھ ای کھ زد جیغ پر از دردم بلند شد و صدای کل زن ھا از پشت در بلند شد ....

* * * * *

نگار کھ من بار از شدت درد مثل مار داشتم بھ خودم میپیچیدم خان زاده ھیچ مالیمتی نداشت  تو رابطھ باھام انگار نھ ا
اصال دیگھ  اولمھ بدون معاشقھ و بدون توجھ بھم کار خودش رو کرد و بعد از برداشتن پارچھ خونی از اتاق خارج شد و

نیومد یعنی تا این حد براش بی ارزش بودم حاال کھ من زنش شده بودم چرا داشت باھام اینجوری رفتار میکرد ، حق با ماه 
چھره بود این مرد ھیچ بویی از انسانیت نبرده

# 9_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

اختم ھمھ ی اتفاقات با تیری کھ زیر شکمم پیچید با درد چشمھام رو باز کردم  نگاھی بھ اتاق نا آشنایی کھ داخلش بودم اند
مد برداشتم و بھ مثل یھ فیلم از جلوی چشمھام رد شد آه تلخی کشیدم و از سر جام بلند شدم ، بھ سختی لباس ھام رو از ک

سمت حموم کھ داخل اتاق بود رفتم

دای گرفتھ ای بعد از اینکھ غسل کردم از حمام خارج شدم سرگردون داخل اتاق ایستاده بودم کھ صدای در اتاق اومد با ص
:گفتم

بفرمائید داخل_

یشھ گفتمدر اتاق باز شد و ندیمھ شخصی خان زاده کھ یھ زن مسن بود اومد داخل اتاق با دیدنش بی اختیار مثل ھم :

سالم_
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:و سرم رو پایین انداختم کھ صداش بلند شد

سالم خانوم کوچیک خان زاده و بقیھ سر میز صبحانھ ھستند بفرمائید تا شما رو راھنمایی کنم_

:شال بزرگم رو برداشتم و سرم کردم سپس رو بھ ندیمھ کردم و گفتم

بریم_

ر رو باز لبخندی زد و حرکت کرد من ھم پشت سرش  بھ سمت پایین رفت از داخل سالن رد شد و بھ سمت یھ در رفت ، د
:کرد و گفت

!بفرمائید داخل اینجا اتاق غذا خوری_

واھر ھای داخل سالن غذا خوری شدم ھمھ سر میز صبحانھ بودند خان زاده پدر مادرش و دوتا دختر جوون کھ احتماال خ
خان زاده بودند ھمراه با سھ تا مرد غریبھ

سالم_

ادر خان زاده با شنیدن صدام ھیچکدومشون اصال جوابم رو ندادند بغض کردم جدیدا زیاد دل نازک شده بود ، صدای داد م
:بلند شد

!خاتون خاتون_

طولی نکشید کھ در باز شد و ندیمھ خان زاده اومد داخل اتاق

بلھ خانوم بزرگ_

_ ؟!کی گفت این دختره رو بیاری تو سالن غذا خوری خانوادگی ما

:صدای محکم خان زاده بلند شد

!من_

# 10_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اما_ ....

:صدای رسا و بلند خان زاده بلند شد

_ یشھپریزاد ھمسر منھ و ھیچکس حق بی احترامی بھش رو نداره باید جوری باھاش رفتار بشھ کھ با من رفتار م !

:دیگھ ھیچکس ھیچ حرفی نزد صدای خان زاده کھ مخاطبش من بودم بلند شد

بیا اینجا ببینم_
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:بھ سمتی کھ اشاره کرد رفتم و کنارش روی میز خالی نشستم صدای آرومش کنار گوشم بلند شد

!خوب بخور باید تقویت بشی_

ا بلند شدن با شنیدن این حرفش حس کردم تا بناگوش از شدت خجالت قرمز شدم ، بعد از چند دقیقھ مشغول خوردن شدم ب
خان زاده بقیھ بلند شدند کھ من ھم مثل بقیھ بلند شدم وقتی خان زاده از سالن غذا خوری بیرون رفت

:من ھم خواستم برم کھ صدای مادر خان زاده بلند شد

ھی تو وایستا ببینم_

:با شنیدن صداش ایستادم بھش خیره شدم و گفتم

بلھ خانوم_

_ ؟!هفکر کردی میتونی مثل خواھرت حاال کھ ھمسر پسر من شدی ازش سواستفاده کنی و بخوای بھش خیانت کنی آر

:با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم و گفتم

!چی دارید میگید خانوم_

_ ؟!خیلی دوست داری بفھمی من چی میگم آره

دلم رو از دست قبل از اینکھ بخوام حرفی بزنھ مادر خان زاده تو دھنی محکمی بھم زد کھ چون توقع اینکارو نداشتم تعا
ھ صدای دادم و پرت شدم روی زمین با چشمھای خیس شده از اشک بھش خیره شده بودم  و دستم رو روی گونم گذاشتم ک

:بابای خان زاده بلند شد

_ ؟!ھی زن داری چیکار میکنی

تو ساکت باش من تکلیف این عفریتھ رو باید مشخص کنم_

:با ترس بھش خیره شده بودم کھ پوزخندی بھم زد و گفت

_ زه ات ھواست بھ کار ھایی کھ انجام میدی باشھ بیست و چھار ساعت تو رو چک میکنم نمیزارم مثل اون خواھر ھر
!زندگی پسر من رو خراب کنی

:و بدون اینکھ ذره ای شرم کنھ گفت

باید ھر چھ زودتر حاملھ بشی وگرنھ زنده ات نمیزارم_

# 11_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

روی  نگاه تحقیر آمیزی بھم انداخت و رفت ، پدر خان زاده ھم با تاسف سرش رو تکون داد و پشت سرش رفت ھنوز
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خوش برو  زمین افتاده بودم کھ دستی بھ سمتم دراز شد سرم رو بلند کردم و با چشمھای پر از اشک بھ دختر جوون و
:رویی خیره شدم کھ لبخند زیبایی زد و با مھربونی گفت

بلند شو عزیزم_

خجالت گفتم با تردید دستم رو داخل دستش گذاشتم و بلند شدم سرم رو پایین انداختم و با صدای لرزون شده از گریھ و :

ممنون خانوم_

_ ؟!از حرف ھای مادرم ناراحت شدی

!ایشون خانوم بزرگ عمارت ھستند ھر چی بھم بگند حق دارند من حق ناراحت شدن ندارم خانوم_

سرت و بلند کن ببینم_

:سرم رو بلند کردم و بھش خیره شدم کھ با آرامش شروع کرد بھ حرف زدن

_ دت طوالنی مامان عادت داره بھ نیش و کنایھ زدن مخصوصا با بالیی کھ ماه چھره سر خان زاده در آورد بھتره یھ م
!تحمل کنی تا موقعی کھ بتونی دل خان زاده رو بدست بیاری

با شنیدن حرف آخرش سرخ و سفید شدم کھ صدای یھ دختر دیگھ بلند شد

!رستا چی داری بھش میگی اینجوری سرخ و سفید شد دختره_

ھمون دختره کھ حاال فھمیده بودم اسمش رستاست شروع کرد بھ خندیدن

ھیچی بھش نگفتم خانوم کوچولو یخورده خجالتیھ_

:اون دختره ھم اومد نزدیکمون و بھم خیره شد و گفت

_ ھاصال شبیھ ماه چھره نیستی نھ بھ تو کھ با شنیدن یھ حرف ساده سرخ و سفید میشی نھ بھ اون ماه چھره ک ....

:صدای محکم رستا بلند شد

!شیرین_

رکت کردم شیرین ساکت شد و دیگھ حرفی نزد ، با گفتن ببخشیدی از سالن غذا خوری خارج شدم و بھ سمت اتاق خودم ح
و صدا زدھمین کھ داخل راه پلھ بودم داشتم بھ سمت اتاق میرفتم خان زاده رو دیدم کھ داشت میومد با دیدن من  ر :

!وایستا_

:با شنیدن صداش ایستادم و گفتم

بلھ خان زاده_

!سرت رو بلند کن_

:سرم رو بلند کردم و بھش خیره شدم با دیدن گوشھ لب پاره شده ی من اخماش بشدن تو ھم رفت و گفت

_ ؟!این کار کیھ
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بھ من من کردن افتادم

من افتادم زم_ .....

اینبار تقریبا عربده زد

_ ؟!بھت گفتم این کار کیھ

:با ترس چشمھام و بستم و گفتم

!مامانتون_

# 12_پارت

# ھوسباز_خان زاده

د ھمراه دستم رو گرفت و بھ سمت پایین برد مادرش تو سالن اصلی کھ یھ طبقھ جدا بود و مخصوص استراحت نشستھ بو
:چند نفر و داشتند صحبت میکردند کھ خان زاده با صدای خشن و ترسناکی گفت

!مامان_

:مادرش با دیدن خان زاده لبخندی زد و گفت

!جانم پسرم_

_ ؟!شما دست روی زن من بلند کردید

:مادرش با خونسردی بھش خیره شد و گفت

!آره کار من بود_

.شما غلط کردید دست روی زن من بلند کردید_

اده مادر خان زاده چشمھاش گرد شد انگار توقع نداشت خان زاده باھاش اینجوری حرف بزنھ ، صدای عصبی خان ز
ھمراه با فریاد سکوت سالن رو شکست

_ دست روی  بھ چھ حقی دست روی ھمسر من بلند میکنید ھان شما فکر کردید کی ھستید  مادر منی درست اما حق ندارید
م بیرونھمسر من بلند کنید کافیھ کوچکترین بی احترامی نسبت بھ ھمسرم ببینم تا ھمتون رو از این عمارت بنداز .!

_ ؟!بخاطر این دختر داری با من اینجوری صحبت میکنی

:خان زاده با لحن ترسناکی گفت

_ ی نسبت بھ من خان زاده ھستم با ھر کی ھر جوری دلم بخواد صحبت میکنم دفعھ ی بعدی برخوردی ببینم یا بی احترام
.ھمسرم میدونم چھ رفتاری باھاتون کنم
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* * * * * *

نبود من رو  چند روز گذشتھ بود رفتار مادر خان زاده بشدت باھام بد شده بود ، ھر موقع تو جمع موقعی کھ خان زاده
!تحقیر میکرد و بدترین رفتار رو باھام میکرد

نوم بزرگ مجبور بھ سکوت بودم عادت نداشتم جواب بزرگتر از خودم رو بدم این ھم یھ عادت من بود کھ صدقھ سری خا
:boom::dizzy::boom::dizzy:.و پدر بزرگ داشتم

# 13_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ل خان شب شده بود لباسم رو با لباس خواب حریر رنگ نازکی کھ تو اتاق بود عوض کردم طبق حرف بی بی من باید د
میکردم زاده رو میبردم و کاری میکردم دوستم داشتھ باشھ یھ وظایفی در برابر شوھرم داشتم کھ باید بھشون عمل !

وی تخت نشستھ درست بود ازدواج من و خان زاده برام یھ اجبار بود اما من نمیتونستم ھمیشھ با این تلخی زندگی کنم ر
بودم کھ در اتاق باز شد

اشت بھ سمتم سرم رو بلند کردم و بھ خان زاده خیره شدم کھ با دیدن چشمھای قرمز شده ی خان زاده ، وحشت زده شدم د
میومد از قدم ھای شل و ولش معلوم بود کھ مست کرده

:اومد روی تخت کنارم نشست یھ تیکھ از موھام رو تو دستش گرفت و کشیده گفت

_ ده ات خیلی دلربا ھستی*ن*برعکس اون خواھر ج !

:با صدای لرزون شده ای گفتم

!خان زاده شما مست ھستید_

:قھقھ ی بلندی زد و گفت

نھ من مست نیستم_

با خشم  با بوی گند الکل کھ از دھنش داشت میومد صورتم رو بھ حالت چندش جمع کردم کھ فکم رو داخل دستش گرفت و
:تو صورتم غرید

آدمت میکنم دختره ی نمک بھ حروم_

خان زاده_

خفھ شو_

م رو با چشمھای پر از اشک بھش خیره شدم اون مست بود و داشت باھام اینجوری میکرد من نباید انقدر زود خود
فس عمیقی میباختم ، مجبورم کرد دراز بکشم خودش ھم بلوزش رو درآورد و خیمھ زد روی من سرش رو بین موھام برد ن

:کشید و خش دار در گوشم زمزمھ کرد
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!بوی موھات رو دوست دارم ھمیشھ از ھمین عطر استفاده کن_

ار چشمھام سرش رو بلند کرد نگاھش روی لبھام بود ، لبھاش رو روی لبھام گذاشت و شروع کرد بھ بوسیدن کھ بی اختی
بستھ شد ، خیلی ماھرانھ دستش رو روی بدنم میچرخوند و باعث شده بود تحریک بشم ، صدای آه و نالھ ام تموم اتاق رو 
برداشتھ بود

ازم جدا شد بھ چشمھام خیره شد و دوباره بھ کارش مشغول شد .....

* * *

ت خجالت گر با شنیدن صدای در اتاق چشمھام رو باز کردم نگاھم بھ تن بدن لخت خودم و خان زاده افتاد صورتم از شد
صدای آرومی  گرفت سریع از کنار خان زاده بلند شدم و لباس ھایی کھ پایین تخت افتاده بودند رو پوشیدم در اتاق با

:پرسیدم

_ 14_پارت#؟!بلھ

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

:صدای خدمتکار شخصی مادر خان زاده اومد

تموم مرد روستا تو عمارت ھستند خانوم اتفاق خیلی بدی افتاده خان زاده رو ھر چھ زودتر بیدار کنید_

:با شنیدن این حرف ترسیده گفتم

باشھ االن_

ش رو صدا زدمیعنی چھ اتفاقی افتاده بود کھ ھمھ مرد روستا اومده بودند داخل عمارت ، بھ سمت تخت رفتم و یواش اسم :

خان زاده_

:صدایی ازش نیومد کھ دستم رو بھ بازوی لختش زدم و بلند تر از قبل صداش زدم

_ ؟!خان زاده

ار گفتچشمھاش رو باز کرد با چشمھای قرمز و خمارش کھ جذابیتش رو بیشتر از قبل کرده بود بھم خیره شد و خش د :

بلھ_

:ھول شده گفتم

!خان زاده خدمتکار شخصی مادرتون اومدند ، مثل اینکھ اھالی روستا داخل عمارت جمع شدند_

.با شنیدن این حرف من خان زاده عصبی تو جاش نشست بھ سمت لباس ھاش رفت و پوشید از اتاق خارج شد
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!یعنی چیشده بود بھ سمت حموم رفتم تا بعدش برم پایین ببینم چخبره

* * * * *

!چجوری جرئت کرده پاش رو تو زمین ھای اجدادی ما بزاره_

:خان زاده بھ مادرش خیره شد و با خونسردی تمام گفت

_ ده اش نمیزارماما وای بھ حال اون کسی کھ با اون الشی ھا دست بھ یکی کرده باشھ زن! دلیلیش ھر چی باشھ پیدا میشھ .

درک کنم رنگ از صورت مادر خان زاده پرید با ترس بھ خان زاده خیره شده بود ، دلیل این ھمھ ترس رو نمیتونستم

از سرجام بلند شدم کھ صدای خان زاده بلند شد

کجا_

:با ترس نفسم رو فرو بردم و گفتم

!اتاق_

!برو آماده شو_

لباس شالم  کنجکاو بھش خیره شدم اما اون ھیچ چیزی نگفت من ھم بھ سمت اتاق رفتم تا لباس ھام رو عوض کنم ، وقتی
ھم کشید کھ  رو پوشیدم از اتاق خارج شدم ، خان زاده تو سالن ایستاده بود با دیدن سر و وضع من اخماش رو بشدت تو

:صدای مادر خان زاده بلند شد

.وقتی یھ دھاتی ھمسر پسر تحصیل کرده من بشھ ھمین میشھ دیگھ_

# 15_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ی خش دار با شنیدن این حرف مادر خان زاده سرم رو پایین انداختم از شدت حقارت حس بدی بھم دست داده بود ، صدا
:خان زاده بلند شد

زود باش راه بیفت_

راش مھم بوددنبالش حرکت کردم از اینکھ جواب مادرش رو نداده بود ناراحت شده بودم از دستش  اما ناراحتی من مگھ ب !

ست و شروع سوار ماشین مدل باالی خان زاده کھ تا حاال اسمش رو نشنیده بودم شدم خان زاده ھم اومد پشت فرمون نش
کرد بھ رانندگی کردن ، بین من و خواھرم خیلی تفاوت وجود داشت  خواھرم مثل خان زاده یھ دختر تحصیل کرده بود کھ 
!دانشگاه رفتھ بود تھران اما من فقط تا دیپلم خونده بودم و اجازه دانشگاه رفتن رو نداشتم
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.خان زاده ھم یھ فرد تحصیل کرده شھری بود

:با ناراحتی داشتم با انگشت دستم بازی میکردم کھ صدای خشک و سرد خان زاده بلند شد

!برای یھ مدت کوتاه داریم میریم شھر_

:با شنیدن این حرف خان زاده تند سرم رو باال آوردم و بی اختیار گفتم

وسایلم رو نیاوردم کھ_ .....

:خان زاده پوزخندی زد و با لحن تحقیر آمیزی گفت

.لباسات بدرد شھر نمیخورن ھمینطور وسایلت_

م تا مورد انگار خان زاده قصد اذیت کردن من رو داشت سرم رو پایین انداختم و سعی کردم دیگھ اصال ھیچ حرفی نزن
تمسخر خان زاده قرار نگیرم

:boom::dizzy::boom::dizzy:

# 16_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ب باز موند من با ایستادن ماشین خان زاده پیاده شد من ھم پیاده شدم با دیدن ساختمون بزرگ روبروم دھنم از شدت تعج
اون ھم برای خرید عروسی خواھرم کھ خیلی زود ھم برگشتیم! فقط یکبار اومده بودم شھر

!زود باش راه بیفت عین ندید بدیدا بھ چی خیره شدی_

ردم کنار با شنیدن این حرف خان زاده حس کردم صورتم از خجالت رنگ گرفت سرم رو پایین انداختم و دنبالش حرکت ک
ب داشتم بھش در اتاقکی ایستاد با تعجب بھش خیره شدم کھ در باز شد خان زاده رفت داخلش با دیدن من کھ گیج و متعج

:نگاه میکردم و ھنوز ایستاده بودم عصبی گفت

!زود باش بیا داخل_

عصبی کنار  با شنیدن صدای عصبی خان زاده ھل زده داخل اتاق شدم کھ در بستھ شد با وحشت بھ خان زاده خیره شدم کھ
:گوشم غرید

_ ؟!دختره ی دھاتی دست و پا چلفتی میخوای آبروی من رو ببری

د و گفتبا شنیدن این حرفش با بغض بھش خیره شدم کھ برای چند ثانیھ محو چشمھام شد یھو عصبی چنگی تو موھاش ز :

لعنتی_

ن نبود کھ از اما تقصیر م! من ھم سرم رو پایین انداختم و سعی کردم دیگھ ھیچ حرکتی انجام ندم تا خان زاده عصبی بشھ
!اول بچگیم تو روستا بزرگ شده بود و تا حاال بھ دستور پدر بزرگ اجازه خروج نداشتم
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سیاه رنگی  با باز شدن در اون اتاقک کوچیک کھ حتی اسمش رو نمیدونستم ازش پیاده شدم خان زاده بھ سمت در خونھ ی
:رفت و بازش کرد رو بھ من کرد و با خشم گفت

!گمشو داخل_

# 17_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:متعجب بھ اطراف خیره شده بودم و داشتم خونھ رو کنکاش میکردم کھ صدای عصبی خان زاده اومد

!ھی تو بیا اینجا ببینم_

:بھ سمتش رفتم و سر بھ زیر گفتم

بلھ خان زاده_

سرت وباال کن ببینم_

ی باورش میشد سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم اومده بود روبروم ایستاده بودم قدم بھ زور تا زیر سینھ اش میرسید ک
!من ھمسر خان زاده باشم

!یھ مدت طوالنی قراره اینجا زندگی کنی_

از چشمھام  انگار سئوال من رو! با شنیدن این حرفش گیج بھش خیره شدم یعنی چی مگھ قرار بود اینجا تنھا زندگی کنم
:خوند کھ خیره بھم شد و گفت

!یھ مدت تنھا اینجا زندگی میکنی ھر وسیلھ ای نیاز باشھ برات میارم_

با وحشت بھش خیره شدم

من میترسم خان زاده من_ ....

پوزخندی زد

_ ر قرار نیست از این خونھ خارج بشی پس چیزی برای ترسیدن وجود نداره اون تلفن ھست شماره ی من ھم ھست ھ
!چیزی الزم داشتی بھم خبر بده

مچین جایی و تو چشمھام پر از اشک شده بود چرا خان زاده انقدر بیرحم و سنگدل بود من از تنھایی میترسیدم اون ھم یھ ھ
شھر غربت کھ ھیچ آشنایی وجود نداشت ، با رفتن خان زاده تازه فھمیدم چقدر بیکس و تنھا ھستم

.ھمونجا روی زمین پھن شدم و شروع کردم بھ اشک ریختن انقدر اشک ریختم تا چشمھ ی اشکم جوشید

* * * * *
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دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

# 18_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اشتم حاال دو روز از رفتن خان زاده میگذشت و من تنھا داشتم تو خونھ سپری میکردم منی کھ بشدت ترس از تنھایی د
!مجبور بودم ھر شب تنھا زندگی کنم

م تو این از خان زاده متعجب بودم مردی متعصب و اصیل مثل اون چجوری میتونست ھمسرش رو شبانھ تنھا بزاره اون ھ
شھر غریب

ا ھم جز دو تا لباس لباس گل و گشادی کھ تو اتاق بود رو پوشیده بودم جز لباس تنم ھیچ لباسی با خودم نیاوره بودم و اینج
گل گشاد گل گلی ھیچ لباسی پیدا نکرده بودم موھای بلندم آزادانھ دور شونھ ھام ریختھ بودند

بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم و وسایل قرمھ سبزی رو آماده کردم انگار خان زاده

از اول قرار بوده من رو بھ اینجا بیاره کھ یخچال رو  پر از وسایل الزم کرده بود

یستاده بودمبوی غذا کل خونھ رو برداشتھ بود بھ سمت مبل رفتم کھ صدای باز شدن در خونھ اومد خشک شده وسط خونھ ا

کھ صدای خان زاده داشت میومد

_ ؟!ھی دختره ی دھاتی کجایی

رد کھ قادر بھ حرف زدن نبودم کھ خان زاده ھمونجوری کھ داشت من رو صدا میزد بھ این سمت میومد سرش و بلند ک
نگاھش بھ من افتاد برای چند ثانیھ بیصدا بھم خیره شد

اخماش رو تو ھم کشید

_ ؟!دو ساعت دارم صدات میزنم چرا جواب نمیدی الل شدی بسالمتی

:با شنیدن این حرفش سرخ و سفید شدم و با صدای آرومی جوابش رو دادم

سالم خان زاده معذرت میخوام من_ .... 

:وسط حرفم پرید
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برو برام چایی بیار_

چشم خان زاده_

مخصوص و  خان زاده بھ سمت پذیرایی رفت بھ سمت آشپزخونھ رفتم و چایی رو کھ تازه دم کرده بودم ریختم تو لیوان
برای خان زاده بردم

وقتی خم شدم موھام دورم ریخت خان زاده نگاه عمیقی بھ صورتم انداخت و چاییش رو برداشت

:میخواستم برم بھ سمت اتاق کھ صداش از پشت سرم بلند شد

!بیا اینجا بشین_

# 19_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:روی مبل روبرویی نشستم و منتظر بھ خان زاده خیره شدم کھ صدای خش دارش بلند شد

.قراره از این بھ بعد اینجا زندگی کنیم_

_ ؟!یعنی بھ روستا برنمیگردیم

نھ_

زاده ھم کھ  با شنیدن این حرفش ناراحت بھ زمین خیره شدم حاال من باید تک و تنھا اینجا چیکار میکردم مخصوصا خان
 با فکری کھ تو سرم جرقھ زد با! اصال من براش پشیزی ارزش نداشتم و خودش حتی یھ خونھ جدا زندگی میکرد

:خوشحالی سرم رو بلند کردم و بھ خان زاده خیره شدم و گفتم

_ ؟!من میتونم اینجا بھ درسم ادامھ بدم

:متفکر بھم خیره شد و گفت

_ ھ درست کتاب ھای درسی رو کھ میخوای برات آماده میکنم و چند تا کالس ثبت نامت میکنم میتونی کنکور بدی و ب
!ادامھ بدی

چشم یھ  با شنیدن حرف ھاش حس خوبی بھم دست داد حاال کھ خان زاده من رو بھ عنوان ھمسرش قبول نداشت و فقط بھ
!دختر روستایی امل بھم نگاه میکرد میتونستن درس بخونم و ھمون شکلی بشم کھ خان زاده انتظارش رو داشت

تنھا یک ھدف  باید مثل دخترای شھر میشدم تیپ و قیافھ ام و سر و شکلم ھمون شکلی کھ مورد پسند خان زاده باشھ االن
!شدم بشم ھمونی کھ خان زاده دوست داشت

* * *
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ود دو سال دو سال گذشتھ ب! روز ھا بھ سرعت داشت سپری میشد خان زاده تو این مدت اصال بھم سر نزده بود حتی یکبار
د با مقداری پولتمام ھیچ خبری از خان زاده نداشتم یھ نگھبان گرفتھ بود ھمیشھ ھر چیزی کھ الزم داشتم رو برام میاور

ردم روز ھای اول بشدت دلتنگش میشدم اما وقتی بھ این فکر میکردم کھ ذره ای حتی براش ارزش ندارم سعی میک
فراموشش کنم

م تو شھر اون ھ! اما مگھ میشد خان زاده شوھر من بود ولی غیرتش چجوری اجازه داد دو سال تمام بھ ھمسرش سر نزنھ
غریب دلم برای اعضای خانواده تنگ شده بود

# 20_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اشت حاال ھجده شده بودم یھ دختر شھری با تیپ و قیافھ جدید کھ اصال ھیچ شباھتی بھ اون پریزاد دختر بچھ روستایی ند
!سالھ شده بودم چھره ام خوشگلتر از اون زمان شده بود دانشگاه میرفتم دوستای جدیدی پیدا کرده بودم

ل شکستھ بودممیدونستم خان زاده دورا دور ھواسش بھ من ھست اما از اینکھ تو این دو سال حتی یکبار ھم بھم سر نزد د

پریزاد_

:با شنیدن صدای نیلوفر از افکارم خارج شدم بھش خیره شدم و گفتم

ھوم_

:چشم غره ای بھم رفت و با حرص گفت

.باز داری بھ اون فکر میکنی نمیخوای بیخیالش بشی اون اگھ تو رو دوست داشت کھ اصال فراموشت نمیکرد_

!اون شوھر منھ_

باز میخوای حرف تکراری بزنی بیخیال این بحث_

بیتفاوت شونھ ای باال انداختم کھ یھو با ھیجان اسمم رو صدا زد

پریزاد_

_ ؟!بلھ

نمیدونی امروز قراره استاد جدید بھ جای اون پیرمرد زبرتی بیاد_
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:با شنیدن این حرفش لبخندی زدم و گفتم

!چشمت روشن از شرش راحت شدی پس چشم دیدنش رو نداشتی_

:با چندش صورتش رو جمع کرد و گفت

!وای اسمش رو نیار پریزاد یادش میفتم میخوام باال بیارم_

:با شنیدن این حرفش شروع کردم بھ خندیدن کھ بھم خیره شد و گفت

_ م تو ھم شک ندار! نمیدونی چقدر خوشتیپ پریزاد شبیھ بازیگرای ھالیوودی انقدر جذاب کھ کل دانشگاه عاشقش شدن
.ببینی عاشقش میشی

من جز خان زاده عاشق ھیچکس نمیشم_

خفھ_

بلند کردم کھ با  تا خواستم جوابش رو بدم در کالس باز شد ھمھ بلند شدند سرم پایین بود کھ نیلوفر سیخونکم داد سرم رو
!دیدن استاد جدید ماتم برد

بود محو صورتش شده بودم خان زاده با یھ تیپ رسمی ایستاده بود یعنی اون استاد  جدید بود چقدر خوشیپ شده

# 21_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ھنوز مات و مبھوت بھش خیره شده بودم کھ یھو مخم بھ کار افتاد سریع نگاه ازش گرفتم و سر جام نشستم لعنتی اون اینجا 
میکرد قلبم بھ سرعت داشت خودش رو بھ در دیوار میکوبید

!استاد جدید این ترم شما بھ جای آقای شایستھ ھستم_

یدادند خان با ژست خاصی ایستاده بود و داشت صحبت میکرد نگاھم بھ دخترای کالس افتاد کھ داشتند با چشمشون قورت م
:زاده رو از شدت حرص افتادم بھ جون ناخون ھام کھ صدای نیلوفر کنار گوشم بلند شد

!چھ مرگتھ باز حرصت گرفتھ افتادی بھ جون ناخون ھات_

:با شنیدن این حرفش نگاھم و بھش دوختم و گفتم

!نیلوفر اون خان زاده است_

چشمھاش گرد شد برای چند لحظھ دھنش مثل ماھی باز و بستھ شد

_ ؟!یعنی چی اون شوھر تو 

با ناراحتی سرم رو تکون دادم کھ صداش بلند شد
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_ ؟!تو رو میشناسھ یعنی

:نگاه عاقل اندر سھیفانھ ای بھش انداختم و گفتم

_ نھ بھ این راحتی چرا باید من و نشناسھ من زنش بودم و ھستم  درستھ دو سال بھم حتی یھ سر ھم نزده اما من زنشم نمیتو
!من رو فراموش کنھ

ساکت شد دیگھ ھیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد خان زاده ھم مشغول خوندن اسامی دانشجو ھا شد ھر لحظھ کھ بھ اسمم 
نزدیکتر میشد طپش قلب من ھم بیشتر میشد از شدت ھیجان

_ ؟!پریزاد نیازی

:با صدای لرزونی گفتم

حاضر استاد_

ھ میشدبدون ھیچ مکثی اسم بعدی رو خوند با دیدن این حرکتش وا رفتھ بھش خیره شدم یعنی من رو نشناخت اما مگ

# 22_پارت

# ھوسباز_خان زاده

رد چرا با جدیت داشت درس میداد تموم مدت دخترای کالس بھش خیره شده بودند کھ حسادت تموم وجود من رو پر میک
باید بقیھ بھ شوھر من نگاه کنند

یکساعت با حرص و جوش ھایی کھ من خوردم تموم شد

خان زاده بلند  وقتی کالس تموم شد ھمھ از کالس رفتند بیرون من ھم وسایلم رو برداشتم تا از کالس برم بیرون کھ صدای
شد

!خانوم نیازی شما تشریف داشتھ باشید_

:وقتی کل کالس خالی شد بھ سمتش برگشتم بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!استاد با من کاری داشتید

وایستا با ھم میریم خونھ_

چشمھام گرد شد یعنی من رو میشناخت پس چرا خودش رو زد بھ نفھمی سر کالس

شما_ ....

:وسط حرفم پرید و گفت

_ ؟!میخوای بگی شوھرت رو فراموش کردی
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اش بلند شدبعدش با یھ پوزخند بھم خیره شد کھ ساکت شدم دوست نداشتم باھاش کل کل کنم پس سکوت رو ترجیح دادم صد

_ ؟!کنار دانشگاه منتظر بمون نمیخوام کسی تو دانشگاه بفھمھ من شوھرت ھستم فھمیدی

مثل خودش با یھ پوزخند خیره شدم بھش و گفتم

منم دوست ندارم ھیچکس بفھمھ شما شوھر من ھستید پس مطمئن باشید ھیچکس قرار نیست چیزی بفھمھ_

م تا بعد تموم شدن حرفم بدون توجھ بھ نگاھش از کالس خارج شدم عوضی میخواست ھیچکس خبردار نشھ من زنش ھست
با بقیھ الس بزنھ

!پریزاد_

:با شنیدن صدای نیلوفر ایستادم با چشمھای وحشیم بھش خیره شدم و گفتم

جان_

_ ؟!کجا داری میری

دارم میرم بیرون دانشگاه قراره با اون خان زاده خودخواه برم خونھ_

:با شنیدن اسم خان زاده با ھیجان بھم خیره شد و گفت

نگفتھ بودی شوھرت انقدر جیگیره کلک_

چشم غره ای بھش رفتم و با حرص اسمش رو صدا زدم

!نیلوفررر_

لبخند دندون نمایی زد کھ ردیف دندون ھاش رو بھ نمایش گذاشت سری با تاسف تکون دادم و گفتم

!تو ھیچوقت قرار نیست آدم بشی_

_ ؟!فرشتھ ھا آدم نمیشن ، حاال کجا قراره ببره تو رو 

اینبار کفری جوابش رو دادم

!داره میبره خونھ خالی ترتیبم رو بده_

_ ؟!وای جدی 

نیلووو_

:دستاش رو بھ عالمت تسلیم باال برد و گفت

!خوب حاال نمیخواد سگ بشی پاچھ بگیری برو میبینمت_

# 23_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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دای گرفتھ تموم مدت سکوت بین ما برقرار بود خان زاده خیلی خونسرد داشت رانندگی میکرد بالخره کالفھ شدم و با ص
:ای پرسیدم

_ ؟!کجا داری میبری من رو 

!خونھ_

بھم سر نزده بود  با شنیدن این حرفش بیشتر از قبل کالفھ شدم یھ آدم چقدر میتونست پرو باشھ دو سال تمام حتی یکبار ھم
 .ببینھ اصال زنده ام یا مرده حاال سر و کلھ اش پیدا شده

م پشت سر من با ایستادن ماشین بدون اینکھ ھیچ سئوال اضافھ ای بپرسم پیاده شدم و بھ سمت ساختمون رفتم خان زاده ھ
اومد

تو آسانسور فقط سکوت کرده بودم فقط منتظر یھ تلنگر بودم تا منفجر بشم من دیگھ اون پریزاد

بودم و  من بابت تموم این دو سال عصبی!  دختر بچھ ی دو سال پیش نبودم کھ ھر حرف زوری بھم گفتھ بشھ سکوت کنم
پر از دلخوری اون حق نداشت من رو تنھا بزاره

وسط خونھ ایستادم عصبی بھش خیره شدم

_ ؟!برای چی برگشتی

:مقابل من ایستاد بھم خیره شد و مثل ھمیشھ پر صالبت  با صدای خش دار و خشکی گفت

!اومدم پیش زنم_

پوزخند عصبی زدم

_ ؟!تازه یادت افتاده زن داری

زبونت دراز شده_

.اون دختر بی زبون چند سال پیش نیستم کھ ھر چی خواستید بھم بگید و تحمیل کنید و من سکوت کنم_

پوزخندی کنج لبھاش نشست

!خودم زبون درازت رو کوتاه میکنم بچھ_

وم آورده چشمھام از شدت خشم داشت برق میزد تموم وجودم شده بود پر از عصبانیت و تنفر ھر چی حس بد بود بھم ھج
بود

خان زاده وقتی دید من ساکت بھش خیره شدم بھ سمتم اومد حاال درست تو یھ قدمی من ایستاده بود

_ و شکمتاز امشب ھر شب وظیفھ داری بھ وظایفت در قبال شوھرت عمل کنی و ھر شب تمکین کنی تا یھ تولھ بکارم ت !

رو  برای چند ثانیھ خشک شده بھش خیره شدم و بھت زده بھش خیره شدم وقتی معنی حرفش رو درک کردم سریع سرم
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:بلند کردم و گفتم

_ ؟!چی 

بھ سنی کھ باید رسیدی حاال موقعش شده وارث من رو بدنیا بیاری_

_ ؟!تو باھام ازدواج کردی تا برات تولھ پس بندازم تمام این سال ھا من رو یھ وسیلھ ی جوجھ کشی دیدی

# 24_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ھر  انقدر دختر خوشگل و لوند ریختھ کھ! نکنھ فکر کردی عاشق چش و ابروت شدم باھات ازدواج کردم بچھ جون _
ھشب میتونم با یکی سر کنم منتھا یھ دختر روستایی رو عقد کردم تا برام بچھ بدنیا بیاره و بزرگشون کن

تو نمیتونی اینکار رو با من کنی تو_ ...

:پوزخندی روی لبھاش نشست بھم خیره شد و با صدای خش دار شده ای گفت

عاشقت نیستم کھ نتونم اینکارو انجام بدم االن ھم گمشو از جلوی چشمھام برای شب خودت رو آماده کن_

میخواستم میخواستم یھ چیزی بھش بگم اما اگھ حتی یھ کلمھ حرف میزدم مساوی بود با جاری شدن اشکام و من اصال ن
م و شروع جلوش یھ آدم ضعیف جلوه کنم ، بھ سمت اتاق رفتم داخل اتاق کھ شدم در رو محکم بستم پشت در بستھ نشست

.کردم بھ بیصدا گریھ کردن

_ ؟!ھی تو

با شنیدن صدای خان زاده عصبی بھش خیره شدم

!من اسم دارم اسمم پریزاده_

:پوزخندی تحویلم داد و گفت

زیادی سرکش شدی این مدت آزادت گذاشتم_

:میخواستم چیزی بھش بگم کھ بھ سمتم اومد فکم رو تو دستش گرفت و عصبی خیره تو چشمھام شد و گفت

!زبونت رو کوتاه کن وگرنھ بد بالیی بھ سر زبونت میارم میدونی کھ تو این کارا استاد ماھری ھستم_

چشمھام داشت برق میزد از شدت اشک و ترس

# 25_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir
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:لباس خواب قرمز رنگ توری رو پرت کرد تو صورتم و با پوزخند بھم خیره شد و گفت

ھمچین مالی ھم نیستی بتونی من رو راضی کنی نمیدونم خانواده با چ منطقی ازم خواستند تو رو بگیرم صد البتھ لیاقتت _
.ھمونھ تولھ پس بندازی ، زود باش برام بپوشش امشب باید من رو بھ اوج برسونی

آرایش مالیمی  دوست داشتم باھاش مخالفت کنم اما ھیچ چاره ای نداشتم وقتی از اتاق خارج شد ناچار لباس رو پوشیدم و
ده بودروی صورتم انجام دادم خیلی خوشگل شده بودم لباس قرمز رنگ توری با پوست سفیدم تضاد زیبایی ایجاد کر

ھ ھمیشھ شاید بھتر بود بھ حرف نیلوفر گوش میکردم و دل خان زاده رو بدست میاوردم باید تشنھ اش میکردم جوری ک
برای با من بودن لھ لھ بزنھ من زنش بودم باید وظایفم رو بھ جا میاوردم

کرد با از اتاق خارج شدم خان زاده روی مبل نشستھ بود و یھ شیشھ مشروب روی میز بود با دیدن من سرش رو بلند

چشمھای خمار شده و قرمزش بھم خیره شد

و روی با دستش اشاره کرد بھ سمتش برم با قدم ھای آروم بھ سمتش حرکت کردم خم شدم و  کنارش نشستم کھ دستش ر
لبھام کشید و خمار لب زد

_ سی شدی دختره ی دھاتی*ک*خیلی س

با شنیدن حرف آخرش میخواستم بکوبم دھنش من بھ اینکھ از دھات اومده بودم افتخار میکردم

حداقلش این بود یھ ھرزه بار نیومده بودم

لبھاش کھ روی لبھام نشست چشمھام گرد شد

خیلی وقت گذشتھ بود و من ھیچ رابطھ ای نداشتم حاال ارباب خیلی ماھرانھ

داشت لبھام رو میبوسید و بدنم رو نوازش میکرد

وقتی لبھاش رو جدا کرد من رو پرت کرد روی مبل و خودش خیمھ زد روم

* * * *

_ ؟!ھیچکس تو دانشگاه نباید بفھمھ تو زن منی فھمیدی

بلھ صدبار گفتید من ھم احمق نیستم کھ نفھمم_

ریدمپوزخندی زد و بعد از انداختن نگاه تحقیر آمیزی بھ سمت دانشگاه رفت عصبب پام رو روی زمین کوبیدم و غ

!عوضی بد حالت رو میگیرم خان زاده_
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!ھی دیووونھ_

:با شنیدن صدای نیلوفر از پشت سرم بھ سمتش برگشتم حرصی بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!چ مرگتھ تو 

:با شنیدن صدای حرصی من چشم ھاش رو ریز کرد و گفت

_ ؟!باز کی گازت گرفتھ سگ شدی داری پاچھ میگیری

_ ؟!جز اون خان زاده ھوسباز کی میتونھ اعصاب و روان من رو بھم بریزه

_ ؟!پس بگو اول صبحی یکی ریده تو اعصابت حاال باز چی بھت گفتھ

_ یگفت وظیفھ چی میخواستی بگھ دیشب کھ اومد نھ گذاشت نھ برداشت جای اینکھ من طلبکار باشم آقا طلبکار بود تازه م
!ات اینھ یھ تولھ پس بندازی و بزرگ کنی

_ ؟!نھ بابا مگھ کلفت گرفتھ خوب تو ھم میریدی بھش چرا زبون باز نکردی

_ ینم الس زدن دلت خوشھ نیلوفر تا خواستم حرف بزنم انقدر عصبی شد تھدید کرد دھنم بستھ شد ، االن ھم باید برم بش
دانشجو ھای دختر رو با شوھرم تماشا کنم ببین من چقدر بدبختم

# 26_پارت

# ھوسباز_خان زاده

سر کالس نشستھ بودیم از شدت حرص ناخونام رو محکم کف دستم فشار میدادم ، دخترا چنان داشتند برای خان زاده عشوه 
 !میومدند انگار دوست پسرشون ھست

ی از ولی از اینکھ خان زاده بھشون محل نمیذاشت حسابی خرکیف میشدم و تو دلم داشتم ذوق میکردم کھ صدای یک
دخترای کالس بلند شد

!استاد اجازه من این مبحث رو متوجھ نشدم_

تاز شدت عشوه ی کھ داشت میومد برای خان زاده عقم گرفت عوضی ، خان زاده با خونسردی بھش خیره شد و گف :

!بھتره بھ جای اینکھ بھ من خیره بشید بھ اینجا دقت میکردید و ھواستون رو جمع میکردید_

ه بیرون با شنیدن جواب خان زاده نیشم باز شد چھ خوب حالش رو گرفت ایول ، بالخره کالس تموم شد ھنوز خان زاد
ال من بود بلند نرفتھ بود کھ صدای اسماعیلی یکی از پسرای سریش دانشگاه کھ از ترم اول بھم گیر داده بود و چشمش دنب

:شد
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!پریزاد_

رصت دوست داشتم عصبی بھش بگم من فامیل دارم اما وقتی سنگینی نگاه خان زاده رو احساس کردم میخواستم از ف
:استفاده کنم و حرصش بدم برای ھمین لبخند مھجوبی زدم و گفتم

جان_

:با شنیدن این حرف من انگار خرکیف شد و چشمھاش چلچراغ شد با صدای شادی گفت

!میشھ امروز بعد تموم شدن دانشگاه تو کافھ الدن شما رو دعوت کنم_

.آره حتما_

د خوشحال از و از کنارش رد شدم نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ دستاش رو مشت کرده بود و با خشم داشت بھم نگاه میکر
کنف کردن خان زاده  بھ سمت سلف راه افتادم کھ صدای نیلوفر بلند شد

خوب حالش رو گرفتی پریزاد ولی قیافش خیلی ترسناک شده بود بالیی سرت درنیاره_

اون جز داد و بیداد ھیچ غلطی نمیتونھ بکنھ حقش بود_

# 27_پارت

# ھوسباز_خان زاده

!استاد راد باھات کار داره_

:با شنیدن صدای یکی از دانشجو ھا سرم رو تکون دادم و متعجب بھ نیلوفر خیره شدم و گفتم

_ ؟!بنظرت خان زاده باھام چیکار داره

البد میخواد بخاطر چند ساعت پیش باھات دعوا راه بندازه _

!مال این حرف ھا نی آخھ_

!حاال برو ببین چی میخواد ازت_

سری تکون دادم و بھ سمت اتاقش راه افتادم تقھ ای زدم کھ صداش بلند شد

!بیا تو_

در اتاق رو باز کردم و داخل شدم خان زاده پشت میزش نشستھ بودم

_ ؟!با من کاری داشتید 
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:با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد بھم خیره شد اخماش رو تو ھم کشید و گفت

؟!داشتی با اون نره خر چھ زری میزدی  _

خودم رو متعجب نشون دادم

_ ؟!چی دارید میگید استاد 

ترسی بھش خیره بشم  بلند شد بھ سمتم اومد با اینکھ ترسیده بودم اما ھمچنان سر جام ایستاده بودم و سعی میکردم بدون ھیچ
:با صدای عصبی کنار گوشم غرید

!یکبار دیگھ ببینم کنار اون مردک ایستادی کاری میکنم از بھ دنیا اومدند پشیمون بشی_

_ ؟!متوجھ نمیشم از چی داری حرف میزنی

:پوزخندی روی لبھاش نشست و با صدای خش دار شده ای گفت

؟!پس متوجھ نمیشی از چی دارم صحبت میکنم آره  _

:با ترس بھ چشمھای قرمز شده اش خیره شدم و گفتم

آره_

# 28_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:عصبی سرش رو جلو آورد و در گوشم با خشم غرید

_ ؟!دوست داری دندونای خوشگلت رو تو دھنت خورد کنم 

ودم کھ با شنیدن این حرفش ھر چی ترس بود داخل دلم ریخت جرئت زدن ھیچ حرفی رو نداشتم انگار بد عصبیش کرده ب
البتھ حقش بود اون ھم من رو اذیت کرده بود این بھ اون در

_ ؟!باتوام 

:با شنیدن صدای فریادش با ترس نگاھم و بھش دوختم و گفتم

یکی میشنوه لطفا آروم باشید_

بھ ھیچکس مربوط نیس من دارم فریاد میزنم ، زود باش جواب من و بده تا نزدم شل و پلت نکردم_

:بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم

_ ؟!خود تو مگھ خیلی راحت از رابطھ ات با بقیھ دخترا جلوی من حرف نزدی 
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پوزخندی کنج لبھاش نشست

پس خانوم حسودیش شده برای ھمین بھ پسرا نخ میده_

:با شنیدن این حرفش عصبی شدم و از کوره در رفتم

_ گرنھ عمرا من بھ ھیچکس نخ ندادم داری مزخرف میگی  من فقط برای اینکھ کارت رو تالفی کنم بھش گفتم میرم کافھ و
پام رو بزارم تو اون خراب شده فکر کردی ھمھ مثل خودت ....

ودمبا قرار گرفتن لبھاش روی لبھام حرف تو دھنم ماسید با چشمھای گرد شده بھ چشمھای بستھ اش خیره شده ب

دن لبھاش من خیلی ماھرانھ داشت لبھام رو میبوسید بھ سختی جلوی خودم رو گرفتھ بودم تا وا ندم حس خوبی داشت بوسی
سال خان زاده  ھمیشھ اولین تجربھ ھام با خان زاده بود ھیچوقت نھ موقعی کھ تو روستا بودم و نھ موقعی کھ بھ مدت دو

!تنھام گذاشت دست از پا خطا نکردم

:ازم جدا شد خیره بھم شد و گفت

خیلی ناواردی جوجھ رنگی باید خیلی چیزا یاد بگیری_ .

:اخمام رو تو ھم کشیدم و گفتم

_ ؟!تو بھ چھ حقی من رو بوسیدی 

_ ؟!زنمی دلم خواست حرفیھ

# 29_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ره شدم کھ با حرص بھ چشمھاش خیره شده بودم کھ صدای باز شدن در اتاقش اومد با چشمھای گشاد شده بھ خان زاده خی
ین من و خان سریع ازم جدا شد ، در باز شد و یکی از دانشجو ھای دختر کھ اسمش تینا بود اومد داخل  نگاه مشکوکی ب

:زاده انداخت و گفت

استاد میشھ چند لحظھ وقتتون رو بگیرم_

ھول شدم سرم و پایین انداختم

!بااجازه استاد_

چ ربطی داشت  و سریع از اتاق خارج شدم نفسم رو آسوده بیرون دادم شانس آورده بودم اما خان زاده شوھرم بود بھ اون
چرا انقدر مثل دختر بچھ ھای چھارده سالھ کھ انگار اولین بوسھ رو تجربھ کردند استرس داشتم

پریزاد_

تبا شنیدن صدای نیلوفر بھ سمتش برگشتم و بھش خیره شدم کھ نگاه خیره ای بھم انداخت و با لحن موزی گف :
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_ ؟!کلک چیکار کردی لپات گل انداختھ 

دستام رو روی لپھام انداختم و گفتم

چی داری میگی_

:چشمکی حوالھ ام کرد و شیطون گفت

!گونھ ھات سرخ شده_

!اه نیلوفر_

* * *

اون ھرزه رو جرش میدم _

میکرد با شنیدن صدای کشیده و مست خان زاده متعجب بھش خیره شدم چرا این شکلی شده بود داشت درمورد کی صحبت

خان زاده_

:با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد با چشمھای قرمز شده اش بھم خیره شد و گفت

_ بود اون عوضی لخت و پاتیل تو بغل دوست من بود داشت باھاش عشق بازی میکرد با تولھ ای کھ از من تو شکمش

دستم رو روی دھنم گذاشتم و ھین بلندی کشیدم خدایا چی داشتم میشنیدم خواھرم باردار بوده خیانت ؟

# 30_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:بلند شد تلو تلو خوران بھ سمتم اومد و خمار گفت

_ ورده  فکر کرده من اون پتیاره خانوم برگشتھ با یھ تولھ تو بغلش میگھ بچھ از منھ میگھ میخواد دوباره باھام باشھ گوه خ
!خرم نمیدونم بچھ از سامان نھ من

اھر من زنده ھر چی بیشتر خان زاده حرف میزد بیشتر متعجب میشدم من تا حاال ھیچکدوم از اینارو نمیدونستم یعنی خو
بود و االن صاحب یھ بچھ بود ، بچھ ای کھ از ادعا میکنھ از خان زاده است

:بھ سختی لب باز کردم

!خواھرم کجاست_

34



قھقھ ی بلندی زد یھو ساکت شد با خشم بھم خیره شد و گفت

جھنم_

با دیدن صورت عصبیش ساکت شدم خیلی ترسناک شده بود اصال نمیشد باھاش حرف زد

!حالت خوب نیست_

:دستم رو گرفت و بھ سمت خودش کشید و گفت

زود باش آرومم کن_

ھ داشتم بھت زده بھ چشمھاش خیره شدم کھ با چشمھای تب دار و داغونش بھم خیره شده بود اون شوھرم بود من وظیف
آرومش کنم اگھ من آرومش نمیکردم کدوم زنی پس باید آرومش میکرد حس حسادت بھ دلم چنگ زد

بوسیدن  بدون وقفھ خیلی ناوارد لبھام رو روی لبھای داغش گذاشتم خودش دستش رو پشت کمرم گذاشت و شروع کرد بھ
لبھام

من رو روی دستاش بلند کرد و بھ سمت اتاقش برد روی تخت گذاشت من و شروع کرد بھ بوسیدن

خان زاده_

جووون_

.با شرم بھش خیره شدم کھ بوسھ ای روی قفسھ ی سینھ ام گذاشت و بھ کارش ادامھ داد

ود انگار تو خواب نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ خیلی آروم چشمھاش رو بستھ بود و خوابیده بود تو خواب ھم اخماش تو ھم ب
ھم میخواست بزنھ یکی رو داغون کنھ لبخند محوی روی لبھام نشست کھ با یاد آوری حرف خان زاده پر کشید

ود و برای خان زاده خواھرم زنده بود و با یھ بچھ برگشتھ بود این یعنی اینکھ یھ اتفاق پر دردسر داشتیم کھ اگھ بچھ پسر ب
طالق من رو از خان زاده میگرفتند و ماه چھره باید باھاش زندگی میکرد

چھ و تموم وجودم شده بود پر از ترس و وحشت نمیخواستم از خان زاده طالق بگیرم و با اسم زن نحس کھ شوھرش ب
!زنش زنده ان من برگردم روستا

# 31_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:بھ خان زاده خیره شدم و گفتم

خان زاده_ !

:با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت بھم خیره شد و گفت

بلھ_
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میخوام باھاتون صحبت کنم_

:ابرویی باال انداخت و گفت

_ ؟!درمورد چی میخوای با من صحبت کنی 

:نفس عمیقی کشیدم و گفتم

خواھرم_

:ابرویی باال انداخت و گفت

_ ؟!خواھرت چی 

رد برخورد کنھ نمیدونستم باید این سئوال رو ازش بپرسم یا نھ عکس العملش چی میتونھ باشھ عصبی بشھ یا نھ خیلی خونس
:دل رو بھ دریا زدم و پرسیدم

_ ؟!خواھرم برگشتھ 

:با شنیدن این حرف من بھ وضوح جا خورد اخماش رو تو ھم کشید و گفت

خواھرت خیلی وقتھ_ ....

:وسط حرفش پریدم و گفتم

!دیشب خودتون گفتید خواھرم برگشتھ با یھ بچھ_

:عصبی دستش رو الی موھاش کشید و گفت

!فراموشش کن_

_ ق بگیرم و شما نمیتونم فراموشش کنم اگھ خواھرم برگشتھ اون ھم با یھ بچھ اگھ بچھ اش پسر باشھ من باید از شما طال
ازتون جدا بشم  دوباره باھاش ازدواج کنید من ھم بھ عنوان یھ عروس شوم برگردم روستا اگھ اینجوریھ من میخوام ھمینجا

و ھمینجا بمونم من ...

!بسھ_

اش و  با شنیدن صدای فریادش ساکت شدم بھت زده بھش خیره شدم خان زاده خیلی عصبی بود این از صورت قرمز شده
:چشمھای وحشیش مشخص بود ترسیده بھش خیره شده بودم کھ با خشم غرید

_ ت رو نمیاییکبار دیگھ دھنت رو باز کنی اراجیف سر ھم کنی خودم زنده زنده چالت میکنم دیگھ ھم اسم خواھر ھرزه ا

.عصبی کتش رو برداشت و از خونھ زد بیرون

# 32_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

پریزاد وایستا باھات کار دارم _

:با شنیدن این حرف اسماعیلی ایستادم عصبی بھ سمتش برگشتم و با حرص گفتم

_ ؟!آقای اسماعیلی من فامیل دارم نیازی الزم ھست صدبار تکرار کنم 

:لبخندی زد و گفت

میخوام صمیمی باشیم من _ ...

:وسط حرفش پریدم و گفتم

آقای اسماعیلی چ دلیلی داره من بخوام با شما صمیمی باشم لطف کنید مزاحم بنده نشید_

بعد تموم شدن حرفم اومدم از کنارش رد بشم کھ دوباره اسمم رو صدا زد

پریزاد_

یلی ایستاده بود و با خشم بھ سمتش برگشتم تا چند تا درشت بارش کنم کھ نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ دقیقا پشت سر اسماع
با اخم داشت بھ من نگاه میکرد ، اسماعیلی ھم دید کھ من ساکت ایستادم شروع کرد بھ صحبت کردن

_ طف کنید شماره من برای امر خیر میخوام با خانواده ام مزاحم شما بشیم واقعا قصد مزاحمت ندارم پریزاد خانوم شما ل
مادرتون رو بھم بدید 

ی کھ بھ خان زاده از چشمھاش داشت دود میزد بیرون بھ سختی نگاھم و ازش گرفتم بھ اسماعیلی دوختم و اولین چیز
:زبونم اومد رو گفتم

.من قصد ازدواج ندارم  لطفا تمومش کنید _

سماعیلی خدا بعدش ھم سریع از کنارش رد شدم تا دیگھ ھیچ حرفی نزنھ ، وای نگاه خان زاده واقعا خیلی ترسناک بود ا
بھ سمت خونھ  لعنتت کنھ اخھ االن وقت خواستگاری کردن بود حاال باید با خشم خان زاده چھ میکردم یھ تاکسی گرفتم و

.رفتم

و قفل کردم و سریع خواستم بھ سمت اتاق برم و در رو قفل کنم قبل از اینکھ خان زاده برسھ داخل اتاق شدم سریع در ر
نفس راحتی کشیدم

_ ؟!خوش گذشت 

ھ من من با شنیدن صداش ھینی کشیدم و بھ سمتش برگشتم روی تخت نشستھ بود و با پوزخندی داشت بھم نگاه میکرد ب
افتادم

_ ؟!تو اینجا چیکار میکنی 

:با لحن مسخره ای گفت
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!اومدم اتاق ھمسرم مشکلی ھست ؟_

لبخند مسخره ای زدم و گفتم

نھ_

:بلند شد بھ سمتم اومد خیره بھ چشمھام شد و گفت

_ ؟!پس قصد ازدواج نداری درستھ 

:با صدای لرزونی گفتم

ببین داری اشتباه میکنی من داشتم بھش میگفتم کھ_ ...

رو باز  دستش رو باال برد کھ سریع چشمھام رو بستم ھر لحظھ منتظر فرود اومدن دستش بودم اما خبری نشد چشمھام
کردم دستش رو مشت کرده بود ، زیر لب غرید

لعنتی_

:نگاه عصبیش رو بھم دوخت و گفت

_ ؟!مگھ بھت نگفتھ بودم دیگھ اطراف اون مرتیکھ نبینمت ھان 

ببین من_ ...

عصبی فریاد زد

_ ؟!گفتھ بودم بھت یا نھ 

:با ترس سرم رو تکون دادم و گفتم

گفتھ بودی_

_ ؟! پس چرا باز اطرافش بودی ھان چرا انقدر بھش نزدیک شدی کھ بھ خودش جرئت بده بیاد ازت خواستگاری کنھ

من نمیخواستم بخدا داشتم میومدم اون سر راھم قرار گرفت_

دستم رو گرفت باال آورد و با خشم غرید

_ ؟!صاحب مونده ات کو ھان  اون حلقھ ی بی

!گم شده_

# 33_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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ت باشھ کھ کھ گم شده آره االن نشونت میدم دیگھ ھیچوقت فراموش نکنی حلقھ ات رو فراموش کنی و ھمیشھ تو انگشت _
ھیچکس بھ خودش جرئت نده بیاد از زن من خواستگاری کنھ

ئت اینکھ با ترس بھ چشمھاش کھ کاسھ خون شده بود خیره شده بودم خیلی وحشتناک شده بود ازش میترسیدم و اصال جر
:حرکتی از خودم نشون بدم رو نداشتم با ترس گفتم

_ ؟!میخوای  چیکار کنی 

:پوزخند عصبی زد و گفت

!میخوام نشونت بدم عواقب عصبی کردن من چیھ_

تو رو خدا خان زاده من _ ...

ن حرکتش بدون توجھ بھ حرفم دستش رو انداخت زیرپاھام و بلندم کرد جیغ خفیفی کشیدم ، پرتم کرد روی تخت کھ چو
ناگھانی بود جیغی از درد و ترس کشیدم وحشت زده بھش خیره شدم

_ ؟! جوری تنبیھ میشی کھ ھیچوقت امشب رو فراموش نکنی و ھیچوقت جرئت نکنی بھ ھیچ مردی نزدیک بشی فھمیدی

خان زاده تو رو خدا_

ھیس خفھ شو_

ه ام زد و بلوزش رو از تنش در آورد و بھ سمتم اومد ، از ترس تموم بدنم داشت میلرزید پوزخندی بھ چشمھای ترسید
:گفت

_ ؟!چیھ از من میترسی آره 

تو رو خدا تمومش کن دارم ازت میترسم _

_ ؟!ه ھوم اون موقع کھ داشتی با اون مرتیکھ الس میزدی نترسیدی االن داری از شوھرت میترسی مگھ شوھرت ترس دار

کم مونده بود گریھ کنم

ببین دچار سوتفاھم شدی_

!خفھ شو_

:boom::dizzy::boom::dizzy:

# 34_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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:با چشمھای اشکی بھش خیره شدم دستش رو روی گونم نوازش وار کشید و خش دار گفت

_ وشت تقصیر خودت بود ھمیشھ بھت گفتم بھ حرفم گوش بده و عصبیم نکن اما کو گوش شنوا ھمیشھ حرف من و از گ
بیرون میکنی

:با شنیدن این حرفش با گریھ نالیدم

_ زدی حاال ھم من ھیچ تقصیری نداشتم کھ اینجوری باھام رفتار کردی من زنت بودم اما دوسال تمام حتی بھم سر ھم نمی
ال بھش کھ برگشتی فقط میخوای دق و دلی این چند سالت رو روی سر من خالی کنی من مگھ چیکار کردم اون پسره اص

نزدیک نشدم خودت دیدی

!نباید ازت خواستگاری میکرد تو زن منی ناموس منی_

_ ؟!مگھ تقصیر منھ 

نباید بھش رو میدادی_

_ بودم من اصال باھاش ھم صحبت ھم نشده بودم از اون روز کھ بخوام بھش رو بدم ھمیشھ باھاش سرد برخورد کرده

.دیگھ زیادی داری حرف میزنی زود باش بخواب_

با شنیدن این حرفش بغض کردم

درد دارم نمیتونم بخوابم_

.دستش رو روی شکمم گذاشت و شروع کرد بھ ماساژ دادن کھ چشمھام گرم شد و خوابم برد

:صبح با شنیدن صدای خان زاده چشمھام رو باز کردم و بھش خیره شدم و گفتم

چیھ_

:خش دار گفت

صبح شده دانشگاھت دیر میشھ زود باش خانوم کوچولو_

:خوابالود بھش خیره شدم و گفتم

خوابم میاد نمیخوام بیدار بشم برو امروز نمیام_

بیدار شو وگرنھ این ترم میندازمت_

:با شنیدن این حرف سیخ سرجام نشستم بھش خیره شدم و گفتم

چ استادی ھستی تا صبح نزاشتی بخوابم االن داری تھدیدم میکنی _

:با شنیدن این حرف من لبخندی زد و گفت

!زود باش تنبل خانوم_

.با شنیدن این حرفش با غرغر سرجام نشستم
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# 35_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:با حرص بھش خیره شدم و گفتم

تا صبح نزاشتی بخوابم االن ھم نشستی من رو تھدید میکنی واقعا ک _

:لبخند محوی زد و گفت

!زود باش حاضر شو انقدر غرغر نکن خانوم کوچولو_

اه خان با شنیدن این حرفش نفسم رو پر حرص بیرون دادم و بلند شدم بھ سمت دستشویی رفتم سریع حاضر شدم و ھمر
رو داشتم حرص  زاده بھ سمت دانشگاه حرکت کردیم  خان زاده یھ جایی نزدیک بھ دانشگاه ایستاد کھ پیاده شدم تموم راه

ختر مزاحم میخوردم چرا دوست نداشت بقیھ بفھمن من ھمسرش ھستم مگھ چی میشد غیر از این بود کھ اون دانشجو ھای د
!از کنارش دور میشدن

ھی پریزاد_

:با شنیدن صدای نیلو بھ سمتش برگشتم و گفتم

ھان_

:با شنیدن این نوع حرف زدن من ابرویی باال انداخت و گفت

_ ؟!چ مرگتھ باز حرصی شدی 

چیزی نیست_

معلومھ داری عین سگ پاچھ میگیری_

_ ؟!االن من پاچھ ی تو رو گرفتم 

!نھ اما از چشمھات معلومھ ھر ان اماده ای کھ بھم حملھ کنی_

با شنیدن این حرفش پوزخندی تحویلش دادم و خواستم چیزی بھش بگم کھ صدای مزاحم ھمیشگی اسماعیلی اومد

پریزاد_

:با حرص بھ سمتش برگشتم و گفتم

_ ؟!درست صحبت کنید من فامیل دارم مگھ شما چیکاره منید پریزاد پریزاد میکنید

ببخشید من_ ...

!نمیخوام چیزی بشنوم لطفا_
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:dizzy::boom::dizzy:

# 36_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بدون اینکھ منتظر چیزی از جانبش باشم بھ سمت کالس حرکت کردم کھ صدای نیلو ھم کنارم بلند شد

چتھ انقدر اول صبح بی اعصاب شدی_

:ایستادم کالفھ بھ سمتش برگشتم و گفتم

_ انشگاه من از دست خان زاده عصبیم ھی داره با روان من بازی میکنھ نمیدونم دردش چیھ نمیخواد ھیچکس بفھمھ تو د
ز ھمھ ی زنش ھستم واقعا دردش رو نمیفھمم نیلو خستھ شدم از این وضعیت حتی نمیدونم حسش نسبت بھ من چیھ بدتر ا

؟!اینا میدونی چیھ 

:بھ چشمھام خیره شد و گفت

؟!چی  _

اینکھ خواھرم زنده اس و برگشتھ اون ھم با یھ بچھ کھ ادعا میکنھ پسر خان زاده اس_

:بھت زده بھم خیره شد بعد از چند ثانیھ شکھ گفت

_ ؟!بچھ داره 

_ ھ خیلی گیج و آره اما خان زاده میگھ بچھ مال اون نیست اما اگھ بچھ از خان زاده باشھ اصال اتفاق ھای خوبی نمیفت
خستھ شدم نمیدونم باید چیکار کنم بین دو راھی گیر کردم

_ ؟!تو االن زن خان زاده ھستی فوقش بچھ اش رو میگیرن میدن بھت بزرگش کنی غیر اینھ 

پوزخندی زدم و گفتم

_ نفر ھستند و مایھ ساده ای نیلو خیلی ساده ماه چھره عزیز دردونھ خاندان بود درستھ تو ظاھر ھمھ وانمود میکنند ازش مت
ھ پسر کھ خان ننگ اما از باطن ھمھ دوستش دارند ، بعدش تو طایفھ ما رسم اینھ اگھ ماه چھره برگشت اون ھم با یھ بچ

یش خانواده زاده است ، خان زاده باید من رو طالق بده و خواھرم رو عقد کنھ من ھم بھ عنوان یھ دختر شوم برگردم پ
اخرش ھم یھ پیرمرد پیدا میکنند و  مجبورم میکنند باھاش ازدواج کنم

چی داری میگی مگھ عھد بوق ھمچین کاری بکنند_

آره عھد بوق چون ھمھ ی ادم اونجا واقعا ھمچین کاری میکنند_

_ ؟!پس خان زاده چی 

_ ھره مخصوصا با نمیدونم نیلو خان زاده قبال دیوانھ وار عاشق ماه چھره بود شاید دوباره دلش نرم بسھ نسبت بھ ماه چ
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دیدن بچھ

:با حرص بھم خیره شد و گفت

انقدر ناامید نباش ھیچ اتفاقی نمیفتھ مطمئن باش_

ناامید نیستم اما میترسم_

یز ھامون با دیدن خان زاده کھ داره بھ سمت کالس میاد دست نیلو رو گرفتم و زودتر از اون داخل کالس شدیم سر م
نشستیم تموم مدت کھ داشت درس میداد ھیچ چیزی نمیفھمیدم ذھنم خیلی درگیر بود

# 37_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

:شماره خان زاده رو گرفتم کھ بعد از خوردن چند تا بوق برداشت صدای  پر از عشوه ی دخترونھ ای پیچید

_ ؟!بفرمائید 

:متعجب از صدای دخترونھ گفتم

ببخشید فکر کنم اشتباه تماس گرفتم_

و بگیرم صدای و گوشی رو قطع کردم دوباره نگاھی بھ شماره انداختم اما درست بود قبل از اینکھ بخوام دوباره شماره ر
:گوشی بلند شد و صدای خان زاده تو گوشی پیچید

بلھ_

ه بود ، بھ با شنیدن صداش حس کردم قلبم داره از جاش کنده میشھ اون دختره کی بود کھ قبل اون گوشیش رو جواب داد
:سختی لب باز کردم و گفتم

منم_

:با شنیدن صدام کمی مکث کرد و بعد از چند دقیقھ صدای خشک و خش دارش تو گوشی پیچیده شد

_ ؟!پریزاد کاری داشتی 

قبل از اینکھ لب باز کنم چیزی بگم صدای ھمون دختره اومد

آراز عشقم نمیخوای بیای قطع کن اون گوشی رو امشب تا صبح میخوام باھات عشق و حال کنم_

ی سرد با شنیدن حرف ھاش چشمھام گرد شد یعنی چی اون میخواست با شوھر من عشق و حال کنھ اونجا چخبر بود صدا
:خان زاده کھ حاال فھمیده بودم اسمش آراز بلند شد
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.فعال کار دارم بعدا باھات تماس میگیرم_

وشی رو و صدای بوق کھ داخل گوشی پیچیده شد  با دھن باز شده بھ گوشی خیره شده بودم واقعا قطع کرد با حرص گ
حال میکرد  پرت کردم روی مبل و خودم ھمونجا نشستم سرم رو میون دستام گرفتم لعنتی داشت با یھ دختر غریبھ عشق و

و اون دختره ھرزه ای کھ معلوم نبود کیھ االن تو بغلش بود و داشت براش ناز و عشوه میومد

حتی با فکر کردن بھش ھم حالم بد میشد و حالت تھوع بھم دست میداد باورم نمیشد آدم انقدر عوضی باشھ

!من زنش بودم اون وقت داشت خودش رو با یکی دیگھ ارضا میکرد خان زاده ھوسباز

* * * * * *

رف بیخود نگاھم بھ صورت بیخیالش افتاد خون داشت خونم رو میخورد بھ سختی داشتم خودم رو کنترل میکردم تا ھیچ ح
ند شدم کھ و بی موردی نزنم کھ بعدا پشیمون بشم خیلی بیخیال و خونسرد اومد روبروم نشست کھ با حرص از سرجام بل

صداش بلند شد

!بشین_

:نگاه حرصیم رو بھش دوختم و با غضب گفتم

_ ؟!بشینم چیکار کنم بھ حرف ھای مفت و بی سر تھ تو گوش کنم کھ چی 

:با شنیدن این حرف من یھ تای ابروش باال رفت نگاھی بھ سر تا پام انداخت و گفت

میبینم کھ امروز قاطی کردی زبونت دراز شده_

چشھام رو باز و بستھ کردم نفس عمیقی کشیدم تا فحش بارش نکنم اما مگھ میذاشت حتی یھ دقیقھ ھم ساکت باشم ، بلند شد 
:روبروم ایستاد و خش دار گفت

_ ؟!چتھ 

با شنیدن این حرفش از کوره در رفتم و عصبی فریاد کشیدم

_ ؟!واقعا میخوای بدونی من چم شده اره ، اون دختره ی کثافط کی بود 

:خونسرد بھم خیره شد و گفت

_ ؟!از کدوم دختر داری حرف میزنی

#!ھمونی کھ میخواست باھات عشق و حال کنھ_ 38_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت و گفت

_ ؟!حسودیت شده 
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:عصبی لبخندی زدم و گفتم

_ ر شب بغل باید بھ چی اون دختره ی ھرزه حسودی کنم ھان بھ اینکھ ھر شب تو بغل یکی پالسھ ، منم بخوام میتونم ھ
نم منیکی پالس باشم و باھاش عشق و حال کنم اما میدونی من مثل توی ھوسباز ھرزه نیستم ھر شب بغل یکی سر ک ...

:دستش رو روی لبم گذاشت و گفت

_ ھات  یواش یواش خانوم کوچولو دیگھ داری خیلی تند میری بھتر نیست زبون درازت رو کوتاه کنی و اول بھ حرف
؟!خوب فکر کنی ھوم 

:عصبی دستش رو پس زدم و گفتم

_ را باید ؟ مگھ میشھ مگھ تو میزاری من اصال فکر کنم من زنت ھستم  چ!باید بھ چی فکر کنم ھان بھ حرف ھای خودم 
؟ من ھستم زنت ھست چرا بری با بقیھ!س کنی آره *ک*ات کنھ میخوای س*بری بغل یکی دیگھ تا ارض

یستاده بود زده بود بھ سرم نمیتونستم خودم رو کنترل کنم جلوی چشمھاش تاپ و شلوارم رو در آوردم حاال لخت جلوش ا
:دستم رو روی سینھ اش محکم کوبیدم و گفتم

!مگھ رابطھ نمیخوای ببین دیگھ لخت جلوت وایستادم_

دستش رو دور کمرم حلقھ کرد و خمار در گوشم زمزمھ کرد

زیادی آتیشی شدی خانوم کوچولو_

_ ؟!ات کنم یا تحریک نشدی ھان *چیھ نکنھ من نمیتونم خوب ارض

 :ازم جدا شد با چشمھای خمارش نگاھی بھ سر تا پام انداخت و با لذت گفت

_ سی من*ک*یھ کاری باھات میکنم تا نتونی راه بری س

بی و داغ بی ھوا دستش رو زیر پاھام انداخت و من رو بلند کرد بھ سمت اتاق برد خشن پرتم کرد روی تخت انقدر عص
و خش گفت بودم کھ ھیچ چیزی حالیم نبود خان زاده بلوزش رو از تنش در آورد و شلوارش بھ سمتم اومد خیمھ رد روم :

جوری جرت بدم نتونی راه بری تا یکھفتھ_

و لبھاش رو روی لبھام گذاشت ....

:با نفس نفس کنارم افتاد از درد نالھ ای کردم کھ صدای بم شده از لذتش بلند شد

_ ؟!درد داری 

:با درد نالیدم

وحشی میکشمت اگھ حاملھ شده باشم_

:تک خنده ی جذابی کرد و گفت

!خودت حریصم کردی خوشگلم کی بھت گفتھ بود انقدر دلربا باشی_

د آوری با حرص ازش رو برگردوندم عوضی من دیشب انقدر عصبی بودم کھ نمیدونستم دارم چ غلطی میکنم حاال با یا
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دیشب از دست خودم ھم داشتم حرص میخوردم  دوست داشتم سرم رو بکوبم تو دیوار

:دست آراز کھ روی شکمم نشست  نفسم رفت ، خیلی آروم داشت شکمم رو ماساژ میداد صداش پیچید

دیشب خیلی ھات شده بودی تموم انرژیم رو برات صرف کردم_

چشمھام رو باز کردم و بھ سمتش چرخیدم بھ چشمھای تب دار و قرمزش خیره شدم

از دستت عصبی بودم _

اون دختر ھیچ صنمی باھام نداشت حتی دوست دختر من ھم نبود_

_ ؟!پس چرا میخواست باھات عشق و حال کنھ 

لبخند محوی روی لبھاش نشست

یکی از اون سریش ھاست کھ میخواد باھام دوست بشھ بھش محل سگ نمیزارم_

# 39_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:با شنیدن این حرف آراز لبخندی روی لبھام نشست کھ صداش بلند شد

_ ؟!چیھ خوشت اومد 

:با شنیدن این حرفش سریع خودم رو جمع و جور کردم گفتم

نھ ھنوز از دستت عصبی ھستم بھ این راحتیا ھم نمیبخشمت تالفی میکنم این کارت رو مطمئن باش_

:بھم خیره شد جدی شد و گفت

_ راتکافیھ بھ یھ پسر نزدیک بشی تا جفتتون رو با ھم جر بدم با غیرت یھ کرد اصال بازی نکن چون بد میشھ ب !

یدونستم با شنیدن این حرفش بھ چشمھاش خیره شدم کھ حاال رگھ ھای قرمز توش پیدا میشد آراز یھ مرد متعصب بود م
ز نگاھی بھ بازی با غیرتش مثل بازی با دم شیر و من ھیچوقت ھمچین کاری نمیکنم ، با شنیدن صدای زنگ در خونھ آرا

:ساعت انداخت کھ چھارنیمھ شب  بود متعجب بھم خیره شد و گفت

_ ؟!کیھ این وقت شب 

:شونھ ای باال انداختم و گفتم

نمیدونم_

اس خوابم رو آراز از سرجاش بلند شد شلوارش رو پوشید و با ھمون باال تنھ ی برھنھ از اتاق خارج شد ، بلند شدم لب
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دم کھ با دیدن پوشیدم و از اتاق خارج شدم آراز چرا انقدر دیر کرده بود یعنی این موقع شب کی اومده بود وارد سالن ش
اد قلبم نمیدونم چرا اما حس بدی بھم دست د! دختری کھ پشتش بھ من بود و یھ بچھ  سھ سالھ کنارش بود متعجب شدم

شروع کرده بود بھ تند تند زدن

فکر کردیم  نگاه آراز بھ من افتاد نگاھش خالی از ھر حسی بود  ، حاال درست مقابل دختری بودم کھ سال ھا پیش ھمھ
مرده اما اون زنده بود و با پسرش برگشتھ بود پسر بچھ ی سھ سالھ اش کھ ادعا میکرد از آراز

بھ سختی لب باز کردم

ماه چھره_

ه بود ھیچ بھ صورتم دقیق شد انگار من رو نشناختھ بود نفسم بھ سختی داشت باال میومد ، درست مثل گذشتھ لوند شد
تغیری نکرده بود شاید خوشگلتر ھم شده بود

!پریزاد_

دای با شنیدن این حرفش بھ چشمھاش خیره شدم کھ حاال از شدت تنفر داشت برق میزد ھیچ حسی نبود تو چشمھاش ص
:آراز بلند شد

_ ؟!برای چی برگشتی 

:ماه چھره نگاھش رو از من گرفت و بھ آراز دوخت عصبی گفت

_ ؟!خواھر من پیش تو چیکار میکنھ ھان 

:آراز پوزخندی زد و گفت

پریزاد پیش شوھرشھ ، اما تو اینجا چیکار میکنی این سئوال نھ وجود پریزاد_

:با شنیدن این حرف حس کردم رنگ از صورتش پرید با بھت بھ من و آراز خیره شد و گفت

_ ؟!میخوای من رو عصبی کنی نھ 

:آراز بیتفاوت بھش خیره شد و گفت

_ ؟!چرا  باید بخوام تو رو عصبی کنم اصال مگھ شخص مھمی ھستی 

_ ؟!من برگشتم عشقت با بچمون چرا داری باھام اینجوری برخورد میکنی آراز میخوای انتقام بگیری 

_ ال کیھ برگشتی انتقام تو حتی ارزش نداری من بخوام ازت انتقام بگیرم نکنھ حاال کھ با یھ تولھ سگی کھ معلوم نیست م
؟!باورت میکنم و برت میگردونم 

:ماه چھره بھش خیره شد و گفت

!ما عاشق ھم بودیم_

:آراز پوزخندی زد و گفت

_ اشق پریزاد البتھ از نظر من ھیچ عشقی نبود یھ حس احمقانھ و زود گذر بود حاال ھم ع! خودت داری میگی عاشق بودیم
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کن بیرون ھمسرم ھستم بھ ھیچ عنوان نمیخوام تو رو ببینم پس ھمین االن بچت رو بردار و گورت رو از زندگی من گم

نمیتونی انقدر بی رحم باشی_

_ ؟!چرا نمیتونم نکنھ فکر کردی مثل گذشتھ یھ آدم احمق ھستم 

آراز_

:آراز عصبی بھش خیره شد و فریاد کشید

!بیرون_

ز تنفر شده تموم مدت فقط ساکت بھشون خیره شده بودم و داشتم گوش میدادم ماه چھره نگاھش بھ من افتاد چشمھاش پر ا
#!بود اما چرا مگھ من زندگیش رو خراب کرده بودم 40_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

:بھ چشمھام خیره شد و با صدایی کھ از شدت تنفر داشت میلرزید گفت

_ تم چجوری تونستی انقدر پست باشی کھ زندگیت رو با شوھر خواھرت بسازی تو کھ میدونستی من چقدر عاشقش ھس
چجوری تونستی ھان ....

:آراز عصبی حرفش رو قطع کرد و فریاد کشید

!گمشو بیرون_

ن رفتنش بھ با شنیدن صدای عصبی آراز نگاھی بھ من و آراز انداخت  پسرش رو بغل کرد و از خونھ رفت بیرون با بیرو
:آراز خیره شدم و نالیدم

!اون پسر تو بود_

میدونم چی تو آراز عصبی بازوم رو گرفت و محکم فشار داد حتی جون نداشتم نالھ کنم فقط درمونده بھش خیره شده بودم ن
:صورتم دید کھ محکم با خشونت بغلم کرد و گفت

!اینجوری بھم نگاه نکن_

با درد اسمش رو صدا زدم

آراز_

:خش دار گفت

جون آراز_

_ ن رو بھ عقد میخوان من رو از تو جدا کنند من نمیخوام ازت جدا بشم من نمیخوام تو این سن مطلقھ بشم و آخرش ھم م
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یھ پیرمرد دربیارن

:آراز من رو از خودش جدا کرد بھ چشمھام خیره شد و گفت

_ سبتی با من تو تا آخر عمرت ھمسر من باقی میمونی ھیچکس حق نداره بخواد تو رو از من جدا کنھ اون زنیکھ ھم ھیچ ن
نداره نھ خودش نھ بچھ ی حرومزاده اش

!اون گفت بچھ ی تو پسر تو_

_ کثافط لش  گوه خورده زنیکھ پتیاره خودم جرش میدم بخواد اراجیف سر ھم کنھ خودم دیدمش لخت و پاتیل تو بغل اون
یش رو با من کرده بود االن کھ عشق و حالش رو کرده یھ تولھ کھ معلوم نیست مال کیھ پس انداختھ اومده دوباره زندگ

؟!بسازه فکر کرده باورش میکنم 

اما خانواده ات_

!ھیچکس حق نداره برای من تصمیم بگیره زن من فقط تویی_

:با شنیدن این حرفش لبخند تلخی روی لبھام نشست بھ سمتم اومد محکم بغلم کرد و گفت

اینجوری نلرز خانوممم داری دیوونم میکنی_

خیلی میترسم آراز_

:من رو از خودش جدا کرد بھ چشمھام خیره شد و گفت

_ ؟!از ھیچی نترس تا موقعی کھ من رو داری از ھیچی نترس فھمیدی 

آره_

:من رو روی دستاش بلند کرد کھ جیغ خفیفی کشیدم لبخند محوی زد و گفت

!خیلی دوست داشتنی شدی خوشگلم_

آراز_

نظرت چیھ شوھرت رو سیراب کنی_

چشمھام گرد شد

تو کھ تا ھمین چند ساعت پیش باھام رابطھ داشتی_

از بس شیرینی اصال دوست ندارم ازت جدا بشم_

:من رو اھستھ روی تخت گذاشت و بوسھ ای روی لبھام گذاشت و گفت

خواب_

لبخندی زدم و سعی کردم بدون فکر کردن بھ چیزی بخوابم چشمھام رو بستم طولی نکشید کھ خوابم برد

* * * *
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دستام داشت میلرزید از چیزی کھ میترسیدم بالخره سرم اومد صدای عصبی پدر بزرگم ارباب و پدر بزرگ آراز تو سالن 
پیچیده بود جفتشون داشتند درمورد ماه چھره و بچش صحبت میکردند

!اون سلیطھ کجاست پریزاد_

متشون رفتم با شنیدن اسمم از زبون پدر بزرگم حس کردم روح از تنم رفت با قدم ھای لرزون از اتاق خارج شدم و بھ س
:بدون اینکھ سرم رو بلند کنم گفتم

سالم_

سالم و زھره مار دختره ی عوضی میدونستی خواھرت با بچھ اش برگشتھ و چنبره زدی روی زندگیش_

!چونم لرزید

# 41_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ھ انقدر زودسرم رو پایین انداختم میدونستم پدر بزرگ و بقیھ با شنیدن خبر برگشت خواھرم بچھ اش حتما میان  اما ن

_ ؟!باتوام خیره سر 

:سرم رو بلند کردم و بغضم رو فرو بردم بھ پدر بزرگ خیره شدم و با جسارت گفتم

_ منطق دارید  شما خودتون گفتید با آراز باید ازدواج کنم حاال شدم آدمی کھ چنبره زده روی زندگی خواھرش  با کدوم
اینجوری حرف میزنید و قضاوت میکنید اونی کھ باید توبیخ بشھ من نیستم شمایید

ا پیدا چشمھاش گرد شده بود توقع نداشت اینجوری باھاش حرف بزنم خودم ھم متعجب شده بودم این جرئت رو  از کج
کرده بودم اینجوری باھاش صحبت کرده بودم

چجوری جرئت میکنی با من اینجوری حرف بزنی مثل اینکھ یھ مدت اومدی شھر ھوا برت داشتھ دخترجون_

:بھش خیره شدم و گفتم

من_ ....

:عصبی بھم خیره شد و گفت

!خفھ شو_

نگاھم بھ  ساکت بھش خیره شده بودم جرئت اینکھ حرفی بزنم رو نداشتم فقط سکوت کرده بودم و بھش خیره شده بودم ،
!آراز افتاد کھ با اخم فقط داشت نگاه میکرد

فردا دادخواست طالق میدید و توافقی جدا میشید آراز دوباره با ماه چھره ازدواج میکنھ و_ ...

:صدای سرد و خشک آراز بلند شد
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_ ؟!با چ جرئتی دارید برای من تصمیم میگیرید 

:پدر بزرگ بھش خیره شد و گفت

این رسم و تو_ ...

:آراز وسط حرف پدر بزرگ پرید و با لحن خشکی گفت

_  با زن ھرزه کھ با وجود شوھر زیرخواب دوست شوھرش میشھ چ باید کرد این تو رسوم شما چھ مجازاتی براش
؟!ھست 

:پدر بزرگ اخماش رو تو ھم کشید و گفت

_ ؟!منظورت چیھ 

_ د عقدش منظور من خیلی واضح نوه ی شما ماه چھره یھ ھرزه اس کھ زیراب خواب دوست من میشد حاال از من میخوای
؟!کنم فکر کردید من انقدر بی غیرت ھستم کھ ھمچین کاری انجام بدم 

:پدر بزرگ با اخم بھش خیره شد و گفت

!ماه چھره ھیچوقت ھمچین کاری نمیکنھ_

:آراز پوزخندی زد و گفت

!ثابت میکنم بچھ اش حرومزاده اس پس ھمین االن از اینجا برید وگرنھ براتون گرون تموم میشھ_

# 42_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:با رفتن پدر بزرگ من و آراز با درد بھ آراز خیره شدم کھ بھ سمتم اومد و عصبی گفت

_ ؟!چرا داری اینجوری من رو نگاه میکنی ھان 

:چشمھام رو با درد باز و بستھ کردم و گفتم

واقعا میخوای برای ھمیشھ من رو طالق بدی و با ماه چھره ازدواج کنی دیدی بھت گفتھ بودم اونا_ ...

:وسط حرفم پرید و عصبی گفت

_ گ حروم زاده من ھیچوقت با اون ھرزه ازدواج نمیکنم گوه اضافھ میخورند بخوان چیزی رو بھم تحمیل کنند اون تولھ س
!اش ھم معلوم میشھ کھ تولھ سگ من نیست بعد ببین چجوری میدم سنگسارش کنند

_ ؟!اما اگھ ثابت بشھ اون بچھ ی تو چی 

بھ چشمھام خیره شد و گفت؛
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!غیر ممکن_

قراره زندگی  حس کردم قلبم داره از جاش کنده میشھ احساس بدی داشتم  میدونستم اصال اتفاق ھای خوبی تو راه نیست و
ھ زندگیش نابود میدونستم ماه چھره بدون دلیل برنمیگرده حتما اون پسر پسر بچھ آراز این وسط تنھا کسی ک! من تغیر کنھ

میشد من بودم

* * * * *

آزمایش DNA اشتم فقط دعا داده شد و قرار شد یکھفتھ بعد جوابش بیاد کھ بالخره امروز روز موعود بود دلشوره بدی د
از خیره شد و دعا میکردم جواب آزمایش منفی باشھ ھمھ تو خونھ منتظر نشستھ بودیم بالخره دکتر خانوادگی اومد بھ آر

:گفت

_99 درصد تست پدری درستھ و این نشون میده اون پسر بچھ تو

:آراز عصبی از سرجاش بلند شد و گفت

این غیر ممکن_

:دکتر برگھ ھایی کھ تو دستش بود رو بھ آراز داد و گفت

!میتونی خودت چک کنی_

:آراز جواب آزمایش رو خوند و با خشم بھ ھمھ خیره شد و گفت

_ ؟!االن میخواید من زنم رو طالق بدم و باااین ھرزه ازدواج کنم آره 

:صدای خونسرد پدر بزرگش بلند شد

!مجبوری وگرنھ از ارث محروم میشی_

م چشمھام گرد شد و قلبم داشت تند تند میزد مطمئن بودم آراز من رو  وسط راه ول نمیکنھ ما میتونستیم دوباره از نو کنار ھ
43_پارت#شروع کنیم با بیقراری بھش خیره شده بودم

# ھوسباز_خان زاده

ھ گوش کنھ آراز نگاھی بھ من انداخت چرا تردید داشت نگاھش چرا داشت جوری نگاھم میکرد انگار میخواد بھ حرف بقی
:صداش بلند شد

!میخوام تنھایی با شما دوتا صحبت کنم_

ن مثل سیر و پدر بزرگ من و آراز ھمراه با خود آراز بھ سمت اتاق رفتند تقریبا یکساعت طول کشید و تو این مدت دل م
ون من اصال سرکھ داشت میجوشید احساس خیلی بدی داشتم میدونستم این دلشوره و حس بدی کھ مثل خوره افتاده بود بھ ج

لند شددر اتاق باز شد نگاھم بھ نگاه سرد آراز کھ خورد حس کردم قلبم خالی شد ، صدای پدر بزرگ ب! بیخود نیست :

_ ان زاده جدید پریزاد باید ھر چ زودتر از آراز طالق بگیری و مراسم ازدواج آراز و ماه چھره برگزار بشھ ھمھ باید خ
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!روستا و ھمسرش با وارثش رو بھ رسمیت بشناسند

:تکون شدیدی خوردم حرف ھایی رو کھ میشنیدم باور نداشتم بھ آراز خیره شدم و گفتم

_ ؟!واقعیت نداره درستھ 

دفقط با نگاه سردش داشت بھم نگاه میکرد اشکام با سرعت روی گونھ ھام جاری شدند صدای پدر بزرگم بلند ش :

دھنت و ببند سلیطھ چجوری جرئت میکنی جلوی بزرگترت صحبت کنی_

:با شنیدن این حرفش ساکت شدم و بھش خیره شدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

!ھمش تقصیر شما_

ه شدم و چشمھاش گرد شد انگار توقع نداشت من اینجوری مقابلش باشم و اینجوری باھاش صحبت کنم با تنفر بھش خیر
:گفتم

_ ن روستا از آراز طالق میگیرم اما بھ عنوان مھریھ ازش پول میخوام وگرنھ تن بھ طالق نمیدم ، درضمن من بھ او
!برنمیگردم پیشکش خودتون

:صدای عصبیش بلند شد

میکشمت نمیزارم زنده بمونی_ ...

:خواست بھ سمتم بیاد کھ صدای محکم آراز بلند شد

!بسھ_

:پدر بزرگ ایستاد بھش خیره شد آراز نگاھش رو بھم دوخت و گفت

!با شرطت موافق ھستم_

صدای ماه چھره بلند شد

_ ؟!فکر کردی میتونی زندگی من رو صاحب بشی

و پوزخندی زدم  انقدر عصبی و دلگیر بودم کھ نمیتونستم ساکت باشم و ببینم دارند باھام بد صحبت میکنند بھش خیره شدم
:و گفتم

_ مین مرد پس من خواستار این ازدواج نبودم و نمیخواستم با پس مونده ی تو ازدواج کنم ھمش یھ اجبار بود از سوی ھ
اونی کھ باید توبیخ بشھ من نیستم اینھ

:ماه چھره چشمھای وحشی و پر از تنفرش رو بھم دوخت و گفت

میدونی کھ ھمیشھ من برنده ھستم پس سعی کن ھیچوقت_ ...

:وسط حرفش پریدم و گفتم

_ ازدواج کرد  ببین چی بھت میگم ماه چھره تو خواھر منی من باھات ھیچ دشمنی ندارم اونی کھ من رو بھ مجبور بھ این
!اون باید شرمنده باشھ نھ من ، موقعی کھ داشتم با آراز ازدواج میکردم فقط ھفده سالم بود
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!آراز_

:با شنیدن صداش بھ چشمھاش خیره شدم پوزخندی زد و گفت

من کھ عشقش بودم ھیچوقت جز خان زاده بھش لقب دیگھ ای ندادم یعنی اجازه اش رو نداشتم_

!شاید برای ھمین بود کھ بھ بیراھھ کشیده شدی_

:با شنیدن  این حرف من عصبی شد خواست چیزی بگھ کھ گفتم

امیدوارم خوشبخت بشی ماه چھره_

بعدش ازش فاصلھ گرفتم بھ آراز خیره شدم و گفتم

_ ھ مقدار پول ھم برای طالق آماده ام چیزایی کھ الزم ھست رو اماده کن بعد طالق نمیخوام ھیچکدوم از شماھارو ببینم ی
برای شروع  زندگی جدیدم میخوام

!تو باید برگردی روستا_

:با شنیدن صدای پدر بزرگ بھش خیره شدم و گفتم

چیھ سوژه جدید گیر آوردید میخواید من رو بھش ببندید_

عصبی شد خواست چیزی بگھ کھ صدای آراز بلند شد

:boom::dizzy::boom::dizzy:!کافیھ_

# 44_پارت

# ھوسباز_خان زاده

راب شده بود وقتی ھمھ رفتند وسط سالن افتادم شروع کردم بھ گریھ کردن چقدر من بدبخت بودم کھ زندگیم تو این سن خ
تم عاشقش شده من خان زاده رو دوست داش! اون ھم فقط بخاطر یھ عده آدم کھ نمیدونستم واقعا اسمشون رو خانواده بزارم

بودم اما باید از دستش میدادم اون ھم فقط بخاطر خواھرم و پسرش

ودم اون حتی اگھ آراز حتی ذره ای ھم عاشق من نبود کھ اگھ بود اجازه نمیداد با من اینجوری رفتار بشھ این رو مطمئن ب
!ذره ای نسبت بھ من احساسی داشت نمیذاشت اینجوری براش تصمیم بگیرند

* * * * *

ھ آراز سرد داشت بھم نگاه میکرد خیلی زود ھمھ چیز اتفاق افتاد و من آراز توافقی از ھم جدا شدیم آراز ھم یھ مقدار پول ک
ردم بھ روستا اما بابت مھریھ میخواستم بھم داد تا بتونم بدون اونا زندگی جدیدم رو شروع کنم پدر بزرگ میخواست من برگ

!من اصال باھاش موافقت نکردم بھش گفتم فرض کنند پریزادی وجود نداره و مرده

!تموم شد_
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:با شنیدن صدای آراز سر بلند کردم بھش خیره شدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

آره تموم شد_

:با شنیدن این حرف نگاھش رو بھ چشمھام دوخت و گفت

.این خونھ مال تو میتونی اینجا زندگی کنی_

:پوزخندی روی لبھام نشست با صدای حرصی گفتم

_ ؟!چیھ داری دست و دلبازی میکنی نکنھ شیرینی ازدواجت با عشقت ھست ھوم 

:بھ چشمھام خیره شد و گفت

شاید_

چھره رو  با شنیدن این حرفش حس کردم قلبم درد گرفت یعنی ھنوز ھم عاشق ماه چھره بود پس چرا بھ من میگفت  ماه
ھره رو دوست نداره و ازش متنفره میگفت ماه چھره یھ خائن خیانت کار کھ بھش خیانت کرده و اون نمیتونھ ماه چ

!ھیچوقت ببخشھ اما انگار تموم حرف ھاش یھ دروغ بود

برو_

خاطر چرا اما غیر ممکن بود اون ب! با شنیدن این حرف من بھ چشمھام خیره شد کھ حس کردم مردمک چشمھاش لرزید
من گریھ کنھ یا حسی بھم داشتھ باشھ اون خان زاده بود ھیچوقت نمیتونست من رو دوست داشتھ باشھ

_ ون فقط سعی برو و دیگھ ھیچوقت نیا نمیخوام ببینمت دیگھ ھیچ حسی جز تنفر نسبت بھ تو و خاندان ارباب ندارم ھمت
!داشتید زندگی من رو نابود کنید

شد و  از کنارش اومدم رد بشم کھ بازوم رو گرفت و من رو بھ سمت خودش کشید با چشمھای قرمز شده اش بھم خیره
:گفت

!میخوام برای آخرین بار باھات باشم_

قبل از اینکھ بخوام چیزی بگم لبھاش روی لبھام نشست انقدر تشنھ ی لبھاش بودم کھ ھیچ اعتراضی نکردم منم ھیچ مشکلی 
!نداشتم برای اینکھ باھاش باشم این اخرین ھم آغوشی من و خان زاده بود

صبح شده بود چشمھام رو باز کردم خان زاده نبود ھیچ اثری ازش نبود اشک تو چشمھام جمع شد رفتھ بود

!چقدر دلم برای تنش و آغوشش تنگ میشد

!اما نباید بھش فکر میکردم اون دیگھ شوھر خواھر من بود

# 45_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تی دلم نمیخواست چند ھفتھ گذشتھ بود حتی قادر بھ رفتن دانشگاه ھم نبودم احساس حالت تھوع و سردرد شدیدی داشتم اما ح
م در رو باز برم دکتر دوست داشتم تو ھمین خونھ جون بدم و بمیرم با شنیدن صدای بی وقفھ در خونھ بھ سختی بلند شد
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:کردم نیلوفر با خشم بھم خیره شد و گفت

_ ؟!این مدت کدوم گوری بودی ھان چرا دانشگاه نمیای 

:بی رمق بھش خیره شدم و گفتم

بسھ_

:با شنیدن صدام بھم خیره شد دقیق شد یھو با نگرانی گفت

_ ؟!چرا بھ این وضع افتادی ھان این چ ریختیھ برای خودت درست کردی 

:با شنیدن این حرفش لبخند خستھ ای زدم و گفتم

رفت_

:با شنیدن این حرف من ساکت شد کمی بھ مخش فشار داد یھو با ناراحتی گفت

_ ؟!آراز 

آره_

ود نمیتونستم قطره اشکی از گونم چکید ھمونجام نشستم انگار دوباره داغ دلم تازه شده بود رفتنش برای من خیلی سخت ب
و بغلش کشید و حتی ھنوز ھم باور کنم کھ من رو ترک کرده بود ، نیلوفر کنارم نشست و پا بھ پای من گریھ کرد من رو ت

:گفت

گریھ نکن عزیزم میگذره_

:ازش جدا شدم بھ چشمھاش خیره شدم  و با گریھ گفتم

_ نھا و بیکس با خواھرم رفت من رو فراموش کرد انگار اصال براش مھم نبودم حتی ذره ای دیدی بھت گفتم میره دیدی ت
شدم

ھیش گریھ نکن پریزاد تو اصال ھم تنھا نیستی من و داری_

حظھ فقط با شنیدن این حرفش شدت گریھ ھام بیشتر شد انقدر گریھ کردم کھ بیحال شدم و چشمھام سیاھی رفت اخرین ل
.صدای داد نیلوفر رو شنیدم کھ با گریھ داشت اسمم رو صدا میزد

ت ایستاده بود با احساس سوزش دستم چشمھام رو باز کردم داخل بیمارستان بودیم نگاھم بھ اطراف چرخید نیلوفر کنار تخ
اسمش رو صدا زدم

نیلوفر_

:با شنیدن صدام نگاھش رو بھم دوخت و باخوشحالی گفت

_ ؟!بالخره بھ ھوش اومدی

_ ؟!من اینجا چیکار میکنم 

ر با شنیدن این حرف من ناراحت بھم خیره شد کھ بھ مخم فشار آوردم با یاد آوری اتفاقاتی کھ افتاده بود آه تلخی کشیدم کھ د
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:اتاق باز شد و خانوم دکتر اومد داخل اتاق با لبخند بھم خیره شد و گفت

!مبارک خانوم خوشگلھ_

ھ خانوم با شنیدن این حرفش متعجب بھش خیره شدم چرا داشت بھم تبریک میگفت نیلوفر ھم مثل من تعجب کرده بود ک
:دکتر انگار متوجھ تعجب ما دوتا شد تک خنده ای کرد و گفت

!حاملھ ھستید_

با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد

# 46_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir

وری شب آخر با یاد آ...قلبم داشت از جاش کنده میشد یعنی من حاملھ بودم غیر ممکن بود اصال امکان نداشت مگھ میشد 
شدند نگاھم  حس کردم چشمھام داره دو دو میزنھ نمیدونم دکتر چی گفت و چیکار کرد بعدش ھمراه پرستار از اتاق خارج

:رو بھ نیلوفر دوختم و گفتم

_ ؟!شنیدی چی گفت 

:سری تکون داد و با صدای گرفتھ ای گفت

اصال باورم نمیشھ یعنی تو واقعا حاملھ ای_

لم کرد با صدای مثل دیوونھ ھا شروع کردم بھ گریھ کردن خودم ھم باورم نمیشد حاملھ باشم ، نیلوفر بھ سمتم اومد و بغ
:گرفتھ ای گفت

گریھ نکن درست میشھ_

:بھ صورتش خیره شدم و با صدایی کھ سعی میکردم ھیچ لرزشی نداشتھ باشھ گفتم

_ و طالق چی قراره درست بشھ نیلوفر شنیدی دکتر چی گفت حاملھ ام بچھ ی آراز تو شکم منھ در حالی کھ آراز من ر
؟!داده و االن داره با خواھرم و پسرش یھ زندگی جدید رو میسازه من با این بچھ چیکار کنم 

با شنیدن این حرف من چشمھاش پر از ترس شد

!نگو میخوای سقطش کنی_

نستم جون با شنیدن این حرفش خودم ھم شکھ شدم چون نھ قصدش رو داشتم نھ میتونستم ھمچین کاری کنم ، چجوری میتو
بچھ ام رو بگیرم دستم رو روی شکمم گذاشتم میون گریھ لبخند تلخی روی لبھام نشست

من این بچھ رو بدنیا میارم نیلوفر_
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:لبخندی روی لبھاش نشست بھم خیره شد و گفت

ترسیدم کاری بخوای بکنی_

_ میدارم چجوری میتونم جون بچھ ام رو بگیرم بچھ ای کھ زنده اس و داره نفس میکشھ من دوستش دارم نیلوفر نگھش

:نیلوفر با لبخند دستم رو گرفت و خیره بھ چشمھام شد و گفت

تو بھترین کار رو انجام میدی پریزاد مطمئن باش اصال پشیمون نمیشی_

ادم حاال میدونستم پشیمون نمیشم من عاشق آراز بودم و حسی کھ نسبت بھش داشتم رو تو قلبم پنھان کردم از دستش د
کس دیگھ ای نمیخواستم یادگاریش رو از دست بدم با بچم فرار میکردم میرفتم جایی کھ نھ اثری از آراز باشھ نھ ھیچ

نمیتونستم اینبار ھم بچھ ام رو از دست بدم

نیلوفر_

جان_

.من باید از اینجا برم_

:با شنیدن این حرف من متعجب بھم خیره شد و گفت

_ ؟!کجا میخوای بری اونم با این وضعیت 

خیال من نمیشدداشت بھ بارداریم اشاره میکرد اما من مجبور بودم برم وگرنھ آراز میفھمید حاملھ ام اون وقت اصال بی

_  مجبورم از اینجا برم نیلوفر آراز اگھ بفھمھ من حاملھ ام برمیگرده یا مجبورم میکنھ سقط کنم یا ھم بچھ رو ازم میگیره
؟!میفھمی 

:با چشمھای گشاد شده بھم خیره شد و گفت

_ ؟!یھ آدم مگھ میتونھ انقدر ظالم باشھ کھ بچھ ای رو از مادرش جدا کنھ 

آره اونا میتونند ھمونطور کھ من وقتی یھ دختر بچھ شونزده سالھ بودم مجبورم کردند با خان زاده روستا شوھر خواھرم _
ازدواج کنم تا قدرتشون بیشتر بشھ اما وقتی خواھرم با بچھ اش برگشت مجبور کردند از خان زاده جدا بشم حاال من باید 

ت نمیدمزندگیم رو بسازم اون ھم با بچھ ی داخل شکمم نمیخوام بچھ ی من آلت دست اونا بشھ من بچھ ام رو از دس .

:نیلوفر با تاسف بھم خیره شد و گفت

#!چقدر آدمای پست و سنگدلی ھستند ھنوز دارند تو عھد بوق زندگی میکنند_ 47_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:از بیمارستان مرخص شدم ھمراه نیلوفر اومدیم خونھ بھش خیره شدم و گفتم

باید ھر چ زودتر اینجارو بفروشم و یھ جایی برای زندگی پیدا میکنم باید از این شھر برم من_ ...
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:نگاه عاقل اندر سھیفانھ ای بھم انداخت و با جدیت گفت

_ ین دوران دیوونھ نشو پریزاد کجا میخوای بری میدونی تنھایی زندگی کردن یھ زن حاملھ چقدر خطرناک تو باید تو ا
یکی کنارت باشھ بھت کمک کنھ

:با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم

پس میگی چیکار کنم نیلوفر اگھ راه حلی سراغ داری پس بھم بگو من با جون و دل بھت گوش میدم_

:تک سرفھ ای کرد و گفت

_ و ھمھ خاطرات  اول میگردیم دنبال یھ خونھ خوب برات پیدا میکنیم بعدش اینجارو میفروشیم برای ھمیشھ از اینجا میری
؟!و گذشتھ ات رو پشت سرت میزاری فھمیدی 

آره_

_ ؟!چرا ھنوز ناراحتی پس 

:با شنیدن این حرفش بھ صورتش خیره شدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

اگھ آراز بفھمھ_ ...

عصبی حرفم رو قطع کرد

_ د و تو بفھمھ ھم ھیچ گوھی نمیتونھ بخوره من نمیزارم اون بچھ ات رو ازت بگیره مرتیکھ ی عوضی خیلی زود جا ز
؟!رو بھ پول عوض کرد بھتره فکر اون مرتیکھ رو از سرت بندازی بیرون فھمیدی 

اقعیت زندگیم با شنیدن این حرفش بغض کردم پی در پی نفس عمیق کشیدم تا جلوی گریھ ام رو بگیرم ھنوز ھم با شنیدن و
!حس میکردم قلبم عمیق داره تیر میکشھ

پریزاد_

:با بغض گفتم

بلھ_

چرا بغض میکنی میدونی من بخاطر خودت دارم میگم با فکر کردن بھ اون مرتیکھ فقط داری خودت رو اذیت میکنی _
؟!میفھمی 

_ 48_پارت#آره

# ھوسباز_خان زاده

ذاشتھ ھمھ چیز خیلی سریع داشت پیش میرفت بالخره خونھ ی جدید پیدا کرده بودم و خونھ ی قبلی رو برای فروش گ
مع میکردم بودم ، چھره ام دیگھ اون درخشش و شادی گذشتھ رو نداشت خیلی شکستھ شده بودم امروز داشتم وسایلم رو ج

ونھ رو چون خونھ بھ فروش رفتھ بود و صاحب جدیدش قرار بود بیاد من اصال صاحب جدیدش رو نمیشناختمش اما این خ
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!ھم خیلی دوست داشتم خاطره ھای خوبی با آراز داشتیم

تعجب باز وقتی وسایلم رو جمع کردم چمدون ھام رو بھ سختی کشیدم کھ صدای زنگ در خونھ اومد بھ سمت در رفتم و م
ار در ایستاده کردم با دیدن آراز و خواھرم ماه چھره حس کردم رنگ از صورتم پرید اونا اینجا چیکار میکردند ھنوز کن

:بودم کھ صدای خواھرم ماه چھره بلند شد

برو کنار ببینم_

:با شنیدن صداش تازه بھ خودم اومدم و گفتم

_ ؟!اینجا چیکار دارید 

:ماه چھره پوزخندی زد و گفت

خریدار اینجا ما ھستیم_

دم کھ خیلی با شنیدن این حرفش حس کردم قلبم داره از جاش کنده میشھ خان زاده نمیتونست انقدر بد باشھ بھش خیره ش
سرد داشت بھم نگاه میکرد ھیچ حسی تو نگاھش نبود چطوری میتونست انقدر بی رحم باشھ

ماه چھره من رو کنار زد و داخل شد خان زاده ھم ھمینطور دوست داشتم ھمونجا بشینم زار بزنم اما نھ نمیتونستم خودم رو 
شماره نیما  انقدر خار و خفیف نشون بدم نفس عمیقی کشیدم و بھ سمت سالن رفتم گوشی و کیفم رو از روی میز برداشتم

:داداش نیلوفر رو گرفتم کھ بعد از خوردن چند تا بوق صداش پیچید

جانم پریزاد_

و سعی میکردند  با شنیدن صداش لبخند محوی روی لبھام نشست نیلوفر و خانواده اش مثل خانواده ی نداشتھ ام پشتم بودند
بھم کمک کنند تو این دوره زمونھ خیلی کم ھمچین آدمایی پیدا میشدند

وسایل رو جمع کردم بیا چمدون ھارو ببر خیلی سنگین شدند_

باشھ االن میام_

:بعدش گوشی رو قطع کردم کھ صدای ماه چھره بلند شد

میدونستی ارباب قراره تو رو برگردونھ روستا چون ترتیب ازدواجت رو با خان ده باال داده_

:با شنیدن این حرفش بھ سمتش برگشتم بھ لبخند خبیث روی لبھاش خیره شدم و گفتم

_ وان من رو من بھ اون روستا برنمیگردم ھیچ خانواده ای اونجا ندارم درضمن من ھرزه نیستم یا ھرزگی نکردم کھ بخ
رای امثال تو نھ مجبور کنند ھمسر خان ده باال کھ بیست سال از خودم بزرگتره بشم ، اون روستا و عقاید عھد بوقش باشھ ب

!من

با  شنیدن این حرف ھای من عصبی بھم خیره شد و گفت؛

یھ مدت شھر بودی دور برداشتی فکر کردی_ ...

:صدای خشک و سرد خان زاده بلند شد

کافیھ_
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ماه چھره ساکت شد انگار خیلی از خان زاده حساب میبرد

پریزاد_

:با شنیدن صدای نیما نگاه از خان زاده گرفتم بھش خیره شدم و گفتم

اینا ھستند میتونی بیای یا کمکت کنم_

دنیما در حالی کھ از حضور خان زاده و ماه چھره تعجب کرده بود بھ سمتم اومد ھمچنان نگاھش بھ اونا بو

_ ؟!ببخشید شما 

:قبل از اینکھ اونا چیزی بگن گفتم

صاحب خونھ ھای جدید ھستند نیما ، زود باش اینارو بیار بریم_

:dizzy::boom::dizzy::boom:باشھ_

# 49_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:نیما وسایل ھارو برداشت تا خواستم قدم اول رو بردارم صدای ماه چھره از پشت سرم بلند شد

_ ؟!کیس جدیدتھ 

:میدونستم منظورش نیماست بھش خیره شدم و گفتم

ھمھ مثل تو نیستند ماه چھره_

اری بعدش بدون توجھ بھ چھره برزخیش از خونھ خارج شدم وقتی سوار ماشین شدم اجازه دادم اشکام روی صورتم ج
ھره زندگی بشند ، خان زاده ھمون خونھ ای کھ من باھاش داخلش زندگی میکردم رو خریده بود البد میخواست با ماه چ

!جدیدش رو اونجا شروع کنھ یعنی ماه چھره رو ھم میخواست بیاره تھران

_ ؟!پریزاد حالت خوبھ 

:با شنیدن صدای نیما اشکام رو پاک کردم و با صدای گرفتھ ای گفتم

من حالم خوبھ_

_ ؟!اونایی کھ داخل خونھ بودند رو میشناختی 

آره_

:با شک پرسید
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_ ؟!چیکاره ات بودند 

:با شنیدن این حرفش میون بغض و گریھ لبخند تلخی زدم و گفتم

یکیش شوھر سابقم یکیش خواھرم_

حاال باید با  نیما ساکت شد دیگھ ھیچ حرفی نزد انگار درک میکرد من بھ سکوت نیاز داشتم ، دستم رو روی شکمم گذاشتم
شد اگھ از پدرش  این بچھ چیکار میکردم این رو مطمئن بودم بدنیا میارمش چون تنھا یادگار خان زاده بود اما وقتی بزرگ

پرسید چھ جوابی باید بھش میدادم قطره اشک تلخی روی گونم چکید کھ پسش زدم

.چرا از االن داشتم گریھ میکردم من باید قوی میشدم با ضعیف بودن من چھ چیزی درست میشد 

م یھ خونھ کوچیک بود با ایستادن ماشین پیاده شدم و بھ سمت خونھ رفتم خونھ ای کھ قرار بود از این بھ بعد اینجا زندگی کن
کھ حیاط داشت و وسطش یھ حوض کوچیک درست مثل خونھ ھای قدیمی دوستش داشتم برعکس خونھ ھای آپارتمانی 
.دلنشین بود

کجا بودید چرا انقدر دیر کردید ش_ ...

مز شده ام نیلوفر یکسره داشت غر میزد کھ با دیدن من ساکت شد با چشمھای ریز شده بھ صورت گرفتھ ام و چشمھای قر
:خیره شد و گفت

_ ؟!گریھ کردی 

نھ_

:با شنیدن صدام اخماش رو تو ھم کشید و گفت

_ ؟!چیشده 

:با شنیدن این حرفش لبخندی بھش زدم و گفتم

چیزی نشده_

پریزاد زود باش حرف بزن ببینم_

خان زاده و ماه چھره رو دیدم_

_ ؟!!!!چی 

صورتش عین عالمت سئوال شده بود

خان زاده خونھ رو خریده بود انگار قراره ھمراه ھمسر جدیدش اونجا زندگی کنھ_

:نیلوفر ساکت داشت بھ حرفم گوش میداد وقتی تموم شد با لبخند بھم خیره شد و گفت

میدونی چیھ کون لقشون  اصال ارزش ندارند تو بخاطر اونا گریھ کنی ببین فندق خالھ ناراحت میشھ ببینھ مامانش انقدر _
ناراحتھ

:بعدش دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت
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#!!!!مگھ نھ عشق خالھ_ 50_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دستم رو روی شکم برجستھ ام گذاشتم بھ سختی با نفس نفس بلند شدم کھ صدای نیلوفر بلند شد؛

تو چرا بلند شدی بل این وضعت بشین بھم بگو چی الزم داری خودم برات میارم_

:با شنیدن این حرفش چشم غره ای بھش رفتم و گفتم

_ ارممن کامال حالم خوبھ باھام مثل زندانی ھا رفتار نکن االن خودم میرم ھر چی دوست داشتم برای خودم می

:با حرص بھم خیره شد و گفت

لجباز آخرش کار دست خودت میدی اصال بفکر عشق خالھ نیستی_

راقب خودم باشم با شنیدن این حرفش میخواستم بزنم زیر گریھ تو ماه آخر بارداریم بودم دکتر بھم گفتھ بود خیلی زیاد م
کنم اما  چون بارداریم خیلی خطرناک و پرریسک حتی ممکنھ زنده بیرون نیام و باید بیست و چھارساعت فقط استراحت

من اصال نمیتونستم یھ جا بند باشم نمیدونم چرا نمیخواستند من رو درک کنند

نیلوفر_

جان_

من حالم کامال خوبھ انقدر نگران نباش مرگ و زندگی ھم دست خداس اگھ قسمت من باشھ کھ بمیرم_ ....

:عصبی وسط حرفم پرید و داد زد

!نمیخواد ادامھ بدی_

:با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم اشک تو چشمھاش جمع شده بود با بغض گفت

_ ؟!خیلی نامردی چطوری میتونی اینقدر راحت از مردن حرف بزنی برای تو انگار خیلی راحت آره 

سمش رو با دیدن اشک تو چشمھاش بھ سختی با قدم ھای کوتاه بھ سمتش رفتم وقتی کنارش رسیدم دستش رو گرفتم و ا
:صدا زدم

نیلوفر_

:سرش و بلند کرد با چشمھای اشکی بھم خیره شد و گفت

_ ؟!چیھ 

_ دونی طاقت گریھ نکن من با دیدن ناراحتی تو ناراحت میشم اینو خودت میدونی پس لطفا اینجوری باھام نکن خودت می
.ندارم این شکلی ببینمت
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:نفس عمیقی کشد و گفت

.پس تو دیگھ ھم درمورد مردن چیزی نگو میدونی کھ طاقت نمیارم با شنیدن این حرفت_

:لبخندی بھ روش زدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

!باشھ_

_ ؟!خوب االن ھم بشین اینجا بھم بگو چی الزم داری برات بیارم 

گرسنمھ غذا میخوام_

:با شنیدن این حرفم با حرص بھم چشم غره رفت و گفت

گرسنھ بودی اون وقت با این وضعیتت میخواستی بری غذا بیاری انگار من چالقم اینجا نشستم_

!نیلوفرررررر_

چیھ مگھ دروغ میگم ، بشین ھمینجا از جات تکون نمیخوریا من میرم  غذات رو میارم_

باشھ_

ی بھم خیره شد و قدم اولش رو برداشت کھ دردی تو شکمم پیچید آخ بلندی گفتم کھ نیلوفر ایستاد بھ سمتم برگشت با نگران
:گفت

چیشد_

خیره شدم و  لحظھ بھ لحظھ درد داشت بیشتر میشد انگار وقتش رسیده بود با چشمھایی کھ حاال پر از اشک شده بود بھش
:گفتم

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:!انگار وقتش شده خیلی درد دارم_

# 51_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شم کھ بااحساس سوزش شکمم چشمھام رو باز کردم با دیدن شکم خالی شده ام اشک تو چشمھام جمع شد خواستم بلند ب
:دردی توی بدنم پیچید و صدای نالھ ام بلند شد ، صدای دختر جوونی اومد

بخواب ھنوز کامل خوب نشدی_

:با شنیدن صداش بھ سمتش برگشتم و با درد بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!بچھ ام کجاست 

:با شنیدن این حرف من لبخندی زد و گفت
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نگران نباش حالش کامال خوبھ نیم ساعت دیگھ میارم بھش شیر بدی_

یلی خوبی با شنیدن این حرفش حس کردم تموم درد ھام رو یادم رفت و از خوشحالی شروع کردم بھ گریھ کردند احساس خ
اما افسوس کھ  مادر بچھ ی خان زاده کاش اون ھم اینجا بود کنار ما و تو خوشحالی ما سھم داشت! بود من مادر شده بودم

.غیر ممکن بود

ن نگاه میکرد با دیدنش با باز شدن در اتاق از افکارم خارج شدم نگاھم بھ نیلوفر افتاد کھ اومده بود داخل اتاق و داشت بھ م
میکردند حس خوبی بھم انتقال داده شد خیلی خوب بود کھ یھ خانواده خیلی بود کھ ھمراه من بودند و من رو حمایت

بھ سمتم اومد با لبخند بھم خیره شد و با ذوق شروع کرد بھ تعریف کردن

_ داشت انقدر وای پریزاد نمیدونی بچت چھ خوشگل شده بود جیگر خالھ قیافھ اش شبیھ من بود اصال ھیچ شباھتی بھ تو ن
جیگر بود کھ نگو

:با شنیدن این حرفش لبخندی کنج لبھام نشست و با صدای گرفتھ ای گفتم

!میخوام ببینمش_

تا نیم ساعت دیگھ میارنش_

سیت بچھ رو ھم با شنیدن این حرفش نفسم رو آسوده بیرون دادم خداروشکر بدون ھیچ مشکلی بھ دنیا اومده بود من حتی جن
!چک نکرده بودم تو دوران حاملگی

_ ؟!بچھ ام پسر بود یا دختر 

:با شنیدن این حرف من لبخند پت و پھنی زد  گفت

پسر_

.با شنیدن این حرفش لبخند نیمھ جونی زدم پسر میشد حامی مادر مطمئن بودم با پسرم خوشبخت میشم

ال تنھا نذاشتند بالخره بعد از گذشت نیم ساعت پرستار بچھ رو آورد مامان نیلوفر و خواھرش ھم اومده بودند و من رو اص
د یھ احساس با کمک مادر نیلوفر شروع کردم بھ شیر دادن بھ پسرم وقتی لبش روی سینھ ام قرار گرفت و اولین مک رو ز

خیلی خوبی داشتم یھ احساسی کھ اصال نمیشد توصیف کرد

یلی نگاھم بھ صورت کوچولو و قرمز شده اش دوختم خیلی آھستھ داشت شیر میخورد اشک تو چشمھام جمع شده بود خ
ون من رو دوست داشتم االن خان زاده کنارم بود و قربون صدقھ من و بچھ امون میرفت اما خان زاده خودش نخواست ا

!طالق داد

_ ؟!برای شناسنامھ اش میخوای چیکار کنی 

ھ خان زاده بگم با شنیدن این حرف مامان نیلوفر بھش خیره شدم تا حاال اصال بھ این موضوع فکر نکرده بودم نمیتونستم ب
#!چون اگھ از وجود بچھ باخبر میشد بی شک میومد اینجا 52_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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حساس خیلی زود از بیمارستان مرخص شدم تو این مدت ھمھ ی خانواده نیلوفر داشتند بھم کمک میکردند جوری کھ ا
رادری میکرد میکردم خانواده اش خانواده ی من ھستند مادرش برام مادر شده بود پدرش برام پدری میکرد داداشش برام ب

و حتی خواھرش شده بود خواھر من دیگھ چی میتونستم بخوام

_ ؟!ھوی پری ھواست کجاست 

:با شنیدن صدای نیلوفر بھش خیره شدم چشم غره ای بھ سمتش رفتم و گفتم

تو آدم نمیشی صدبار گفتم اسم من رو درست حسابی بگو_

:صدای مامان نیلوفر بلند شد

_ واد حرف بیخیالش شو زیاد باھاش کل کل نکن وگرنھ خل میشی این ھیچ چیزش شبیھ آدمیزاد نیست اصال مخ نداره بخ
ھای بقیھ رو بفھمھ

:نیلوفر با دھن باز بھ مادرش خیره شد و گفت

!!!!مامان_

:مامانش پشت چشمی نازک کرد و گفت

_ ؟!چیھ مگھ دروغ میگم 

!دستت درد نکنھ ما رو بھ این فروختی دیگھ باشھ_

:بدون توجھ بھ نیلوفر اومد کنارم نشست و گفت

پریزاد_

جان_

_ ؟!ببین این بچھ نیاز بھ شناسنامھ داره نمیخوای براش بگیری 

_ ؟متفکر بھم خیره شد و گفت!نمیدونم اخھ چجوری باید بھ خان زاده خبر بدم یعنی  :

نھ من یھ فکر بھتر دارم_

:متعجب بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!چھ فکری 

_ ؟!چیھ  یھ وکالت نامھ قالبی میسپاریم درست کنند تا بتونیم شناسنامھ رو بگیریم بااسم پدر واقعیش خوب نظرت

:با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم و گفتم

!مگھ میشھ ھمچین چیزی ؟_

آره_

_ ؟!مشکلی پیش نمیاد 
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نھ_

_ رهپس موافقم ، من نمیتونم بھ خان زاده چیزی از وجود بچھ ام آرشاویر بگم میترسم اون پسرم رو ازم بگی

:دستم رو تو دستش گرفت و گفت

میدونم برای ھمین نشستیم دیشب با ھم فکر کردیم و بھ این نتیجھ رسیدیم_

:با شنیدن این حرفش لبخندی زدم و گفتم

!ممنون_

:صدای نیلوفر بلند شد

!برای دانشگاه مرخصی گرفتھ بودی  نمیخوای برگردی دوباره ؟_

!چرا اما پسرم حداقل شش ماھش بشھ اینجوری نمیتونم تنھاش بزارم بیام دانشگاه_

# 53_پارت

# ھوسباز_خان زاده

کسال عاقل روز ھا خیلی زودتر از اون کھ فکرش رو میکردم داشت میگذشت پسرم تقریبا یکسالش شده بود و من تو این ی
.تر از ھمیشھ شده بودم

 امروز رفتھ بودم دانشگاه ثبت نام کرده بودم تا از فردا دوباره برگردم سر درسم قرار بود از پسرم آرشاویر خالھ شیرین و
.نیایش نیلوفر نوبتی مواظبت کنند

اه سر کالس امروز روز اول دانشگاه بود و من استرس ھیجان خاصی داشتم انگار اولین روزی بود کھ اومده بودم دانشگ
:نشستھ بود و یھ دختر بھ اسم مھال کنارم نشستھ بود بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!چرا استاد انقدر دیر کرده امروز 

:شونھ ای باال انداخت و گفت

.منم نمیدونم استاد ھمیشھ منظم سرکالس میومد امروز نمیدونم چرا دیر کرده_

!با چشمھای ریز شده بھ در کالس خیره شده بودم اینم از شانس گند من روز اول استاد ما رو کاشتھ بود

ومده سرم سرم رو روی میز گذاشتم و چشمھام رو بستم کھ صدای در کالس اومد و سکوت کالس باعث  شد بفھمم استاد ا
ستاد این دانشگاه و بلند کردم کھ با دیدن شخص روبروم حس کردم قلبم ایستاد خان زاده اینجا نگو باز ھم قرار بود اون ا

باشھ

یپ رسمیمن تحملش رو نداشتم ، خیلی زیاد تغیر کرده بود خوشگلتر از ھمیشھ شده بود ھیکل ورزشکاریش ، با یھ ت
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:خیلی خشک شروع کرد بھ حرف زدن

_ استاد جدید این ترم شما ھستم! من آراز مشایخ .

:صدای پر از ناز و عشوه یکی از دخترای کالس بلند شد

_ ؟!پس استاد شایان چی 

!ایشون یھ مدت نیستند_

 بعدش خیلی جدی شروع کرد بھ درس دادن ، انقدر خشک و جدی رفتار کرده بود کھ کسی اصال جرئت نداشت حرف
.بزنھ

الس تموم شد من رو ھم اصال ندیده بود ، تموم مدت سرم پایین بود و جوری نشستھ بودم کھ اصال تو دید نباشم وقتی ک
:استاد قبل از ھمھ رفت بیرون ، سریع وسایلم رو برداشتم و شماره نیلوفر رو گرفتم کھ صداش بلند شد

جان_

نیلوفر_

:با شنیدن صدای وحشت زده و پر از ترس من نگران گفت

_ ؟!جانم چیشده 

خان  زاده رو دیدم_

:صدای فریادش بلند شد

چی_ !!!!!

# 54_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:چشمھام رو با درد روی ھم فشردم و گفتم

!دیدمش امروز استاد جدید بود_

حاال صدای نیلوفر ھم وحشت زده و نگران بود

_ ؟!قبل از اینکھ تو رو ببینھ زود باش بیا خونھ باشھ 

باشھ_

رمی فرود ھمونطور کھ سرم پایین بود داشتم باھاش حرف میزدم کھ بھ کسی برخورد کردم و قبل از افتادن تو آغوش گ
اه اون سرد بود اومدم با ترس چشمھام رو باز کردم کھ با دیدن خان زاده رنگ از صورتم پرید و با ترس بھش خیره اما نگ
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:با صدای یخ زده اش گفت

_ ؟!نمیخوای بلند بشی 

:با شنیدن این حرفش از آغوشش جدا شدم و گفتم

معذرت میخوام_

بیشتر دقت کنید_

راش بی و بدون اینکھ منتظر جوابی از جانب من باشھ گذاشت رفت ھاج و واج بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم چقدر ب
دم یھ تاکسی اھمیت شده بودم اصال ھیچ توجھی بھ من نداشت آه تلخی کشیدم و وسایلم رو جمع کردم از دانشگاه خارج ش

.گرفتم بھ سمت خونھ رفتم حدود یکساعت طول کشید تا رسیدم

:داخل خونھ شدم کھ نیلوفر در حالی کھ آرشاویر داخل بغلش بود بھ سمتم اومد و گفت

_ ؟!خوبی 

:با شنیدن این حرفش بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم

آره_

_ ؟!چیشد اون پسره رو دیدی تو رو دید 

:با شنیدن این حرفش پوزخندی روی لبھام نشست بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم

آره من و دید_

:با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت و گفت

_ ؟!خوب چیشد چرا این شکلی شدی 

_ مینھ کھ محل سگ ھم نذاشت بھم میفھمی یعنی چی جوری باھام رفتار کرد انگار اصال وجود خارجی ھم ندارم برای ھ
احساس کردم  دارم میسوزم من با دیدنش قلبم داشت از جاش کنده میشھ اون وقت اون یھ جوری باھام سرد برخورد کرد کھ

.قلبم یخ بست

# 55_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دی اف شده توسط وبسایت آوای خیسپی  awayekhis.ir
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:با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت و گفت

_ طالق داد رفت  برات مھمھ اون چجوری باھات رفتار کرد مثل اینکھ یادت رفتھ پریزاد اون باھات خیلی بد تا کرد تو رو
؟!با خواھرت ازدواج کرد اون وقت تو نشستی میگی چرا اینجوری شد آره 

:با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم

_ ز من توقع نیلوفر میدونی من احمق ھنوز عاشقشم ھنوز ھم با دیدنش قلبم شروع میکنھ بھ تند تند زدن اون وقت تو ا
؟!داری کھ با دیدنش عین کوه یخ باشم و خیلی سرد برخورد کنم آره 

:با شنیدن این حرف من در حالی کھ آرشاویر رو تکون میداد گفت

_ رزش غصھ نھ توقع ندارم عین کوه یخ باشی اما ازت توقع ھم ندارم با دیدنش بھ این حال و روز بیفتی اون اصال ا
؟!خوردن داره 

ست من رو سکوت کردم جوابی نداشتم بھش بدم دست دراز کردم و پسرم رو داخل بغلم گرفتم تنھا چیزی کھ االن میتون
.آروم کنھ پسرم بود

* * * * * 

ن باھام جوری دوست نداشتم امروز ھم با دیدنش ضعف نشون بدم یا جوری رفتار کنم کھ من رو یھ آدم ضعیف ببینھ اگھ او
.رفتار میکرد کھ انگار اصال من وجود ندارم و براش ارزشی ندارم من ھم ھمون شکلی رفتار میکردم

ما من با اومدن آراز سر کالس ھمھ ساکت شدند و بھ درس گوش دادند یھ مسئلھ خیلی سخت بود داشت توضیح میداد ا
اصال ھواسم بھ درس نبود

:کھ صدای سرد و عصبی آراز بلند شد

!خانوم رحیمی_

:با شنیدن صداش کھ فامیلی من رو صدا زد بھش خیره و گیج گفتم

بلھ استاد_

!ھواست کجاست یکساعت دارم درس میدم اون وقت شما تو فکر دوست پسرتون ھستید_

با شنیدن این حرفش اخمام تو ھم رفت با غیض بھش خیره شدم کھ صدای خنده ی بچھ بلند شد

!ساکت_

:با شنیدن صدای فریادش ھمھ ساکت شدند کھ اینبار عصبی تر از قبل گفت

اگھ نمیتونید گوش بدید بفرمائید بیرون از کالس و این درس رو حذف کنید_

:پوزخندی بھ صورت عصبیش زدم و گفتم

استاد من کامال ھواسم بھ درس بود انگار شما امروز قاطی کردید دارید عین سگ پاچھ میگیرید_

:با شنیدن این حرف من خشن گفت
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!زود باش بیا اینجا این مسئلھ رو حل کن_

ھ خیلی ھم خیلی خونسرد بلند شدم از اونجایی کھ من ھمیشھ عادت دارم از قبل درس ھارو روخونی کنم این مسئلھ رو ک
:سخت بود بلد بودم ، وقتی مسئلھ رو حل کردم با پیروزی بھ آراز خیره شدم و گفتم

!خوب استاد باز ھم سئوالی ھست_

:اون ھم اینبار آرومتر شده بود بھ من خیره شد و گفت

#!بیرون_ 56_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:با شنیدن این حرفش باد من خوابید با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!چرا باید برم بیرون 

بی احترامی زود باش_

بھ جد و  با شنیدن این حرفش نفسم رو پر حرص بیرون دادم و وسایلم رو برداشتم از کالسش خارج شدم زیر لب داشتم
!آبادش فحش میدادم پسره ی کثافط ضایع شده بود میخواست مثال حرصش رو اینجوری سر من خالی کنھ

پریزاد_

ھ سمتش چرخیدم و با شنیدن صدای امیرعلی یکی از دانشجو ھای سھ پیچ کھ تو این چند روز افتاده بود دنبال من ایستادم ب
:با حرص گفتم

!رحیمی ھستم_

:با شنیدن این حرف من لبخندی زد و گفت

ببخشید_

بفرمائید امرتون_

میشھ شماره مادرتون رو لطف کنید برای امر خیر میخوام_

_ دست از سر کچل  ببینید آقای امیرعلی من اصال نھ شما رو میشناسم نھ عالقھ ای بھ شما دارم نھ قصد ازدواج دارم میشھ
؟!من بردارید 

:با شنیدن این حرف من لبخندی زد و گفت

اشکال نداره آشنا میشیم_

تمای بابا این پسره چرا زبون نفھم بود حرف من و نمیفھمید چشمھام رو باز و بستھ کردم و خیلی یھویی گف :
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.من شوھر دارم خیلی وقتھ ازدواج کردم لطفا مزاحم من نشید_

ست از چشمھاش گرد شده بود و داشت خشک شده بھم نگاه میکرد اما خوب چاره ای نداشتم جز این حرف وگرنھ اصال د
نادار بھم نگاه سر من برنمیداشت این بشر کھ ، نگاھم بھ آراز افتاد کھ دقیقا پشت سر امیرعلی ایستاده بود و داشت مع

!میکرد انگار تموم حرف ھای من رو شنیده بود لعنتی

بدون توجھ بھ امیرعلی از کنارش رد شدم و بھ سمت بیرون رفتم امروز ھیچ کالس دیگھ ای نداشتم

وچولوی من کھ باید اول میرفتم خونھ چون میدونستم آرشاویر خیلی داره بی قراری میکنھ تقریبا یکسالش شده بود پسر ک
!شباھت خیلی زیادی بھ باباش داشت

یشد و خرج بعدش باید میرفتم دنبال کار نمیشد کھ تا آخر با ھمون مقدار پول کم سر کرد بالخره پسرم داشت بزرگ م
#.دانشگاه ھمھ بھ پول نیاز داشت باید دنبال یھ کار نیمھ وقت میگشتم 57_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مخصوص  با خوشحالی از شرکت خارج شدم بالخره تونستھ بودم یھ کار درست و حسابی پیدا کنم من و بھ عنوان منشی
ز رئیس شرکت رو رئیس کھ ھمھ جا باید دنبالش باشم و کار ھاش رو انجام بدم استخدام کرده بود ، واقعیتش این بود امرو

مت خونھ رفتمندیده بودم قرار بود از فردا ببینمش و امروز قرارداد رو امضا کرده بودم سر راه شیرینی خریدم و بھ س .

داخل خونھ شدم کھ صدای مامان و نیلوفر داشت میومد

!من اومدم_

:صدای حرصی نیلوفر بلند شد

_ ؟!خوب االن اومدی میخوای گاو و گوسفند قربونی کنیم برات داری داد میزنی 

:با شنیدن این حرفش لبخند دندون نمایی زدم و گفتم

_ ؟!نھ چرا انقدر حرصی شدی تو 

:با شنیدن این حرف من بھم خیره شد و گفت

تو ھم جای من باشی ھیچ اعصاب درست و حسابی برات نمیمونھ_

:متعجب بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!چیشده نیلوفر چرا انقدر عصبی ھستی 

:با شنیدن این حرف من چشمھاش رو باز و بستھ کرد و گفت

_ اظب بچھ ی از تو و بچھ ات خستھ شدم تموم زندگیم شده نگھ داری از بچت دیگھ نمیتونم بیست و چھارساعت بشینم مو
؟!تو باشم منم میخوام بھ زندگی خودم برسم تموم خانواده ی من شدند کلفت تو خودت خجالت نمیکشی 

فقط سکوت کرده  با شنیدن این حرفش بغض کردم ناباور بھش خیره شدم یعنی باید باورم میشد این نیلوفر ھیچ حرفی نداشتم
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:بودم کھ صدای عصبی مامانش بلند شد

_ ؟!نیلوفر درست صحبت کن عصبی شدی داری حرصت رو سر این بیچاره خالی میکنی 

:نیلوفر عصبی لبخندی زد و گفت

_ ا شدیممن دارم حرصم رو خالی میکنم آره مامان مگھ دارم دروغ میگم این دختر شده وبال گردن خانواده اصال م ...

!بسھ_

یرون با شنیدن صدای فریاد مادرش ساکت شد نگاه عصبی بھ من انداخت و رفت بیرون از خونھ ، نفسم رو پر حرص ب
.فرستادم باورم نمیشد

!باورم نمیشد نیلوفر ھمچین حرف ھایی زده باشھ

پریزاد_

مان صداش با شنیدن صدای مامان سر بلند کردم بھش خیره شدم این زن رو انقدر دوست داشتم و خانواده اش رو کھ ما
کل از من بود میزدم و مثل مادر واقعی کھ تا حاال ھیچوقت حسش نکرده بودم دوستش داشتم بھش احترام میزاشتم شاید مش

.نباید انقدر زود صمیمی میشدم و یھ سری از چیز ھا یادم رفتھ بود

# 58_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بھ سختی لب باز کردم

!ببخشید_

:با شنیدن این حرف من صدای ناراحت مامان بلند شد

_ مئن چرا داری اینجوری میگی پریزاد نیلوفر عصبی بود از ما حرصش رو سر تو خالی کرد خودش پشیمون میشھ مط
.باش تو نباید بھ حرف ھاش توجھ کنی

قطره اشکی روی گونم چکید

_ ما مگھ میشھ حرفش مھم نباشھ اون برای من مثل خواھره حرف ھاش ھم حق من انقدر درگیر شدم کھ یادم رفت ش
خانواده ....

:مامان عصبی حرف من رو قطع کرد

_ اون حرف  ما خانواده تو ھستیم ھمیشھ اینو اصال فراموش نکن ، نیلوفر ھم اگھ عاقل باشھ میاد معذرت خواھی چون
ھایی کھ زد اصال در شان اون نبود

:بعد تموم شدن حرفش بھ شیرینی داخل دستم خیره شد و گفت
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_ ؟!این شیرینی برای چیھ 

:حاال ذوق من کور شده بود با ناراحتی بھش خیره شدم و گفتم_

کار جدید پیدا کرده بودم_

:مامان با شنیدن این حرف من اخماش رو تو ھم کشید و گفت

اگھ بھ پول نیاز داشتی کھ ما بودیم برای چی رفتی دنبال کار_

نمیشھ کھ تا اخر عمر ھمینجوری پیش بره من باید کار پیدا میکردم_

_ ؟!ھنوز بابت حرف ھای نیلوفر ناراحتی 

!ناراحت بابت حرف ھاش نھ فقط بخاطر واقعیت ھایی کھ شنیدم_

ببین نیلوفر عاشق شده_

داد با شنیدن این حرف مامان چشمھام گرد شد نمیدونستم باید خوشحال باشم یا نھ ، بعد از چند دقیقھ ادامھ :

!اما پسره مناسب خانواده ما نیست_

_ ؟!خوب االن چی میشھ 

چیزی خاصی قرار نیست بشھ بھش جواب رد دادیم برای ھمین نیلوفر عصبیھ اون صالح خودش رو نمیدونھ_

_ ؟!چرا میگید پسره مناسب نیست 

!باباش معتاده مادرش معتاده_

_ ؟!پسره چی 

پسره خوبیھ مشغول کار تو شرکت اوضاع مالیش ھم خوبھ خیلی وقتھ راھش از خانواده اش جدا کرده خواھر _
کوچکترش رو ھم برده پیش خودش اما خانواده اش ....

#.ساکت شد و ادامھ نداد 59_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نشستم مامان ھم  شیرینی رو داخل آشپزخونھ گذاشتم و آرشاویر رو کھ حاال آروم شده بود داخل بغلم گرفتم رفتم روی زمین
:اومد کنارم نشست بھش خیره شدم و گفتم

_ رده از بھتره بھش یھ فرصت بدی اون پسر کھ از ھمھ لحاظ خوبھ خانواده اش ھم کھ دارید میبینید راھش رو جدا ک
خواھرش ھم داره مواظبت میکنھ و خودش روی پای خودش وایستاده بنظرتون ھمچین پسری نمیتونھ نیلوفر رو خوشبخت 

؟!کنھ 
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:مامان کالفھ بھم خیره شد و گفت

_ ؟!پس خانواده اش چی 

:لبخندی بھ صورتش زدم و گفتم

_ کنید نمیتونید خانواده اش درستھ مھم ھستند اما خودتون دارید میبینید اون پسر راھش رو جدا کرده باز ھم یھ تحقیق ب
؟!صرفا فقط بخاطر خانواده ای کھ حتی باھاشون رابطھ ھم نداره بھش جواب منفی بدید درستھ 

:مامان لبخندی زد و گفت

حق با تو_

_ بھ صالحش ھست بشھ انشاهللا ھر چی !

االن رفتھ اتاقش نشستھ داره گریھ میکنھ نیما زنگ زد گفت چیشده ھمھ چیز رو بھش گفتم گفت زیادی بھش فشار آوردیم _
ش صحبت مخصوصا االن کھ عاشق شده ما ھم خیلی منطقی برخورد نکردیم ، فردا بھ باباش میگم بره شرکت پسره باھا

.کنھ

!کار درستیھ_

:مامان بلند شد و گفت

_ ؟!من باید برم خونھ تو نمیای 

:با شنیدن این حرفش سر تکون دادم و گفتم

نھ_

اما_ ...

_ اشیدشما برید اینجا خونھ منھ منم امشب باید بشینم تا صبح درس بخونم اصال از چیزی نمیترسم نگران من نب .

:با شنیدن این حرف من سری بھ نشونھ ی تائید تکون داد و گفت

.باشھ پس مراقب خودت باش چیزی ھم الزم داشتی بھم خبر بده_

چشم_

اقعا خیلی زیاد بعد از اینکھ مامان رفت بھ آرشاویر شیر دادم و داخل اتاق خوابوندمش خودم ھم مشغول درس خوندن شدم و
!کار من سنگین شده بود مخصوصا از فردا

.باید بھ فکر یھ پرستار بچھ ھم میشدم یھ شخص مطمئن با حقوقی کھ بشھ باھاش حساب کرد

* * * * *

:صبح با دیدن مامان متعجب بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!شما اینجا چیکار میکنید 
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_ ؟!مگھ نمیخوای بری سر کار امروز کھ دانشگاه نداری درستھ 

آره خوب_

من مراقب آرشاویر ھستم شاید رفتم خونھ آرشاویر رو ھم میبرم_

خجالت زده بھش خیره شدم مخصوصا با حرف ھایی کھ دیروز نیلوفر زد واقعا ازش خجالت میکشیدم

ببخشید_

:با شنیدن این حرف من اخماش رو تو ھم کشید و گفت

_ ؟!ھنوز داری بھ حرف ھای نیلوفر میکنی 

حرف ھاش ھمش حق بود دنبال یھ پرستار مطمئن میگردم براش وقتی پیدا شد بھش میسپارم_

:مامان با عصبانیت بھم خیره شد و گفت

#!این چھ حرفیھ واقعا فکر کردی من میزارم ھمچین اتفاقی بیفتھ_ 60_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اما نمیشھ کھ من ھمیشھ بھ زحمت بدم برای ھمین_ ....

:وسط حرفم پرید

_ ال دلم طاقت ؟من اص!کافیھ دیگھ نمیخوام چیزی بشنوم پریزاد واقعا فکر کردی میتونی بچھ ات رو بھ پرستار بسپاری 
؟!نمیاره پس این فکر رو از سرت بنداز بیرون باشھ 

:ناچار باشھ ای گفتم کھ لبخندی زد و گفت

برو تا کارت دیر نشده روز اولت ھست مثال_

!خیلی زیاد ممنون_

* * * * *

:داخل شرکت شدم بھ سمت منشی رفتم و گفتم

ببخشید_

:با شنیدن صدام سرش و بلند کرد نگاھی بھ سرتا پام انداخت و گفت

_ ؟!بفرمائید 

من منشی جدید رئیس ھستم تازه دیروز استخدام شدم_
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آھان بفرمائید داخل اتاق رئیس تازه اومده_

ممنون_

نتظر جوابی باشم بھ سمت اتاقی کھ اشاره کرد حرکت کردم کنار در اتاق کھ رسیدم لبخندی زدم تقھ ای زدم و بدون اینکھ م
:در اتاق رو باز کردم و گفتم

سالم من_ ....

با دیدن کسی کھ پشت میز نشستھ بود چشمھام گرد شد

آراز اینجا چیکار میکرد

_ ؟!!!تو 

:با شنیدن صدای بھت زده من بھ چشمھام خیره شد و سرد گفت

_ ؟!بلھ 

:با شنیدن صداش تازه انگار بھ خودم اومدم بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم

؟!تو اینجا چیکار میکنی  _

_ ؟!من رئیس اینجا ھستم باید من از تو سئوال کنم تو اینجا چیکار داری

_ ؟!ببین اصال بازی خوبی نیست تو میدونستی من اینجا استخدام شدم آره 

:با شنیدن این حرف من متفکر بھ صورتم خیره شد و بعدش پوزخندی روی لبھاش نشست و گفت

پس منشی جدید تویی_

:با شنیدن این حرفش عصبی بھش خیره شدم و گفتم

ببین اصال کار خوبی انجام ندادی من و مسخره کردی من حتی یھ دقیقھ ھم جایی کھ تو باشی کار نمیکنم_

:با شنیدن این حرف من اخماش بشدت تو ھم رفت و با صدای خشک و سردی گفت

#!یواش یواش خانوم کوچولو_ 61_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اشھبا خشم و عصبانیت داشتم بھش نگاه میکردم باورم نمیشد قراره اینجا مشغول بھ کار بشم جایی کھ آراز ب !

:آراز بلند شد بھ سمتم اومد بھ چشمھام خیره شد و با صدای بم و خش دار گفت

.قرارداد امضا کردی پس ھمینجا کارت رو شروع میکنی وگرنھ باید خسارت بدی میدونی کھ_
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و با پوزخند مسخره ای کھ روی لبھاش بود بھم خیره شد نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم

_ لفتی میکنم اما ببین اون قرارداد باشھ پیشکش خودت من حتی یھ ثانیھ ھم جایی کھ تو باشی کار نمیکنم شده باشھ میرم ک
.اینجا کار نمیکنم

:بعد تموم شدن حرفم راه کج کردم برم کھ صداش از پشت سرم بلند شد

.وقتی ازت شکایت کنم بخاطر خسارتی کھ وارد کردی گوشھ زندان خیلی قشنگ کلفتی میکنی _

ی واقعا با شنیدن این حرفش ایستادم بھ سمتش برگشتم بھ چشمھاش خیره شدم خیلی جدی داشت بھ من نگاه میکرد یعن
میخواست از من شکایت کنھ

!تو اینکارو نمیکنی_

میتونی امتحان کنی_

خیلی زیاد جدی بود بی شک اینکارو میکرد

_ ؟!چی از جون من میخوای من نمیخوام جایی کھ تو ھستی کار کنم مگھ زوره آخھ 

:آراز ھم با نگاه یخ زده اش بھم نگاه کرد و گفت

_ موم شدن قرارداد منم زیاد مشتاق نیستم کھ تو اینجا مشغول بھ کار باشی اما از اونجا کھ قرارداد امضا کردی باید تا ت
.کاریت کارھات رو درست انجام بدی کوچکترین اشتباھت باعث میشھ ازت شکایت کنم

ساکت بھش خیره شده بودم چقدر عوض شده بود یا بھتر بود بگم چقدر عوضی شده

از امروز میتونی کارت رو شروع کنی_

میدونستم چاره ی دیگھ ای ندارم پس مثل خودش سرد بھش خیره شدم

_ ؟!اتاق من کجاست 

:بھ منشی زنگ زد کھ اومد داخل اتاق بھش خیره شد و گفت

ایشون رو راھنمایی کن اتاقش و کارھاش رو بھش بگو_

چشم رئیس_

شت رفتھمراه منشی بھ سمت اتاقی کھ گفتھ بود رفتیم کار ھایی کھ باید انجام میدادم رو بھم توضیح داد و گذا .

د نگاھم بھ پسر تقریبا یکساعت گذشتھ بود و من داشتم کارھایی کھ گفتھ بود رو انجام میدادم کھ در اتاق بی ھوا باز ش
:جوونی افتاد متعجب ابرویی باال انداختم و گفتم

!ببخشید_

:با شنیدن این حرف من نگاھش بھ من افتاد با چشمھای ریز شده بھم خیره شد و گفت

_ ؟!تو منشی جدید ھستی 
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!بلھ_

:با شنیدن این حرف من لبخند دندون نمایی زد و گفت

_ ؟!مجردی یا متاھل 

:با شنیدن این حرفش اخمام رو تو ھم کشیدم و گفتم

فکر نمیکنم بھ شما مربوط باشھ_

:با شنیدن این حرف من دستاش رو باال برد و گفت

_ ز یکھفتھ اینجا اوه اوه چھ عصبی ، اما اگھ مجرد ھستی باید ھواست بھ خودت باشھ ماه چھره زن داداشم نمیزاره بیشتر ا
.کار کنی بشدت حساس رو این مورد

#.بعدش سوت زنان از اتاق خارج شد 62_پارت

# ھوسباز_خان زاده

زود دوباره  پوزخندی روی لبھام نشست چقدر! یعنی ماه چھره تموم دخترایی کھ مجرد بودند رو از شرکت مینداختھ بیرون
ه چھره بود زندگی عاشقانشون رو شروع کرده بودند آراز میگفت ازش متنفره اما حرفاش ھمش یھ دروغ بود اون عاشق ما

 کالفھ سر تکون دادم چرا باید بھ اینا باید فکر میکردم من خیلی وقتھ زندگی بدون اونا رو شروع کرده بودم نباید خودم رو
.عذاب میدادم

با تموم شدن ساعت کاری وسایلم رو برداشتم از اتاق خارج شدم کھ در اتاق آراز ھم باز شد ھمراه اون پسره اومدند بیرون 
نگاھم و ازشون گرفتم کھ صدای تلفنم بلند شد

:نگاھم بھ شماره نیما افتاد لبخند خستھ ای زدم و اتصال رو زدم

جانم نیما_

_ ؟!کجایی تو دختر چرا انقدر دیر کردی 

سر کار بودم االن تازه تموم شد دارم میام_

_ ؟!میخوای بیام دنبالت 

نھ دیگھ میام خودم_

باشھ پس بیا خونھ ما امشب خواستگاری نیلوفر ، آرشاویر ھم اینجاست مامان میگھ تو ھم پاشو بیا_

باشھ میام پس فعال_

ترسیده بھش  وقتی گوشی رو قطع کردم سرم رو بلند کردم کھ نگاھم بھ نگاه برزخی آراز افتاد آب دھنم رو قورت دادم و
:خیره شدم کھ صداش بلند شد
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انگار خیلی داره بھت خوش میگذره_

داشت سرد بھش با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم من نباید ازش میترسیدم اون دیگھ شوھر من نبود ھیچ نسبتی باھام ن
:خیره شدم و گفتم

!روز خوش_

اینا رفتم  و بدون اینکھ دیگھ وایستم حرکت کردم بھ سمت بیرون حرکت کردم ، یھ تاکسی گرفتم و بھ سمت خونھ مامان
میکردموقتی رسیدم نیما در رو باز کرد نیلوفر ھم یھ گوشھ نشستھ بود ازش دلگیر بودم برای ھمین باھاش صحبت ن

_ ؟!دخترم خستھ نباشی چطور بود روز اول کارت 

یزی از آراز با شنیدن این حرف مامان لبخند خستھ ای زدم دوست نداشتم روزشون رو خراب کنم برای ھمین بدون اینکھ چ
:بگم گفتم

#!خوب بود مامان_ 63_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اھاش نیلوفر تموم مدت داشت زیر چشمی بھم نگاه میکرد اما انقدر دل شکستھ بودم از شنیدن حرف ھاش کھ اصال ب
ر خانواده اش ھمکالم نشدم انگار من مقصر بودم کھ خانواده اش جواب منفی بھ خواستگارش داده بودند حاال ھم کھ انگا

نیدن صدای موافقت کرده بودند خوشحال بود میخواست باھام صحبت کنھ اما من دیگھ صحبت باھاش رو نمیخواستم ، با ش
:بابا از افکارم خارج شدم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم

جان_

_ ؟!حالت خوبھ اوضاع دانشگاه چطوره دخترم 

:با شنیدن این حرفش لبخندی زدم و گفتم

خوبھ بابا میگذره_

:صدای نیلوفر کھ مخاطبش من بودم بلند شد

پریزاد_

:سرد بھش خیره شدم و گفتم

بلھ_

:با شنیدن این حرف من یھ تای ابروش رو باال انداخت و گفت

معذرت میخوام من عصبی بودم و_ ...

:وسط حرفش پریدم
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_ ن معذرت مھم نیست تو اون موقع حرف ھایی کھ تو دلت موند بود رو گفتی االن ھم بخاطر شادی قلبت نمیخواد از م
خواھی کنی چون من فراموشش کردم

:بھت زده اسمم رو صدا زد

پریزاد_

ارو بھش زدم ساکت سرم رو پایین انداختم و مشغول بازی کردن با انگشتام شدم حتی خودم ھم نمیدونستم چرا اون حرف ھ
ن شکلی رفتار اما اینو خیلی خوب میدونستم واقعیت رو بھش گفتم من نیلوفر رو عین خواھر دوست داشتم نباید باھام او

میکرد ، نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم

_ ؟!نیما آرشاویر کجاست 

تو اتاق من خوابیده_

ش رفتم محکم بھ سمت اتاق نیما حرکت کردم داخل اتاق شدم پسرم بیدار شده بود و داشت دست و پا میزد با عشق بھ سمت
:بغلش کردم و گفتم

جونم عشقم خوبی عزیز دلم_

بزرگتر  با دیدن من بیشتر شروع کرد بھ دست و پا زدن عزیز دلم من رو خیلی خوب میشناخت پسرم روز بھ روز داشت
میشد و شباھتش بھ پدرش بیشتر میشد

حتی با فکر کردن بھش ھم لرزه بھ جونم میفتاد! اگھ اھورا میفھمید یھ پسر داره چی میشد .# 64_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:امروز ھم اومده بودم شرکت کھ صدای منشی بلند شد

خانوم_

:با شنیدن صداش ھول شده بھش خیره شدم و گفتم

بلھ_

رئیس باھات کار داره برو اتاقش_

ردم و داخل شدم با شنیدن این حرفش سری تکون دادم بھ سمت اتاق رفتم تقھ ای زدم کھ صداش بلند شد ، در اتاق رو باز ک
تموم اتاق رو دود برداشتھ بود کنار پنجره ایستاده بود و داشت سیگار میکشید

:بھ سرفھ افتادم وقتی سرفھ ام تموم شد بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!با من کاری داشتید 

اری با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت دود سیگارش رو بیرون فرستاد بھ سمت میزش رفت و سیگارش رو داخل جا سیگ
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:خاموش کرد و گفت

_ ؟!تا االن کجا بودی 

با شنیدن این حرفش گیج بدون اینکھ بفھمم چی دارم میگم شروع کردم حرف زدن؛

امروز آرشاویر انقدر بیقراری کرد کھ مجبور شدم کنارش باشم و_ ...

یھ وای خدا با دیدن صورت برزخی آراز حرف تو دھنم ماسید لعنتی باز خنگ شده بودم آخھ اون از کجا بفھمھ آرشاویر ک
:لعنت بھ من این چھ حرفی بود زدم ، با صدای عصبی گفت

_ ؟!چی زر زدی 

:با شنیدن این حرفش اخمام و تو ھم کشیدم و گفتم

درست صحبت کن_

بھ سمتم اومد و با خشم بھ چشمھام خیره شد

_ نارش دیروز نیما امروز آرشاویر یھ پا ھرزه شدی برای خودت آره کھ آرشاویر بیقراری میکرد ھان مجبور شدی ک
؟!باشی آرومش کنی فکر کردی چون طالقت دادم ھر گھی خواستی میتونی بخوره آره 

با شنیدن این حرفش عصبی بھش خیره شدم

بسھ_

:وقتی ساکت شد من ھم متقابال خیره بھ چشمھای برزخیش شدم و گفتم

من و تو خیلی وقتھ طالق گرفتیم پس کار ھایی کھ من انجام میدم_

# 65_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با شنیدن این حرف من با چشمھای برزخیش بھم خیره شد

_ ا حتی طالقت دادم درست اما حق نداری جز من با ھیچکس باشی فھمیدی حق نداری بھ ھیچ مردی جز من نگاه کنی ی
.فکر کنی تو تا آخر عمرت محکومی من رو دوست داشتھ باشی

_ رم ازدواج خیلی خودخواھی فکر کردی من ھمیشھ مجرد باقی میمونم و بھ این فکر میکنم تو من و طالق دادی با خواھ
کردی نھ اینطور نیست منم زندگی دارم احساس دارم و با مردی کھ دوستش داشتھ باشم ازدواج میکنم
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با شنیدن این حرف من بھ چشمھام خیره شد

ببینم مردی نزدیکت شده زنده اش نمیزارم_

_ حاال ھم دستت رو بردار میخوام رد بشم! تو ھیچ غلطی نمیتونی بکنی

ھمچنان ساکت بھم خیره شده بود کھ بی ھوا در اتاق باز شد و صدای ماه چھره تو چی داشت میگفت تو ...

نوز من رو با دیدن من و اھورا تو اون وضعیت ساکت شد و با بھت بھمون خیره شده بود اصال وضعیت درستی نداشتیم ھ
ندیده بود

:بالخره صدای متعجب و بھت زده اش بلند شد

_ ؟!چخبره اینجا 

:آراز کنار رفت حاال ماه چھره من رو دید کم کم اخماش تو ھم رفت و با عصبانیت فریاد کشید

_ ؟!ھرزه اومدی اینجا چیکار کنی ھان 

م یا خونسرد بھش خیره شدم اصال اھمیتی نداشت چی داشت میگفت من با حرف اون ھرزه نمیشدم کھ بخوام عصبی بش
:حرص و جوش بخورم صدای محکم و سرد آراز بلند شد

صدات و بیار پایین اینجا شرکت_

ماه چھره ساکت شد تند تند داشت نفس عمیق میکشید میخواست کنترل کنھ خودش رو اما نمیتونست

_ ؟!این دختره اینجا چیکار میکنھ 

:آراز بیتفاوت بھش خیره شد و گفت

منشی جدید منھ_

:ماه چھره با صدای جیغ مانند داد زد

چی_ !!!!!!

صدات و بیار پایین ماه چھره دفعھ بعدی بھت ھشدار نمیدم میدونی باھات چیکار میکنم_

ماه چھره ساکت شد اما نمیتونست خودش رو کنترل کنھ خیلی عصبی شده بود مخصوصا با دیدن من

_ ؟!با من کاری ندارید 

نھ میتونی بری_

:خواستم برم بیرون کھ ماه چھره بازوم رو گرفت و گفت

_ 66_پارت#؟!کجا 

# ھوسباز_خان زاده
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با شنیدن این حرفش یھ تای ابروم رو باال انداختم

ببخشید_

_ ؟!تو اخراجی ھمین االن وسایلت رو جمع کن و گورت رو از اینجا گم کن فھمیدی 

:قبل از اینکھ من جوابی بھش بدم صدای عصبی آراز بلند شد

تو برو سر کارت زود باش_

یدن ماه چھره از اتاق خارج شدم و دیگھ نفھمیدم آراز چی داشت بھ ماه چھره میگفت خیلی احساس بدی بھم دست داد با د
تموم مدت داخل اتاق نشستھ بودم و اصال ھیچ تمرکزی نداشتم میدونستم ماه چھره حاال کھ من و اینجا دیده دست از سرم 
برنمیداره

:با باز شدن در اتاق سرم و بلند کردم ماه چھر بود  بھش خیره شدم کھ بھ سمتم اومد و گفت

خیلی برات گرون تموم میشھ نمیزارم یھ آب خوش از گلوت پایین بره اومدی شوھر من رو ھوایی کنی نھ_

_ قیھ ھستی؟ نترس من کاری با پس مونده ی بقیھ ندارم درست برعکس تو کھ عاشق پس مونده ھای ب!از چی میترسی من 

:با شنیدن این حرف من با خشم غرید

اگھ من ماه چھره ھستم کاری میکنم مثل سگ بھ التماس کردن بیفتی این حرف من و یادت نره_

خیلی خونسرد از روی میز بلند شدم بھش خیره شدم

.بھتره بری اول خودت رو پیش یھ روانشناس مداوا کنی بعد بشینی این کسشعرات رو تالوت کنی_

ببین دختره ی عوضی_ ....

_ ؟!تو ھنوز نرفتی آره 

با شنیدن صدای آراز ماه چھره ساکت شد لبخند مصنوعی زد

داشتم میرفتم خدافظ عشقم_

:و بعدش بھ سمت آراز رفت بوسھ ای روی گونھ اش کاشت و رفت بھ آراز خیره شدم و گفتم

#!زیادی عوض شده الشی شده_ 67_پارت

# ھوسباز_خان زاده

م چرا آراز فقط نگاه عمیقی بھ صورت  من انداخت و سکوت جواب من بود اون ھیچ حرفی برای گفتن نداشت میدونست
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.سکوت شده جواب من چون واقعیت رو داشتم میگفتم

_ ای داره برای  میشھ من از این شرکت برم حاال ھم کھ ماه چھره من رو دیده محال بزاره اینجا کار کنم بی شک یھ نقشھ
بیرون انداختن من از شرکت پس بھتر نیست ...

:صدای سرد و خشک آراز بلند شد

بھتره ساکت باشی ھیچکدوم از اینا بھ تو مربوط نیست_

ری با شنیدن این حرفش ساکت شدم و فقط با حرص بھش خیره شده بودم آراز مثل ھمیشھ زورگو بود و من ھیچ کا
!نمیتونستم انجام بدم

.ساعت کاری تموم شد میتونی بری_

.و بعد تموم شدن حرفش خودش ھم از اتاق رفت بیرون فقط با حرص بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم

* * * * 

ارستان آرشاویر خیلی بیقرار شده بود ترسیده بودم تاکسی خبر کردم و بلند شدم باید ھر چھ زودتر امشب بھ بیم
ونستم باید میرسوندمش وگرنھ بچھ ام از شدت بیقراری ھالک میشد حتی بدنش ھم داغ شده بود ، گریھ بند نمیومد نمید

چیکار کنم

آقای دکتر_

:با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت و گفت

بلھ_

با گریھ نالیدم

بچھ ام خیلی تب داره از صبح داره بیقراری میکنھ بھ دادم برسید_

شت سرم اومددکتر بھ سمتم اومد آرشاویر رو ازم گرفت و بھ سمت اتاقش برد من ھم خواستم دنبالش برم کھ صدایی از پ :

پریزاد_

ھ سمتم با شنیدن صدای آشنای آراز حس کردم روح از تنم خارج شد وحشت زده بھ سمتش برگشتم و بھش خیره شدم کھ ب
:اومد و با صدای گرفتھ ای گفت

_ ؟!تو اینجا چیکار میکنی 

:با شنیدن این حرفش فھمیدم آرشاویر رو ندیده با صدای خش دار شده از گریھ گفتم

!پسر دوستم رو آوردم مریض شده_

# 68_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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:قبل از اینکھ بخواد چیزی بگھ صدای ماه چھره اومد

عزیزم آرسام تب کرده دکتر میگھ امشب باید_ ...

:با دیدن من حرف تو دھنش ماسید چشمھاش برق زد و با خشم بھم خیره شد و گفت

_ ؟!تو اینجا چیکار میکنی نکنھ داری ما رو تعقیب میکنی 

انقدر حالم بد بود کھ دوست داشتم تموم دق و دلی این چند سال رو سرش دربیارم اما از اونجایی کھ نگران پسرم بودم ھیچ 
:اھمیتی بھ حرف ھاش ندادم با عجلھ بھ سمت اتاق رفتم تقھ ای زدم کھ صدای دکتر بلند شد

بیا داخل_

در اتاق رو باز کردم و داخل شدم دکتر داشت پسرم رو معاینھ میکرد با چشمھای پر از اشک بھش خیره شدم

_ ؟!بچھ ام چی میشھ آقای دکتر حالش خوب میشھ 

:با شنیدن این حرف من بھم خیره شد لبخند مھربونی زد و گفت

_ ھیھ کنید نگران نباش عزیزم حال پسرت کامال خوبھ فقط یخورده تب کرده کھ یھ سری قرص و دارو براش نوشتم برید ت
و ھمین شکلی کھ میگم روزانھ بھش بدید اگھ باز ھم حالش خوب نشد دوباره اون و بیارید ھمینجا

.با شنیدن این حرفش سری بھ نشونھ ی تائید تکون دادم

گھ مشکلی پیش تقریبا نزدیکای صبح بود کھ بھ خونھ رسیدم مجبور شدم پسرم رو تا صبح داخل بیمارستان بستری کنم تا ا
.اومد دکتر باشھ اما خداروشکر تبش پایین اومد

ز این اتفاق دیشب شب افتضاحی بود از طرفی میترسیدم آراز ھر لحظھ بیاد و بچھ ام رو ببینھ اما خداروشکر ھیچکدوم ا
.ھا نیفتاد

* * * * * 

ارم نشستبا باز شدن در خونھ نگاھم بھ مامان افتاد نمیدونم چی تو صورتم دید کھ با نگرانی بھ سمتم اومد و کن

_ ؟!پریزاد حالت خوبھ چرا چشمھات قرمز شده انگار حالت اصال خوب نیست 

:با شنیدن این حرفش با چشمھای قرمز شده ام بھش خیره شدم و گفتم

آرشاویر دیشب حالش بد بود تا صبح بیمارستان بودیم_

:با شنیدن این حرف محکم کوبید تو صورتش چشمھاش گرد شد با صدای گرفتھ ای گفت

_ ؟!االن حالش چطوره 

با شنیدن این حرفش بھش خیره شدم

بھتره شده اما باید مراقبش باشم میترسم اتفاقی براش بیفتھ_
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چرا بھم خبر ندادی میومدم پیشت شاید من_ ....

نھ مامان کاری از دست شما برنمیومد_

باھام نبود و  مامان بلند شد بھ سمت اتاق آرشاویر رفت من ھم ھمونجا تکیھ کرده بودم چقدر بیکسی بد بود دیشب ھیچکس
!من تنھا کسی کھ دلم میخواست باھام باشھ آراز بود

اما اون کنار ھمسر و بچھ ی خودش بود من و بچھ ام براش اھمیتی نداشتیم اگھ میفھمید از من صاحب یھ پسر شده چیکار 
میکرد ، پوزخندی روی لبھام نشست

کنار ماه  ھیچ کاری انجام نمیداد این و مطمئن بودم چون اون اصال عاشق من نبود ، اون االن خودش یھ زندگی داشت
#!چھره و پسرش چھ اسم قشنگی داشت پسرش آرسام 72_پارت

# ھوسباز_خان زاده

جیب داشتم چند روز گذشتھ بود و محمد گاھی بھم سر میزد ھمھ چیز بھ  رویھ سابق برگشتھ بود منتھا یھ ترس خیلی ع
داشتم از محمد ھم میترسیدم آراز خبردار بشھ اما از کجا میخواست بفھمھ من با آشنایی کھ بھ آراز ھم وصل باشھ ارتباط ن

.مطمئن بودم چون میدونستم چشم دیدن اون خاندان رو نداره و انقدر مرد ھست کھ چیزی بروز نمیده

:با دیدن محمد داخل دانشگاه ابرویی باال انداختم و گفتم

_ ؟!تو مگھ اینجا درس میخونی 

نیشخندی کنج لبھاش نشست

نھ درس میدم_

با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد

_ ؟!استاد دانشگاه ھستی 

یھ مدت بھ جای دوستم تدریس میکنم تا موقع برگشتش_

وای باورم نمیشھ محمد خیلی عالیھ تو_ ....

با دیدن نگاھش ساکت شدم خیلی خاص داشت بھم نگاه میکرد یھ جوری کھ معذب میشدم

ببخشید_

:قبل از اینکھ محمد بخواد چیزی بگھ صدای بم و مردونھ آراز اومد

محمد_

:محمد بھ سمتش برگشت و باھاش  دست داد و گفت

_ شگاه مشغول تدریس سالم آراز خان شما کجا اینجا کجا فکر کنم خان جدید شما ھستید االن باید جای دیگھ ای باشید نھ دان
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!اون ھم با حقوق ناچیز

:لب گزیدم سرم و پایین انداختم محمد رسما داشت بھش تیکھ مینداخت صدای خونسرد آراز بلند شد

_ ت کھ سر نمیزنی من فعال یھ مدت ھستم تو اینجا چیکار میکنی شنیدم یھ کسب و کار خیلی خوب راه انداختی بھ خانواده ا
عروس خواھرت بود

صدای خشن محمد بلند شد

من با اون خاندان ھیچ نسبتی ندارم_

ش از حد بلند ترسیده سر بلند کردم و نگاه بھ اطراف انداختم کھ ھمھ ھواسشون بھ این طرف جمع شده بود صدای محمد بی
شده بود ھول شده اسمش رو صدا زدم

محمد_

:محمد با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت نمیدونم چی صورتم دید کھ آروم شد و خش دار گفت

جان_

دایا با شنیدن این حرفش حس کردم صورتم از خجالت قرمز شد محمد چرا اینجوری داشت حرف میزد و نگاھم میکرد خ
امروز قصد جون من رو کرده بود انگار ، نگاھم بھ آراز افتاد کھ وحشتناک داشت بھم نگاه میکرد

:ترسیده گفتم

#!من باید برم کالسم دیر شد فعال_ 73_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بالخره کالس تموم شد نفس راحتی کشیدم با لرزیدن گوشیم برداشتم یھ پیامک از شماره ناشناس بود

!زود باش بیا اتاق من ھمین االن_

یم کوبیدم اه این داشتم بھ مخم فشار میاوردم کھ این کیھ اینو بھم گفتھ یھو با یاد آوری آراز دستم رو محکم روی پیشون
خوب خیلی واضح تو فرم استخدام شرکت شماره ی من ھم بود چقدر خنگ شده بودم بلند شدم ! شماره من و از کجا آورده

میز نشستھ بود  وسایلم رو برداشتم و بھ سمت اتاقش کھ داخل دانشگاه بود حرکت کردم تقھ ای زدم و در رو باز کردم روی
و سرش تو گوشیش بود

:تک سرفھ ای کردم و گفتم

_ ؟!استاد با من کاری داشتید 

:با شنیدن این حرف من سرش رو بلند کرد بھ چشمھام خیره شد و گفت

در رو ببند_
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جاش و بھ سمتم متعجب در رو بستم کھ بھم اشاره کرد برم جلو ، رفتم جلو تو چھار قدمی میز ایستادم کھ بلند شد از سر
:اومد روبروم ایستاد و با صدای ھمیشھ بمش گفت

_ ؟!اون مرتیکھ چرا میاد سمتت ھان 

:مثل خنگا بھش خیره شدم و متعجب گفتم

_ ؟!چی 

نفس عمیقی کشید

اون محمد پدر سگ چرا باھات الس میزنھ_

چشمھام گرد شد چرا داشت تھمت میزد عصبی بھش خیره شدم

_ اره چون چرا داری تھمت میزنی ھان  چھ الس زدنی ، درضمن اگھ من ھم بخوام باھاش الس بزنم ھیچ مشکلی وجود ند
؟!من نھ شوھری دارم ن دوست پسری نھ ننھ بابایی فھمیدی 

:پوزخندی کنج لبھاش نشست و با لحن بدی گفت

_ ؟!فکر کردی بیکس و کاری و ھر ھرزه بازی خواستی میتونی دربیاری آره 

_ ؟!درست حرف بزن تو حق نداری با من اینجوری صحبت کنی تو فکر کردی اصال چکاره من ھستی ھان 

_ جز من  مثل اینکھ یادت رفتھ من شوھرت ھستم درستھ طالقت دادم اما تو ھنوز ناموس منی حق نداری بھ ھیچ مردی
میزنی  فکر کنی چھ برسھ بخوای باھاش الس بزنی خوب گوشات و باز کن پریزاد بشنوم با کسی میپری یا باھاش تیک

ام و جدی اون وقت کھ تو با اون حرومزاده ای کھ باھاش میپری رو زنده زنده چال کنم اصال باھات شوخی ندارم حرف
.بگیر پریزاد

_ ؟!تو دیوونھ ای میفھمی 

نیشخندی زد

آره از دیوونھ ای مثل من بترس چون ھر کاری از دستم برمیاد_

:انقدر عصبی بودم از حرف ھاش خودخواھیاش کھ خیره بھ چشمھاش شدم و گفتم

ھر کاری دوست داشتھ باشم انجام میدم تو ھم ھیچ غلطی نمیتونی بکنی_ ....

# 74_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ودم خیلی نرم با قرار گرفتن لبھاش روی لبھام حرف تو دھنم ماسید با چشمھای گرد شده بھ چشمھای بستھ اش خیره شده ب
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مو آھستھ داشت لبھام رو میبوسید وقتی ازم جدا شد تازه بھ خودم اومدم مشتی روی سینھ اش کوبیدم و گفت :

_ ؟!چیکار کردی عوضی 

بوسیدمت_

ھش بگمچشمھام از این ھمھ وقاحت گرد شده بود دھنم چند بار باز و بستھ شد اما ساکت شدم نمیدونستم چی باید ب   

خیلی وقیحی_

:اومدم از کنارش رد بشم کھ دستم رو گرفت و با صدای خش داری گفت

کجا_

:بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم

_ ؟!قبرستون میای 

نھ ، اطراف محمد نبینمت_

ق با شنیدن این حرفش دستم رو از دستش کشیدم و عصبی از اتاقش خارج شدم استاد عوضی رئیس عوضی شوھر ساب
ھ من رو عوضی داشتم دیوونھ میشدم من چجوری باید باھاش سر میکردم انگار قصد نداشت دست از سر من برداره تو ک

!طالق دادی دیگھ فازت چیھ داری من رو محدود میکنی انگار کسی ندونھ فکر میکنھ اون شوھر منھ

پریزاد_

:با شنیدن صدای محمد ایستادم کالفھ بھش خیره شدم با دیدن صورت گرفتھ من ابرویی باال انداخت و گفت

_ ؟!حالت خوبھ 

نھ_

_ ؟!چیشده باز اون آراز بھت گیر داد 

:ھمھ ی حرف ھاش رو برای محمد تعریف کردم صورت محمد از شدت خشم قرمز شد و زیر لب غرید

عوضی_

عصبی نشو محمد اون آراز ھمیشھ ھمین شکلی بود خودخواه_

.زود باش حرکت کن بریم برسونمت خونھ ، بعدا بھ حساب این مرتیکھ میرسم_

دمھمراه محمد حرکت کردم و بدون اینکھ حرف ھایی کھ آراز بھم گفتھ بود رو جدی بگیرم سوار ماشین محمد ش

میخوام یھ برنامھ بریزم بھ زودی کاری میکنم از اون شرکت خالص بشی_

با شنیدن این حرفش چشمھام برق زد و با شادی بھش خیره شدم

واقعا_
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:سری بھ نشونھ ی تائید تکون داد و گفت

!آره واقعا_

# 75_پارت

# ھوسباز_خان زاده

داخل شرکت نشستھ بودم و سخت مشغول انجام دادن کارھایی بودم کھ بھم سپرده شده بود

پریزاد_

با شنیدن صدای آشنای محمد سرم رو بلند کردم با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم

_ ؟!محمد تو اینجا چیکار میکنی 

با آراز قرار داد بستم برای ھمون اومدم اینجا ، از کارت راضی ھستی اذیت کھ نمیشی_

:با شنیدن این حرفش لبخند تلخی روی لبھام نشست و با صدای گرفتھ ای گفتم

از اینجا موندن اذیت ھم بشم مگھ برای کسی اصال مھم ھست  آخھ اون آراز ھم_ ....

محمد_

دند با شنیدن صدای آراز حرف من نصفھ موند ، محمد بھ سمتش برگشت خیلی خشک و جدی با ھم مشغول احوالپرسی ش
آخھ این دوتا چجوری با ھم قرارداد داشتند درحالی کھ چشم دیدن ھم رو نداشتند

بھ سمتش  وقتی ساعت کاری شرکت تموم شد وسایلم رو برداشتھ بودم و داشتم میرفتم کھ صدای محمد از پشت سرم اومد
:برگشتم و گفتم

بلھ_

زود باش بیا سوار شو میرسونمت این وقت شب تنھایی میخوای کجا بری اونم ھمچین جایی_

با شنیدن این حرفش لبخند خستھ ای بھم زدم

مزاحم نمیشم_

:با شنیدن این حرف من اخماش رو توھم کشید و گفت

.چھ مزاحمتی زود باش بیا باال برسونمت نصف شب میخواد بره دنبال تاکسی انگار من بی غیرت ھستم_

لب گزیدم و خجالت زده بھش خیره شدم

این چھ حرفیھ_

ید چیکار بھ سمت ماشینش رفتم سنگینی نگاه آراز رو بھ خوبی حس میکردم میدونستم االن چقدر عصبی شده اما من با
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!میکردم  تنھا میرفتم اون ھم وقتی ھیچ ماشینی رد نمیشد

پریزاد_

:بھ سمتش برگشتم بھ نیم رخش کھ داشت رانندگی میکرد خیره شدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

بلھ_

_ ؟!از آراز میترسی 

با شنیدن این حرفش نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم

خیلی زیاد اما نھ مثل قبل چون باھاش ھیچ نسبتی ندارم_

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:

# 76_پارت

# ھوسباز_خان زاده

_ ؟!مگھ بھت نگفتھ بودم حق نداری بھ اون مرتیکھ نزدیک بشی ھان 

:با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم

_ ؟!ببخشید اما شما چھ نسبتی با من دارید کھ دارید من و سئوال جواب میکنید با چھ حقی 

گوه نزن تو اعصاب من پریزاد کاری نکن ھمینجا خودم و خودت رو آتیش بزنم جواب منو بده تا سگ نشدم یھ بالیی _
سرجفتمون نیاوردم

:خیلی عصبی بود و این از صورتش مشخص بود آب دھنم رو بھ سختی فرو بردم و با صدای خش داری گفتم

ببین آراز محمد_ ...

اینبار تقریبا فریاد کشید؛

اسم اون حرومزاده رو بھ دھنت نیار_

ساکت شدم و با ترس بھش خیره شدم رسما دیوونھ شده بود و داشت فریاد میکشید االن من باید چی بھش میگفتم آخھ  اصال 
تعادل روانی نداشت این مرد

ببین برو کنار یکی میبینھ بد میشھ_
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ھیچکس بدون اجازه من حق ورود نداره درضمن بھ کسی مربوط نیست_

کالفھ نفسم رو بیرون فرستادم و نالیدم

_ ؟!چی میخوای از جون من تو چرا دست از سرم برنمیداری 

:با شنیدن این حرف من یھ تای ابروش باال پرید و با صدای خشک و خش دار شده ای گفت

دوست ندارم ھیچ مردی نزدیکت باشی_

خیلی خودخواھی آراز_

_ ؟!ھر چی دوست داری فکر کن اما تو مال منی حق نداری جز من بھ ھیچ مرد دیگھ ای نزدیک بشی فھمیدی 

د آخھ دوست داشتم گردنش رو خورد کنم مرتیکھ ی عوضی االن حقش نبود یھ سیلی حوالھ اش کنم بھ خدا کھ حقش بو
!وقاحت تا کجا من رو طالق داده و حاال داشت سر من فریاد میکشید حق ندارم با ھیچکس باشم

میدونی خیلی پشیمون ھستم_

:وقتی نگاه گیج سئوالی من رو دید ادامھ داد

اینکھ چرا حاملھ ات نکردم_

با شنیدن این حرفش رنگ از صورتم پرید مات و مبھوت بھش خیره شده بودم

:خواست دوباره چیزی بگھ اما منصرف شد از من فاصلھ گرفت دستی داخل موھاش کشید و گفت

با غیرت من بازی نکن پریزاد این اصال برات خوب نیست_

بھ چشمھاش خیره شدم نفس عمیقی کشیدم

_ اه چھره رو عقد من باھات کاری ندارم آراز حتی برام مھم ھم نیستی تو خیلی وقتھ من رو از زندگیت انداختی بیرون و م
!کردی تو ھمون روز برای من مردی

:بغضم رو بھ سختی فرو بردم کھ صدای گرفتھ ی آراز بلند شد

_ کنی اما تو مال منی ھر چی بشھ تو باز مال منی حق نداری بھ ھیچ مردی جز من نگاه کنی چر برسھ بخوای فکر

# 77_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ش خیره شدم بھ ماه چھره خیره شده بودم کھ خیلی شیک داشت من رو تھدید میکرد اما اصال مگھ مھم بود حرف ھاش ، بھ
:و خیلی سرد گفتم

_ داریحرف ھات اصال برای من مھم نیست ماه چھره من نھ کاری با آراز دارم نھ با تو بھتره دست از سر من بر .
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خونسرد بھم خیره شد

_ رمیارم پشیمون میشی پریزاد تو نباید میومدی این شرکت پیش آراز مشغول بھ کار میشدی شک نکن یھ بالیی سرت د
ھیچوقت فراموش نکنی

:با شنیدن این حرفش نفسم رو پر صدا بیرون فرستادم و خیره بھش شدم و عصبی گفتم

ھر غلطی خواستی بکن االن زود باش از جلوی چشمھام گمشو حوصلھ شنیدن زر زر ھای مفت تو رو ندارم_

قتی رفت با شنیدن این حرف من برعکس اینکھ عصبی بشھ لبخندی زد کھ باعث شد بترسم اما بھ روی خودم نیاوردم ، و
ھ وگرنھ چرا روی صندلی نشستم نمیدونم چرا اما احساس خیلی بدی داشتم ھمش فکر میکردم قراره واقعا اتفاق بدی بیفت

.باید ھمچین حرفی بزنھ آخھ

* * * * *

ھ حرف بود چند روز گذشتھ بود ھیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود برای ھمین احساس میکردم شاید حرف ھای ماه چھره فقط ی
محمد شده بود  داخل خونھ نشستھ بودیم و ھمراه محمد داشتیم شام میخوردیم امروز دعوتش کرده بودم برای شام این روزا

:دوست من یکی کھ من رو درک میکرد و میفھمید با لبخند بھش خیره شده بودم کھ صدای خش دارش بلند شد

_ ؟!از آراز خبری نشد 

نھ فعال زیاد ھم شرکت نمیاد این روزا_

ین وقت سری تکون داد و دوباره مشغول خوردن شد کھ صدای در خونھ اومد متعجب بھ محمد خیره شدم یعنی کی بود ا
:شب و داشت اینجوری در میزد انگار قصد داشت در رو بشکونھ محمد نگاھی بھ من انداخت و گفت

تو بشین من االن میام_

با دیدن آراز و  بلند شد رفت در رو باز کنھ چند دقیقھ ای گذشت خبری از محمد نشد نگران بلند شدم از خونھ بیرون رفتم
ه ھم بود اینا محمد کھ داشتند دعوا میکردند و پدر بزرگ خودم و آراز کھ ایستاده بودند چشم ھام گرد شد حتی ماه چھر

اینجا چیکار میکرد بھ سمتشون رفتم و داد زدم

_ ؟!چخبره اینجا 

لی محکمی بھم آراز با شنیدن صدام از محمد جدا شد با چشمھای قرمز شده اش بھم خیره شد یھو بھ سمتم ھجوم آورد و سی
اد محمد زد کھ گوشھ ی لبم پاره شد و طعم شور خون رو داخل دھنم احساس کردم با بھت بھش خیره شدم کھ صدای فری

:بلند شد

داری چیکار میکنی عوضی_

# 78_پارت

# ھوسباز_خان زاده

آراز با خشم بھش خیره شد
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خفھ شو کثافط حرومزاده با این ھرزه بھ من خیانت کردید آره ، اون تولھ سگی کھ بھ اسم من براش شناسنامھ گرفتی و _
؟!حرومزاده ی این حروم لقمھ اس کجاست ھان 

ن حرفی میزد با شنیدن این حرفش احساس کردم قلبم ایستاد با چشمھای گشاد شده بھش خیره شدم باورم نمیشد داشت ھمچی
ده بود اون از وجود آرشاویر خبر داشت اما فکر میکرد اون پسر محمد و من بھش خیانت کردم اشک تو چشمھام جمع ش

احساس میکردم دنیا داره دور سرم میچرخھ

آراز دستش رو بھ نشونھ ی تھدید جلوم تکون داد

کاری باھات میکنم ھیچوقت فراموش نکنی ھرزه_

تو_ ...

خفھ شو نمیخوام صدای نحست رو بشنوم_

:محمد اومد جلوی من ایستاد و گفت

_ رزه رو کھ بسھ چیھ اومدی داری داد و بیداد میکنی مثل اینکھ یادت رفتھ بخاطر پول زنت رو طالق دادی رفتی اون ھ
؟!زیر رفیقت بود و داشت براش آه و نالھ میکرد رو عقد کردی ھان 

آراز عربده ای کشید کھ از ترس چنگی بھ بازوی محمد زدم

صدای پدر بزرگ بلند شد

بسھ محمد تو  حق نداری از اون دختره دفاع کنی اون باید سنگسار بشھ_

محمد پوزخندی روی لبھاش نشست

_ م پس ھمتون نھ بابا دیگھ چی ، پریزاد خیلی وقتھ از این مرتیکھ جدا شده االن ھم قراره یھ مدت دیگھ ازدواج کنی
دیدگورتون رو گم کنید تا زنگ نزدم پلیس ، اینجا اون روستای بی در ک پیکر نیست ھر کاری خواستید انجام ب .

آراز بھم خیره شد

_ ھ دیگھ ھم حق دوستت داشتم اما االن نھ ذره ای برام ارزش نداری تو خیانت کاری بمون برای ھمیشھ با ھمین حروم لقم
!نداری بیای شرکت من و جایی کھ من ھستم

:آراز گذاشت رفت کھ ماه چھره ھم دنبالش رفت ، پدر بزرگ خیلی جدی بھ محمد خیره شد و گفت

!یکھفتھ فرصت داری عقدش کنی وگرنھ برات گرون تموم میشھ پسر_

ومدم و بعدش ھم گذاشتن رفتن احساس سقوط میکردم چشمھام داشت بستھ میشد کھ احساس کردم داخل بغل گرمی فرود ا
!سیاھی مطلق
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:# 79_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دم ، سرم بااحساس درد سرم چشمھام رو باز کردم  داخل اتاقم بودم دستم رو روی سرم گذاشتم و روی تخت نیم خیز ش
اشتم فریاد بزنم داشت منفجر میشد خیلی احساس سنگینی میکردم من چرا اینجا بودم با یاد آوری اتفاقاتی کھ افتاد دوست د

تھ بود اسمش رو لب گزیدم االن قرار بود چھ اتفاقی بیفتھ بھ سختی بلند شدم  و از اتاق خارج شدم محمد داخل سالن نشس
:صدا زدم

محمد_

:با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت بھم خیره شد یھو بلند شد اخماش رو تو ھم کشید و گفت

چرا بیدار شدی فشارت خیلی پایین بود باید استراحت میکردی_

رف با چشمھای پر از اشک بھش خیره شدم مگھ خواب بھ چشمھای من میومد مخصوصا با وضعیتی کھ دیده بودم و ح
ھایی کھ شنیده بودم

ھمش تقصیر ماه چھره اس_

با شنیدن این حرف من بھم خیره شد نفس رو کالفھ بیرون فرستاد

_ یکنیماالن اصال مھم نیست تقصیر کیھ پریزاد تو حالت خوب نیست باید استراحت کنی فردا صبح درموردش صحبت م

اما_ ....

ھ وقتی روی بازوم رو گرفت و مجبورم کرد بھ سمت اتاق برم استراحت کنم انقدر بھم فشار روحی روانی وارد شده بود ک
.تخت دراز کشیدم چشمھام خیلی زود بستھ شد و تقریبا بیھوش شدم

* * * * * * 

محمد_

:با اخم بھم خیره شد و گفت

_ یکنی برای باید ازدواج کنیم میفھمی وگرنھ خیلی راحت سنگسارت میکنند فقط بخاطر آبروی خاندانشون اون وقت فکر م
؟!کسی مھمھ یا حتی برای آراز 

تش داشتم بغض کردم میدونستم حق با محمد اما اصال دوست نداشتم باھاش ازدواج کنم من عاشق آراز بودم ھنوزم دوس
چجوری میتونستم با کسی غیر از اون ازدواج کنم

من نمیتونم_

پریزاد_
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:انقدر محکم اسمم رو صدا زد کھ با ترس و بغض مظلوم بھش خیره شدم  و گفتم

من فقط_ ...

#!ساکت شدم من کھ ھیچ حرفی برای گفتن نداشتم پس چرا داشتم اراجیف میگفتم 80_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:محمد دستام رو داخل دستش گرفت و خیلی جدی گفت

_ لحظھ ھم صبر  ببین من مجبورت نمیکنم باھام ازدواج کنی اما اونا اگھ حتی بفھمند آرشاویر پسر آراز شک نکن حتی یھ
آراز تو و  نمیکنند و اون رو ازت میگرند تو رو ھم بھت لطف کنند پرتت میکنند بیرون ، یا اگھ ھم بھشون نگی بچھ ی

!اون بچھ بیگناه رو سنگسار میکنند تو کھ خیلی خوب از رسم و رسومات اون روستا خبر داری

بی بود مطمئن با شنیدن این حرفش آھی کشیدم حق با اون بود من چاره ای نداشتم جز ازدواج با محمد ، محمد ھم پسر خو
:بودم قصد و نیت بدی نداره فقط میخواد بھ من کمک کنھ با صدای گرفتھ ای گفتم

باشھ_

پریزاد_

:با شنیدن این حرفش بھش خیره شدم و گفتم

بلھ_

_ ؟!تو بھ من اعتماد نداری 

بھت اعتماد دارم اما من_ ....

م چی از ساکت شدم من دوست نداشتم باھاش ازدواج کنم من ناراحت بودم خیلی زیاد من ھنوز عاشق آراز بود نمیدون
:چشمھام خوند کھ لبخندی زد و گفت

_ اھام اون مرتیکھ اصال ارزش نداره بخوای بخاطر ناراحت باشی میدونم چرا اینجوری داری میگی و دوست نداری ب
!ازدواج کنی اما یادت نره این ازدواج صوریھ فقط برای مدت زمان کوتاه

!با شنیدن این حرفش سر تکون دادم اما خدا میدونست تو دلم چخبر بود

* * * * *

!حاال زن عقدی محمد شده بودم ، نیلوفر بابا مامان نیما شاھد عقد من و محمد بودند

:صدای مامان بلند شد

خوشبخت بشی دخترم انشاهللا ھمیشھ خندون باشی کنار محمد_

مد بشم ، با شنیدن این حرفش احساس غمگین داشتم من خیلی افسرده شده بودم مخصوصا حاال مجبور شده بودم ھمسر مح
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!کاش آراز اینجوری باھام برخورد نمیکردی میدونستم ھمھ ی اینا بخاطر اون ماه چھره ی عوضی

تاق من و وسایل خودم و آرشاویر رو جمع کرده بودم برای ھمیشھ بھ عمارت محمد رفتھ بودیم شب شده بود قرار بود ا
سوس داشت کھ محمد مشترک باشھ تا خدمتکار ھا چیزی از رابطھ ما دوتا نفھمند اینطور کھ معلوم بود خونھ محمد ھم جا

!بھ روستا خبر میبرد

:با دیدن صورت کبود شده ی محمد نگران بھ سمتش رفتم و گفتم

_ ؟!محمد صورتت چیشده حالت خوبھ 

با شنیدن این حرف من عصبی بھم چشم دوخت

گمشو کنار االن نگران منی یا اون مرتیکھ ی دو ھزاری_

!با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد و ناباور اسمش رو صدا زدم چرا انقدر عصبی بود اون ھم از من

# 81_پارت

# ھوسباز_خان زاده

_ ؟!چیشده محمد از چی داری حرف میزنی 

:با شنیدن این حرف من پوزخندی روی لبھاش نشست و عصبی گفت

_ ن حرف واقعا میخوای بدونی چیشده با اون کثافط حرومزاده دعوا افتادم نشستھ جلوی من از ھیکل زن من ناموس م
!!میزنھ انقدر زدمش تا خون باال بیاره مرتیکھ بیناموس کثافط

قی کشیدم با چشمھای گشاد شده بھش خیره شدم باورم نمیشد داشت از کی صحبت میکرد یعنی منظورش آراز بود نفس عمی
:و گفتم

با آراز دعوا_ ....

خفھ شو اسم اون حرومزاده رو بھ دھنت نیار_

وی کرده با شنیدن این حرفش ساکت شدم و ترسیده بھش خیره شدم خیلی عصبی شده بود بیش از حد انگار آراز زیاده ر
ھ مرد بود محمد حق داشت عصبی بشھ من زن اون بودم ھر چند صوری اما االن ناموس اون بھ حساب میومدم و اون ی

!باغیرت بود نھ سیب زمینی

بھ سمتش رفتم باید آرومش میکردم

محمد بھ من نگاه کن_

:با شنیدن این حرف من با چشمھای قرمز شده اش بھم خیره شد کھ با صدای گرفتھ ای گفتم

اون قصد داره تو رو عصبی کنھ میخواد تحریکت کنھ_
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گوه خورده عوضی ننھ اش رو بھ عزاش میشونم فکر کرده من مثل خود بی غیرتش ھستم_

یزی بود کھ محمد بیش از حد عصبی بود بی ھوا محکم بغلش کردم کھ ساکت شد خودم ھم متعجب شده بودم اما این تنھا چ
بھ ذھنم میرسید بعد از گذشت چند دقیقھ ازش جدا شدم و در حالی کھ از شدت خجالت صورتم قرمز شده بود سرم رو پایین 
:انداختم و با صدای گرفتھ ای گفتم

ببخشید_

دستش رو زیر چونم گذاشت و مجبورم کرد بھش خیره بشم خیلی گرم داشت بھم نگاه میکرد

!میدونی چیھ پریزاد ھمیشھ خاص بودی_

ھ یھو با شنیدن این حرفش گیج بھش خیره شدم منظورش از ھمیشھ چی بود داشتم بھ حرفی کھ زده بود فکر میکردم ک
!پیشونیم داغ شد

ه شده سرم رو بلند کردم با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم کھ اون گذاشت رفت مات و مبھوت بھ مسیر رفتنش خیر
احساس میکردم گونھ ھام گل انداختن! بودم .

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:

# 82_پارت

# ھوسباز_خان زاده

_ ؟!کجا داری میری 

:با شنیدن این حرفش متعجب بھش خیره شدم و گفتم

_ جا قرار دارم  آرشاویر رو اول میبرم پیش مامان تا مواظبش باشھ بعدش ھم میرم دانشگاه  بعد تموم شدن کالسا ھم چند
.برای مصاحبھ کاری

:اخماش رو توھم کشید بھم خیره شد و گفت

_ دن یا آرشاویر فاطمھ خانوم ھست میتونی بزاریش پیش اون کامال قابل اعتماد و کلی محافظ ھست کسی حق نزدیک ش
؟!نیاز داری  آسیب رسوندن بھش رو نداره ، دانشگاه میری اما بعد تموم شدنش ھمراه من میای خونھ کی گفتھ تو بھ کار

با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد

_ ؟!نھ  محمد من باید کار کنم بالخره من و تو طالق میگیریم من باید پشتوانھ ای برای زندگیم داشتھ باشم یا

:با شنیدن این حرف من چشمھاش برق زد و با صدای عصبی گفت

مثل اینکھ خیلی عجلھ داری برای طالق_

_ ؟!محمد حالت خوبھ چرا بیخود عصبی میشی آخھ مگھ من چی بھت گفتم 
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:با شنیدن این حرف من چشمھاش رو باز و بستھ کرد ، آرشاویر رو ازم گرفت و خیلی جدی گفت

_ ان نباش بعد تا موقعی کھ زن من ھستی لزومی نمیبینم دنبال کار باشی ھر چیزی الزم داشتھ برات فراھم میکنم ، نگر
طالق یھ کار خوب برات پیدا میکنم

ما مگھ بعد تموم شدن حرفش گذاشت رفت با دھن باز بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم انگار خیلی بھش برخورده بود ا
یده و جدا تقصیر من بود آخھ  من دوست داشتم روی پای خودم وایستم میدونستم بالخره یھ روز محمد ھم من رو طالق م

وم نبود چش میشیم نمیخواستم اون روز باز من و پسرم آواره بشیم باید یھ روز تو فرصت مناسب باھاش حرف میزدم معل
.شده بود داشت اینجوری رفتار میکرد و عین سگ پاچھ میگرفت

رم بھ سمت تموم مدت آراز خیلی جدی داشت درس میداد سعی میکردم تموم توجھم بھ درس باشھ و غیر از اون اصال افکا
صدای سرد  وقتی کالس تموم شد ھمھ داشتند میرفتند بیرون وسایلم رو برداشتم و خواستم برم کھ! دیگھ ای منحرف نشھ

:آراز بلند شد

!شما تشریف داشتھ باشید_

وزخند بھ من ایستادم وقتی کالس خالی شد آراز در کالس رو بست و بھ سمتم اومد روبروم ایستاد در حالی کھ داشت با پ
:نگاه میکرد با صدای یخ زده اش گفت

_ تھ ، اگھ میخوام برای ھمیشھ از این دانشگاه و زندگی من بری بیرون دوست ندارم دیگھ حتی اتفاقی چشمم بھت بیف
لولھ خالصت دوست داری خودت و بچھ ات سالم باشید از من فاصلھ بگیرید دیگھ بھ ھیچ عنوان بھت رحم نمیکنم با یھ گ

.میکنم

با شنیدن این حرفش احساس کردم رنگ از صورتم پرید

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:

# 83_پارت

# ھوسباز_خان زاده

و بھ میز با بیرون رفتنش از کالس احساس کردم حس از پاھام رفت کم مونده بود ھمونجا وسط کالس بیفتم کھ دستم ر
:گرفتم و نشستم کھ در کالس باز شد و صدای محمد پیچید

پریزاد_

:با شنیدن صداش سرم و بلند کردم بھش خیره شدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

اون_ ...

:اخماش رو تو ھم کشید اومد پایین پاھام نشست و خیره بھ چشمھای ترسیده من شد و گفت

_ ؟!اون کثافط چی بھت گفت رنگ بھ صورت نداری ھان 

ھ من لب گزیدم قطره اشکی روی گونم چکید فکر نمیکردم آراز انقدر بی رحم و سنگدل باشھ و ھمچین حرف ھایی ب
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:بزنھ ، نفس عمیقی کشیدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

من و تھدید کرد_

:با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت و متعجب بھم خیره شد و گفت

_ ؟!چی 

غیض  تموم حرف ھایی کھ بھم زده بود رو براش تعریف کردم با تموم شدن حرف ھای من اخماش رو توھم کشید و با
:گفت

_  مرتیکھ ی پدرسگ بھش گفتھ بودم حق نداری بھ زن من نزدیک بشی و باھاش صحبت کنی اما اون حرومزاده بھ
خودش جرئت داده و میاد زن من رو میترسونھ

:بلند شد و عصبی تر از قبل ادامھ داد

زنده اش نمیزارم جرش میدم عوضی_ ....

وسط حرفش پریدم

محمد_

:با شنیدن صدام ساکت شد بھم خیره شد و سرد گفت

بلھ_

_ ی بھترهکاریش نداشتھ باش من از این دانشگاه انتقالی میگیرم دوست ندارم دیگھ جایی کھ اون ھست باشم اینجور

اما_ ...

!محمد لطفا_

باشھ_

م نبودکمکم کرد بلند بشم و ھمراھش از دانشگاه رفتیم بیرون نگاه متعجب بقیھ ی دانشجو ھا رو میدیدم اما مھ .

ن صدای دادی سوار ماشین شدیم و بھ سمت خونھ رفتیم ، داخل عمارت کھ شدم بھ سمت اتاق پسرم پرواز کردم کھ با شنید
سالھ ی ساکت شدم و با چشمھای گرد شده بھ صحنھ ی روبروم خیره شده بودم یھ دختر خدمتکار جوون داشت بچھ ی دو

ممن رو میزد احساس کردم سرم سوت کشید بھ سمتش رفتم آرشاویر در حال گریھ رو ازش گرفتم و عصبی داد زد :

داشتی چھ غلطی میکردی کثافط_

:خونسرد بھم خیره شد و گفت

داشتم آرومش میکردم چرا انقدر عصبی شدید_

خفھ شو پتیاره داشتی پسرم  رو بااین سن کم کتک میزدی آره آشغال تو فکر کردی کی ھستی_ ...

_ ؟!چخبره اینجا 
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:با شنیدن صدای محمد بھ سمتش برگشتم و در حالی کھ آرشاویر رو کھ داشت گریھ میکرد آروم میکردم گفتم

این خدمتکار داشت پسرم رو کتک میزد این_ ....

# 84_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:محمد نگاه وحشتناکش رو حوالھ اون خدمتکار کرد و خطاب بھ من گفت

پریزاد برو اتاقمون آرشاویر رو آروم کن_

باشھ_

ھ ترسیده بود میدونستم محمد اینکارش رو بی جواب نمیذاره برای ھمین بھ سمت اتاق مشترکم با محمد رفتم تا پسرم رو ک
مشغول آروم  آروم کنم چجوری میتونست پسر دوسالھ ی من رو بترسونھ آدم چقدر میتونست کثیف باشھ ، داخل اتاق شدم و

م ، نوازشش کردم کردن آرشاویر شدم تقریبا دوساعت طول کشید تا آروم شد انقدر ترسیده بود کھ بھ ھق ھق افتاده بود پسر
د افتاد کھ بھ باھاش حرف زدم تا آروم شد و خوابید کنارش نشستم نمیدونم چقدر گذشت کھ در اتاق باز شد نگاھم بھ محم

:سمتم اومد و در حالی کھ داشت بھ آرشاویر نگاه میکرد گفت

_ ؟!خوابید 

:با بغض جوابش رو دادم

آره_

پریزاد_

:بھش خیره شدم کھ کالفھ بھم نگاه کرد و گفت

معذرت میخوام نباید میذاشتم آرشاویر پیش این کثافط باشھ این خونھ پر از جاسوس و من نباید_ ...

:وسط حرفش پریدم و گفتم

_ اتفاقی میفتاد  با پسر من چھ دشمنی داشت اون ھنوز بچھ است تو روحیھ اش تاثیر میزاره تازه دوسالھ اش شده اگھ براش
چی من بدون پسرم نمیتونم زندگی کنم من ...

پریزاد_

:دستم رو تو دستش گرفت و در حالی کھ داشت نوازشش میکرد گفت

_ وده تاماه چھره میدونھ آرشاویر پسر تو اون دختره از طرف ماه چھره اومده بود قصدش آزار و اذیت ارشاویر ب ....

پسر من رو  با وحشت بھش خیره شده بودم باورم نمیشد ماه چھره فھمیده بود و تا این حد پست شده بود کھ قصد داشتھ
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یخواستھ پسر من بکشھ اون تا این حد پست شده بود و من این رو نمیدونستم خدایا چجوری باید باور میکردم خواھر خودم م
!رو بکشھ

بگو دروغ محمد_

:محمد بلند شد ایستاد و بدون اینکھ بھ چشمھام نگاه کنھ گفت

_ من  دوست ندارم بخاطر دشمنی ماه چھره آسیبی بھ آرشاویر برسھ تا موقعی کھ ھمسر من ھستی آرشاویر ھم پسر
.محسوب میشھ ، یھ مدت از اینجا میریم جایی کھ ھیچکس نفھمھ باید آرشاویر در امنیت باشھ

واست بعد تموم شدن حرفش از اتاق رفت بیرون با چشمھای خیس شده از اشک بھ پسرم خیره شدم اون زن چجوری میخ
!بھ پسر من آسیب برسونھ

# 85_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ورتم خیره شد با ترس بھ محمد خیره شده بودم مست شده بود و داشت تلو تلو خوران بھ سمتم میومد وقتی بھم رسید بھ ص
:یھو قھقھ ی مستانھ ای زد و با لحن خماری گفت

_ ؟!از من میترسی 

:با صدای لرزون شده از ترس گفتم

نھ_

:کشیده گفت

_ ی و اون دیگھ میدونم میترسییی امشب قراره کلی با ھم خوش بگذرونیم اون کثافط باید بفھمھ تو زن من شدی مال من شد
ھیچ حقی نسبت بھ تو نداره

:با شنیدن این حرفش متعجب بھش خیره شدم اون داشت از چی حرف میزد ابرویی باال انداختم و گفتم

_ ؟!از چی داری صحبت میکنی 

:با شنیدن این حرف من نفس عمیقی کشید و گفت

_ ھ پس اون آراز کثافط میگفت تو عاشقش ھستی بدون اون نمیتونی طاقت بیاری داشت بھم میگفت من بی عرضھ ام ک
مونده ی اون ....

ساکت شد چشمھاش وحشتناک قرمز شده بود انگار یاد آوری اون حرف ھا خیلی براش سخت بود دستاش رو مشت کرد ، 
ودم دفاع کنم میدونستم محمد االن ناجور مست شده و ممکنھ ھر کاری از دستش بربیاد من ھم کھ نمیتونستم تنھایی از خ

بالخره زور یھ آدم مست خیلی زیاد بود
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محمد_

:کشیده گفت

جووووون_

لبخندی بھش زدم و سعی کردم صدام ھیچ لرزشی نداشتھ باشھ

_ ؟!بیا اول بگیر بخواب اینجا منم میرم لباس خوابی کھ دوست داری رو برات میپوشم میام باشھ 

:با شنیدن این حرف من چشمھاش برق زد و با شادی گفت

!باشھ_

# 86_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ز آدم از اتاق خارج شدم و در رو روی محمد قفل کردم اون امشب مست کرده بود و اصال حالت روحی خوبی نداشت ا
.مست ھم ھر کاری برمیومد بھتر بود فعال امشب تنھا تو این اتاق میخوابید تا صبح وقتی حالش بھتر میشد

د کھ چشمھام بھ سمت اتاق پسرم آرشاویر حرکت کردم و روی تختی کھ داخل اتاقش بود دراز کشیدم و خوابیدم طولی نکشی
گرم شد و خوابم برد

پریزاد_

اه میکرد با با شنیدن صدایی کنار گوشم چشمھام رو باز کردم با دیدن محمد گیج بھش خیره شدم کھ داشت بااخم بھم نگ
:صدای بمی گفت

_ ؟!چرا اینجا خوابیدی 

بھش خیره  با شنیدن این حرفش کمی بھ مخم فشار آوردم کھ با یاد آوری دیشب احساس کردم صورتم داغ شد ، گر گرفتھ
:شدم و با صدای آرومی گفتم

!دیشب مست بودی_

:با شنیدن این حرف من ساکت بھم خیره شد بعد از مکث چند ثانیھ ای گفت

_ ؟!اتفاقی بینمون افتاد 

:با شنیدن این حرفش خجالت زده روی تخت نشستم و بدون اینکھ بھش نگاه کنم گفتم

نھ_

_ ام حالت من دیشب عصبی بودم زیاده روی کردم میدونم اگھ کاری انجام دادم کھ باعث شده ناراحت بشی معذرت میخو
عادی نداشتم چیزی ھم یادم نمیاد
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:با شنیدن این حرفش سرم و بلند کردم بھش خیره شدم و گفتم

_ ؟!تو دیشب آراز رو دیدی 

با شنیدن این حرف من دستاش مشت شد و بھ وضوح چشمھاش برق بدی زد

آره_

:نفس عمیقی کشیدم بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم

_ ؟!برای ھمین انقدر عصبی شدی کھ اون ھمھ مشروب خوردی و باعث شده بود مست بشی 

عصبی چنگی توموھاش زد

حرف ھایی کھ زد باعث شد من_ ....

_ ایی ھم کھ آراز دیگھ ذره ای برام مھم نیست اون از چشم من افتاد مخصوصا با کار ھایی کھ انجام داد ، با حرف ھ
دیشب تو بھم گفتی برای ھمیشھ از چشمم افتاد

:با شنیدن این حرف من عمیق بھم خیره شد و گفت

_ سیاب بیفتھ وسایلت رو جمع کن امروز از اینجا میریم برای یھ مدت دانشگاھت رو مرخصی گرفتم تا موقعی کھ آبا از آ
.امروز ھم با خانواده ات خداحافظی کن

:بعد تموم شدن حرفش خواست بره کھ اسمش رو صدا زدم

محمد_

جان_

_ 87_پارت#بابت تموم کار ھایی کھ برام انجام دادی ممنونم

# ھوسباز_خان زاده

ن انجام داده با خانواده ام ھمشون خداحافظی کردم اونا واقعا خانواده ی واقعی من محسوب میشدند کار ھایی کھ برای م
مھ رو از قلبم بودند ھیچکس انجام نداده بود لبخند تلخی روی لبھام نشستھ بود داشتیم میرفتیم جایی کھ ھیچکس نباشھ ھ

انداختھ بودم بیرون مخصوصا آراز رو اون ھم برای ھمیشھ نفس عمیقی کشیدم

پریزاد_

:با شنیدن صدای محمد بھ سمتش برگشتم و گفتم

جان_

105



_ ؟!ناراحتی 

نھ_

:محمد جوری بھم خیره شد کھ اصال حرفم رو باور نداره لبخند تلخی روی لبھام نشست و گفتم

_ فتاد  از وقتی میدونی محمد خیلی سختھ برام این شکلی رفتن تو این چند سالی کھ گذشت خیلی اتفاق ھای بدی برای من ا
یقت ھاکھ با آراز ازدواج کردم حتی یھ روز خوب ھم نداشتم االن ھم مثل آدمای فراری داریم فرار میکنم از حق !

اما این فرار نیست_

پوزخندی روی لبھام نشست بھش خیره شدم

_ ؟!اگھ فرار نیست پس اسمش چیھ  

_ لحظھ ای  ما فقط داریم از گذشتھ ی تلخی کھ داشتی فرار میکنیم تو االن زن من محسوب میشی شک نکن نمیزارم حتی
اری اب تو دلت تکون بخوره درستھ این ازدواج صوری اما تو ناموس من محسوب میشی و بخاطر محافظت از تو ھر ک

میکنم

اشت از برعکس آراز محمد خیلی باغیرت بود جوری کھ بخاطر یھ ازدواج صوری با من مثل آدم برخورد میکرد و سعی د
پسرم تو این  من و پسرم محافظت کنھ لبخندی روی لبھام نشست و با قدر دانی بھش خیره شدم ، شاید محمد میتونست برای

!مدت کوتاه پدری کنھ

* * * * *

# بعد_سال_چند

پسرم آرشاویر آروم باش مامانی کجا داری بااین عجلھ میری آخھ شیطون بال_

:با شنیدن این حرف من نگاھش رو بھ چشمھام دوخت لبخند قشنگی زد و با شیرین زبونی گفت

دارم میرم ھواپیما بسازم بتونیم بریم پیش بابا محمد تو آسمونا_

ن روز درست سھ سال گذشت از او! با شنیدن این حرفش بغض کردم پسر من میخواست با ھواپیما کاغذی بره پیش محمد
ھ سال کھ ھا آرشاویر پنج سالش شد ، محمد تو این سال ھا ھم برای من ھمسر خوبی بود ھم برای آرشاویر تموم این س

ز دست داد درست چھار ماه پیش محمد تو یھ حادثھ جونش رو ا!  باھاش زندگی کردم حتی یھ روز ھم نبود کھ غمگین باشم
و برای ھمیشھ ما رو ترک کرد االن دوباره تنھا شده بودیم آه جان سوزی کشیدم

# 88_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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_ حافظت میکنھ طبق وصعیت نامھ محمد قیم شما و پسرش آرشاویر رو اعالم کرده اینجا و اون از امروز بھ بعد از شما م
محمد این وصعیت نامھ رو درست روزی نوشتھ کھ با شما ازدواج کرده

افظت کنم ، با شنیدن حرف ھای وکیل متعجب بھش خیره شدم قیم دیگھ چھ صیغھ ای بود من میتونستم از خودم و پسرم مح
اخمام رو توھم کشیدم

قیم دیگھ چھ صیغھ ای من خودم میتونم از پسرم محافظت کنم و_ ....

_ ن بھ شما ببینید محمد خیلی دشمن داشت و ھنوز ھم داره درستھ کھ خودش فوت شده اما ھنوز ھستند کسایی کھ میخوا
بال شما و آسیب برسونند پس طبق این وصعیت نامھ شما باید برید پیش کسی کھ قیم شماست ، امروز یھ ماشین میاد دن

پسرتون پس وسایلتون رو جمع کنید

_ ؟!اگھ من نخوام برم 

لبخندی روی لبھاش نشست

_ م و بھ جون شما و پسرتون در خطره اگھ حاضرید با ھمچین ریسکی زندگی کنید باشھ ، من بھ وصعیت دوم عمل میکن
خانواده شما کھ در روستا ھستند خبر میدم

نھ پسرم  با شنیدن این حرفش تموم وجودم یخ بست من چجوری میتونستم برگردم بھ اون روستای کذایی بی شک نھ من و
زنده نمیموندیم  ، چشمھام رو با درد باز و بستھ کردم

قبولھ_

نھ محمد لبخند محوی روی لبھاش نشست و بلند شد رفت ، لعنتی این قیم کی بود کھ میخواست از من و پسرم محافظت ک
.آخھ چرا اینکارو کردی درکت نمیکنم

* * * *

ما خونھ با دیدن خونھ بزرگ روبروم ھوش از سرم پرید عجب جایی بود بااینکھ محمد ھم وضع مالیش خیلی عالی بود ا
!ایی کھ زندگی میکردیم بھ پای اینجا نمیرسید بیشتر شبیھ قصر بود خیلی کنجکاو بودم بفھمم قیم من کیھ

مامان_

:با شنیدن صدای پسرم آرشاویر بھش خیره شدم و گفتم

جان مامان_

با شیرین زبونی شروع کرد بھ حرف زدن

_ ؟!اینجا خیلی خوشگلھ کجاست اینجا 

:لبخندی بھش زدم و گفتم

_ ؟!خوشت میاد از اینجا میخوای زندگی کنیم 

:با شنیدن این حرف من با ذوق و شوق سرش رو تکون داد و گفت

آره مامان خیلی دوست دارم اینجا خیلی قشنگھ_
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قراره اینجا زندگی کنیم پسرم_

!با ذوق شروع کرد بھ دست زدن شیطون بال من

_ ؟!پریزاد خانوم 

:با شنیدن صدای خانوم مسنی بھش خیره شدم و خیلی مودب گفتم

_ 91_پارت#سالم

# ھوسباز_خان زاده

بھت زده اسمش رو صدا زدم

:با شنیدن این حرف من با چشمھای ریز شده بھم خیره شد پوزخندی روی لبھاش نشست و گفت

شھره بچھ رو ازش بگیر داخل اتاقش_

چشم_

بودم و قادر  خالھ شھره اومد بھ سمتم آرشاویر رو ازم گرفت و رفت داشتم سعی میکردم بفھمم اینجا چخبره ھنوز تو شک
:بھ حرف زدن نبودم کھ صداش بلند شد

!خوش اومدی_

:با شنیدن این حرفش از شک خارج شدم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم

_ ؟!تو اینجا چیکار میکنی 

_ ؟!اینجا خونھ ی منھ پس میخواستی کجا باشم 

_ نم پیش قیمی کھ ببین اصال االن موقعیت شوخی کردن نیست ، وکیل محمد بھم گفتھ بود از این بھ بعد باید اینجا زندگی ک
محمد گفتھ اما تو ....

ساکت شدم بھش خیره شدم اون پوزخند مسخره روی لبھاش داشت من رو عصبی میکرد

من قیم تو ھستم_

:با شنیدن این حرفش بی اختیار داد زدم

چی_

تو زن صیغھ ی من شدی و قیم تو من ھستم_

:نفس عمیقی کشیدم میخواستم خودم رو کنترل کنم بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم
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_ ؟!این غیر ممکن محمد ھیچوقت حاضر نمیشد حتی اسمت رو بھ زبون بیاره چجوری من و سپرده بھ تو 

:بھ سمتم اومد بھ چشمھام خیره شد و گفت

فعال کھ سپرده منم زیاد خوشم نمیاد خائنی مثل تو رو نگھ دارم اما یھ مدت اینجا میمونی_

ی زدم درست با شنیدن این حرفش با صدای بلندی شروع کردم بھ قھقھ زدن وقتی خنده ام تموم شد بھش خیره شدم پوزخند
:مثل خودش گفتم

خواب دیدی خیر باشھ من ھیچوقت حاضر نمیشم اینجا بمونم ھمین امروز با پسرم برمیگردیم خونھ_

:بعد تموم شدن حرفم خواستم برم کھ صداش از پشت سرم بلند شد

_ ؟!خونھ از کدوم خونھ صحبت میکنی 

:با شنیدن این حرفش متعجب بھ سمتش برگشتم بھش خیره شدم کھ بھ سمتم اومد و گفت

!اون خونھ ھمون روزی کھ  تو اومدی اینجا تو آتیش سوخت_

با شنیدن این حرفش وحشت زده بھش خیره شدم

!داری دروغ میگی_

دلیلی واسھ ی دروغ گفتن وجود نداره_

کردم بھش خیره  چرا اون خونھ باید تو آتیش بسوزه کی ھمچین کاری کرده داشتم بھ مخم فشار میاوردم کھ یھو سرم و بلند
:شدم و عصبی گفتم

_ ؟!تو خونھ رو آتیش زدی آره 

نھ_

_ یم من باشی غیر از تو ھیچکس دیگھ ای وجود نداره کھ با محمد مشکل داشتھ باشھ از کجا معلوم محمد گفتھ باشھ تو ق
!شاید ھمھ ی اینا نقشھ ھای تو

# 92_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خفھ شو _

عی با شنیدن صدای فریادش ساکت شدم و وحشت زده بھش خیره شدم صورتش وحشتناک عصبی شده بود با صدایی کھ س
:میکرد باال نره گفت

_  خوب گوشات رو باز کن ببین چی بھت میگم تو پشیزی واسم ارزش نداری کھ بخوام بخاطرت خونھ آتیش بزنم و
شتاق نبودم کھ ھمچین نقشھ ھایی بکشم ، فقط اینو بدون محمد تو وصعیت نامھ اش خواستھ من قیم تو باشم ھمین ، ھمچین م
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؟!بخوام قیم زن ھرزه ای مثل تو باشم پس خفھ شو دیگھ انقدر کنار گوشم ور ور نکن فھمیدی 

:با شنیدن این حرفش ساکت شدم و بھت زده بھش خیره شدم کھ اینبار بلند تر از قبل فریاد کشید

_ ؟!فھمیدی 

:با شنیدن این حرفش سری بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم و گفتم

آره_

بودم اما من ھرزه ن! نگاه عصبی بھم انداخت و گذاشت رفت ھنوز تو بھت حرف ھاش بودم زن ھرزه منظورش من بودم
ما افسوس ھیچوقت بھش خیانت نکرده بودم کاش میشد بھش بگم آرشاویر پسر تو نھ محمد من ھیچوقت بھت خیانت نکردم ا

.کھ نمیشد

* * * * *

_ ؟!ماه چھره اینجا نمیاد درستھ 

:با شنیدن این حرف من سرش رو بلند کرد و گفت

نسبتی با من نداره کھ بخواد بیاد اینجا_

با شنیدن این حرفش متعجب بھش خیره شدم یعنی چی باھاش نسبتی نداشت نمیتونستم جلوی فضولیم رو بگیرم

_ ؟!یعنی چی باھات نسبتی نداره 

:با شنیدن این حرف من بھم خیره شد و گفت

طالقش دادم_

؟!چی  _

واضح گفتم_

ھ ذھنم رو بعد تموم شدن حرفش بلند شد رفت خدایا این چرا نمیتونست دو دقیقھ سر جاش آروم بگیره من سئوال ھایی ک
درگیر کرده بود بپرسم

خانوم_

با شنیدن صدای خالھ شھره حرصی بھش خیره شدم

پریزاد_

ببخشید پریزاد خانوم_

:بلند شدم روبروش ایستادم و گفتم

_ ؟!خالھ جون بھم بگید پریزاد خالی ھی خانوم بھش نچسپونید باشھ 

باشھ_
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# 93_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نھ میشدم آراز آراز از صبح رفتھ بود بیرون و من داخل خونھ بودم از ھجوم فکر ھایی کھ بھ سرم اومده بود داشتم دیوو
ه بود اما ھیچ چرا ماه چھره رو طالق داده اون بخاطر ماه چھره از من گذشت و طالقم داد کلی سئوال تو ذھنم پیش اومد

جوابی برای ھیچکدومشون نداشتم

مامان بغل_

حکم بغلش با شنیدن صدای آرشاویر بھش خیره شدم لبخندی روی لبھام نشست پسر عزیزم تازه از خواب بیدار شده بود م
:کردم و لپ تپلش رو با عشق بوسیدم و گفتم

جان پسر مامان خوب خوابیدی عشق مامان آره_

:سرش رو تو گردنم فرو کرد و با صدای بچھ گونش گفت

گرسنمھ_

:لبخندی روی لبھام نشست ، آرشاویر رو بردم داخل سرویس دست و صورتش رو شستم بھش خیره شدم و گفتم

حاال بریم تا بھت یھ چیزی بدم بخوری_

ندگی میکردیم پسرم داشت روز بھ روز بزرگتر میشد و شباھتش بھ آراز بیشتر میشد میترسیدم از اینکھ حاال پیش آراز ز
یگیره حتی با شاید اون شک کنھ کھ آرشاویر پسر خودش باشھ میدونستم اگھ آراز این واقعیت رو بفھمھ پسرم رو از من م

رای من فکر کردن بھش ھم موھای تنم سیخ میشد میدونستم اگھ آراز بفھمھ آرشاویر پسرشھ خیلی اتفاق ھای خوبی ب
نمیفتھ ، آراز ھمیشھ عاشق بچھ بود

* * * * *

من میخوام برم دنبال کار_

:آراز با شنیدن این حرف من بھم خیره شد خیلی سرد گفت

_ دوتا گذاشتھ  دلیلی نداره بخوای کار کنی ھر چیزی الزم داشتھ باشی من برات فراھم میکنم و اونقدری محمد برای شما
.کھ نیازی بھ کار کردن تو نباشھ

_ خل خونھ بشینم ببین من میخوام کار کنم نھ تنھا بخاطر پول بلکھ میخوام سرگرم ھم باشم نمیتونم بیست و چھارساعت دا
؟!متوجھ حرفام میشی 

نھ_

_ ؟!تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری اصال بگو ببینم تو چیکاره منی کھ باید بھ حرفات گوش کنم 

:پوزخندی کنج لبھاش نشست و گفت
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بیشتر از کپشنت داری حرف میزنی بچھ جون_

:بلند شد خواست بره کھ حرصی اسمش رو صدا زدم و گفتم

وایستا ببینم_

با شنیدن صدام ایستاد ابرویی باال انداخت بھم خیره شد

خوب میشنوم_

قی کشیدم و خیلی جدی گفتمبا شنیدن این حرفش نفس عمی :

من از فردا میرم دنبال کار و بھ تو ھم ھیچ ربطی نداره_

:چشمھاش یخ بست سرد شد جوری کھ من ھم احساس سرما میکردم بھ سمتم اومد و شمرده شمرده گفت

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:!اگھ جرئتش رو داشتی حتما برو_

# 94_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دم از آراز میترسیدم اما نھ اونقدر کھ بھ تموم حرفاش گوش کنم من باید میرفتم دنبال کار بالخره باید میتونستم روی پای خو
ای انجام دادن وایستم برای مدت طوالنی از شھر دور بودم و تو روستا ھمراه محمد زندگی میکردیم البتھ محمد ھمیشھ بر

ما دوتا کارھای شرکتش میومد ولی ھیچوقت من و آرشاویر رو ھمراه خودش نمیبرد چون میگفت نمیخوام دیگھ ھیچوقت ش
ر ھر جور کھ شدهنفس عمیقی کشیدم من فردا حتما میرفتم دنبال کا! رو بھ شھر ببرم و بزارم اتفاقی برای شما دوتا بیفتھ .

پریزاد_

با شنیدن صدای آراز از افکارم خارج شدم بھش خیره شدم کھ با چشمھای سرد و یخیش داشت بھم نگاه میکرد ، یاد گذشتھ 
:افتادم کھ نگاھش چقدر گرم بود اما االن آه بیصدایی کشیدم و گفتم

بلھ_

:بھ چشمھام خیره شد و گفت

میخوام درمورد مسئلھ مھمی باھات صحبت کنم_

:با شنیدن این حرفش ابرویی باال انداختم و گفتم

_ ؟!چیشده 

پدر بزرگت میخواد تو و پسرت رو ببینھ_

ر بشم و با شنیدن این حرفش رنگ از صورتم پرید و وحشت زده بھش خیره شدم یادم افتاد کھ اون میخواست من سنگسا
پسرم رو بکشھ اما محمد ما رو نجات داد

112



و ذھن من پیش چقدر تلخ بود کھ براشون مھم نبودم حتی ذره ای اونا فقط ماه چھره رو دوست داشتند ، ھمیشھ یھ سئوال ت
میومد چھ تفاوتی بین من و ماه چھره است ما جفتمون نوه ھاش بودیم نھ تنھا ماه چھره

پریزاد_

:با شنیدن دوباره صداش گیج بھش خیره شدم و با صدای لرزون شده ای گفتم

_ ؟!برای چی میخواد ما رو ببینھ 

نمیدونم_

:نفس عمیقی کشیدم االن وقت این نبود من جا بزنم و خودم رو ببازم بھش خیره شدم و گفتم

من نمیخوام  کسی رو ببینم_

:بعد تموم شدن حرفم بلند شدم کھ صدای خشک و سردش بلند شد

مثل اینکھ باھات کار مھمی داره اصال حالش خوب نیست نفس ھای آخرش_

دم و گفتمبا شنیدن این حرفش پوزخندی روی لبھام نشست اصال دلم برای اون پیرمرد نمیسوخت بھ چشمھای آراز خیره ش :

_ من و  حتی اگھ اون بمیره ھم اصال برای من مھم نیست نھ خودش نھ حرف ھاش من و پسرم جایی نمیریم اون زندگی
تباه کرد ھیچوقت نمیبخشمش

تو خودت زندگیت رو تباه کردی_

:با شنیدن این حرف آراز قھقھ ای زدم و بعدش عصبی بھش خیره شدم و گفتم

_ 95_پارت#من ھیچوقت دوست نداشتم زن آدمی مثل تو بشم و زندگیم رو خراب کنم اونا مجبورم کردند

# ھوسباز_خان زاده

:آراز با شنیدن این حرف من بلند شد نگاه سردش رو بھم  دوخت و با صدایی خشک و سرد گفت

_ ت پس االن دم زندگی تو تباه شد من کھ ندیدم تو وقتی با من ازدواج کردی با محمد رابطھ داشتی ثمره اش ھم اون پسر
از خراب شدن زندگیت نزن

 با شنیدن این حرف ھاش خشک شده بھش خیره شدم اون نمیدونست من ھیچوقت بھش خیانت نکردم و آرشاویر پسر
خودش وگرنھ اینجوری بی رحمانھ من رو قضاوت نمیکرد

:آراز وقتی دید من سکوت کردم پوزخندی بھ صورت بھت زده من زد و با تمسخر گفت

_ ؟!چیھ نمیخوای حاال بگی زندگیت تباه شد زندگیت رو خراب کردند 

:با شنیدن این حرفش بھش خیره شدم و گفتم
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خیلی پستی_

:با شنیدن این حرف من عصبی شد بھ سمتم اومد یقھ ام رو تو دستاش گرفت و گفت

_ حمد قول دادم اگھ میبینی االن ھمراه اون پسر حرومزاده ات  زنده ای و داری نفس میکشی فقط بخاطر اینھ کھ بھ اون م
یست وقتی مواظب خانواده اش باشم چون تو ناموس محمدی وگرنھ شک نکن لحظھ ای تردید نمیکردم تو خاندان ما رسم ن

کسی خیانت کرد بھش رحم کنیم

ترسیده بھش خیره شده بودم وحشتناک عصبی شده بود و عین یھ شیر داشت غرش میکرد

برو کنار_

صدای  با شنیدن صدای لرزون و ترسیده من بھ چشمھام خیره شد یھو رنگ نگاھش عوض شد و از من فاصلھ گرفت و با
:خش داری گفت

با اعصاب من بازی نکن_

ا اعصاب روانش بعدش گذاشت رفت با رفتنش نفسم رو آسوده بیرون فرستادم انگار یادم رفتھ بود اون یھ روانی و داشتم ب
ھ پدر بزرگی بازی میکردم اما خوب بھ اون چھ من دوست نداشتم پدر بزرگم رو ببینم پوزخندی کنج لبھام نشست البتھ چ

اون ھمیشھ برای ھمھ ما یھ ارباب بود سنگدل و بی رحم کھ حتی بھ بچھ ھای خودش ھم رحم نمیکرد

پریزاد_

:با شنیدن صدای خالھ شھره نگاھم رو بھش دوختم و گفتم

جان_

آرشاویر بیدار شده داره بیقراری میکنھ_

وست داشتنیم لبخندی روی لبھام نشست و بھ سمت اتاقمون راه افتادم من ھنوز یھ دلخوشی برای زندگی کردن داشتم پسر د
م واقعیت رو حتی با فکر کردن بھش ھم قلبم پر از خوشی میشد اون تنھا واقعیت زندگی من بود کاش میشد بھ خان زاده ھ

ین بھتر بود سکوت بگم اما میدونستم اون االن قلبش پر از کینھ و سیاھی با شنیدن واقعیت پسرم رو از من میگیره برای ھم
!کنم

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:

# 96_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ونستم یھ کار درست خیلی میترسیدم از اینکھ آراز بفھمھ من اومدم دنبال کار اما اون فعال تا آخر شب خونھ نمیومد پس میت
مت شرکت حسابی پیدا کنم بھ آگھی تو دستم خیره شدم یھ منشی میخواستند و این میتونست برای شروع خوب باشھ بھ س

حرکت کردم تقریبا یکساعت طول کشید تا رسیدم ولی عجب جایی بود معلوم بود یھ شرکت درست حسابی خدا کنھ من رو 
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استخدام کنھ

تکون دادم  داخل شرکت شدم یھ منشی با قیافھ ی آرایش کرده و لباس خیلی افتضاح ایستاده بود پشت میز سری با تاسف
چرا اینا دوست داشتند خودنمایی کنند و ھمچین پوشش افتضاحی داشتند

_ ؟!بفرمائید 

:با شنیدن صداش از افکارم خارج شدم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم

آگھی داده بودید برای استخدام_

صبر کن با معاون شرکت ھماھنگ کنم برو باھاش صحبت کن اگھ شرایطش رو داشتی بھت میگھ_

باشھ_

رعکس تصورم بعد از چند دقیقھ بالخره نوبت من شد داخل شدم انتظار داشتم معاون رئیس شرکت یھ پسر جوون باشھ اما ب
یھ دختر بود کھ ھیچ آرایشی روی صورتش نبود و معلوم بود تیپ ساده ای ھم داره

سالم_

با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد لبخند مھربونی زد

سالم بفرمائید_

:بعد از پرسیدن یھ سری سئوال جزئی کھ جواب دادم بھم خیره شد و گفت

این برگھ رو بگیر با دقت بخون اگھ ھمھ چیز اوکی بود امضا کن از فردا شروع بھ کار میکنی_

د دوسالھ با شنیدن این حرفش چشمھام برق زد خیلی زود ھمرو خوندم ھیچ مشکلی وجود نداشت امضا رو زدم یھ قراردا
بود

* * * *

:بھ خالھ شھره خیره شدم و گفتم

_ ؟!آراز کھ ھنوز نیومده درستھ 

:ترسیده بھم خیره شد و گفت

_ کس جلودارش نھ اما چرا پنھانی بدون اجازه اش از خونھ خارج شدید اگھ اون بفھمھ خیلی بد میشھ اگھ عصبی بشھ ھیچ
نیست شما اون رو نمیشناسید

خیلی آروم زمزمھ کردم

من اون رو بھتر از ھمھ میشناسم_

_ ؟!چی 

:با شنیدن صداش سرم و بلند کردم بھش خیره شدم و گفتم

_ رون شما میگم نگران نباش اون صبح تا شب میره سر کار از کجا میخواد بفھمھ درضمن من از فردا ھر روز میرم بی
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باید مراقب آرشاویر باشید

نھ_

_ ھ من قبل اون چرا انقدر میترسید خالھ شھره اون کھ قصد نداره شما رو اعدام بکنھ درضمن از کجا میخواد خبر دار بش
میام خونھ

# 97_پارت

# ھوسباز_خان زاده

:سر میز شام نشستھ بودیم و در آرامش داشتم غذام رو میخوردم کھ آراز خطاب بھ خالھ شھره گفت

_ اری نکنید دوست فردا مامان و دختر خالھ ام قراره برای یھ مدت کوتاه ھمراه ارباب بیان اینجا ھواست باشھ اصال کم ک
؟!ندارم چیزی باب میلشون نباشھ فھمیدی 

:خالھ شھره سری بھ نشونھ ی تائید تکون داد و گفت

چشم_

ندگی میکردیم با شنیدن این حرف آراز رنگ از صورتم پرید خانواده اش داشتند میومدند اون وقت من و پسرم ھم اینجا ز
خدایا خودت بھم بگو باید چیکار کنم

_ ؟!پس ما چی 

:با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت ابرویی باال انداخت و گفت

_ ؟!منظورت چیھ 

یعنی اینکھ من و پسرم باید کجا بریم چون اونا_ ....

:وسط حرفم پرید و خیلی محکم گفت

شما قرار نیست جایی برید پس الزم نیست از چیزی بترسی_

_ ؟!یعنی چی قراره ھمینجا باشیم و بھ نیش کنایھ ھا حرف ھای تھدید آمیزشون گوش کنیم 

بسھ_

ا بال ھایی کھ سر با شنیدن صدای فریادش ترسیدم اما نباید کم میاوردم من نمیتونستم با خانواده اش زندگی کنم مخصوصا ب
ھ باشند بالیی من در آورده بودند چجوری میتونستم باھاشون زیر یک سقف زندگی کنم از کجا معلوم کھ باز ھم قصد نداشت

:سر پسرم و من دربیارند ، از سر میز شام بلند شدم و خیلی محکم گفتم

من و پسرم از اینجا میریم_

:آراز پوزخندی زد و گفت
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_ ؟!کجا اون وقت 

بھ چشمھاش خیره شدم کھ داشت با تمسخر بھ من نگاه میکرد

_ ا پسرم میریم قبال یھ خونھ خریده بودم اینجا و زندگی میکردم االن ھم اون خونھ رو دارم و ھنوز ھست بھ اسم منھ ب
اونجا پیش خانواده تو نمیمونم

_ ؟!اون وقت فکر کردی من بھت اجازه میدم 

با شنیدن این حرفش پوزخندی کنج لبھام نشست

نیازی بھ اجازه گرفتن از تو ندارم ھر جایی کھ دوست داشتھ باشم میرم شک نکن_

متش بعدش خواستم برم کھ آراز عصبی از سرجاش بلند شد جوری کھ میز پرت شد و صدای بدی داد ، وحشت زده بھ س
:برگشتم و بھش خیره شدم کھ عصبی بھ سمتم اومد بازوم رو گرفت و گفت

_ ؟!تو حق نداری جایی بری شنیدی 

ساکت بھ چشمھاش خیره شده بودم و ھیچ حرفی نمیزدم ھمین ھم باعث شد بیشتر از قبل عصبی بشھ

باتوام جواب بده تا سگ نشدم_

:خیره بھ چشمھاش شمرده شمرده گفتم

من نمیزارم پسرم جایی باشھ کھ خانواده ی تو ھستند_

# 98_پارت

# ھوسباز_خان زاده

آراز سعی داشت آروم باشھ اما اصال نمیتونست

سرت درمیارم   تو نمیتونی حتی یھ میلی متر از این خونھ فاصلھ بگیری ھر جا بری من پیدات میکنم اون وقت یھ بالیی _
کھ تا عمر داری فراموش نکنی پس فکر رفتن  رو کال از سرت بنداز بیرون

:با شنیدن این حرفش بھش خیره شدم و گفتم

تو نمیتونی کاری باھام بکنی چون تو ھیچ کاره منی_

با شنیدن این حرف من چشمھاش برق بدی زد کھ ترس بھ دلم انداخت

_ ؟!تو زن صیغھ ای من ھستی نکنھ یادت رفتھ خوشگلم 

:خوشگلم رو با یھ لحن بدی گفت کھ باعث شد مور مورم بشھ عصبی بھش خیره شدم و گفتم

_ حت باشیم من زن صیغھ ای تو نیستم این از فکر مریض تو اون صیغھ محرمیت فقط برای این خونده شد تا ما دوتا را
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حاال فھمیدی نھ چیز دیگھ ای کھ ذھن منحرف تو بھش فکر کنم

:ابرویی باال انداخت و گفت

_ مت چیزای اما من اشاره ای بھ چیز منحرف کننده ای نکردم فقط گفتم زن صیغھ ای من ھستی مثل اینکھ ذھن تو بھ س
دیگھ ای منحرف شده و خوشش میاد ھان

:با چشمھای گشاد شده از حرص بھش خیره شدم و گفتم

بسھ_

:با شنیدن صدای عصبی من ساکت شد ابرویی باال انداخت و گفت

خوب_

کالفھ بھش خیره شدم از کل کل کردن باھاش خستھ شده بودم و میدونستم ھر حرفی بزنھ بھش عمل میکنھ منم نمیتونم بدون 
و گفتم اجازه اون قدم از قدم بردارم انقدر نفوذ داره کھ ھر جایی برم پیدام میکنھ ، بنابراین بھش خیره شدم :

_ اون سرشون  باشھ من جایی نمیرم اما اگھ خانواده ات کوچکترین آسیبی بھ پسر من برسونند من صد برابر بالیی بدتر
میارم اینو ھیچوقت فراموش نکن

:آراز با چشمھای ریز شده بھم خیره شد و گفت

_ ؟!مگھ خانواده من تا حاال بالیی سر بچھ ات آوردند کھ انقدر میترسی 

آره_

؟!چی  _

با شنیدن این حرفش تازه فھمیدم چھ گندی زدم سریع اومدم جمعش کنم

قبال میخواستند من و پسرم رو سنگسار کنند و خواستھ اشون ھمین بود _

:با شنیدن این حرف من چشمھای آراز سرد شد و با سردی بھم خیره شد  و گفت

_ اشیھمونطور کھ قبال ھم گفتھ بودم تا موقعی کھ پیش من ھستی ھیچ اتفاقی برات نمیفتھ پس نمیخواد نگران ب !

:dizzy::boom:

# 99_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ادر با رفتن آراز عصبی پام رو روی زمین کوبیدم چجوری باید نگران نمیشدم مخصوصا تو این وضعیت آخھ اون م
ا دیدن عجوزه اش ھمراه دختر خواھرش کھ عجوزه تر از خودش بود و پدر بزرگ عوضیش داشتند میومدند اینجا حاال ب

من کنار آراز چھ فکر میکردند مخصوصا اونا کھ فکر میکردند من یھ خائن ھستم و باید مجازات بشم
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پریزاد_

:با شنیدن صدای خالھ شھره سرم و بلند کردم بھ چشمھای نگرانش خیره شدم و گفتم

جان_

نگران نباش من مواظب پسرت ھستم نمیزارم ھیچ اتفاقی براش بیفتھ_

ای اون با شنیدن این حرفش تو چشمھام احساس سوزش کردم ھنوز ھم ھست کسی کھ انسانیت داشتھ باشھ ، بھ جز آدم ھ
روستای لعنتی ، بی اختیار محکم بغلش کردم

ممنون خالھ شھره_

:ازش جدا شدم کھ صداش لرزید

_ اد آوریش مامان آقا خیلی بدجنس آخرین بار کھ اومد سر یکی از دوست دخترای ارباب بالیی اورد کھ ھنوز حتی با ی
تموم بدنم بھ لرزه درمیاد

متعجب از شنیدن این حرفش ابرویی باال انداختم و گفتم؛

_ ؟!مگھ چیکار کرد باھاش 

نمیتونم تعریف کنم آقا بشنوه عصبی میشھ االن ھم باید برم سر کارم_

ام داده بود و بدون اینکھ منتظر جوابی از جانب من باشھ گذاشت رفت یعنی با دوست دختر ارباب چھ کار وحشتناکی انج
و خراب کردند البتھ از اون قوم ھر کاری برمیومد خیلی آدم ھای پست و کثیفی بودند فقط بخاطر داشتن وارث زندگی من ر

نوم خونھ و وقتی خواھرم کھ با وارث آراز اومد از ھمھ چیزش چشم پوشی کردند مخصوصا خیانتش و دوباره اون رو خا
!ارباب کردند من و مجبور کردند  طالق بگیرم و ماه چھره ھمسر خان زاده بشھ

* * * * *

_ ؟!تو اینجا چھ غلطی میکنی دختره ی چشم سفید 

اید من با شنیدن صدای عصبی مادر آراز خونسرد بھش خیره شدم دوست نداشتم ضعیف جلوه کنم و آتو بدم دستش اون ب
رو ھمین شکلی میدید

!مامان بسھ_

:با شنیدن صدای محکم آراز بھ سمتش برگشت و عصبی تر از قبل گفت

_ ؟!این زنیکھ ی ھرزه اینجا چیکار میکنھ برای چی آوردیش پیش خودت ھان زود باش جواب بده 

مامان پریزاد ھمسر محمد بود_

:مامانش ساکت شد با چشمھای گشاد شده بھش خیره شد و بعد از چند ثانیھ شکھ داد زد

چی_

محمد فوت شده و االن من قیم پریزاد ھستم_
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د اما مامانش ناباور داشت بھ آراز نگاه میکرد انگار نمیتونست ھضم کنھ مخصوصا مرگ محمد رو ، خیلی عجیب بو
:اشک تو چشمھاش جمع شد و گفت

محمد_

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:

# 100_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تراحت مامان آراز با شنیدن مرگ محمد خیلی عجیب تو شک رفت و بعدش حالش بد شد کھ اون رو بھ اتاقش بردند اس
نھ ای باال انداختم کنھ ، اما خیلی عجیب بود محمد ھیچ نسبتی با مامان آراز نداشت کھ تا این شدت حالش بد شد بیتفاوت شو
گ آراز تلویزیون و کانال ھای تلویزیون رو داشتم باال پایین میکردم کھ احساس کردم کسی کنارم نشست ، با دیدن پدر بزر

:رو خاموش کردم و قصد داشتم بلند بشم کھ صداش بلند شد

؟!آراز رو دوست داری  _

ئوال پوزخندی روی لبھام نشست مرتیکھ ی عوضی فکر میکرد من بھ نوه ی عزیزش چشم دارم برای ھمین داشت این س
قشھ ھای رو میپرسید و اگھ جواب من مثبت بود من رو از سر راھش برمیداشت فکر میکرد من نمیشناسمش خوبھ ھمھ ی ن

کثیفش رو از بر بودم

نھ_

بنده گفتانقدر محکم گفتم کھ خودم ھم جا خوردم چھ برسھ بھ اون کمی طول کشید تا بھ خودش اومد و مثل ھمیشھ کو :

_ سم رسم ھرزه بھتره از آراز فاصلھ بگیری نوه ی من ھیچوقت نمیتونھ با خائنی مثل ازدواج کنھ ، تو خانواده ی شما ر
بودن ھم تو ھم خواھرت باعث ننگ خاندانتون ھستید

با شنیدن این حرفش عصبی شدم اما نھ بخاطر خواھرم بلکھ بخاطر لقب ھرزه ای کھ بھ من داده بود

_ رمنده باشھ اگھ منظورت پسرم کھ حالل بعدش من ھیچوقت خیانتی انجام ندادم کھ بخاطرش شرمنده بشم اونی کھ باید ش
بال شوھر شما ھستید من وقتی چھارده سال بشتر سن نداشتم مجبورم کردید زن مردی بشم کھ چند سال ازم بزرگتره و ق

و آورد  خواھر من بود ، من ھیچ حسی نسبت بھش نداشتم ولی بھ اجبار شماھا زنش شدم ھر روز تحقیر شدم شوھرم من
خان زاده  شھر اما نزدیک دو سال از من دور شد و حتی یھ روز ھم بھ من سر نزد ھمھ ی اینا گذشت کم کم سر و کلھ ی

وضی خودخواه پیدا شد و بھش عالقھ پیدا کردم برای زندگیم داشتم تالش میکردم کھ باز سر و کلھ ی شما و اون ارباب ع
ھره رو عقد پیدا شد باز ھم برای بار دوم زندگی من رو خراب کردید خان زاده رو مجبور کردید من رو طالق بده ماه چ

ا وقاحت داری بھ کنھ ، من تنھا داشتم زندگی میکردم خودم با مشکالتم جنگیدم اون موقع شما داشتی خوشی میکردید حاال ب
؟!من تھمت میزنی 

120



عصبی داشتم نفس نفس میزدم بھ چشمھاش خیره شده بودم خیلی خونسرد داشت بھ من نگاه میکرد

تن یھ چیزی اون اصال میتونست چی بگھ در جواب من فقط یھ آدم خودخواه بود بلند شدم ، اما منصرف شدم باید قبل رف
بھش میگفتم

_ راب کنید ، میدونید مشکل شما چیھ اینھ کھ شما یھ آدم سنگدل بی رحم خودخواه ھستید و قصد دارید زندگی ھمھ رو خ
ل اون آراز ھم یکی مثل شما خودخواه سنگدل بی رحم من قصد ندارم دوباره زندگیم رو خراب کنم و عاشق شخصی مث

اندان شما بشم من روزی کھ طالق گرفتیم تو قلبم چالش کردم و دیگھ ھیچوقت نمیخوام اون حس رو زنده کنم آراز و خ
باشھ پیشکش خودتون

پدر بزرگش  بعدش خواستم برم کھ نگاھم بھ آراز افتاد دقیقا پشت سرم ایستاده بود مشخص بود تموم مدت حرف ھای من و
!رو شنیده اما بھ درک مگھ ذره ای براش ارزش داشتم کھ حاال اون برای من ارزش داشتھ باشھ

# 101_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نم کھ انگار فھمید با احساس سنگینی روم چشمھام رو باز کردم با دیدن دو تا چشم سیاه ترسیده خواستم دھن باز کنم داد بز
دستش رو روی دھنم گذاشت و صدای بم و خش دار آراز کنار گوشم بلند شد

ھیس داد نزن_ !

داشت با با شنیدن این حرفش ترس جاش رو بھ تعجب داد اون چرا نصف شب اومده بود داخل اتاق من وقتی دستش رو بر
:صدای متعجبی گفتم

_ ؟!نصف شب برای چی اومدی داخل اتاق من ھان 

:چشمھای مشکیش قرمز شده بود و مشخص بود خمار با صدای کشیده ای گفت

اومدم پیش زنم باشم_

تمزن رو یھ جوری کشیده گفت کھ مور مورم شد مشخص بود مست چون دھنش داشت بوی گند الکل میداد با حرص گف

_ ؟!تو مست کردی آره 

:قھقھ ی بلندی زد و گفت

نھ_

ترسیده بھش خیره شدم و گفتم

_ وزت فکر ساکت باش ، پاشو باید بری حموم این مستی از سرت بپره االن یکی بفھمھ من بدبخت میشم ، اون مادر عج
میکنھ من عمدی پسرش رو کشیدم داخل اتاق مثال باھاش یھ شب رمانتیک داشتھ باشم

:نگاه خاصی بھم انداخت و با لحن گیرایی گفت
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میخوام مثل گذشتھ باھات باشم خوشگلم یھ شب عالی داشتھ باشیم میخوام ببرمت فضا بھت حال بدم_

دایی کھ با چشمھای گشاد شده از ترس بھش نگاه کردم خدایا این دیوونھ شده بود چی داشت برای خودش میگفت ، با ص
:سعی میکردم آروم باشھ گفتم

_ ؟!ببین آراز تو االن از بس اون زھره ماری رو خوردی مست شدی و ھیچ چیزی حالیت نیست میفھمی 

:قھقھ ی بلندی زد و گفت

من حالم کامال خوبھ خوشگلم_

گفتم این االن مست بود باید یھ جوری راضیش میکردم وگرنھ مشخص نبود امشب چھ بالیی سر من میاورد با من من

_ اشھببین تو برو کنار من برم برات اون لباس خوشگلھ توری قرمز رو بپوشم خودم رو آرایش کنم بیام پیشت ب

:چشمھاش برق زد و کشیده گفت

ھمینجوریش خوشگلی من دوستت دارم_

:اومدم از ھواس پرتیش استفاده کنم و برم کھ فھمید مچ دستم رو گرفت و خمار بھم خیره شد و گفت

چرا دوست نداری با شوھرت باشی و فرار میکنی عزیزممممم_

آراز ما طالق گرفتیم تو رو خدا برو کنار کاری باھام نداشتھ تو االن مست شدی ھیچ چیزی حالیت نیست_

با شنیدن این حرف من عصبی شد و فریاد کشید

_ تو شکمت یھ  من تو رو طالق ندادم تو زن منی وظیفھ یھ زن ھم در مقابل شوھرش تکمین کردن ، میخوام یھ تولھ بکارم
وارث برای ادامھ نسل خودم

میخوای چیکار کنی برو کنار ببینم وگرنھ آبروت رو میبرم_

ه بود ، وقتی اما اون بدون توجھ بھ من داشت کار خودش رو میکرد ھر چی تقال میکردم اصال فایده نداشت انگار کور شد
بود بھ خودم اومدم کھ لخت و عریان تو بغلش بودم و اون ھم خیلی محکم من رو تو بغلش گرفتھ بود و خوابیده

# 102_پارت

# ھوسباز_خان زاده

چین کاری با چشمھای اشکی بھش داشتم نگاه میکردم ، ھاج و واج داشت بھم نگاه میکرد انگار اصال باورش نمیشد ھم
باھام کرده باشھ دیشب وحشی شده بود و چشمھاش اصال چیزی رو نمیدید بھم تجاوز کرد ناباور گفت :

من دیشب چیکار کردم_
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با شنیدن این حرفش فریاد کشیدم

_ وش کنمتو دیشب با من مثل یھ حیوون رفتار کردی میفھمی دیشب باھام کاری کردی کھ تا عمر دارم نمیتونم فرام   

لوی چشمھام کالفھ بھم داشت نگاه میکرد اون ھیچ چیزی از دیشب یادش نمیومد اما من ھر دقیقھ دیشب مثل یھ شکنجھ ج
ن ھرزه با من بود  آراز عصبی از اتاق خارج شد کھ شروع کردم بھ گریھ کردن ، آراز نباید مثل یھ تیکھ آشغال یا یھ ز

رفتار میکرد درست بود دیشب مست بود اما اون نباید میومد تو اتاق من قلبم داشت تیکھ تیکھ میشد

با شنیدن صدای در اتاق اشکام رو پاک کردم و گفتم :

بلھ_

صدای خالھ شھره اومد

آرشاویر بیدار شده داره گریھ میکنھ_

ببریدش پایین بھش صبحانھ بدید مواظبش باشید ،  من االن میرم حمام بعدش میام_

باشھ_

د میفھمید و صدای پاش کھ نشون از رفتنش میداد بھ سختی بلند شدم لباس ھام رو از روی زمین جمع کردم ھیچکس نبای
رشون رو میخوام دیشب چھ اتفاقی افتاده چون این وسط تنھا کسی کھ آسیب میدید من بود خانواده ای آراز فکر میکردند پس

.از راه بھ در کنم ھیچکس بھ این فکر نمیکرد کھ آراز مقصره و فقط من باید سرزنش میشدم

* * * * *

_ ؟!خیلی بھ خودت رسیدی خبریھ 

نم این زن با با شنیدن این حرف مامان آراز اخمام رو تو ھم کشیدم و جوابش رو ندادم اصال دوست نداشتم باھاش بحث ک
بلند  نیش و کنایھ ھاش قصد داشت اعصاب خراب من رو ویرون کنھ و من این فرصت رو بھش نمیدادم ، دوباره صداش

شد

_ ؟!چیھ نکنھ کر و اللی 

خیلی خونسرد بھ پسرم آرشاویر خیره شدم و گفتم :

چی میخوری پسرم_

لبخند شیرینی زد و با لحن بچگانھ ای گفت :

عسل_

بھش عسل دادم پسرم عسل دوست داشت درست مثل پدرش ، صدای خواھر زاده آراز بلند شد

پسرت چقدر شبیھ خان زاده اس ھم قیافھ اش ھم رفتارش ھم عادت ھاش_

شکوک داشت با شنیدن این حرفش احساس کردم رنگ از صورتم پرید نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ با چشمھای ریز شده و م
بھ من نگاه میکرد سریع نگاه ازش گرفتم و بھ خواھرش زاده اش خیره شدم و گفتم :
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آرشاویر پسر محمد ھیچ دلیلی نداره شباھتی بھ آراز داشتھ باشھ_

صدای پدر بزرگ آراز خداروشکر بلند شد و بحث عوض شد

# 103_پارت

# ھوسباز_خان زاده

 زنگ زدم شرکت گفتم حال پسرم خوش نیست و برای چند روز کھ خانواده ی آراز اینجا بودند مرخصی گرفتم ،
نارم نشست خداروشکر ھیچ مشکلی پیش نیومد یھ گوشھ نشستھ بودم و داشتم بھ پسرم میوه میدادم کھ احساس کردم کسی ک
خوبی نسبت  بھ سمتش برگشتم آراز بود کالفھ نفسم رو بیرون فرستادم از اون شب کھ بھم تجاوز کرده بود اصال احساس

بھش نداشتم با صدای گرفتھ ای گفتم :

بعد از رفتن خانواده ات من و پسرم از اینجا میریم_

؟!اون وقت کی بھت ھمچین اجازه ای میده  _

خیلی خونسرد گفتم :

_ ھ اش رو بھ آدمی نیازی بھ اجازه گرفتن ندارم من اینجا امنیت ندارم برای ھمین میرم ، محمد اشتباه کرده بود زن و بچ
مثل تو سپرده .

د کھ دست از صدای قھقھ ی آراز بلند شد بھ سمتش برگشتم انگار دیوونھ شد مرتیکھ ی روانی ، نگاھم بھ آرشاویر افتا
خوردن کشیده بود و متعجب داشت بھ پدرش نگاه میکرد

فکر رفتن رو از سرت بنداز بیرون _ .

با شنیدن این حرفش عصبی بھ چشمھاش خیره شدم

؟!بعد کاری کھ انجام دادی فکر کردی قراره من پیشت بمونم  _

با شنیدن این حرف من پوزخندی زد و گفت :

.  قرار نیست اما تو حتما پیش من میمونی_

ابش میرسیدم بعدش بلند شد رفت ، دوست نداشتم جلوی آرشاویر داد و بیداد راه بندازم حتما سر یھ فرصت مناسب بھ حس
بھ سمت آرشاویر برگشتم و گفتم :

؟!پسر مامان چرا ساکت  _

لبخندی زد کھ روی گونھ ھاش چال افتاد محکم بوسیدمش کھ صداش بلند شد :

مامان_

_ ؟!جان مامان 
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اون آقا دیوونھ بود _

، لبخند پت و پھنی  با شنیدن این حرفش خنده ام گرفت ببین این آراز چقدر روانی بود کھ این پسر بچھ چھارسالھ ھم میفھمید
بھش زدم و گفتم :

آره مامان دیوونھ اس ازش فاصلھ بگیر _ .

پریزاد_

با شنیدن صدای خواھر زاده آراز بھ سمتش برگشتم سئوالی بھش خیره شدم کھ گفت :

؟!آرشاویر پسر آراز مگھ نھ  _

تمنگاھی بھ آرشاویر انداختم کھ مشغول بازی شده بود با میوه ھا ، بھ سمت خواھر زاده آراز برگشتم و گف :

_ ؟!دیگھ ھیچوقت ھمچین مزخرفاتی رو جلوی پسرم بھ زبونت نیار فھمیدی 

پوزخندی زد :

_ رت پر از شاید بقیھ احمق باشند این ھمھ شباھت رو نادیده بگیرند اما من شک ندارم این پسر آراز مخصوصا با صو
ترس االن تو دیگھ مطمئن شدم .

عصبی بلند شدم و گفتم :

دیگھ زیادی داری حرف میزنی منم وقت ندارم بھ حرف ھای مفت تو گوش بدم_ .

# 104_پارت

# ھوسباز_خان زاده

م گرفتم و پسرم رو دست خالھ شھره سپرم تا مواظبش باشھ و خودم داخل اتاق شدم روی تخت نشستم ، سرم رو داخل دست
میکردند  محکم فشار دادم اون شک کرده بود و ھی پیگیر بود کھ آرشاویر پسر آراز کاش ھر چھ زودتر گورشون رو گم

من توانایی این رو نداشتم کھ باھاشون سر و کلھ بزنم ھیچوقت ھم قصد نداشتم واقعیت رو بھ آراز بگم

با باز شدن در اتاق نگاھم بھ آراز افتاد با نگاه خالی از ھر حسی بھش خیره شدم و سرد گفتم :

؟!چی میخوای  _

با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت و با صدای ھمیشھ بمش گفت :

اومدم اتاق ھمسرم _

عصبی بودم با شنیدن این حرفش بیشتر عصبی شدم ، بلند شدم و فریاد کشیدم :

دیوونھ شدی _ .

ن ایستاد و با شنیدن صدای فریاد من اخماش رو تو ھم کشید در اتاق رو بست و قفل کرد بھ سمتم اومد تو چند قدمی م
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گفت :

صدات رو بیار پایین ببینم _ .

ی بھ من من و مسخره کردی این چھ کاریی انجام میدی ھان ، محمد ما رو دست تو امانت سپرده اما تو چیکار دار _
تجاوز کردی حاال ھم دم بھ دقیقھ میای تو اتاق کھ من کھ چی بشھ ، چرا فکر میکنی من زنت ھستم مثل اینکھ یادت رفتھ ما 
چند سال پیش از ھم جدا شدیم .

؟!تموم شد  _

بھت زده بھش خیره شدم کھ خیلی خونسرد ادامھ داد :

ود داره ، درستھ چند سال پیش تو رو طالق دادم ، و تو زن محمد شدی اما حاال دوباره زن من شدی و محمدی ھم وج _
اما االن من نھ عاشقت ھستم نھ تو رو برای زندگی کردن باھات میخوام .

متعجب از شنیدن این حرف ھاش گفتم :

؟!پس برای چی میخوای  _

خیره بھ چشمھام گفت :

برای اینکھ شبھا تخت من رو گرم کنی _

ن گفتھ بود ، با شنیدن این حرفش با چشمھای گشاد شده از تعجب بھش داشتم نگاه میکردم باورم نمیشد ھمچین چیزی بھ م
چھ رفتاری نشون داده بودم کھ االن داشت بھ چشم یھ فاحشھ بھ من نگاه میکرد با صدای گرفتھ ای گفتم :

؟!تو چی گفتی  _

ابرویی باال انداخت و گفت :

فکر نمیکنم کر شده باشی_ .

عصبی بھ سمتش حملھ ور شدم و مشتی بھ سینھ اش کوبیدم کھ اصال از جاش تکون نخورد با خشم بھش نگاه کردم و فریاد 
کشیدم :

_ ؟!چطور میتونی انقدر پست باشی ھان 

دستام رو گرفت و با صدای خش داری گفت :

درست مثل تو _

# 105_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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بود ، من با خشم بھش خیره شده بودم اون میخواست من مثل یھ ھرزه باھاش باشم و براش دلبری کنم این اصال درست ن
حکم یھ ھرزه رو براش داشتم میخواست از من انتقام بگیره ، انتقام تموم این سال ھایی کھ گذشت

ودم باھات من ھیچوقت مثل یھ ھرزه رفتار نمیکنم ، تو اون شب وقتی مست شده بودی بھ من تجاوز کردی من با میل خ _
؟!رابطھ نداشتم میفھمی 

با شنیدن این حرف من دستش رو خیلی نوازش وار روی لبھام کشید و خمار گفت :

ر لذت بخش اما من شبی کھ باھات گذروندم رو خیلی قشنگ یادمھ تک تک لحظھ ھایی کھ اندام تو رو لمس کردم و چقد _
بود اون صحنھ ھا درست مثل ....

خفھ شو _ .

ساکت شد بھ چشمھای عصبی من خیره شد ، لبخندی روی لبھاش نشست و گفت :

خیلی خوشگل میشی وقتی عصبی میشی_ .

فتمبا شنیدن این حرفش برای چند دقیقھ فقط ساکت بھش داشتم نگاه میکردم ولی بعدش خشمگین بھش زل زدم و گ :

خیلی پست شدی_ !

با شنیدن این حرف من نگاه خاصی بھم انداخت و گفت :

نھ بھ اندازه تو _

_ ؟!منظورت از اینکارا چیھ میخوای چی رو ثابت کنی ھان 

با شنیدن این حرف من خنده ی بلندی کرد و گفت :

سر براش میخوام ھمونطور کھ بھ من خیانت کردی و وقتی زن من بودی رفتی تو تخت محمد باھاش رابطھ داشتی یھ پ _
ای ھمیشھ تو تختم بدنیا آوردی ، حاال ھرزه ی من باشی با این تفاوت کھ من نھ از زنی مثل بچھ میخوام و نھ قصد دارم بر

داشتھ باشمت فقط موقع ھایی کھ نیاز دارم باید تمکین کنی و نیاز من رو رفع کنی .

با چشمھای گشاد شده داشتم بھش نگاه میکردم چجوری میتونست ھمچین حرف ھای زشتی بھ من بزنھ ، بل صدای عصبی 
گفتم :

؟!تو نمیتونی ھمچین کاری باھام بکنی شنیدی  _

با شنیدن این حرف من لبخندی روی لبھاش نشست و گفت :

من ھر کاری باھات دوست داشتھ باشم انجام میدم عزیزم _

من از خونھ ی تو میرم حتی یھ لحظھ ھم دیگھ اینجا پیش آدم رذل و کثافطی مثل تو نمیمونم_ .

بعدش خواستم برم کھ بازوم رو گرفت و گفت :

؟!کجا  _

با خشم بھ چشمھاش زل زدم و با تنفر گفتم :
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قبرستون _ .

پوزخندی روی لبھاش نشست و گفت :

فعال خیلی زوده برای رفتن بھ قبرستون عزیزم _ .

م برد و با عریزم رو کشیده گفت کھ حالم بھ ھم خورد با تنفر بھ چشمھای مشکیش خیره شده بودم کھ سرش رو کنار گوش
صدای خش داری گفت :

امشب آماده باش بھت نیاز دارم _ .

اومدم یھ جواب درشت بھش بدم کھ ادامھ داد :

اگھ پسرت رو خیلی دوست داری پس بھ حرفم گوش میدی وگرنھ پشیمون میشی_ .# 106_پارت

# ھوسباز_خان زاده

از تعجب  با شنیدن این حرفش خشک شده بھش خیره شدم باورم نمیشد داشت من رو تھدید میکرد ، با چشمھای گشاد شده
بھش خیره شدم چند دقیقھ طول کشید تا بھ خودم بیاد با صدای گرفتھ ای گفتم :

؟!تو چی گفتی  _

م فریاد ساکت بھ چشمھام خیره شد انگار میخواست عکس العمل من رو ببینھ ، بالخره وقتی سکوتش طوالنی شد با خش
کشیدم :

؟!خیلی عوضی ھستی چجوری جرئت میکنی ھمچین کاری کنی ھان  _

  با شنیدن این حرف من چشمھاش برق زد

خیلی راحت _ .

؟!محمد ما رو بھ دست تو امانت سپرده میخوای بھش خیانت کنی  _

وجود نداره  مگھ تو بھ من خیانت نکردی ، پس منم میتونم خیلی راحت اینکارو میکنم ، اما میدونی دیگھ ھیچ محمدی _
کھ بھت کمک کنھ .

من و پسرم  با شنیدن این حرفش دوست داشتم یھ سیلی بخوابونم تو گوشش اما ساکت بھش نگاه کردم ، آراز میخواست از
انتقام بگیره انتقام روز ھایی کھ گذشت کاش میشد یھ جواب درست حسابی بھش بدم

وج برای امشب آماده باش ، لباس خواب قرمزی کھ تو کمد ھست رو برام بپوش امشب میخوام حسابی من رو بھ ا _
برسونی .

بعدش حرکت کرد تا از اتاق بره اما ایستاد وسط راه بھ سمتم برگشت و گفت :

فکر فرار بھ سرت نزنھ چون حتی یھ میلی متر ھم نمیتونی از اینجا دور بشی _ .
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یکردم بعدش رفت بیرون ھمونجا روی تخت نشستم و سرم رو محکم میون دستام فشار دادم باید با این عوضی چیکار م
سرم رو چجوری میتونست با من اینجوری صحبت کنھ کاش میشد حسابش رو برسم اما میدونستم نمیشھ حتی نمیتونستم پ

.بردارم و برای ھمیشھ از اینجا برم ، چرا چون اون خیلی خطرناک بود

* * * * * 

شب شده بود داشتیم شام میخوردیم کھ صدای پدر بزرگ آراز بلند شد :

آراز تو باید دوباره ازدواج کنی _ !

ای با شنیدن این حرف پدر بزرگ آراز پوزخندی روی لبھام نشست اون ھوسباز چجوری میتونست ازدواج کنھ ، صد
خشک و سرد آراز بلند شد :

قبال درموردش صحبت کرده بودیم _ .

ھ دروغ گفت طبق رسم و رسومات باید ازدواج کنی و یھ وارث داشتھ باشی برای ادامھ نسلمون ، اون دختره ی ھرزه ک _
اما مجازات شد اون ھم بھ بدترین شکل ممکن .

؟ خیلی دوست داشتم بپرسم اما اصال جرئتش رو نداشتم!منظورش از اون دختر ھرزه ماه چھره کھ نبود بود  .
# 107_پارت

# ھوسباز_خان زاده

من فعال نمیخوام درموردش صحبت کنم _ !

با شنیدن صدای محکم آراز پدر بزرگش ساکت شد کھ صدای خواھر زاده آراز نیوشا بلند شد :

شاید ھم خان زاده یھ وارث داشتھ باشند _ .

با شنیدن این حرفش رنگ از صورتم پرید ، کھ صدای مامان آراز بلند شد :

؟!منظورت چیھ نیوشا  _

نیوشا بھش خیره شد و گفت :

منظور خاصی ندارم مامان بزرگ _ .

و نگاھش رو بھ من دوخت و ادامھ داد :

؟!چرا رنگ از صورتت پریده پریزاد حالت خوبھ  _

با شنیدن این حرفش ھمھ بھ من خیره شدند لبخند مصنوعی زدم و گفتم :

من حالم کامال خوبھ _ .

و تھدید  میدونستم این دختره یھ چیزی میدونھ وگرنھ عمرا ھمچین چیزی میگفت  ھمش سعی داشت بھ ھر طریقی شده من
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خواستم بلند بشم کھ صدای آراز بلند شد! کنھ ولی چرا  :

؟!پریزاد  _

نگاھم رو بھش دوختم و با صدای لرزون شده ای گفتم :

بلھ _

ابرویی باال انداخت و گفت :

؟!تو حالت خوبھ  _

با شنیدن این حرفش مصنوعی خندیدم و گفتم :

آره _

ود کھ مشکوک داشت بھم نگاه میکرد اصال حس خوبی نداشتم میترسیدم ھر لحظھ آراز واقعیت رو بفھمھ و اون وقت ب
روم خوابیده پسر اصال واکنش خوبی نشون نمیداد ، بلند شدم بھ سمت طبقھ باال رفتم اتاق آرشاویر داخل اتاقش شدم خیلی آ

من چقدر زود داشت میگذشت و پسر من ھر روز بزرگتر از دیروز میشد .

؟!قصد نداری واقعیت رو بھ خان زاده بگی  _

با شنیدن صدای نیوشا پشت سرم عصبی بھ سمتش برگشتم و گفتم :

دھنت رو ببند انقدر اراجیف نگو ، آرشاویر پسر محمد_ .

پوزخندی زد :

سرش اون آرشاویر پسر خان زادست و من اینو خیلی خوب میدونم بھ زودی حتی خود خان زاده ھم میفھمھ آرشاویر پ _
وقت میخوام ببینم چیکار میکنی .

؟!ببینم تو دنبال چی ھستی  _

با شنیدن این حرف من چشمھاش برق بدی زد و گفت :

انتقام _ !

نداده بودم پس  ولی تا جایی کھ میدونستم من ھیچ مشکلی باھاش نداشتم و کاری انجام! از کی من" انتقام"چشمھام گرد شد 
چرا میخواست از من انتقام بگیره سئوالم رو بھ زبون آوردم کھ خنده ی عصبی کرد و گفت :

محمد عشق من بود _ !

بھت زده گفتم :

؟!منظورت چیھ  _

، باھات  میخواست بیاد خواستگاری من اما سر و کلھ ی توی عوضی پیدا شد برای ھمین نمیدونم چیشد قید من و زد _
من انتقام  ازدواج کرد و برای ھمیشھ از تھران رفتید حتی اون بچھ ی خان زاده رو بھ عنوان بچھ ی خودش قبول کرد ،

تموم روز ھایی کھ بدون محمد گذشت رو از تو میگیرم .
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# 108_پارت

# ھوسباز_خان زاده

یچوقت ھنوز تو شک حرف ھایی کھ نیوشا بھم زده بود بودم باورم نمیشد محمد عاشق نیوشا بوده باشھ ، پس چرا ھ
درموردش اصال صحبت نمیکرد این وسط یھ چیزی درست نبود .

پریزاد _

با شنیدن صدای مامان آراز بھ سمتش برگشتم و سرد گفتم :

بلھ _

نفس عمیقی کشید و گفت :

ی خان زاده دوست ندارم مثل خواھرت زندگی پسرم رو نابود کنی بھتره بھ فکر رفتن باشی ، ما میخوایم ترتیب عروس _
رو با یھ دختر با اصل و نسب از روستا بدیم .

با شنیدن این حرفش پوزخندی بھش زدم :

رم میریم ، من قصد ندارم ھمیشھ پیش پسر شما باشم پس نترسید خیلی زود اگھ پسر شما دست از سر من برداره با پس _
منم زیاد خوشحال نیستم اینجا باشم .

مامان آراز لبخندی زد و گفت :

پس بھ زودی یھ کاری میکنم خان زاده خودش پرتت کنھ بیرون _ .

  دستام از عصبانیت مشت شد چقدر این زن وقیح و پرو بود

تا حاال زن پست و عوضی مثل شما ندیدم _ .

م اصال ھواسم با شنیدن این حرف من چشمھاش گرد شد کھ بدون اینکھ دیگھ منتظر جوابی از جانبش باشم بھ سمت اتاق رفت
ی برخورد بھ روبروم نبود انقدر عصبی بودم کھ حد نداشت زیر لب داشتم بھ جد و آبادش فحش میدادم کھ بھ چیز صفت

ود با باال تنھ ی کردم جیغ خفیفی کشیدم ، داشتم میفتادم کھ دستی دور کمرم حلقھ شد چشمھام رو ترسیده باز کردم آراز  ب
برھنھ و فقط یھ ھولھ دورش بود .

سریع ازش فاصلھ گرفتم صورتم قرمز شده بود کھ صدای آراز بلند شد :

؟!قرمز شدی چرا  _

با شنیدن این حرفش بھ سختی لب باز کردم :

؟!چرا لخت اومدید داخل اتاق من  _

با شنیدن این حرف من شروع کرد بھ قھقھ زدن کھ ترسیده بھش خیره شدم و آھستھ گفتم :
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ھیس چخبرتھ _ !

ساکت شد بھ سمتم چرخید نگاه خاصی بھ من انداخت و گفت :

من لخت نیستم ھولھ دارم بعدش چرا خجالت میکشی تو کھ ھمھ ی بدن من رو دیدی _ .

با شنیدن این حرفش لپھام از خجالت گل انداخت مرتیکھ ی عوضی آخھ این چھ حرفیھ تو داری میزنی .

خش دار اسمم رو صدا زد :

پریزاد _

چھ زودتر  سرم و بلند کردم بھ چشمھای قرمز شده و تب دارش خیره شدم یا خدا این داشت ترسناک میشد  بھتر بود ھر
فلنگ رو میبستم وگرنھ یھ بالیی سر من درمیاورد .

من باید برم _ .

و اومدم برم کھ دستی از پشت بازوم رو گرفت و من رو بھ خودش چسپوند و گفت :

حسش میکنی ، االن بھ تو نیاز دارم قشنگم _ .# 109_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بھ چشم یھ  با خشم بھش خیره شده بودم برای بار دوم کاری کھ خودش خواستھ بود رو انجام داده بود ، باز ھم من رو
دم فقط بخاطر ھرزه دیده بود و باھام رابطھ برقرار کرد کاش میشد یھ جواب درست حسابی بھش بدم اما افسوس کھ میترسی

پسرم آرشاویر سکوت کرده بودم .

پریزاد _

با شنیدن صداش سرم و بلند کردم و با حرص بھش چشم دوختم و سرد گفتم :

؟!بلھ  _

لبخندی کھ بیشتر بھ پوزخند شباھت داشت روی لبھاش شکل گرفت و با لحن بدی گفت :

درست مثل ماه چھره ھستی خواھرت ھمونقدر ھرزه ھمونقدر کاربلد کھ میتونی من رو بھ اوج برسونی _ .

با شنیدن حرف ھاش بیشتر از قبل ازش متنفر میشدم خیلی منفور و چندش میشد با خشم غریدم :

قیھ چشم ماه چھره خواھر من نیست اون عوضی ھیچ نسبتی با من نداره ، من ھرزه نیستم ھرزه تویی کھ بھ ناموس ب _
داری فھمیدی من و محمد دست تو امانت سپرده بود اما تو بھش خیانت کردی چون تو یھ ھوسباز ھرزه ای  .

با شنیدن این حرف من عصبی شد بلند شد و خم شد تو صورتم و شمرده شمرده گفت :

؟!مثل اینکھ خیلی دوست داری ھرزه بودن رو نشونت بدم آره  _
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برو کنار _ .

؟!چیھ تو کھ تا حاال خیلی خوب بلبل زبونی میکردی حاال موش زبونت رو خورده  _

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم سعی داشتم خودم رو کنترل کنم تا ھیچ حرف بیخودی نزنم و عصبیش نکنم اما مگھ 
میذاشت این بشر انقدر پرو بود کھ حد نداشت فقط قصد داشت من و روانی کنھ .

دم کھ آروم چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم و خواستم چیزی بگم کھ صدای در اتاق اومد ، ترسیده بھ آراز خیره ش
بلند شد با صدایی کھ سعی میکردم ھیچ لرزشی نداشتھ باشھ گفتم :

بلھ _

صدای خالھ شھره اومد :

؟!عزیزم وقت شام خیلی وقتھ تو اتاقت ھستی حالت خوبھ  _

آره خالھ شھره حالم خوبھ ، میام شما برید _ .

باشھ _

شد و صدای پاھاش نشون میداد کھ رفتھ نفسم رو آسوده بیرون فرستادم کھ صدای خش دار آراز کنار گوشم بلند :

؟!خوب داشتی میگفتی  _

با شنیدن صداش اینبار حرصی بھش خیره شدم و گفتم :

؟!برو کنار ببینم مثل اینکھ تو امروز قصد داری من و بی آبرو کنی آره  _

ھوم شاید _ !

چشمھام رو تو حدقھ چرخوندم و با حرص اسمش رو صدا زدم :

آراز _

جان _

د و با شنیدن این حرفش ساکت شدم بھ چشمھام خیره شدم کھ داشت یھ جوری خاصی بھ من نگاه میکرد سرش نزدیک ش
لبھام رو خیلی کوتاه و عمیق بوسید و با صدای بمی گفت :

صاحبت من ھستم بره کوچولو ھمیشھ تا ابد مال منی _ !

# 110_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ھم از دست خودم عصبی شده بودم کھ بھ آراز اجازه داده بودم تا این حد نزدیک من بشھ ھم از دست آراز اما متاسفانھ ھیچ 
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کاری نمیتونستم انجام بدم ، چون خونھ آراز بودم و اون ھر غلطی دوست داشت انجام میداد !

ھ سمت پایین رفتم با شنیدن صدای فریادی از افکارم خارج شدم ، چیشده بود این صدای زنونھ از پایین داشت میومد انگار ب
با دیدن صحنھ ی روبروم متعجب بھش خیره شدم ماه چھره بود کھ داشت با مامان آراز دعوا میکرد

ھمش تقصیر توی عفریتھ اس کھ بھ پسر من انگ حرومزاده چسپوندن _ .

مامان آراز پوزخندی روی لبھاش نشست و عصبی گفت :

؟!این ھیچ ربطی بھ من نداره شنیدی  _

آره میدونم تو نبودی کھ تو گوش آراز خوندی این پسرش شبیھ تو نیست از گوشت خون تو نیست تو _ ....

مامان آراز حرفش رو قطع کرد و خیلی محکم گفت :

ه عروس من باشھ ببین نمیخوام باھات بحث کنم اما تو واقعا مشکل داشتی ھمھ اینو میدونستند منم دوست نداشتم یھ ھرز _
بشھ  ، آراز  یش رو بندازه گردن پسر من تا بعد پسرم خان*و در حالی کھ زن پسر منھ با بقیھ الس بزنھ و بچھ ی حروم

خیلی اشتباه کرد پریزاد رو طالق داد و با دختری مثل تو ازدواج کرد .

ماه چھره با کنایھ گفت :

مثل اینکھ یادت رفتھ ھمون پریزاد آفتاب مھتاب ندیده ھم بھ پسرت خیانت کرد _ !

من کھ ندیدم وقتی زن آراز بود کار خطایی انجام بده و ھیچکس ندید اون مثل تو یھ ھرزه باشھ _ .

و صورت لبخندی روی لبھام نشست چقدر خوب بود کھ مامان آراز  داشت از من طرفداری میکرد کاش میشد واقعیت رو ت
ز بھ من ماه چھره بکوبم ، ماه چھره عصبی خواست چیزی بگھ کھ نگاھش بھ من افتاد حرف تو دھنش ماسید با دھن با

خیره شد ، کم کم از شک خارج شد

فتبھ سمتم اومد بعد چند دقیقھ شروع کرد بھ بلند بلند خندیدن وقتی خنده اش تموم شد با صدای گرفتھ ای گ :

؟!تو اینجا چیکار میکنی  _

پوزخندی بھش زدم و گفتم :

فکر نمیکنم بھت مربوط باشھ من اینجا چیکار میکنم _ !

ی بھش بگم با شنیدن این حرف من ساکت شد و با چشمھای گرد شده داشت بھم نگاه میکرد انگار توقع نداشت ھمچین چیز
اما اون ھمون کسی بود کھ سعی داشت بھ پسر من آسیب برسونھ

؟!پس آراز بخاطر تو بھ من انگ ھرزه بودن زد و طالقم داد آره ، بخاطر توی عوضی  _

با شنیدن این حرفش اخمام رو تو ھم کشیدم و با لحن بدی رو بھش گفتم :

؟!مواظب حرف زدنت باش چی داری میگی شنیدی  _

؟!مثال نباشم میخوای چھ غلطی بکنی  _

خواستم یھ جواب درست حسابی بھش بدم کھ صدای سرد و خشن آراز اومد :
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؟!اینجا چھ غلطی میکنی  _

ماه چھره عصبی بھ سمتش برگشت و فریاد کشید :

؟!بخاطر این من و طالق دادی آره  _

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom:

# 111_پارت

# ھوسباز_خان زاده

آراز نگاه ترسناکی بھش انداخت و گفت :

م و بھتره دھنت رو ببندی رو خفھ خون بگیری داری من رو عصبی میکنی کثافط ، فکر کردی من تو رو نمیشناس _
؟!بخاطر حرف مادرم طالقت دادم مثل اینکھ یادت نیست چھ کثافط کاری کرده بودی ھان 

با شنیدن این حرف آراز رنگ از صورتش پرید و بھ من من افتاد :

من بھت خیانت نکردم تو اشتباه متوجھ شدی من _ ...

؟!آره اینکھ لخت زیر نگھبان عمارت بودی و داشتی براش آه و نالھ میکردی من اشتباه متوجھ شدم آره  _

ساکت شد دیگھ ھیچ حرفی نداشت کھ آراز ادامھ داد :

ھمین االن گورت رو گم میکنی وگرنھ کار نیمھ تموم پدر بزرگم رو من تموم میکنم _ .

؟!پس پسرت چی  _

آراز پوزخندی بھش زد و با لحن بدی گفت :

اون پسر من نیست عوضی ، مشخص شد حتی سر آزمایش ھم بھشون پول دادی اما من خیلی خوب بھ حسابشون  _
رسیدم حاال بھتره سریع شرت رو کم کنی وگرنھ کاری میکنم باھات بھ گدایی بیفتی .

ماه چھره بھ من اشاره کرد و گفت :

؟!با این ازدواج کردی آره  _

بھ تو ھیچ ربطی نداره _ !

ماه چھره نگاھش رو بھ من دوخت و گفت :

پشیمون میشی _ .

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

ر بقیھ ھمسر آراز از چی باید پشیمون بشم کھ داری من و تھدید میکنی ھان ، مثل اینکھ یادت رفتھ من یھ زمانی بھ اجبا _
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اده طالق من شدم ولی چیشد تو اومدی و با وقاحت تمام اعالم کردی از آراز صاحب یھ فرزند پسر ھستی ھمھ ی این خانو
وت کردم و بھ رو گرفتند و تو رو بھ عقدش در اوردند تو و خانواده ھامون زندگی من و نابود کردید اما باز ھم من سک
ماه چھره من  زندگیم ادامھ دادم ، اما چیشد تو بعد ازدواج من و محمد سعی داشتی پسرم رو بھ قتل برسونی خیلی پستی

ھیچوقت تو رو نمیبخشم .

صدای بھت زده آراز بلند شد :

؟!تو چی گفتی  _

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

واضح شنیدی چی بھت گفتم آراز ، ھمسر سابق شما قصد داشت پسر من رو بھ قتل برسونھ _ .

آراز بھ سمت ماه چھره برگشت و عصبی گفت :

؟!حرف ھاش درستھ  _

ماه چھره ترسیده آب دھنش رو فرو برد و گفت :

نھ من _ ....

؟!تو چی ھان  _

نزدیک  ماه چھره ساکت شد میدونست تموم حرف ھای من حقیقت پس ھیچ جوابی نداشت کھ بھش بده ، آراز با خشم بھش
شد و گفت :

ھمین االن پنج دقیقھ فرصت داری بدی وگرنھ بعدش تضمین نمیدم بزارم زنده بمونی _ .

با شنیدن این حرف آراز سریع گذاشت رفت ، با تاسف بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم چقدر ذلیل شده بود  .

خانواده ی شما چقدر بھ این ھرزه ارزش میدن _ !

با شنیدن این حرف مامان آراز با تلخی رو بھش گفتم :

درست مثل شما کھ برای بار دوم بھش ارزش و بھا دادید ، چون ھرزه ھا رو بیشتر میپسندید _ .

بعدش بدون توجھ بھ چشمھای گرد شده اش خواستم برم کھ آراز بازوم رو گرفت و گفت :

؟!واقعا اون قصد داشت پسرت رو بکشھ  _

بھ چشمھاش خیره شدم پوزخندی زدم :

برای ھمین بود کھ من و محمد برای ھمیشھ از اینجا رفتیم چون جون پسر من در خطر بود _ .

چھ دلیلی داشت ماه چھره ھمچین کاری کنھ مگھ پسر تو چھ خطری میتونست برای ماه چھره داشتھ باشھ _ .

# 112_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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با شنیدن این حرف آراز رنگ از صورتم پرید بھ تتھ پتھ افتادم و با صدای گرفتھ ای گفتم :

خوب اون _ ....

مشکوک بھم خیره شد و گفت :

؟!اون چی  _

نفس عمیقی  میدونستم آراز بھم شک کرده مخصوصا من کھ االن بی شک رنگ از صورتم پریده بود و بھ تتھ پتھ افتادم ،
کشیدم و سعی کردم ھیچ لرزشی تو صدام وجود نداشتھ باشھ محکم گفتم :

گیرهاون از من تنفر داشت دلیلش ھم کھ واضح بود برای ھمین میخواست با از بین بردن پسرم از من انتقام ب _ .

ون آراز سری تکون داد اما از چشمھاش مشخص بود اصال حرف من رو باور نکرده و این یھ دردسر بود برای من چ
آراز میرفت دنبال پیدا کردن حقیقت خدا لعنتت کنھ ماه چھره کھ ھمیشھ باعث میشی من تو دردسر بیفتم .

* * * * *

مرخصی  بالخره امروز خانواده ی آراز برگشتند روستا و من میتونستم برم شرکت ، این چند روز ھنوز شروع نکرده
گرفتھ بودم ھمین کھ اخراج نشده بودم باید خدا رو شکر میکردم .

ر اتوبوس وقتی آراز رفت سریع لباس ھام رو عوض کردم آرشاویر رو بھ خالھ شھره سپردم و از خونھ خارج شدم ، سوا
ت و داخل شرکت شدم کھ منشی با دیدن من چشم غره ای رف. شدم و بھ سمت شرکت رفت یکساعت طول کشید تا رسیدم 

گفت :

رسیدن بھ خیر _ !

با شنیدن این حرفش سرم و پایین انداختم کھ گفت :

برو اتاق رئیس اون بھت میگھ باید چیکار کنی _ .

مت متعجب شدم مگھ قرار نبود من منشی رئیس باشم پس این چی داشت میگفت برای خودش ، سری تکون دادم و بھ س
شت سیگار میکشید بھ اتاقش رفتم تقھ ای زدم وقتی ھیچ صدایی نیومد در رو باز کردم ، یھ مرد کنار پنجره ایستاده بود و دا

سرفھ افتادم وقتی سرفھ ام بند اومد گفتم :

سالم من تازه استخدام شدم گفتند بیام اتاق شما تا _ ....

یکردبا برگشتن اون مرد حرف تو دھنم ماسید و با چشمھای گرد شده بھش داشتم نگاه میکردم اون اینجا چیکار م

اخماش بشدت تو ھم رفتھ بود عصبی پوزخندی زد :

؟!اینجا چھ غلطی میکنی ھان  _

با شنیدن این حرفش ترسیده بھش خیره شدم و گفتم :
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من _ ....

وسط حرفم پرید و خیلی محکم گفت :

؟!میخواستی مشغول بھ کار بشی اون ھم قایمکی اره  _

حاال کھ فھمیده بود پس چرا ازش باید بترسم خیلی جسور بھش چشم دوختم و سرکش گفتم :

م من یھ پسر دارم وببین من باید کار کنم ، تا آخر پیش تو نیستم باید یھ شغل ثابت داشتھ باشم تا از پس زندگیم بربیا _ ...

# 113_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تو و  تو تا آخر عمرت پیش من ھستی و تا موقعی کھ من زنده ھستم نیاز بھ کار کردن تو نیست من ھر چیزی کھ _
پسرت الزم داشتھ باشید فراھم میکنم .

با شنیدن این حرفش بھ چشمھاش خیره شدم و خیلی محکم گفتم :

باید بکنم یا نھ من برده تو نیستم کھ قرار باشھ تا آخر عمرم برای شما کار کنم بنابراین نمیتونی بھ من بگید چیکار _ .

با شنیدن این حرف من نفس عمیقی کشید بھ سمتم اومد و با خشم بھ چشمھام زل زد شمرده شمرده گفت :

؟!تو تا آخر عمرت مجبوری ھر کاری کھ من میگم رو انجام بدی  شنیدی  _

نھ _

وقتی نگاه سئوالیش رو دیدم ادامھ دادم :

دگی کنم یھ تو نمیتونی من رو تھدید کنی کھ پسرم رو ازم میگیری ، من نمیخوام تا آخر عمرم پیش مردی مثل تو زن _
الن تقریبا خان زاده ھوسباز کھ بخاطر پول و ھوس خودش ھر کاری میکنھ ، من وقتی چھارده سالھ بودم ھمسر تو شدم ا

د سال چقدر سختی نزدیک  یازده سال از اون روز ھا میگذره من بیست و پنج سالھ شدم و تو سی و پنج سالھ ببین تو این چن
کشیدم بخاطر نمیخوام برگردم بھ روز ھای تلخ گذشتھ من ....

ساکت شدم بغض نداشت ادامھ بدم پی در پی داشتم نفس عمیق میکشیدم با صدای گرفتھ ای گفتم :

دست از سر من بردار آراز نمیخوام پیش تو باشم تو خاطره بدترین روز ھای زندگی منی من _ ....

خشن بغلم کرد و کنار گوشم با صدای بمی گفت ؛

نمیتونم بزارم بری _ .

خیلی خودخواه ھستی _ !
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میدونم _

من ازت میترسم تو خیلی بی رحم ھستی خان زاده _ .

فشار دستاش رو بیشتر کرد و گفت :

نمیزارم از پیش من بری_ .

من  اشکام روی صورتم جاری شدند چقدر اغوشش رو دوست داشتم اما اون سنگدل و بی رحم بود ھمیشھ ھمین بود و
ھ صدای سرد اصال نمیتونستم طاقت بیارم ، با شنیدن صدای در اتاق از ھم جدا شدیم اشکای روی صورتم رو پاک کردم ک

اراز بلند شد :

بیا داخل _ .

در اتاق باز شد و منشی اومد داخل نگاھی بھ من انداخت سپس رو کرد سمت آراز و گفت :

رئیس ایشون _ ....

آراز وسط حرفش پرید و گفت :

کار ھای من رو انجام میده حاال میتونی بری ھیچکس رو ھم داخل اتاق راه نده امروز _  .

منشی نگاه بدی بھ من انداخت و گفت :

چشم رئیس _ .# 114_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با بیرون رفتن منشی با چشمھای ریز شده بھ آراز خیره شدم کھ بھ سمتم برگشت و با لحن سرد و خشکی گفت :

انجام  تو از امروز منشی مخصوص من میشی و اتاقت ھمین اتاق کناری منھ ، کار ھایی کھ من بھت میگم رو باید _
تا موقعی کھ  بدی ، درضمن بھت یھ شانس دادم و میزارم کار کنی اما فکر نکن میزارم از خونھ من بری چون تو مال منی

؟!من بخوام ھم مال من میمونی شنیدی 

با شنیدن این حرفش لبخندی بھش زدم و گفتم :

آره شنیدم _ .

نجام بدم رو سری تکون داد و شماره منشی رو گرفت بعد چند دقیقھ منشی اومد و من ھمراھش رفتم ، کار ھایی کھ باید ا
منھ و ھر  بھم گفت ، روی صندلی نشستم و لبخندی از سر ذوق زدم درست بود آراز بھم گفتھ بود یھ جورایی اون صاحب

کاری اون بخواد من باید انجام بدم اما اینو میدونستم بالخره یھ روزی دست از سر من برمیداره بابت کار کردن ھم خیلی 
ر من ھستخوشحال شده بودم چون دیگھ الزم نبود ھمیشھ تو خونھ باشم ، از خالھ شھره ھم مطمئن بودم کھ مواظب پس .

* * * * * 
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زود باش سوار شو _ .

د شدبا شنیدن صدای آراز سوار ماشینش شدم اون ھم بدون حرف بھ سمت خونھ حرکت کرد ، صدای خش دار آراز بلن :

؟!روز اول کاری تو چطور بود  _

با شنیدن این حرفش لبخندی بھش زدم و گفتم :

خوب بود _

؟!آرشاویر پیش کیھ  _

پیش خالھ شھره _

؟!پس اون باھات ھمدست شده آره  _

با شنیدن این حرفش ترسیده گفتم :

باھاش کاری نداشتھ باش من مجبورش کردم وگرنھ اون اصال دوست نداشت ھمچین کاری بکنھ _ .

نترس با خالھ شھره کاری ندارم ، اما تو امشب باید تنبیھ بشی بخاطر این پنھون کاریت _ .

آب دھنم رو ترسیده قورت دادم و با صدایی کھ سعی میکردم ھیچ لرزشی نداشتھ باشھ گفتم :

؟!تنبیھ  _

آره تنبیھ _

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم و گفتم :

ولی من کھ ھیچ کاری انجام ندادم ، بعدش خودت ھم راضی شدی من کار کنم _ .

ولی قبلش رضایت من رو نداشتی و بخاطر اینکارت امشب باید تنبیھ بشی _ .

حرصی اخمام رو تو ھم کشیدم دست بھ سینھ بھ روبروم خیره شدم و گفتم :

نمیتونی من رو تنبیھ کنی _ .

ماشین ایستاد کھ متعجب بھ سمتش برگشتم ، داشت بھم نگاه میکرد با صدای بمی گفت :

؟!مطمئنی  _

آره_

یلی خشن سرش داشت جلو میومد کھ گیج داشتم بھش نگاه میکردم با قرار گرفتن لبھاش روی لبھام چشمھام گرد شد ، خ
لبھام رو بوسید  بعدش گازی گرفت و ازم جدا شد کھ با غیض گفتم :

چیکار میکنی وحشی _

شب نشونت میدم وحشی بودن چجوریھ عزیزم _ .
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# 115_پارت

# ھوسباز_خان زاده

؟!پسر مامان چطوره  _

با چشمھای درشت شده اش کھ بیشتر شبیھ آراز بود بھم خیره شد و با لحن بچگونھ ای گفت :

مامان توپ _

با شنیدن این حرفش متعجب بھش خیره شدم و گفتم :

؟!توپ میخوای  _

سرش رو با ذوق تکون داد کھ اخمام رو تو ھم کشیدم و سعی کردم منصرفش کنم از فکری کھ تو ذھنش بود

توپ خوب نیست پسرم مثل دفعھ پیش میخوری زمین پاھات زخم میشھ باشھ ، ماشین میخوای برات بخرم باھاش بازی  _
؟!کنی 

سرش رو بھ نشونھ ی منفی تکون داد و پاش رو زمین کوبید و گفت :

توپ میخوام _

کالفھ بھش خیره شدم

توپ نمیشھ _

دم یعنی االن با شنیدن این حرفم ازم رو برگردوند و رفت سمت اسباب بازیاش کھ با چشمھای گشاد شده بھ رفتنش خیره ش
تارش بیشتر باھام قھر کرده بود اینجوری داشت رفتار میکرد عجب بچھ ای بود اصال ھیچ شباھبتی بھ من نداشت این رف

شبیھ باباش بود

باید براش توپ بخری نھ اینکھ سعی کنی تصمیمش رو عوض کنی _ .

با شنیدن صدای آراز بلند شدم بھ سمتش برگشتم

توپ بھش آسیب میزنھ اون ھنوز بچھ اس _ .

آراز ابرویی باال انداخت و گفت :

؟ بعدش بچھ باید مرد بار بیاد!مثال توپ چھ آسیبی بھش میزنھ  _

میخوام با اون دفعھ محمد براش خرید اما وقتی داشت باھاش بازی میکرد افتاد و زانوش زخم شد برای ھمین دیگھ ن _
توپ بازی بکنھ .

آراز پوزخندی زد و گفت :
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خیلی ترسویی _

پسر منھ نگرانش ھستم ، پسر تو کھ نیست براش دل بسوزنی و مھم باشھ _ .

با شنیدن این حرف من اخماش بھ طرز وحشتناکی تو ھم رفت و گفت :

میتونست پسر من باشھ اما تو _ ....

ساکت شد دستاش رو مشت کرد و خواست بره کھ گفتم :

کی خان زاده آره میتونست پسر تو باشھ نھ محمد ، اما تو من رو طالق دادی بخاطر بدست آوردن ارثیھ و اون اسم ال _
بودن برای ھمین گول اون زن رو خوردی و بچھ ی یکی دیگھ شد بچھ ی خودت .

با شنیدن این حرف من بھ سمتم برگشت بھ چشمھام خیره شد و گفت :

درستھ اشتباه کردم اما اشتباه رو میشھ درست کرد _  

با چشمھای ریز شده بھش خیره شدم و گفتم :

منظورت چیھ _

بھ سمتم اومد و خیره بھ چشمھام با لحن خاصی گفت :

بھ زودی متوجھ حرف من میشی _ .

# 116_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ی دلیل نزده ھنوز گیج و منگ بودم نمیدونستم منظور خان زاده چیھ اما اینو ھم خیلی خوب میدونستم کھ اون حرف رو ب
ه بودخستھ از فکر کردن زیاد بھ سمت اتاقم حرکت کردم تا کمی استراحت کنم این روز ھا زیادی بھم فشار اومد .

با شنیدن صدایی کنار گوشم آھستھ چشمھام رو باز کردم کھ خالھ شھره رو دیدم با دیدنش لبخندی زدم :

؟!جان خالھ شھره چیزی شده  _

لبخندی بھم زد و گفت :

وقت شام دخترم خیلی وقتھ خوابی _ .

خمیازه ای کشیدم و گفتم :

باشھ تو برو منم االن میام _ .

باشھ _ .

ین رفتم با رفتن خالھ شھره بلند شدم بھ سمت سرویس رفتم بعد شستن دست و صورتم عوض کردن لباس ھام بھ سمت پای
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میکرد ،  کھ با دیدن صحنھ ی روبروم چشمھام گرد شد ، آرشاویر بغل آراز نشستھ بود و آراز داشت موھاش رو نوازش
راز چھ پدر سوزش اشک رو داخل چشمھام احساس میکردم باورم نمیشد پسرم تو بغل پدرش بود و انقدر آروم نشستھ بود آ

خوبی بود اما من این حق رو ازش گرفتم اگھ واقعیت رو میفھمید باھام چیکار میکرد

حتی فکر کردن بھش ھم باعث میشد مو ھای تنم سیخ بشھ بھ سمتشون رفتم و با صدای گرفتھ ای گفتم :

آرشاویر مامان بیا پیش من عمو اذیت میشھ _ .

ی بشمآرشاویر با شنیدن این حرف من سفت آراز رو چسپید و سرش رو بھ نشونھ ی منفی تکون داد کھ باعث شد عصب

آرشاویر پسر بد _ .

دای خشک با شنیدن این حرف من اخم کرد ، پسر من مثل پدرش مغرور بود ھمھ ی رفتار ھاش شبیھ آراز بود تا من ، ص
و سرد آراز بلند شد :

کاریش نداشتھ باش _ .

خورم تموم با شنیدن این حرف آراز ساکت نشستم و مشغول خوردن شام شدم ، اما چھ شامی اصال نمیدونستم چی دارم می
ھواسم پیش آرشاویر و آراز بود  .

چقدر شبیھ منھ _ ! 

با شنیدن این حرف آراز ترسیده بھش خیره شدم و گفتم :

چھ ربطی داره پسرم شبیھ پدرش محمد _ .

با شنیدن این حرف من آراز بھ چشمھام خیره شد نمیدونم تو چشمھام چی دید کھ مشکوک پرسید :

؟!آرشاویر چند سالشھ  _

قبل از اینکھ من چیزی بگم آرشاویر با ذوق گفت :

پنج سالمھ عمو _ .

وحشت زده بھ آراز خیره شدم و سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم و گفتم :

نھ ، چھار سالھ اش ھست اون بچھ اس نمیفھمھ _ .

؟!باشھ ، تو چرا انقدر ترسیدی  _

من نھ چرا باید بترسم آخھ _ .

# 117_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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مشکوک بھم خیره شد کھ سریع بلند شدم و گفتم :

من میرم اتاقم گرسنھ ام نیست ، آرشاویر رو بده خالھ شھره امشب بخوابونتش _ .

ھمھ واقعا بعدش ترسیده بھ سمت طبقھ باال رفتم امشب خیلی شدید احساس خطر میکردم ، میترسیدم آراز واقعیت رو بف
سخت بود زندگی تو این عمارت کنار آراز اگھ میفھمید آرشاویر پسر واقعی خودشھ من بدبخت میشدم آراز ھیچوقت من رو 
نمیبخشید ، پسرم رو ازم میگرفت و پرتم میکرد بیرون حتی فکر کردن بھش ھم باعث میشد قلبم درد بگیره .

با باز شدن در اتاق نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ در اتاق رو قفل کرد بھ سمت من اومد و خش دار گفت :

امشب وقتش رسیده تنبیھ بشی _ .

با شنیدن این حرفش متعجب گفتم :

؟!چی  _

در حالی کھ داشت کمربند شلوارش رو باز میکرد گفت :

زود باش لخت شو _ !

با شنیدن این حرفش ترسیده گفتم :

؟!میخوای من رو کتک بزنی  _

لبخندی روی لبھاش نشست کھ بیشتر شبیھ پوزخند بود

نھ _

؟!پس میخوای چیکار کنی  _

نگاھی بھم انداخت کھ اصال نمیدونستم معنیش چیھ ، بعد مکث چند ثانیھ ای گفت :

زود باش پریزاد کاری کھ گفتم رو انجام بده داری عصبیم میکنی _ .

و دونھ دونھ با شنیدن این حرفش بغض کرده بلند شدم چقدر من بدبخت بودم کھ ھنوز از این بشر میترسیدم ، لباس ھام ر
نداخت و گفتبیرون آوردم حاال کامال لخت روبروش ایستاده بودم فقط لباس زیر تنم بود ، با لذت نگاھی بھ بدن من ا :

سی شدی*ک*خیلی س _ .

دستم رو روی باال تنھ ام گرفتم و گفتم :

داری اذیتم میکنی _ .

خیره اش  بھ سمتم اومد دستش رو دور کمرم حلقھ کرد من رو بھ سمت خودش کشید بھ چشمھام خیره شد ، از دیدن نگاه
معذب شدم ھم داشتم اذیت میشدم

؟!میشھ تمومش کنی  _

تازه شروع کردم _ .
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با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

؟!قصدت از اینکارا چیھ  _

در حالی کھ داشت خیره خیره نگاھم میکرد گفت :

تنبیھ _ .

ای خش کالفھ خواستم چیزی بھش بگم کھ سرش رو داخل گردنم فرو برد بوسھ ای کاشت کھ بدنم مور مور شد ، با صد
دار شده ای گفت :

خیلی بوی خوبی میدی _ .

با عجز اسمش رو صدا زدم :

آراز _

خمار گفت :

جوووون _ .# 118_پارت

# ھوسباز_خان زاده

میشھ تمومش کنی دارم اذیت میشم _ .

با شنیدن این حرف من با صدایی کھ حاال خش دار شده بود گفت :

ره ، س داشتھ باشھ دوست داری با اون بھ اوج برسی آ*ک*چیھ دوست داری محمد تو رو ببوسھ بغلت کنھ باھات س _
مثل اینکھ یادت رفتھ تو قبل اینکھ زن اون بیشرف باشی زن من بودی تولھ سگ .

داشت با شنیدن حرف ھاش کھ ھمھ رو داشت با عصبانیت میگفت احساس کردم ازش میترسیدم اصال انگار حالت عادی ن
اما مست ھم نبود ، با عجز اسمش رو صدا زدم :

آراز لطفا _ !

ازم جدا شد دستش رو روی لبھام گذاشت و آروم گفت :

ھیس _

ساکت بھ چشمھاش کھ حاال تب دار و قرمز شده بود خیره شدم کھ پوزخندی روی لبھاش نشست

ھمیشھ دوست داشتم صاحب یھ وارث پسر بشم از کسی کھ دوستش دارم _ .

وست با شنیدن این حرفش حس کردم قلبم داره از جاش کنده میشھ اون داشت درمورد کی صحبت میکرد چھ کسی رو د
داشت ماه چھره !
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اما ھمیشھ شکست خوردم _ .

ساکت شد کھ منتظر بھش خیره شدم تا ادامھ بده و من واقعیت ھا رو بفھمم با صدای گرفتھ ای گفتم :

؟!پس چرا ساکت شدی  _

اما اینبار اشتباه نمیکنم _ .

؟!منظورت چیھ  _

لبخند خاصی روی لبھاش نشست و گفت :

منظوری ندارم _ .

رانھ بعدش بی ھوا من رو پرت کرد روی تخت بلوزش رو در آورد و بھ سمتم اومد خم شد روم دراز کشید خیلی ماھ
دنم با شروع کرد بھ بوسیدن من جوری کھ اصال جای ھیچ اعتراضی نمیذاشت داشتم تحریک میشدم با حرکت زبونش رو ب

لذت نالیدم :

آراز بسھ آه آراز _

سرش رو بلند کرد با لذت بھ چشمھای خمار شده من خیره شد و گفت :

چیھ خوشت اومده خوشگلم دوست داری تو رو بھ اوج برسونم آره _

آراز لطفا داری دیوونم میکنی من _ ....

ھوم امشب میخوام دیوونھ ات کنم بعدش یھ تولھ بکارم تو شکمت تو باید وارث من رو بھ دنیا بیاری _ .

قبل از اینکھ بخوام معنی حرفش رو درک کنم ، با کاری کھ کرد جیغ بلندی از درد و لذت کشیدم .

ورتم تو ھم نمیدونم چند ساعت گذشتھ بود کھ بالخره آراز از من جدا شد و نفس زنون کنارم دراز کشید ، درد داشتم ص
رفتھ بود کھ صدای خستھ آراز بلند شد :

؟!درد داری  _

آره _

حرکت  من رو بھ سمت خودش کشید دستش رو روی شکمم گذاشت و شروع کرد بھ ماساژ دادن نمیدونم چقدر گذشت کھ با
دستاش روی شکمم آرومتر شده بودم .

# 119_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دن بدن دی صبح با شنیدن صدای آراز چشمھام رو باز کردم گیج بھش خیره شده بودم و ھنوز درک درستی نداشتم یھو با
لخت و برھنھ جیغی کشیدم مالفھ رو روی خودم کشیدم کھ آراز پوزخندی زد و گفت :
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اری مخفی من دیشب تموم بدن تو رو دیدم و لمس کردم کار ھایی ھم کھ باید باھات انجام دادم ، پس االن چی رو د _
میکنی تولھ سگ  .

با شنیدن این حرفش گر گرفتم خجالت زده مالفھ رو بیشتر بھ خودم فشردم و با صدای گرفتھ ای گفتم :

خیلی وقیحی آراز _

م تموم بدنم قھقھ ی بلندی زد و از اتاق رفت بیرون زیر لب چند تا فحش درست و حسابی بارش کردم و بھ سختی بلند شد
درد داشت احساس میکردم داره دو تیکھ میشھ وحشی دیشب جوری افتاده بود بھ جون من انگار چند سال با ھیچکس رابطھ 

؟ اصال بھ من چھ !نداشتھ ، با فکر کردن بھ این موضوع قلبم بھ درد اومد یعنی اون تو این چند سال با کسی رابطھ داشتھ 
این موضوع  رابطھ داشتھ باشھ بھ من ربطی نداره من زندگی خودم رو دارم پس چرا باید بھش فکر کنم با فکر کردن بھ

داشتم خودم رو دلداری میدادم .

یستاده بود بعد از اینکھ حمام کردم لباس ھام رو پوشیدم و اومدم بیرون کھ آراز خیلی شیک و آراستھ کنار پنجره ا
مشخص بود حمام ھم رفتھ تو اتاق خودش با صدایی کھ حاال عصبی بود گفتم :

اینجا چیکار داری باز  آراز تو کھ دیشب ھر کاری دوست داشتی انجام داری ، اگھ حاملھ بشم میکشمت _ .

بدون توجھ بھ حرف من گفت :

آرشاویر خیلی شبیھ منھ _ !

احساس کردم قلبم از طپش ایستاد بھ وضوح رنگ از صورتم پرید با صدایی کھ حاال بھ شدت لرزش داشت گفتم :

؟!منظورت چیھ  _

بھ سمتم برگشت با دیدن صورت رنگ پریده من پوزخندی زد

شاید آرشاویر پسر من باشھ _ .

این مزخرفات چیھ داری میگی آراز غیر ممکنھ آرشاویر پسر تو باشھ نکنھ دیوونھ شدی _ .

با چشمھای ریز شده بھ حرکات من خیره شد و گفت :

؟!تو چرا انقدر ترسیدی  _

از کجات  ترس من چرا باید بترسم آخھ مگھ چیکار کردم ، بعدش من مطمئنم آرشاویر پسر تو نیست این مزخرفات رو _
درمیاری آراز نکنھ دیوونھ شدی .

سری تکون داد و گفت :

باشھ _

بعدش بھ سمتم اومد و خیره بھ چشمھام شد و گفت :

امیدوارم خیلی زود حاملھ بشی _  

با چشمھای گشاد شده بھش خیره شدم

باھات  دیوونھ شدی تو چی داری میگی من چرا باید حاملھ بشم نکنھ یھ نقشھ ای کشیدی کھ ھر شب مجبورم میکنی _
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120_پارت#؟!س داشتھ باشم ھان *ک*س

# ھوسباز_خان زاده

با پوزخندی کھ روی لبھاش خودنمایی میکرد بھ من خیره شد و گفت :

من نیازی برای نقشھ کشیدن ندارم ھر کاری کھ دوست داشتھ باشم انجام میدم خوشگلم _ .

با شنیدن این حرفش دوست داشتم سرش رو خیلی محکم بکوبم تو دیوار تا خون بپاشھ .

بالخره یھ روز از دستت فرار میکنم _ .

با شنیدن این حرف من چشمھاش قرمز شد عصبی بھ من خیره شد و گفت :

تو ھمیشھ اسیر دست منی _ !

بزنم کاش  و در مقابل چشمھای گشاد شده از تعجب من گذاشت رفت خدایا من چجوری میتونستم با این دیوونھ سر و کلھ
ار کرد من ھر میتونستم از اینجا برم اما کجا مگھ جایی برای رفتن ھم داشتم گذشتھ از اون مگھ میشد از دست آراز فر

جایی میرفتم اون من رو پیدا میکرد پس باید بیخیال فرار کردن میشدم .

* * * * 

شد عجب  با دیدن یھ دختره خیلی خوشگل با قیافھ ی آرایش کرده و لباس ھای خیلی شیک کھ پوشیده بود چشمھام گرد
م بلند شددختری بود ، با دھن باز شده بھش خیره شده بودم کھ صدای نجمھ یکی از کارمند ھای فضول شرکت کنار گوش :

؟!خیلی خوشگل نھ  _

ره میرفتم از شنیدن یھوییش کنار گوشم ترسیده دستم رو روی قلبم گذاشتم و بھ سمتش برگشتم در حالی کھ بھش چشم غ
گفتم :

بیصدا میای قلبم داشت از طپش میفتاد _ .

خوب حاال _

بعدش پشت چشمی برام نازک کرد و با ذوق گفت :

؟!الناز رو دیدی  _

با شنیدن این حرفش متعجب پرسیدم :

؟!الناز کیھ  _

؟!ھمین دختره کھ دو ساعت تمام محو زیباییش شده بودی  _

کجا دو ساعت محو شده بودم آخھ ، تازه دیدمش داشتم بھش نگاه میکردم کھ شما اومدی باعث شدی بترسم _ .
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؟!اینارو بیخیال ، الناز چطور بود  _

با شنیدن این حرفش لبخندی بھش زدم و گفتم :

و نگاه خوشگل بود شیک پوش بود یھ خانوم کامل چیزی کھ ھر مردی رو میتونھ جذب خودش کنھ ، من کھ یھ دخترم ت _
اول مجذوبش شدم البتھ باید دید اخالقش ھم مثل چھره اش خوبھ یا نھ .

دوست دختر جدید رئیس _ !

با شنیدن این حرفش بھت زده بھش خیره شدم و گفتم :

؟!چی  _

ھش آره دیگھ الناز یکی از شریک ھای کاری شرکت و ھمینطور دوست دختر رئیس ، رئیس خیلی دوستش داره و ب _
احترام میزاره ھمھ ی شرکت این قضیھ رو میدونند .

# 121_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اییش شده بودم با حسادت بھش خیره شده بودم باورم نمیشد این دختر کھ من داشتم بھش نگاه میکردم و این شکلی محو زیب
دوست دختر آراز باشھ ، یعنی آراز بھ این دختر عالقھ داشت چشمھام رو با درد روی ھم فشردم

؟!چیشد پریزاد  _

لبخندی بھش زدم و گفتم :

ھیچ ، من باید برم بھ ادامھ کار ھام برسم _ .

ت ھیچ بعدش بھ سمت اتاقم رفتم دستی روی صورتم کشیدم بھ خودت بیا پریزاد اون اصال تو رو دوست نداشت ھیچوق
حسی بھت نداشتھ االن ھم تو زن اون نیستی

با شنیدن صدای زنگ گوشی برداشتم فقط صدای سرد اون داخل گوشی پیچید :

بیا اتاق من ھمین االن _ .

ودم رو کنترل بعدش قطع کرد کالفھ بلند شدم بھ سمت اتاقش حرکت کردم کنار در اتاقش ایستادم نفس عمیقی کشیدم باید خ
میکردم من غرور داشتم نباید کوچیک میشدم باید خودم رو خیلی قوی جلوه میدادم

درست بود خیلی سخت اما من باید طاقت میاوردم .

و در اتاق رو باز کردم و داخل شدم اون دختره الناز خم شده بود تو صورت آراز مشخص بود داشتند ھمدیگھ ر
میبوسیدند ، با شنیدن صدای در اتاق از ھم جدا شدند کھ صدای عصبی آراز بلند شد :

؟!نمیدونی وقتی میخوای وارد اتاق من بشی باید در بزنی  _
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پوزخندی بھش زدم و گفتم :

من در زدم اما شما انگار مشغول بودید نشنیدید _ .

د شدبا شنیدن این حرف من اخماش خیلی وحشتناک تو ھم رفت انگار فھمید بھش تیکھ انداختم ، صدای الناز بلن :

عزیزم بیخیال منم نشنیدم صدای در اتاق _ .

بعدش بھ سمت من برگشت با آرامش بھم خیره شد و گفت :

؟!چیکار داشتی عزیزم  _

نمیدونم رئیس زنگ زد گفت باھام کار داره _ .

صدای آراز بلند شد :

؟!اتاقت عوض میشھ ، از فردا اونجا میشھ اتاق الناز تو باید بری پیش نجمھ شنیدی  _

اما _ ....

وسط حرفم پرید

؟!من ازت نپرسیدم موافق ھستی یا نھ فقط گفتم شنیدی یا نھ  _

آره _

حاال میتونی بری _ .

از من  سری تکون دادم و از اتاقش خارج شدم دوست داشتم یھ فریاد از حرص زیاد بکشم آراز عوضی چجوری میتونست
بخواد کھ اتاقم رو بھ ھمسر آینده اش بدم آخھ آدم انقدر پرو ، صدای نجمھ اومد :

پریزاد _

جان _

لبخند دندون نمایی زد و گفت :

؟!رئیس گفت قراره تو از امروز تو اتاق من باشی درستھ  _

آره _

# 122_پارت

# ھوسباز_خان زاده

یا  خون داشت خونم رو میخورد الناز یھ دختری بود کھ خیلی زیبا بود ھمینطور خیلی خوب میتونست صحبت کنھ و
یتونست ویژگی ھایی داشت کھ من نداشتم مثال اون میتونست چجوری لوندی کنھ و دل یک مرد رو بھ دست بیاره اون م
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ده طعم عشق میتونستم قلب خان زاده رو بھ دست بیارم میتونستم برای یکبار ھم کھ ش! صاحب خان زاده بشھ اما من چی ؟
ھ اینا فکر سرم رو محکم تکون دادم من چرا داشتم ب! رو با خان زاده بچشم میتونستم عشقم دو طرفھ باشھ نھ یکطرفھ 

میکردم آخھ .

بھ سمت اتاقم داشتم میرفتم کھ خان زاده ھم اومد سر راه من با اخم بھش چشم دوختم کھ خیره بھ من گفت :

؟!چی باعث شده اخمات تو ھم باشھ  _

خیلی دوست داشتم بھش بگم دوست دخترت اما فقط بھ گفتن ھیچی اکتفا کردم ولی مگھ آخھ راضی میشد

؟!میشھ از سر راه من بری کنار  _

نھ _

ش میدادم نھ انگار امشب قصد داشت با اعصاب و روان من بازی کنھ این بشر چی میشد اگھ یھ جواب درست و حسابی بھ
ھ رعیت ولی حیف کھ ازش یھ جورایی حساب میبردم ھر چی نباشھ اون یھ خان زاده بود میدونست چجوری رفتار کنھ ک

ی بدتری از ھاش ازش حساب ببرند ولی من کھ االن رعیتش نیستم و ھیچوقت ھم یھ رعیت نبودم اما افسوس کھ زندگی خیل
رعیت بودن داشتم

؟!چی میخوای خان زاده  _

یھ تای ابروش باال پرید و با لحن جذابی گفت :

؟!خان زاده  _

ھ دنیای من دوباره برگشتھ بودم بھ گذشتھ دوست داشتم خان زاده صداش کنم ، نفس عمیقی کشیدم و خیره بھ چشمھایی ک
بود شدم و گفتم :

آره خان زاده _ !

نمیدونم تو چشمھام چی دید کھ باعث شد لبخند قشنگی روی لبھاش بشینھ ، چشمھام گرد شد با بھت گفتم :

؟!تو داری میخندی  _

سریع لبخندش جمع شد

نھ _

اما خودم دیدم ھمین االن داشتی میخندیدی _ .

بھ سمتم اومد دستش رو دور کمرم حلقھ کرد و من رو بھ خودش چسپوند و گفت :

؟!خندیده باشم چھ فرقی بھ حال تو داره  _

م ، اما بھ جاش االن باید بھش میگفتم با خنده ھاش قلبم دیوونھ میشد دوست داشتم بپرم تو بغلش و خیلی محکم فشارش بد
اخمام رو تو ھم کشیدم و با صدایی کھ سعی میکردم سرد باشھ گفتم :

ھیچ فرقی نداره ، حاال میشھ دستت رو برداری من میخوام رد بشم _ .
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ابرویی باال انداخت و با لحن گیرایی گفت :

نھ _ .

کالفھ از نزدیکی زیاد گفتم :

خان زاده لطفا _ !

؟!حسودیت شده بود بھ الناز  _

با شنیدن این حرفش بھ من من افتادم

من خوب من _ ...

حرفم رو قطع کرد

ری و خیلی الناز یکی از بھترین دختر ھایی ھست کھ میشناسم برعکس تو کھ یھ دختر روستایی ھستی اون یھ دختر شھ _
خوب بلده دلبری کنھ ناز و عشوه بیاد و خیلی خوب میتونھ چجوری قلب یک مرد رو نرم کنھ .

پوزخندی بھش زدم

ی چیھ ھمینا من تو عمرم با ھیچ پسری دوست نبودم حتی ھیچکدوم از این کار ھایی کھ میگی رو بلد نیستم ولی میدون _
کنم باعث افتخار و غرور منھ چون خودم رو برای بقیھ مردا بھ ھراج نذاشتم و فقط میتونم برای شوھرم دلبری .

# 123_پارت

# ھوسباز_خان زاده

فشاری بھ کمرم آورد و گفت :

من ھم شوھرت ھستم اما ھیچوقت ندیدم تو برای من دلبری کنی تو اصال اینکارو بلد نیستی _ .

االن وقتش بود یخورده آتیشش بزنم ھمونجور کھ اون داشت من رو آتیش میزد خیره بھ چشمھاش شدم و گفتم :

مد رو دوست میدونی چیھ من برای کسی کھ دوستش داشتھ باشم بلدم دلبری کنم نھ برای کسی کھ ازش تنفر دارم من مح _
ر کنیم ھنوز داشتم ھمیشھ برای دلبری میکردم عشوه میومدم میدونی اون وقتی تو تختش بودم و میخواستیم رابطھ برقرا

ا شدم ببین پس*شروع نکرده میگفت با بوی تنت ارض ...

ود میزد با دیدن چشمھای قرمز شده اش ساکت شدم مثل اینکھ باعث شده بودم خیلی عصبی بشھ چون از چشمھاش داشت د
دبیرون حقش بود اون سعی داشت من حسودی کنم حال من خراب بشھ اما برعکس شده بود حال خودش خراب شده بو

تو چجوری جرئت میکنی جلوی من از رابطھ ات با اون مرتیکھ بگی ھان تو چجوری _ ...

وسط حرفش پریدم :

نم حرف من فقط داشتم جواب تو رو میدادم بھت میگفتم کھ عاشق کسی کھ باشی برای ھمون دلبری میکنی فکر نمیک _
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اشتباھی زده باشم تو بیخود عصبی شدی .

فشار دستش رو بیشتر کرد کھ دردم اومد صورتم تو ھم رفت و با صدای گرفتھ ای گفتم :

داری چیکار میکنی خان زاده دردم اومد _ !

با چشمھای طوفان زده اش بھم خیره شد و با صدای بمی گفت :

با  دردت اومد آره اما وقتی داشتی اون حرف ھای زشت رو میزدی بھ صورت من نگاه نکردی ببینی چجوری داری _
غیرت من بازی میکنی .

خودت بھ  تو شوھر من نیستی چرا باید بخوام با غیرتت بازی کنم ، تو یھ خان زاده ھوس باز ھستی کھ بخاطر ھوس _
؟!امانتی محمد رحم نکردی بھش تجاوز کردی تو یھ آدم پست و خودخواھی شنیدی 

خفھ شو _

با شنیدن صدای عصبیش ساکت شدم کھ  با عصبانیت بیشتری ادامھ داد :

فکر نکن تموم حرف ھایی کھ زدی رو بی جواب میزارم بھ وقتش جوابت رو میدم _ .

از کوره در رفتم و با خشم غریدم :

ھیچ غلطی نمیتونی بکنی _  

اما ای کاش ھیچوقت اون حرف رو بھ زبون نمیاوردم ، پوزخند ترسناکی زد و گفت :

پس ھیچ غلطی نمیتونم بکنم _ .

د کھ دستش از دور کمرم شل شد بھ سمت در اتاق رفت کھ فکر کردم داره خارج میشھ اما برعکس شد در رو قفل کر
باعث شد چشمھام گرد بشھ ، با صدای لرزون شده گفتم :

؟!میخوای چیکار کنی  _

میخوام کاری کنم کھ ھیچوقت امروز رو فراموش نکنی _ .

رد کشیدم کھ کمربندش رو بیرون کشید و قبل اینکھ بتونم چیزی بگم اولین ضربھ اش روی بدنم فرود اومد جیغی از شدت د
دنم داره دومین ضربھ اش ھم فرود اومد بدون اینکھ التماسش کنم تموم مدت داشتم ازش کتک میخوردم احساس میکردم ب

دو تیکھ میشھ چقدر بی رحم بوو خان زاده ، بعد از اینکھ حسابی من رو کتک زد پرتم کرد روی تخت و ختم شد بھ رابطھ 
دردناکی کھ باھام برقرار کرد .

# 124_پارت

# ھوسباز_خان زاده

؟!درد داری  _
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با شنیدن صداش بھش خیره شدم تموم نفرتم رو تو چشمھام ریختم و گفتم :

ازت متنفرم حیوون _ .

د و با شنیدن این حرف من چند دقیقھ ساکت بھ چشمھام خیره شد بدون اینکھ ھیچ حرفی بزنھ بعدش چشمھاش سرد ش
پوزخندی روی لبھاش نشست با صدای سرد و خشکی گفت :

ببند دھنت و تا دوباره ھمینجا ترتیبت رو ندادم دوباره زبونت دراز شده _ .

قلب آدم  این مرد ھمیشھ ھمین بود بی احساس و سنگدل ھر کاری دوست داشت انجام میداد و بعدش در نھایت خودخواھی
رو میشکست کاش میشد من ھم جواب تموم بدی ھایی کھ در حقم شده بود رو میدادم .

* * * * *

پل و پسرم با چشمھای درشت شده اش کھ شبیھ باباش بود داشت بھم نگاه میکرد ، غمگین بھش خیره شدم کھ دست ت
کوچولوش رو روی صورتم کشید و گفت :

ماما گریھ _ !

نھ پسرم مامان گریھ نمیکنھ _ .

و  دستی روی صورتم کشیدم و اشک ھایی کھ نمیدونم کی جاری شدند رو پاک کردم ، پسرم رو داخل بغلم نشوندم
نجام میدادم ، بوسیدمش ، باباش داشت من رو تو این خونھ اذیت میکرد شده بودم یھ برده براش کھ ھر کاری میگفت باید ا

صدای خان زاده اومد :

پریزاد _

با شنیدن صداش بدون اینکھ بھ سمتش برگردم سرد گفتم :

بلھ _

فردا برای عقد آماده باش _ !

با شنیدن حرفی کھ زد با صدای بلندی تقریبا متعجب داد زدم :

؟!چی  _

فکر نمیکنم کر شده باشی _ .

پسرم رو زمین گذاشتم و بھ سمت خان زاده برگشتم و گفتم :

ازیھ یا من تو چی داری میگی بعد تموم کار ھایی کھ باھام کردی حاال میخوای ھم زن عقدیت بشم فکر کردی مسخره ب _
رعیت تو ھستم مثل اینکھ یادت رفتھ ما امانتی ھای محمد ھستیم و تو بھش خیانت کردی .

پوزخندی زد :

ه زنش رو بسھ دیگھ داری حالم رو بھ ھم میزنی امانت امانت چھ امانتی محمد بھ من خیانت کرد و حاال من دوبار _
بدست آوردم ھمونطور کھ بھم خیانت کردید .
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تو یھ حیوون پست ھستی _ .

عصبی خواست چیزی بگھ کھ آرشاویر بھ سمتش رفت و با دست ھای کوچولوش بھ پاھاش ضربھ میزد و میگفت :

تو بدی بد مامانم و اذیت نکن بد _ .

خان زاده در کمال تعجب خم شد کنارش و خیره بھ چشمھای پسرم شد و با مھربونی گفت :

پسرم من کھ مامانت رو دعوا نمیکنم داشتم باھاش حرف میزدم _

مامان گریھ _ !

# 125_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مامان دیگھ گریھ نمیکنھ عزیزم _

بعدش نگاھش رو بھ من دوخت و گفت :

؟!مگھ نھ  _

با شنیدن این حرفش سریع اشکام رو پاک کردم و بھ سمت آرشاویر رفتم خم شدم و گفتم :

بیا پیش مامان پسر خوشگل من مامان گریھ نمیکنھ _  

میکرد خیلی  آرشاویر رو بغل کردم ھنوز و محکم گونھ اش رو بوسیدم اخماش ھنوز تو ھم بود و داشت بھ خان زاده نگاه
شبیھ پدرش بود پسر عزیز من

خیلی رفتارش شبیھ منھ گاھی شک میکنم این پسر من باشھ _ .

با شنیدن این حرفش وحشت زده بھش چشم دوختم کھ پوزخندی زد و ادامھ داد :

ونست مال من اما با یاد آوری اون شب و اینکھ تست پدری اصال مشابھ نبود میفھمم اون پسر من نیست ، پسری کھ میت _
باشھ ، وارث خاندان من باشھ اما نشد .

د ھیچوقت بعد تموم شدن حرف ھاش گذاشت رفت لب گزیدم تا گریھ نکنم من باید بیشتر از این تحمل میکردم اون نبای
میفھمید آرشاویر پسر خودشھ .

وگرنھ اون رو از من میگرفت

مامان _

با شنیدن صدای آرشاویر از افکارم خارج شدم نگاھم رو بھش دوختم و با مھربونی گفتم  :

جان مامان _
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آرشاویر بازی _

فت و مشغول با شنیدن این حرفش آروم خندیدم و اون رو پایین گذاشتم کھ با قدم ھای کوچیکش دوید و بھ سمت وسایلش ر
لفن بودشد بھ خالھ شھره گفتم مواظب پسر من باشھ بعدش عصبی بھ سمت طبقھ باال رفتم خان زاده مشغول صحبت با ت

باید حرف بزنیم _

دستش رو بھ نشونھ ی سکوت باال برد کھ ساکت شدم

باشھ مواظب باشید من ھمین االن میام _  

بعدش خواست بره کھ گفتم :

کجا من باھات حرف دارم _ .

سرد گفت :

فعال کار مھمتری دارم بعدا درموردش صحبت میکنم برو کنار _ .

وی پسرم با شنیدن این حرفش کنار رفتم کھ گذاشت رفت با حرص پام رو روی زمین کوبیدم باید باھاش حرف میزدم جل
رف نباید ھر طوری دلش خواست با من صحبت کنھ پسر من پنج سالش بود داشت بزرگ میشد و االن میتونست بعضی ح

ھا رو خیلی خوب درک کنھ

روی تخت داخل اتاق نشستم و سرم رو محکم بین دستام فشار دادم کھ صدای در اتاق اومد :

بیا تو _

در اتاق باز شد و بعدش صدای نگران خالھ شھره اومد :

؟!حالت خوبھ دخترم  _

آره _

آرشاویر داره گریھ میکنھ بھانھ ات رو میگیره _ .

االن میام _ .

# 126_پارت

# ھوسباز_خان زاده

امروز باید بریم روستا زود باش وسیلھ ھای خودت و آرشاویر رو جمع کن یکساعت بیشتر فرصت نداری _ .

با شنیدن این حرف خان زاده برای چند دقیقھ خشک شده بھش خیره شدم اما خیلی زود بھ خودم اومدم

و محکم گفتم :

من و پسرم بھ اون روستا نمیایم _ .
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خان زاده خیلی سرد بھم چشم دوخت و گفت :

شنیدی چی بھت من ازت سئوال نپرسیدم کھ میای یا نھ من بھت گفتم آماده باش میخوای بریم مثل اینکھ گوشات کر شده ن _
؟!گفتم درستھ 

ی برو ما من کر نشدم اما مثل اینکھ تو متوجھ نمیشی من و پسرم بھ اون خراب شده نمیایم خودت ھر جا دوست دار _
ھمراھت نمیایم  .

بھ سمتم اومد و خیره بھ چشمھام شمرده شمرده گفت :

و اصال باھات  یا ھمین االن عین آدم میری وسایلت رو جمع میکنی یا من با روش خودم میبرتون میدونی اینکارو میکنم _
شوخی ندارم .

ن حرفش لعنتی داشت من رو تھدید میکرد دوست داشتم یھ جواب دندون شکن بھش بدم اما ساکت شدم چون میدونستم او
حرف و ھر کاری بگھ انجام میده .

* * * * *

بالخره بعد گذشت چند سال دوباره برگشتھ بودم اون روستا منحوس ، صدای خان زاده اومد :

؟!دوست ندارم با ھیچکس رفتار زشتی داشتھ باشی شنیدی  _

پوزخندی بھش زدم و با کنایھ گفتم :

مگھ من مثل خانواده تو ھستم _ .

عصبی بھم خیره شد و گفت :

؟!مواظب حرف زدنت باش پریزاد دوست نداری کھ ھمینجا یھ بالیی سرت دربیارم ھان  _

نگاھی بھ آرشاویر کھ خیلی آروم خوابیده بود انداختم بعدش بھ سمت خان زاده برگشتم

ھیچ غلطی نمیتونی بک _ ...

دھنم  ھنوز حرفم تموم نشده بود کھ تو دھنی محکمی بھم زد شوری خون رو داخل دھنم احساس کردم ، دستم رو روی
گذاشتم و با چشمھایی کھ اشک توش حلقھ زده بود بھش خیره شدم و گفتم :

خیلی پستی کثافط فقط بھ زور بازوت مینازی _ .

ابی بھش اما اون سرد داشت بھم نگاه میکرد ھمیشھ ھمین بود بی احساس سنگدل زورگو کاش میشد یھ جواب درست و حس
بدم کاش .

ما سوزشش بھ یھ دستمال از کیفم بیرون آوردم و گوشھ لبم کھ پاره شده بود و داشت خون میومد رو پاک کردم میسوخت ا
اندازه دردی کھ تو قلبم پیچیده بود نبود .

پریزاد _

با شنیدن صداش بدون اینکھ اینبار بھ سمتش برگردم سرد گفتم :
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بلھ _

زود باش پیاده شو رسیدیم _ .

س بودبا شنیدن این حرفش با ترس و لرز نگاھی بھ اطراف انداختم ھمون عمارت بود اینجا برای من مثل یھ کابو .

# 127_پارت

# ھوسباز_خان زاده

باب اخمام تو ھم با دیدن مامان خان زاده رستا و شیرین ، و خواھر زاده خان زاده نیوشا پدرش ، و در آخر پدر بزرگش ار
رفت تموم این افراد احساس بدی بھ من میدادند چون باعث میشدند گذشتھ یاد آوری بشھ برای من

خوش اومدی خان زاده _ .

مینقدر بی خان زاده در جواب پدرش فقط سر تکون داد کھ باعث شد پوزخندی روی لبھام شکل بگیره ھمیشھ ھمین بود و ھ
احساس کھ باعث میشد بفھمم این یھ خان زاده سنگدل کھ ھیچ احساسی نسبت بھ ھیچکس نداره

متعجب با  با شنیدن صدای مامان خان زاده ھمھ بھ سمت سالن پذیرایی رفتیم نشستیم آرشاویر پسرم بیدار شده بود و
چشمھای گرد شده اش داشت بھ اطراف نگاه میکرد

؟!این و چرا ھمراه خودت آوردی پسرم  _

خان زاده سرد جوابش رو داد :

؟!مامان بھتره درمورد کار ھایی کھ من انجام میدم ھیچ سئوالی نپرسی وگرنھ قلبت شکستھ میشھ ، شنیدی  _

باشھ _

، صدای  لبخندی روی لبھام شکل گرفت این خیلی عالی بود کھ جوابش رو داده بود و باعث شده بود حالش گرفتھ بشھ
ارباب بلند شد :

و کمترین زمان تو باید تو ھمین ھفتھ با دختری کھ انتخاب کردم ازدواج کنی ، ھمھ ی قول و قرار ھا گذاشتھ شده و ت _
؟!باید ازدواج شما شکل بگیره ھر چھ زودتر باید وارث بدنیا بیاد شنیدی 

با شنیدن حرف ھای ارباب چشمھام گرد شد پس خان زاده اومده بود اینجا تا ازدواج کنھ دستم مشت شد

خان زاده خیلی خونسرد جوابش رو داد :

؟!میدونم و برای ھمین برگشتم روستا دختری کھ من باید باھاش ازدواج کنم مشخص شده   _

آره _

؟!کی ھست  _

ست و یھ رعیت ساده دختر چوپان روستا اسمش پریناز خیلی وضعیت مناسبی نداشتند بعدش دخترشون خیلی خوشگل ھ _
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ھمون چیز ھایی کھ باید رو داره

خوبھ _ .

صدای بھت زده مامان خان زاده بلند شد :

؟!یھ دختر رعیت قراره عروس خاندان ما بشھ  _

خان زاده بھ مادرش خیره شد و گفت :

ان اربابی و قراره من باھاش ازدواج کنم پس من انتخاب میکنم ھمسر آینده ام چھ کسی باید باشھ با دختر ھای خاند _
ستایی ساده باشھ کھ ؟ ترجیح میدم یھ دختر رو!پولدار ازدواج کنم کھ بھم خیانتت کنند یا در نبود من زیرخواب بقیھ باشند 

باھاش ازدواج کنم دیگھ ھم نمیخوام در این مورد چیزی بشنوم  .

تموم مدت سرم پایین بود

من رو  نمیخواستم کسی اشک رو تو چشمھای من ببینھ و از احساس من خبردار بشند ، خان زاده داشت ازدواج میکرد
آورده بود اینجا تا نظاره گر ازدواجش باشم خدایا این دیگھ چھ امتحانی بود کھ من باید پس میدادم .

# 128_پارت

# ھوسباز_خان زاده

؟!من بھ این روستای لعنتی آوردی تا شاھد ازدواجت باشم آره  _

با شنیدن این حرف من لبخندی روی لبھاش نشست و گفت :

؟!چیشد حسودیت شده  _

عصبی خندیدم

رون من دوباره باید حسودی کنم بھ چی آخھ باید حسودی کنم ھان من بعد طالق تو رو از زندگیم قلبم ذھنم انداختم بی _
و رذلی  عاشق شدم عاشق محمد و ھنوز ھم دوستش دارم فقط بھ یھ چیز فکر میکنم اون ھم خالص شدن از دست آدم پست

؟!مثل تو شنیدی 

فتمبی ھوا گلوم رو تو دستش گرفت و محکم فشار داد کھ اشک تو چشمھام جمع شد دستم رو روی دستش گذاشتم و گ :

؟!داری چیکار میکنی ھان  _

؟!بھت گفتھ بودم دیگھ دوست ندارم اسمی از اون مرتیکھ بشنوم گفتھ بودم یا نگفتھ بودم  _

گفتھ بودی _

؟!پس چرا دوباره اسمش رو میاری میخوای کاری کنی من قاتل بشم و تو رو خفھ کنم ھان  _

با شنیدن این حرفش اشکام روی گونھ ام جاری شد و با صدای گرفتھ ای گفتم :
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دارم خفھ میشم _

؟!ھت کافیھ یکبار دیگھ بشنوم اسمش رو بیاری یا حتی بھش فکر کنی زنده ات نمیزارم پریزاد شندی چی گفتم ب _

آره شنیدم دستت رو بردار دارم خفھ میشم _ .

ھمین کھ دستش رو برداشت آسوده نفسم رو بیرون فرستادم بھش خیره شدم کھ با چشمھای قرمز شده اش داشت بھ من نگاه 
میکرد

تو یھ دیوونھ ھستی  _

پوزخند عصبی زد :

پس سعی کن با یھ دیوونھ اصال کل کل نکنی _

 بعد تموم شدن حرفش از اتاق رفت بیرون شروع کردم بھ فحش دادن بھ جد و آبادش مرتیکھ ی پست رذل چجوری
میتونست با من ھمچین رفت زشتی داشتھ باشھ

با باز شدن دوباره در اتاق نگاھم بھ مامان خان زاده افتاد کھ عصبی در اتاق رو بست و گفت :

؟!تو از جون پسر من چی میخوای  _

با شنیدن این حرفش بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم  :

؟!چی میگی تو  _

؟!برای چی برگشتی بھ زندگی پسر من نمیخوای دست از سرش برداری ھان  _

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 129_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ن از خود خان عصبی نفسم رو بیرون فرستادم مثل اینکھ تموم اعضای این خانواده قصد داشتند با روان من بازی کنند او
کھ از پسرش  زاده و این ھم از مادر عجوزه اش کھ ھنوز نرسیده بودم شروع کرده بود ، میخواستم تموم دق و دلی ھایی

داشتم رو سر این عجوزه خالی کنم

با تمسخر گفتم :

کھ راه  خیلی عاشق پسرت ھستم کھ دست از سر زندگیش برندارم ، برو بھ پسرت بگو دست از سر من و پسرم برداره _
گرفتم از قلبم  بھ راه داره تھدید میکنھ و مجبورم میکنھ ھر قبرستونی میره باھاش برم من ھمون روزی کھ از پسرت طالق
ری با پسرت و زندگیم انداختمش بیرون تو اگھ خیلی ناراضی ھستی از اومدن من بھ این روستا و عمارت منفور بھتره ب

حرف بزنی و مشکلت رو بھش بگی نھ اینکھ اومدی مخ من و بخوری . 
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ساکت شدم داشتم از شدت عصبانیت نفس نفس میزدم مامان خان زاده چشمھام گرد شده بود

و تو ھوا دستش باال رفت کھ دستش ر!  خیلی بد باھاش صحبت کرده بودم اما حقش بود این زن ھر چقدر ریده بشھ حقشھ 
گرفتم و با صدایی کھ داشت از شدت خشم میلرزید گفتم :

من نھ عروس تو ھستم نھ رعیت تو نھ خدمتکار تو کھ ھر غلطی دلت خواست بکنی مواظب حرفات رفتارت باش _ .

رون در رو از اتاق رفت بی" وقیح " و بعدش دستش رو بھ شدت پس زدم کھ خشم و تنفر نگاھی بھ من انداخت و با گفتن 
نگار قرار محکم بست پشت سرش کھ دستم رو روی قلبم گذاشتم خیلی داشت تند تند خودش رو بھ در و دیوار میکوبید ، ا

بشھ تا برگردیم  بود تو این عمارت من ھمیشھ در حال کلنجار رفتن باشم با اینا کاش میشد زودتر این ازدواج مسخره تموم
شھر تحمل فضای این عمارت و روستا برای من سخت بود  .

با شنیدن صدای گریھ ی آرشاویر چشمھام گرد شد

سریع از اتاق خارج شدم نیوشا داشت آرشاویر رو اذیت میکرد

؟!داری چھ غلطی میکنی نیوشا  _

نیوشا با شنیدن صدای من چشمھاش گرد شد بھم خیره شد و گفت :

من فقط سعی داشتم آرومش کنم و _ ...

خفھ شو _ !

بعدش آرشاویر رو محکم بغلش کردم و گفتم :

ھیس پسرم آروم باش گریھ نکن چیزی نیست _

اید پسرم آرشاویر دستش رو محکم دور گردن من حلقھ کرده بود و داشت ھق ھق میکرد االن وقت حساب پس گرفتن نبود ب
رو آروم میکردم رفتم داخل اتاق و مشغول آروم کردن آرشاویر شدم وقتی خوابش برد نفس عمیقی کشیدم

نباید پسرم رو بین اینا تنھا میذاشتم یھ مشت آدم عوضی کھ ھر کاری ازشون برمیومد

یھ دختر بچھ  از اتاق خارج شدم از خدمھ پرسیدم نیوشا کجاست و بھ سمت طبقھ پایین رفتم یھ مرد روستایی نشستھ بود و
حضور  کنارش مشخص بود برای زن خان زاده شدن اومده و ھمون چوپان با خشم بھ نیوشا کھ نشستھ بود خیره شدم و

ھمھ رو فراموش کردم

تو با پسر من چیکار کردی ھان _ !

رنگ از صورتش پرید و ترسیده بھ من چشم دوخت کھ صدای خان زاده بلند شد :

؟!چیشده  _

# 130_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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مخاطبش من بودم با پوزخندی بھ سمتش برگشتم و گفتم :

دت و خانواده بھتر نیست از نیوشا بپرسی چخبره ، تو من و پسرم رو با زور تھدید آوردی اینجا تا نقشھ ھای شوم خو _
؟!ات رو عملی کنی آره 

اخماش بھ طرز وحشتناکی تو ھم رفت

؟!چی داری میگی  _

بود چیکار  میخوای بگی نمیدونی خواھرزاده ات داشت پسر من رو اذیت کرد و اگھ من سر نرسیده بودم با پسرم قرار _
کنھ شما از خدا نمیترسید با پسر بچھ پنج سالھ من چیکار دارید

خان زاده با خشم بھ سمت نیوشا برگشت و گفت :

؟!این چی داره میگھ  _

نیوشا با صدای لرزون شده ترسیده گفت :

من کاری نکردم من _ ....

وسط حرفش پریدم

فوت شده  میدونم بخاطر عشقی کھ بھ محمد داشتی و بھش نرسیدی میخوای انتقام بگیری اما این راھش نیست ، محمد _
دیگھ وجود نداره من نمیزارم تو بخاطر عقده ھایی کھ داری پسر من رو بھ کشتن بدی .

بعدش بھ سمت خان زاده برگشتم و گفتم :

من و پسرم برمیگردیم شھر _

تو حق نداری جایی بری _

خواستم بھش چیزی بگم کھ صدای اون مرد چوپان بلند شد :

؟!این دختر زن قبلی شماست خان زاده پس اینجا چیکار میکنھ  _

بھ تو مربوط نیست _ .

اون مرد با شنیدن این حرف خان زاده ترسیده گفت :

خترم حاملھ بشھ ببخشید خان زاده جسارت نمیکنم اما اگھ ایشون ھم اینجا باشند باعث ناراحتی دختر من میشن و وقتی د _
بخاطر حسادت یھ بالیی سر دختر من میارن برای ھمین گفتم وگرنھ قصد بی احترامی نداشتم  .

پوزخندی کنج لبھام نشست بھ سمت اون مرد برگشتم و با خشم بھش خیره شدم و  گفتم :

اده تو فکر کردی کی ھستی کھ بھ خودت جرئت میدی درمورد من ھمچین چیز ھایی بگی یھ چوپان ساده کھ خان ز _
ای مفت ھوسباز روستا بھش لطف کرده میخواد دختره اش رو بگیره حاال خیلی بھ خودت میبالی کھ داری ھمچین حرف ھ
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؟!و بی اساسی میزنی نھ 

بسھ پریزاد _

با شنیدن صدای عصبی خان زاده بھ سمتش برگشتم و ادامھ دادم :

ون ھیچ چیھ میترسی چیز بدی بھش بگم بربخوره بھ پدر شوھرت ، میدونی چیھ تو دنبال دختری نباش کھ فقیره و چ _
یخوای باھاش امکاناتی نداشتھ بھت خیانت نمیکنھ ببین چیکار کردی کھ ھیچکس نمیتونھ تحملت کنھ ، این دختری ھم کھ م

دتری ازدواج کنی با شنیدن حرف ھای پدرش و چھره خندون زیر پوستی دخترش مشخص میشھ در آینده روز ھای خیلی ب
خواھی داشت و من اون روز خیلی خوشحال میشم .

بعدش نگاھی بھ کل خانواده انداختم و گفتم :

و خراب من سر پسرم با ھیچ احد و الناسی شوخی ندارم کافیھ بالیی سر پسر من بیاد اون وقت کھ زندگی ھمتون ر _
میکنم ترسی از مرگ ندارم من فقط بخاطر پسرم ھست کھ زنده ام و نفس میکشم شماھا بال ھایی کھ سر من آوردید کافیھ با 
پسرم کاری نداشتھ باشید .

# 130_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مخاطبش من بودم با پوزخندی بھ سمتش برگشتم و گفتم :

دت و خانواده بھتر نیست از نیوشا بپرسی چخبره ، تو من و پسرم رو با زور تھدید آوردی اینجا تا نقشھ ھای شوم خو _
؟!ات رو عملی کنی آره 

اخماش بھ طرز وحشتناکی تو ھم رفت

؟!چی داری میگی  _

بود چیکار  میخوای بگی نمیدونی خواھرزاده ات داشت پسر من رو اذیت کرد و اگھ من سر نرسیده بودم با پسرم قرار _
کنھ شما از خدا نمیترسید با پسر بچھ پنج سالھ من چیکار دارید

خان زاده با خشم بھ سمت نیوشا برگشت و گفت :

؟!این چی داره میگھ  _

نیوشا با صدای لرزون شده ترسیده گفت :

من کاری نکردم من _ ....

وسط حرفش پریدم

فوت شده  میدونم بخاطر عشقی کھ بھ محمد داشتی و بھش نرسیدی میخوای انتقام بگیری اما این راھش نیست ، محمد _
دیگھ وجود نداره من نمیزارم تو بخاطر عقده ھایی کھ داری پسر من رو بھ کشتن بدی .
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بعدش بھ سمت خان زاده برگشتم و گفتم :

من و پسرم برمیگردیم شھر _

تو حق نداری جایی بری _

خواستم بھش چیزی بگم کھ صدای اون مرد چوپان بلند شد :

؟!این دختر زن قبلی شماست خان زاده پس اینجا چیکار میکنھ  _

بھ تو مربوط نیست _ .

اون مرد با شنیدن این حرف خان زاده ترسیده گفت :

خترم حاملھ بشھ ببخشید خان زاده جسارت نمیکنم اما اگھ ایشون ھم اینجا باشند باعث ناراحتی دختر من میشن و وقتی د _
بخاطر حسادت یھ بالیی سر دختر من میارن برای ھمین گفتم وگرنھ قصد بی احترامی نداشتم  .

پوزخندی کنج لبھام نشست بھ سمت اون مرد برگشتم و با خشم بھش خیره شدم و  گفتم :

اده تو فکر کردی کی ھستی کھ بھ خودت جرئت میدی درمورد من ھمچین چیز ھایی بگی یھ چوپان ساده کھ خان ز _
ای مفت ھوسباز روستا بھش لطف کرده میخواد دختره اش رو بگیره حاال خیلی بھ خودت میبالی کھ داری ھمچین حرف ھ

؟!و بی اساسی میزنی نھ 

بسھ پریزاد _

با شنیدن صدای عصبی خان زاده بھ سمتش برگشتم و ادامھ دادم :

ون ھیچ چیھ میترسی چیز بدی بھش بگم بربخوره بھ پدر شوھرت ، میدونی چیھ تو دنبال دختری نباش کھ فقیره و چ _
یخوای باھاش امکاناتی نداشتھ بھت خیانت نمیکنھ ببین چیکار کردی کھ ھیچکس نمیتونھ تحملت کنھ ، این دختری ھم کھ م

دتری ازدواج کنی با شنیدن حرف ھای پدرش و چھره خندون زیر پوستی دخترش مشخص میشھ در آینده روز ھای خیلی ب
خواھی داشت و من اون روز خیلی خوشحال میشم .

بعدش نگاھی بھ کل خانواده انداختم و گفتم :

و خراب من سر پسرم با ھیچ احد و الناسی شوخی ندارم کافیھ بالیی سر پسر من بیاد اون وقت کھ زندگی ھمتون ر _
میکنم ترسی از مرگ ندارم من فقط بخاطر پسرم ھست کھ زنده ام و نفس میکشم شماھا بال ھایی کھ سر من آوردید کافیھ با 
پسرم کاری نداشتھ باشید .

# 131_پارت

# ھوسباز_خان زاده

از شدن در اتاق داشتم دیوونھ میشدم چجوری تونستھ بود پسر من رو اذیت کنھ با گریھ بھ پسرم خیره شده بودم کھ صدای ب
اومد و بعدش صدای خان زاده پیچید :
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بخاطر حرف ھایی کھ پایین زدی _ ....

وسط حرفش پریدم  :

میدونم میخوای من تنبیھ بشم باشھ حاال تنھام بزار لطفا _ !

بھ حال  بعدش سرم رو روی زانوم گذاشتم و ھمونجا پایین تخت نشستھ بودم حال و روز افتضاحی داشتم جوری کھ دلم
خودم میسوخت ، صدای بستھ شدن اتاق نشون از رفتن خان زاده میداد .

؟!برای چی داری ھنوز گریھ میکنی بعد اون ھمھ شاخ و شونھ کشیدن  _

با شنیدن این حرفش سرم و بلند کردم با چشمھای اشکی بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم :

؟!مگھ تو نرفتی  _

نھ _

ی رو از من چرا نرفتی تو ھم ھمین و میخواستی دیگھ کھ با اذیت کردن پسر من حال من خراب بشھ ، دارید انتقام چ _
؟!میگرید شماھا بھ من بد کردید تو من رو طالق دادی توقع داشتی بعد تو اصال زندگی نکنم آره 

آره _

با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد کھ خودش ادامھ داد :

تو مال من بودی پس ھیچوقت نمیتونستی ازدواج کنی _

خیلی خودخواه ھستی خان زاده _ .

وشا ھم بخاطر مطمئن باش من ھیچوقت آسیبی بھ  پسرت نمیرسونم اون بی گناه من نمیتونم بھ بچھ ھا صدمھ ای بزنم نی _
کاری کھ انجام داده تاوان پس میده .

پوزخندی زدم بھش و گفتم :

ھمیشھ ھمین شکلی بودی ھمینقدر بی رحم و سنگدل _

؟!حاال این خوبھ یا بد  _

بد _

ببین _ ....

با صدای در اتاق خان زاده حرفش نصفھ موند بلند شد رفت بیرون نمیدونم کی بود .

* * * * 

؟!با چھ رویی اومدی سر میز شام  _

با شنیدن این حرف مامان خان زاده پوزخندی بھش زدم و گفتم :

اونی کھ باید خجالت بکشھ من نیستم شما ھستید _
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تو _ ...

ده بود رو با اومدن خان زاده ساکت شد چشم غره ای بھ من رفت کھ نیشخندی تحویلش دادم حتی جرئت نداشت حرفی کھ ز
کامل کنھ بعد میومد حرف بار من میکرد .

# 132_پارت

# ھوسباز_خان زاده

زاده بود شبی  با چشمھای سرد شاھد این بودم کھ خان زاده با ھمسرش پرینار تو اتاق  رفتھ بودند ، امشب شب حجلھ خان
دیدن ھمچین صحنھ  کھ من این گوشھ داشتم از درون نابود میشدم اما تظاھر بھ بیتفاوتی میکردم ، مگھ میشد عاشق بود و با

ھایی حالت بد نشھ !

؟!سختھ نھ  _

با شنیدن صدای نیوشا بھ سمتش برگشتم و سئوالی بھش خیره شدم کھ پوزخندی زد و ادامھ داد :

؟!دیدن عشقت ھمراه با یکی دیگھ سختھ  _

نھ _

پوزخندی بھ صورت وا رفتھ اش زدم و گفتم :

ینجا ایستادم وقتی عاشق نباشی اصال سخت نیست من االن ھیچ احساسی جز تنفر نسبت بھ خان زاده ندارم اگھ  میبینی ا _
ینکھ چرا اون و شاھد شب زفاف خان زاده و اون دختر رعیت ھستم دلیل داره ، دارم بھ حماقت ھای گذشتھ ام فکر میکنم ا

شب فرار نکردم از این جھنم

داری دروغ میگی _ !

واج کردم ھر جور دوست داری فکر کن نیوشا برای من مھم نیست من از خان زاده طالق گرفتم دوباره عاشق شدم ازد _
بھ خودش اجازه  و تنھا حسرت من اینھ کھ کاش بیشتر قدر محمد رو میدونستم چون بعد رفتن اون خیلی تنھا شدم و این مرد

داد از من سواستفاده کنھ .

و خراب اشک تو چشمھاش جمع شده بود ، میدونستم عاشق محمد اما اشتباه از خودش بود کھ سعی داشت احساسات من ر
کنھ .

فتنیوشا با گریھ بھ سمت اتاقش رفت کھ مامان خان زاده با دیدن این صحنھ بھ سمت من اومد و با عصبانیت گ :

ی و نشستی چیھ از حسادت اینکھ امشب پسرم ازدواج کرده و االن داره شب حجلھ رو با یکی غیر تو سر میکنھ میترک _
؟!اشک نوه ی من رو درمیاری آره 

نیشخندی زدم

و تمومش من ھیچ احساسی نسبت بھ پسر شما ندارم و نداشتم کھ حاال بخوام طمع کنم بھش پس بھتره این مزخرفات ر _
کنید .
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دای کل با شنیدن این حرف من خواست با عصبانیت چیزی بگھ کھ صدای جیغ پریناز اومد از داخل اتاق و پشت بندش ص
زن ھا بلند شد ، بی اختیار دستام مشت شد

مامان خان زاده نگاھی بھ من انداخت

دل  اینکھ احساسی بھ پسرم نداری مشخص ھمین کھ امشب داری زجر میکشی و شاھد عشق بازی پسرم با زنش ھستی _
من رو خنک میکنھ .

بعدش گذاشت رفت کھ لبخند تلخی روی لبھام نشست ، این خانواده بیش از حد سنگدل بودند

صدای کل و  بعد گذشت چند دقیقھ در اتاق باز شد و خان زاده اومد بیرون پارچھ خونی رو دست مامانش داد کھ دوباره
جیغ زن ھا بلند شد

تاق شد کھ خان زاده دوباره خواست بره داخل اتاق کھ نگاھش بھ من افتاد لحظھ ای مکث کرد روی من ولی بعدش داخل ا
چشمھای من با درد بستھ شد .

# 133_پارت

# ھوسباز_خان زاده

سر میز شام نشستھ بودم و داشتم با غذام بازی میکردم کھ مادر خان زاده طعنھ زد :

چیھ عزیزم از وقتی پسرم پریناز رو عقد کرده تو دپرس شدی _ !

م ، لبخندی نفسم رو کالفھ بیرون فرستادم این زن نمیتونست دو دقیقھ آروم بگیره تا من یھ فحش درست حسابی بھش ند
بھش زدم و گفتم :

ام ساکت باشید حال بد من بخاطر یاد آوری گذشتھ اش نھ اینکھ حسی بھ خان زاده داشتھ باشم ، شما نمیتونید سر میز ش _
؟!و غذاتون رو بخورید ھمیشھ باید نیش بزنید 

تا خواست با عصبانیت حرفی بزنھ بابای خان زاده سیامک خان گفت :

پریچھر _

ان بھ سمت اتاق مامان خان زاده با خشم بلند شد و رفت کھ اصال ذره ای برای من مھم نبود ، بلند شدم و با گفتن نوش ج
جا نبودیم و یھ خودم و پسرم رفتم ، بھ پسرم کھ خیلی آروم خوابیده بود خیره شدم چقدر دوستش داشتم چی میشد االن این

جای دیگھ بودیم کاش این شکلی بود خیلی خستھ شدم از این وضعیتی کھ داریم

پسرم کاش میتونستم برات یھ زندگی بھتری بسازم کاش _ ...

با بی ھوا باز شدن در اتاق نگاھم بھ مامان خان زاده افتاد با چشمھای ریز شده بھش خیره شدم

ره اون االن میدونم داری از حسادت میترکی اما تو نمیتونی بھ خواستھ ھات برسی پسر من ھیچ احساسی نسبت بھت ندا _
ندازه خودش پریناز رو انتخاب کرده و بھ زودی صاحب یھ فرزند پسر میشھ اون وقت ببین چجوری تو و پسرت رو می

بیرون  
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بلند شدم رفتم سمتش روبروش ایستادم و گفتم :

ھ تو سن خستھ نشدی از اینکھ ھر روز من رو اذیت کنی ، من چھ تقصیری دارم تو این قضیھ شماھا مجبورم کردید ک _
ھ داشتھ فکر کم با پسرتون ازدواج کنم پسر شما با خواست خودش من رو طالق داد ، حاال ھم پسرتون بھ اجبار من و نگ

؟!کردید من راضی ھستم از اینکھ عروسک خیمھ شب بازی پسر شما باشم 

؟!پس برای چی ھنوز بیخیال پسر من نمیشی  _

تلخ خندیدم

شما یھ مادر  من خیلی وقتھ بیخیال پسر شما شدم ھمون موقع کھ من رو طالق داد ، اما پسر شما پسرم رو تھدید کرد ، _
؟!ھستید میتونید حس من رو درک کنید نھ 

مامان خان زاده پشیمون شده بود انگار از حرف ھایی کھ زده بود

من فکر میکردم تو _ ...

ساکت شد من حرفش رو کامل کردم

شما فکر کردید من آویزون پسر شما ھستم برای ھمین داشتید با من بھ شکل تحقیر آمیزی رفتار میکردید _

من بخاطر پسرم اینکارو کردم _ .

منم بخاطر پسرم اینجا ھستم _ .

خواست چیزی بگھ کھ صدای در اتاق اومد

؟!بلھ  _

درش تو اتاق در اتاق باز شد و خان زاده اومد داخل اتاق عجیب بود کھ برای اولین بار در زده بود شاید میدونست ما
ھست ، مادرش نگاه پر از حرفی بھ من انداخت و گذاشت رفت بیرون

؟!چی بھ مادرم گفتی  _

سرم و بلند کردم بھش خیره شدم

ھیچ _

دروغ نگو _ .

؟!وقتی میدونی نمیخوام بھت راستش رو بگم پس چرا میپرسی تا دروغ بشنوی  _

باز کھ زبونت دراز شده _ .

داری اذیتم میکنی خان زاده دست از سر من بردار برو بیرون میخوام تنھا باشم _ .

بھ سمتم اومد خیره بھ چشمھام شد و دستش رو دور کمرم حلقھ کرد بھش چسپیده بودم حاال خش دار گفت :

؟!حسودیت شده  _
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نھ _

# 134_پارت

# ھوسباز_خان زاده

؟!برو پیش زنت برای چی اومدی اتاق من  _

خمار گفت :

میخوام پیش زن صیغھ ایم باشم امشب نظرت با یھ شب رمانتیک چیھ _ !

چشمھام گرد شد

خیلی وقیحی _

م با خشم با شنیدن این حرف من خنده ی بلندی سر داد کھ محکم کوبیدم وسط پاھاش دستاش شل شد از دورم کھ جدا شد
سرش رو بلند کرد

چیکار کردی دختره ی احمق _

لبخند پر از حرصی بھش زدم

زدم ناقصت کردم حاال برو پیش زن عزیزت نھ اینکھ من و با یھ ھرزه اشتباه گرفتی _ .

با عصبانیت خواست چیزی بگھ کھ صدای در اتاق اومد صاف ایستاد و با صدای سرد و خشکی گفت :

بلھ _

صدای خجالتی پریناز از پشت در اومد

خان زاده مامان گفت صداتون کنم ھمھ پایین نشستند دور ھم _

برو میام _

صدای رفتن پریناز اومد نیشخندی بھ خان زاده زدم و گفتم :

؟!خیلی بھت خوش میگذره نھ  _

فکر نکن کار امروزت رو بی جواب میزارم پریزاد تو _ ...

س کردم ھیچ با احساس حالت تھوع کھ بھم دست داد بی اختیار عق زدم و بھ سمت دستشویی دویدم انقدر عق زدم کھ احسا
جونی تو تنم نموند صدای نگران خان زاده اومد :

پریزاد بیا بیرون _
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بھ سختی در رو باز کردم و بی حال بھش خیره شدم

چت شده چرا این شکلی شدی باید ببرمت درمانگاه _

بھ سمت تخت رفتم و گفتم :

من خوبم فقط یخورده حالت تھوع بھم دست نمیدونم چرا یکم دراز بکشم خوب میشم _

لجباز _

ھمین کھ دراز کشیدم چشمھام گرم شد و خوابم برد .

* * * *

با احساس دستی کھ تو موھام کشیده شد چشمھام رو باز کردم با دیدن پسرم آرشاویر لبخندی روی لبھام نشست کھ با دیدن 
چشمھای باز من گفت :

مامان _

جان مامان _

روی تخت نشستم و پسرم رو تو بغلم نشوندم شروع کردم بھ قربون صدقھ رفتنش کھ صدای خان زاده اومد

خیلی داشت بیقراری میکرد _

# 135_پارت
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ی باعث میشد نیوشا کنار پریناز نشستھ بود و داشت بھ من تیکھ مینداخت اما اصال برام مھم نبود حرف ھاش ، بی توجھ
بیشتر خودش اذیت بشھ

خانواده ارباب ده پایین اومدند خانوم _ .

م بھ نیوشا افتاد با چشمھای گرد شده بھ خدمتکار خیره شدم یعنی خانواده من اومده بودند محکم سرم رو تکون دادم ، نگاھ
صدای متعجب مامان خان زاده بلند شد! کھ بدجنس داشت بھم نگاه میکرد پس نقشھ ی این بوده  :

راھنمایی کن داخل _

بعدش انگار داشت با خودش حرف میزد

آخھ االن وقت اومدن شماھاست _

سریع بلند شدم کھ برم داخل اتاقم ، صدای نیوشا کھ مخاطبش من بودم بلند شد

؟!کجا عزیزم دوست نداری خانواده ات رو ببینی دلت براشون تنگ نشده  _
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از شدت حرص دندون قروچھ ای کردم

بعدا بھ حساب اینکارت میرسم نیوشا شک نکن _

صدای متعجب پریناز اومد :

ھر من بھ شما چرا این شکلی با نیوشا خانوم حرف میزنید تا جایی کھ میدونم شما عضوی از این خانواده نیستید و شو _
لطف کرده جا و مکان داده .

م بھش خیره شدم با شنیدن این حرفش دیگھ دود داشت از سرم میزد بیرون و فراموش کردم کھ خانواده ام دارند میان با خش
و گفتم :

یھ چوپان  شوھرت بھ زور من و اینجا نگھ داشتھ من ھیچ عالقھ ای بھ اینجا موندن ندارم دختر جون بعدش تو دختر _
ھستی ببین بھ اینجا رسیدی چجوری خودت رو گم کردی امیدوارم خیلی زود پرتت نکنند بیرون چون آدمای بد ذات زیاد 
نمیتونند جایی موندگار باشند .

ونست بزنھ پریناز با عصبانیت ناراحتی و تنفری کھ تو چشمھاش بیداد کرد داشت بھ من نگاه میکرد اما ھیچ حرفی نت
نیشخندی بھش زدم کھ نیوشا برای طرفداری از پریناز گفت :

ی کھ بھ خودت پریناز ھمسر خان زاده است و قراره وارث برای ادامھ نسل خاندان اربابی بدنیا بیاره اما تو کی ھست _
توھین  جرئت میدی با ھمسر خان زاده این شکلی صحبت کنی مثل اینکھ خیلی دوست داری فلکھ بشی وسط روستا بخاطر

بھ ھمسر خان زاده

پوزخندی زدم

با توھماتتون ھنوز خیلی مونده بزرگ بشی نیوشا نمیخوام با دو تا بچھ مثل شماھا کل کل کنم وقتی ندارم خوش باشید _ .

لھ ی مھربون و و اومدم برم کھ دیدم خانواده ام پشت سرم ایستادند ، خانوم بزرگ بدجنس من ، مامان بی احساس من ، خا
دوست داشتنی من و عمھ ھمراه دو تا از زن عمو ھام اومدم برم کھ صدای خانوم بزرگ بلند شد :

؟!برای چی برگشتی  _

تمبا شنیدن این حرفش برای لحظھ ای بھ چشمھای سرد و بی روحش خیره شدم و بعدش خیره بھ چشمھاش شدم و گف :

فکر نمیکنم بھت مربوط باشھ _ .

از کنارش رد شدم ھنوز چند قدم بیشتر برنداشتھ بودم کھ سرد و خشک گفت :

بی ابرویی مثل تو حق نداره پاش رو اینجا بزاره _ .

دستام مشت شد و لحنم نیش دار

بانی رسم من مثل نوه ی عزیز شما ماه چھره بھ شوھرم خیانت نکردم حتی بعد فرصت دومی کھ بھش داده شد ، من قر _
ن یھ زن و رسومات مزخرف شما شدم ، اونی کھ بی آبرو ھست ماه چھره ھست نھ من ، ھر جا دوست داشتھ باشم میرم م

آزاد ھستم نھ یھ دختر بچھ چھارده سالھ .

# 136_پارت
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کنش گوش داشتم بھش تیکھ مینداختم خودش ھم فھمیده بود انگار ، میخواستم برم تا بیشتر بھ حرف ھای اعصاب خورد
نکنم کھ صداش بلند شد :

وایستا ببینم _

د جلوی من ایستادم کھ صدای قدم ھاش اومد بھ سمتش برگشتم چند قدمی پشت سرم ایستاده بود دستش رو بھ نشونھ تھدی
گرفت

گرنھ میدم خیلی برات گرون تموم میشھ این حرف ھایی کھ زدی بھتره ھر چھ زودتر گورت رو گم کنی از این روستا و _
وسط روستا زنده زنده چالت کنند

با خونسردی کھ کفرش رو درمیاورد گفتم :

تو ھیچ غلطی نمیتونی بکنی _

بعدش خیلی قشنگ خندیدم کھ خون جلوی چشمھاش رو گرفت و با عصبانیت گفت :

تو _ ....

؟!چخبره  _

با شنیدن صدای خان زاده ، خانوم بزرگ نگاھش رو بھش دوخت

؟!این بی آبرو رو کی راه داده تو روستا  _

خشک گفت منم منتظر بھ لب ھای خان زاده داشتم نگاه میکردم ببینم چھ جوابی میخواد بده ، خان زاده خیلی سرد و :

درست صحبت کنید _

خانوم بزرگ چشمھاش گرد شد مشخص بود متعجب شده اما با این وجود خودش رو نباخت و ادامھ داد :

؟!تو کھ ازدواج کردی پس این ھرزه رو دوباره برای چی آوردی  _

درمورد زن من درست صحبت کن _ !

گھ میگفت من با شنیدن این حرف خان زاده حاال چشمھای من ھم گرد شده بود وای خدا االن میخواست ابروی من و ببره ا
ده گفتزن صیغھ ایش ھستم دیگھ ھیچ آبرویی برام نمیموند با ترس داشتم بھش نگاه میکردم کھ خانوم بزرگ بھت ز :

؟!زنت  _

درستھ پریزاد زن منھ و ھیچکس حق بی احترامی بھ زن خان زاده رو نداره وگرنھ میدونید کھ من بھ این آسونیا ازش  _
نمیگذرم

داری دروغ میگی تو پریزاد رو خیلی وقتھ طالق دادی _

لوت دوباره عقدش کردم پس فکر کردی برای چی آوردمش روستا من آدمی نیستم کھ بدون محرمیت یھ زن رو بھ خ _
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خودم راه بدم .

صدای مامان خان زاده بلند شد :

؟!پسرم تو چی داری میگی  _

خان زاده بدون توجھ بھ حرف مادرش ادامھ داد :

ھیچکس حق نداره بھ زن من توھین یا بی احترامی کنھ وگرنھ عواقب اینکار خیلی بد میتونھ باشھ _

# 137_پارت
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دم میدونستم با این با ترس داخل اتاق نشستھ بودم و بھ پسرم کھ خیلی آروم خوابیده بود خیره شدم ، حاال باید چیکار میکر
ثل سیر و حرفی کھ خان زاده زد و جلوی ھمھ اعالم کرد من ھمسرش ھستم باید شاھد یھ جنجال دیگھ باشم دلم داشت م

سرکھ میجوشید

باید با خان زاده صحبت میکردم ، من و پسرم باید ھر چھ زودتر از این عمارت و روستا میرفتیم .

نمیکردم با  بدون در زدن در اتاق خان زاده رو باز کردم کھ با دیدن صحنھ روبروم دست و پاھام شل شد ، ھیچوقت فکر
ود و محکم دیدن ھمچین صحنھ ای میتونم چھ حالی داشتھ باشم خان زاده داشت پریناز رو میبوسید و دستش روی باسنش ب

ز پریناز جدا شدفشار میداد کھ پریناز ھم خیلی با عشوه و ناز  داشت براش آه نالھ میکرد کھ با دیدن من خیلی خونسرد ا

و با عصبانیت داد زد :

؟!کی بھت اجازه داد بدون در زدن وارد اتاق من بشی  _

ھنوز ساکت داشتم بھش نگاه میکردم کھ اینبار با صدای بلند تر از قبل فریاد کشید :

باتوام _

بھ سختی لب باز کردم

باید حرف بزنیم خیلی مھم _

رد باز و بستھ شدبھ پریناز اشاره کرد از اتاق بره بیرون ، پرنیاز لبخندی بھش زد و از اتاق رفت بیرون کھ چشمھام با د

شیمیشنوم ، چی باعث شده کھ بھ خودت اجازه بدی بدون در زدن وارد اتاق من و مزاحم خلوت من و پریناز ب _  .

من و پسرم باید برگردیم شھر _

نھ _

نفس عمیقی  کشیدم حاال کمی حالم بھتر شده بود بھ سمتش رفتم و گفتم :

ایی کھ بودم من زن تو نیستم من صیغھ تو ھستم اون ھم فقط بخاطر اینکھ تو خونت معذب نباشم حاال میخوام برگردم ج _
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تو ھم ھمینجا ھر کاری دلت خواست انجام بده .

نمیتونم بھت ھمچین اجازه ای بدم تو بھ من تعلق داری و نمیتونی جایی بری _ .

با شنیدن این حرفش عصبی شدم

؟!یھ وقت رو دل نکنی چند تا چند تا  _

با شنیدن این حرفش من با خشم غرید :

درست صحبت کن _

منم مثل خودش عصبی فریاد کشیدم

ثل یھ چرا باید درست صحبت کنم تو از جون منھ بدبخت چی میخوای ھر کاری دوست داشتی باھام انجام دادی ، م _
خوام با عروسک باھام بازی کردی حاال ھم کھ ازدواج کردی داری بھ عشق و حالت میرسی پس دست از سر من بردار می

پسرم آزاد زندگی کنم .

بی ھوا دستش رو دور کمرم انداخت من رو بھ سمت خودش کشید خیره بھ چشمھام شد

نمیتونی جایی بری قشنگم _

نفسم رو عصبی بیرون فرستادم

تو میخوای من و مجبور کنی کھ نمیتونم جایی برم آره _ !

آره _

اما من میرم اینبار ھیچکس نمیتونھ من و مجبور کنھ حاال دستت رو بردار _ .

# 138_پارت
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تو ھیچ جا _ ...

؟!اون دختره ی سلیطھ ھرزه کجاست  _

متعجب بھ خان زاده خیره شدم کھ پوزخندی زد" پدر بزرگ خودم "با شنیدن صدای فریاد ارباب 

حاال من بخوام ھم نمیتونی از این روستا خارج بشی وگرنھ جون خودت و پسرت گرفتھ میشھ _ .

یفھمیدم ، بعد گفتن این حرف از اتاق خارج شد ھاج و واج بھ جای خالیش خیره شده بودم تازه داشتم معنی حرفش رو م
موی من و ارباب ترسیده از اتاق خارج شدم و با قدم ھای لرزون بھ سمت پایین رفتم ارباب و بابام اومده بودند ھمراه ع

داشت داد و بیداد میکرد
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اشک تو چشمھام جمع شده بود

؟!میخوای آبروی خاندان ما رو ببری کھ اون دختره ی ھرزه رو آوردی بھ این روستا آره  _

خان زاده خونسرد گفت :

الیم صدات رو بیار پایین ، اومدی تو عمارت من و صدات رو انداختی رو سرت وقتی تو عمارت من ھستی باید م _
صحبت کنی

ارباب با خشم بھش داشت نگاه میکرد

گستاخ_

خان زاده نیشخندی زد

ھرزه  ؟ اون ماه چھره نوه ی!اومدی حساب چی رو از من پس بگیری اینکھ چرا زن خودم رو آوردم خونھ ی خودم  _
ات رو نیاوردم کھ داری حرص و جوش میخوری

ھواست بھ حرف ھایی کھ میزنی باشھ ھمھ ی حرف ھات تاوان دارند میدونی دیگھ _

حرف ھات رو شنیدم حاال میتونی بری _

ارباب اینبار مثل خود خان زاده با خونسردی گفت :

ممیدونم اون دختره اصال زن تو نیست و من اومدم تا ھمراه خودم ببرمش باید این لکھ ی ننگ رو پاک کن _

خان زاده ابرویی باال انداخت

؟!مثال میخوای چیکار کنی  _

ارباب لبخند زشتی زد و گفت :

میخوام ببرمش تا زن یونس بشھ _ .

یشنیدم با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد دستم رو روی دھنم گذاشتم تا ھیچ سر و صدایی نکنم خدایا چی داشتم م
چین چجوری دلش میومد ھمچین چیزی بگھ یھ آدم چقدر میتونست پست باشھ ، من نوه اش بودم چطور حاضر میشد ھم

چیزی بھش فکر کنھ کھ من زن یونس ھفتاد سالھ کھ خودش زن داره اونم سھ تا بشم .

خان زاده یقھ ی ارباب رو چسپید کھ ھینی کشیدم و دستم رو روی دھنم گذاشتم کھ خان زاده عصبی گفت :

الن بھت چیزی پریزاد زن منھ نھ بھ تو و نھ بھ ھیچکس دیگھ اجازه نمیدم تا ھمچین مزخرفاتی درموردش بگی اگھ تا ا _
نگفتم بخاطر حرمت موی سفیدت بود اما میبینم خیلی پست و رذلی و حتی احترام ھم نباید بھت گذاشت

بعدش یقھ ی ارباب رو ول کرد

رو بھ بابای من کرد و گفت :

و خیلی بی غیرت ھستی کھ اجازه میدی این پیری درمورد دختر پاک و معصومت این شکلی حرف بزنھ من جای ت _
بودم این مرتیکھ رو زنده نمیذاشتم حیف اسم پدر کھ روی شماھا گذاشتھ بشھ .
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بابا چشمھاش قرمز شده بود و سرش پایین بود

تو بھ چھ حقی _ ...

خان زاده حرفش رو قطع کرد

سط جرئت حق نمیخواد من حسابت رو گذاشتم کف دستت دفعھ ی بعدی ھم اسم زن من و بیاری خودم زنده زنده و _
؟!روستا چالت میکنم شنیدی 

# 139_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ارباب دست بابا رو گرفت و گفت :

بریم من میدونم چجوری حساب اینو برسم _ .

من افتاد بھ  بعدش گذاشتند رفتند کھ ھمونجا سر جام سر خوردم ، خان زاده کالفھ دستی داخل موھاش کشید کھ نگاھش بھ
سمتم اومد کنارم زانو زد

؟!چرا از اتاقت اومدی بیرون  _

بدون توجھ بھ سئوالی کھ پرسید گفتم :

ھره بعد تموم ؟ ماه چ!من خیلی وقتھ قید این خانواده رو زدم چرا دست از سر من برنمیدارن ، چی از جون من میخوان  _
کثافط کاری ھایی کھ انجام داد ھنوز برای اینا عزیزه اما نسبت بھ من تا سر حد مرگ تنفر دارند .

ھیس آروم باش _

نمیتونم قلبم درد میکنھ خان زاده _ .

خان زاده من رو محکم بغل کرد و بھ خودش فشرد کھ تو بغلش شروع کردم بھ گریھ کردن خیلی زیاد حال من بد شده بود 
مخصوصا بخاطر روز ھای سختی کھ داشتم و شنیدن حرف ھای ارباب و بابا

پریزاد _

از خان زاده جدا شدم و با چشمھایی کھ بی شک از شدت گریھ قرمز شده بود بھش خیره شدم کھ گفت :

؟!حالت خوبھ  _

نھ _

نباید بخاطر آدم ھای بی ارزش زندگیت اشکات رو حروم کنی زندگی ھمینھ باید عادت کنی _ .

بھ سختی بلند شدم و خواستم برم کھ خان زاده بازوم رو گرفت
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کجا _

با صدایی کھ بشدت گرفتھ بود گفتم :

اتاق _

د تو زندگیت برو ، اما گریھ نکن بھ پسرت فکر کن تو باید یھ شروع جدید داشتھ باشی اینبار بدون اینکھ کسی بخوا _
دخالت کنھ ، ھیچ ترسی ھم نداشتھ باش تا موقعی کھ من زنده ھستم ھیچکس نمیتونھ تو رو از من بگیره .

خواستم چیزی بگم بھش کھ صدای مامان خان زاده اومد

؟!پسرم چیشده خانواده پریزاد اینجا چیکار داشتند  _

خان زاده خونسرد گفت :

اومده بودند دنبال پریزاد _

؟!پس چرا پریزاد ھنوز اینجاس اون و با خودشون نبردند  _

؟!پریزاد زن منھ کجا باید بدم زن من رو ببرن  _

این دختره زن تو نیست فھمیدی تو طالقش دادی پس اینبار ھم باید طالقش بدی بفرستی خونھ ننھ باباش _

خان زاده شمرده شمرده گفت :

من بھ ھیچ عنوان زنم رو طالق نمیدم پس فکرش رو از سرت بنداز بیرون _ .

اینبار صدای نیوشا اومد

خان زاده منظورتون از زن زن عقدی نیست کھ شما پریزاد رو صیغھ کردید پس تکلیف زن صیغھ ای ھم مشخص _

مامان خان زاده لبخندی زد کھ خان زاده با سردی بھ نیوشا خیره شد و ترسناک گفت :

نھ مطلب این روز ھا خیلی داری پاپیچ من میشی نیوشا ھواست باشھ یھو من قاطی نکنم بفرستمت پیش پدرت ، میمو _
ف بزنھبعدی بھ ھیچکس ربط نداره من چیکار میکنم یا نمیکنم من خان زاده ھستم کسی جرئت نداره روی حرف من حر .

# 140_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با ترس بھ خان زاده خیره شدم و گفتم :

حاال قراره چی بشھ خان زاده من خیلی میترسم تو رو خدا از اینجا بریم _

خان زاده کالفھ بھم خیره شد

177



بسھ انقدر نمیخواد بیقراری کنی ، فردا برمیگردیم شھر _

با شنیدن این حرفش چشمھام از خوشحالی برق زد و با شادی گفتم :

واقعا _

آره _

قھ کرد ، بعد بدون اینکھ بفھمم دارم چیکار کنم بھ سمت خان زاده رفتم و محکم بغلش کردم اون ھم دستش رو دور من حل
چند ثانیھ کھ گذشت تازه فھمیدم چیکار کردم با خجالت ازش جدا شدم

ببخشید من _ ...

شوھرت رو بغل کردی فکر نمیکنم کار اشتباھی کرده باشی _ .

میفھمید  خان زاده ھم ھر فرصتی کھ گیر میاورد میخواست بھم ثابت کنھ من شوھرش ھستم ، وای بھ حال روزی کھ اگھ
آرشاویر پسر اون ھست

مامان _

با شنیدن صدای آرشاویر بھ سمتش برگشتم

جونم پسرم _

اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

؟!این آقا اینجا چیکار داره چرا ھمش تو اتاق شما میاد  _

نمیدونستم چھ جوابی بھش بدم کھ خود خان زاده جوابش رو داد :

من پدرت ھستم _

رف یعنی چشمھام گرد شد حس میکردم قلبم از طپش ایستاده با ترس داشتم بھش نگاه میکردم منظورش چی بود از این ح
فھمیده بود نھ این غیر ممکن ، آرشاویر خیره بھش گفت :

دروغگو _

بھ خان زاده خیره شدم و بھ سختی گفتم :

تو چی داری _ ....

وسط حرفم پرید :

رسونھ وقتی تو رو صیغھ کردم و شدی زن من پسرت ھم میشھ پسر من و ھیچکس حق نداره آسیبی بھ خانواده ی من ب _
بھتره تو ھم بھ آرشاویر بگی من پدرش ھستم .

یھ لحظھ فکر  بعد تموم شدن حرفش  از اتاق رفت بیرون ، رفتم کنار آرشاویر روی تخت نشستم دستام داشت میلرزید برای
کردم خان زاده از ھمھ واقعیت خبر داره

مامان _
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مارت با شنیدن صدای آرشاویر از افکارم خارج شدم و نگاھم رو بھش دوختم خیلی وقت بود کھ پسرم رو تو این ع
ش حرف فراموش کرده بودم و ھمھ ی حواسم معطوف این شده بود کھ کسی آسیبی بھش نرسونھ حتی درست و حسابی باھا

نزده بودم فقط گاھی کھ خواب بود میدیدمش ، بی اختیار محکم بغلش کردم و عطر تنش رو بو کردم

نمیدونم چند دقیقھ گذشت کھ ازش جدا شدم با چشمھای خیس شده از اشک بھش نگاه میکردم کھ

با دست ھای کوچیک و تپلش اشکام رو پاک کرد و با لحن بچگونھ اش گفت :

؟!اون آقا اذیتت کرد دوست داری منم برم کتکش بزنم  _

با شنیدن این حرفش اشکام رو پاک کردم ، لبخندی بھش زدم و با مھربونی گفتم :

پسرم اون آقا مھربون بھ ما کمک کرد _

؟!یعنی اون آقا اشک شما رو درنیاورد  _

نھ _

؟!اون واقعا پدر منھ  _

ت پیدا کنمبا شنیدن این حرفش خشک شدم چھ جوابی باید بھش میدادم ، صدای در اتاق باعث شد از جواب دادن بھش نجا .

# 141_پارت

# ھوسباز_خان زاده

داشتم دنبال خان زاده میگشتم کھ صدای مامان خان زاده از پشت سرم اومد :

؟!دنبال آراز ھستی  _

بھ سمتش برگشتم و ابرویی باال انداختم کھ پوزخندی زد و گفت :

ھ  ، بالخره پسرم امشب رو پیش زنش پریناز ھست ، میخواست آخرین شبی کھ اینجاست رو با پریناز باشھ تا آروم باش _
زنش باید آرومش کنھ مخصوصا با این ھمھ تنشی کھ پشت سر گذشت امروز .

رو بھش  دستام مشت شد چقدر این زن پست بود ، میخواست مثال حال من رو خراب کنھ لبخندی بھش زدم و با خونسردی
گفتم :

پریناز زن خان زاده است و اینکھ اون پیش زنش باشھ بنظر من کھ اشکالی نداره بعدش _ ...

مکث کردم بھ چشمھاش کھ داشت برق میزد خیره شدم و با بدجنسی ادامھ دادم :

س نیازی امشب ھم بھ گفتھ ی خود شما آخرین شب و بعدش قراره خان زاده ھر شب مال من باشھ و پیش من باشھ ، پ _
بھ زن روستاییش نداره .

چشمھاش قرمز شد دستش رو بھ نشونھ ی تھدید تکون داد
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تو _ ...

نذاشتم چیزی بگھ

من وقت ندارم باید برم وسایل ھام رو جمع کنم شب بخیر خانوم جون _ .

ه بودم خانوم جون رو یھ جوری کشیده و مسخره گفتم کھ خودش گرفت خیلی خوشحال بودم از اینکھ حرصش رو در آورد
جازه دادم زنیکھ میخواست حال من گرفتھ بشھ حال خودش رو گرفتم داخل اتاق کھ شدم دستم رو روی قلبم مشت کردم و ا

اشکام روی گونھ ھام سرازیر بشھ چجوری میتونستم تحمل کنم

بیارم  خان زاده چجوری میتونی انقدر سنگدل باشی چجوری میتونی امشب پیش اون زنت باشی من چجوری باید طاقت _
و ھمھ ی اینارو تحمل کنم ، خدایا خودت بھ من صبر بده .

اھام دیدم چشمھام رو با درد بستم کھ احساس کردم کسی لباسم رو میکشھ چشمھام رو باز کردم کھ آرشاویر رو کنار پ
داشت لباسم رو تکون میداد دستی بھ صورت خیس شده ام کشیدم و ھمونجا زانو زدم و خیره بھش شدم

؟!تو چرا این وقت شب بیداری  _

اخماش رو تو ھم کشید

خوابم پرید _

دستم رو بین دو تا ابروش گذاشتم تا اخمش باز بشھ و گفتم :

؟!چرا خوابت پرید  _

چون مامانم ناراحت _

لبخندی بھش زدم

من ناراحت نیستم پسرم _ .

؟!پس چرا داشتی گریھ میکردی  _

یعنی تموم مدت این فسقل بیدار بود کھ االن نشستھ بود و من رو سئوال جواب میکرد

ش باید گریھ نمیکردم چشمھام سوزش داشت اشک میومد برای ھمین تو فکر کردی من گریھ میکنم ، حاال ھم زود با _
بری بخوابی کوچولو

دست بھ سینھ شد و گفت :

اما من خوابم نمیاد _

اخمام رو تو ھم کشیدم

؟!دوست داری بدم لولو بخورتت نصف شب بیداری شدی  _

پوزخندی زد :

من دیگھ بچھ نیستم بعدش لولو ھم فقط بچھ ھا رو میخوره نھ من کھ مرد خونھ ھستم _ .
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چشمھام گرد شد این بچھ این حرف ھا رو از کجا یاد گرفتھ آخھ .

# 142_پارت

# ھوسباز_خان زاده

یلی آروم باالخره از اون روستای نحس خارج شدیم ، نفسم رو آسوده بیرون فرستادم نگاھی بھ آرشاویر انداختم کھ خ
صندلی عقب خوابیده بود .

پدر بزرگت میخواست امشب تو رو ببره _ ...!

متعجب از شنیدن این حرفش بھ سمتش برگشتم بھ نیم رخش خیره شدم ، پرسیدم :

؟..!میخواست من و ببره کھ چی بشھ  _

بھ وضوح صدای پوزخندش شنیده میشد با صدای خشک و خش داری گفت :

میخواست تو رو ببره تا زن اون یونس عوضی بشی _ .

شتسر جام خشک شده نشستم انگار یھ سطل آب سرد ریختھ باشند روی سرم چرا ارباب تا این حد از من تنفر دا

ا کرده باشند ، گاھی فکر میکنم شاید من واقعا بچھ ی واقعی این خانواده سنگدل نیستم اونا شاید من رو از جایی پید _
وز ھم دوستش دارند وگرنھ چرا من باید تموم عمرم تحقیر بشم شکنجھ بشم اونا با وجود کار ھایی کھ ماه چھره انجام داد ھن

اما برعکس نسبت بھ من کھ کاری انجام دادم متنفر ھستند .

شاید _

ره شدم و آروم گفتمتلخ خندیدم و بھ روبروم خی :

ھیچوقت تو ھیچ قسمت از زندگیم شانس نیاوردم جز ازدواج با محمد _ ...!

؟!محمد رو دوست داشتی  _

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم

_ ھ میدونی دوستش داشتم اما نھ شکلی کھ تو فکر میکنی ، حس بین ما عشق نبود محمد فقط میخواست از من مواظبت کن
کرد احساسی  اون ھمیشھ برای من قابل احترام بود درست مثل یھ برادر بزرگتر کھ تو سخت ترین شرایط زندگیم بھم کمک

....  کھ بین ما بود عشق نبود ما دو تا ھیچوقت مثل زن و شوھر زندگی نکردیم چون نمیتونستیم

ساکت شدم کھ خان زاده گفت :

؟!اگھ محمد مثل داداشت بوده پس چجوری ازش حاملھ شدی  _

جوابی  با شنیدن این حرفش یخ بستم چجوری باید بھش میگفتم کھ آرشاویر پسر خودش نھ محمد ، ساکت شدم چون ھیچ
نداشتم بھش بدم ، وقتی دید سکوت کردم خودش ادامھ داد :
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شاید بچھ مال یکی دیگھ باشھ _ .

قلبم ایستاد نفس کشیدن برام سخت شده بود بھ سمتش برگشتم و با بغض گفتم :

؟!بسھ باز ھم میخوای بھ من تھمت ھرزه بودن بزنی  _

نھ_

ازش رو برگردوندم کھ خودش ادامھ داد :

اما یھ چیزی برای من خیلی عجیبھ ، وقتی رابطھ ی تو و محمد در این حد بوده پس چجوری باھاش _  ...

عصبی حرفش رو قطع کردم :

س تمومش کنبسھ خان زاده میخوای بھ چی برسی با گفتن این سئوال ھا ، آرشاویر پسر محمد و این قبال ثابت شده پ _ .

؟!چرا بھ اسم من براش شناسنامھ گرفتی  _

ترسیده خواستم چیزی بگم کھ صدای آرشاویر اومد :

مامان _

بھ سمتش برگشتم کھ بیدار شده بود و داشت بھ ما دوتا نگاه میکرد

جان مامان _

؟!دارید دعوا میکنید  _

نگاھی بھ خان زاده کھ خونسرد داشت رانندگی میکرد و انگار ھیچ اتفاقی نیفتاده بود انداختم و گفتم :

نھ پسرم _

ش بیشتر اخماش رو تو ھم کشید درست مثل خان زاده وقتایی کھ اخم میکرد ھر چقدر بیشتر بزرگ میشد شباھتش رفتار
شبیھ خان زاده میشد و ھمین باعث میشد نگران بشم کھ تو آینده خان زاده متوجھ نشھ آرشاویرش پسرش ھست

# 143_پارت

# ھوسباز_خان زاده

از روستا اومده بودیم شھر و فکر میکردم از شر ھمھ چیز خالص شدم و تا یھ مدت ذھن آرومی میتونم داشتھ باشم اما مگھ 
پریناز زن خان زاده شد و حاال نوبت الناز شده بود ، بھ خان زاده طعنھ زدم! میشد  :

؟..!یھ وقت رو دل نکنید با این ھمھ زن ، اول پریناز بعدش الناز بعدی کی میتونھ باشھ  _

تو _ !
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؟!چی  _

خونسرد بھ من خیره شد :

پرسیدی بعدی کی میتونھ باشھ ، منم جوابت رو دادم فکر نمیکردم احمق باشی و گیراییت پایین باشھ _  .

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم ، بھش زل زدم :

ار وگرنھ صد گیرایی خودت پایین ، بعدش کی گفتھ من بازیچھ ی دست تو میشم من اگھ ھمین االنش اینجا ھستم بھ اجب _
سال سیاه پیش آدم ھوس بازی مثل تو نمیموندم .

اخماش رو تو ھم کشید :

فردا میریم عقدت میکنم _ .

چشمھام گرد شد :

؟!چی  _

فردا میریم محضر برای عقد آماده باش _ .

بعدش بلند شد بره کھ منم با عصبانیت بلند شدم :

دواج نمیکنممن باھات جایی نمیام و حاضر نیستم دوباره دربند اسارت بشم و خودم رو گرفتار کنم ھیچوقت باھات از _ .

نیشخندی زد :

؟!واقعا فکر کردی نظر تو برای من مھمھ  _

ری مثل خان میدونستم نظرش مھم نیست اما نمیتونستم بھش اجازه بدم ، من رو بازیچھ کنھ من زن آدم ھوس باز و مغرو
زاده نمیشدم کسی کھ فکر میکرد دنیا فقط اطراف خودش میچرخھ و ھر کاری اون گفت بقیھ باید انجام بدن .

وباره حاضر میدونم نھ تنھا نظر من بلکھ نظر ھیچکس برای آدم خودخواھی مثل تو مھم نیست ، اما این رو بدون من د _
نمیشم زن آدمی مثل تو بشم یکبار خانواده ام مجبورم کردند اما اینبار بھ ھیچ وجھ ...

؟...!حتی بھ قیمت جون پسرت  _

با شنیدن این حرفش لرزی بھ تنم افتاد اما خودم رو نباختم چون آرشاویر پسر خودش بود اون نمیتونست باھاش کاری انجام 
بده ، اما اون کھ نمیدونست آرشاویر پسرش ھست

اسم پسر من رو بھ زبون کثیفت نیار کافیھ بھ یھ تار موی پسر من آسیب برسھ اون وقت _ ...

ببند دھنت رو _ .

با شنیدن صدای داد بلندش ساکت شدم کھ بعد از مکث کوتاھی ادامھ داد :

ی و من با خیلی داری ادعای کسایی رو درمیاری کھ شجاع ھستند ، اما یھ چیزی یادت باشھ تو نقطھ ضعف زیادی دار _
دونستن ھمونا میتونم نابودت کنم قشنگم ، پس بھتره خودت برای فردا آماده باشی عزیزم .

رای یکبار عزیزم رو با لحن مسخره ای گفت و گذاشت رفت با حرص پام رو محکم کوبیدم زمین چرا نمیتونستم حتی شده ب
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از خودم در برابر این مرد دفاع کنم چرا !!!

پریزاد خانوم _ .

بھ سمت خالھ شھره برگشتم ، نمیدونم چی تو صورتم دید کھ با نگرانی گفت ؛

؟!خوبی چیشده چرا رنگ بھ صورتت نمونده  _

گیره منم ھیچ میخواستی چی بشھ خالھ شھره مثل ھمیشھ این دیو دو سر میخواد من رو از پا دربیاره میخواد انتقام ب _
چاره ای ندارم بخاطر پسرم مجبورم بھ تحمل ...!

بنده خدا خالھ شھره کھ از ھیچی خبر نداشت با چشمھای متعجب داشت بھ من نگاه میکرد .

# 144_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شم باز ھم بی روح نشستھ بودم و عاقد برای بار دوم داشت خطبھ رو میخوند ، قرار بود برای بار دوم زن خان زاده ب
اجبار و اینبار بخاطر پسرم مجبور بودم

ھ چیزی نبودم وقتی بلھ رو گفتم زن رسمی و عقدی خان زاده شدم ، انقدر غرق افکار خودم شده بودم کھ دیگھ اصال متوج
حتی نمیدونم کی برگشتیم خونھ ھنوز گیج و منگ بودم و وسط خونھ ایستاده بودم

نمیدونستم انقدر مشتاق ازدواج با من ھستی کھ عقل از سرت پریده _

با شنیدن این حرفش از افکارم خارج شدم و با خشم رو بھش توپیدم :

درست حرف بزن مواظب باش _

بھ سمتم اومد و دستش رو روی گونھ ام گذاشت کھ بھ شدت پسش زدم ، نیشخندی زد :

این تازه اولشھ خانوم خانوما _

ازت متنفرم _ .

در کمال تعجب بدون اینکھ از شنیدن این حرف من عصبی بشھ لبخندی زد و گفت :

دوباره بھ دستت آوردم خیلی آسون پس احساس تنفر تو خیلی عادی و بیخود برای من ، اصال عصبی نمیشم _ .

شم غریدمعصبی شدم از این ھمھ خونسردیش بھ چشمھاش زل زدم و بدون اینکھ ھیچ اختیاری از خودم داشتھ باشم با خ :

میدونی تو یھ واقعیت رو نمیدونی _ .

چشمھاش رو تو حدقھ چرخوند و گفت :

چھ واقعیتی رو مثال _
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ما اون من یھ چیزی ازت گرفتم کھ خودت خبر نداری ، چیزی کھ خیلی برات با ارزش و وقتی بفھمی دیوونھ میشی ا _
حقیقت تا لحظھ ی مرگ من ازت مخفی میمونھ ، و بعد مرگ من اگھ زنده باشی و بفھمی ....

عصبی شد دستش رو دور گلوم حلقھ کرد

؟!تو چی داری میگی از چی حرف میزنی ھان  _

فشار دستاش زیاد بود و باعث شده بود اشک تو چشمھام جمع بشھ ، اما با این وجود خودم رو نباختم لبخندی بھش زدم و با 
زیادی کھ از تھ حلقم داشت میومد بیرون گفتم :

این عصبانیتت کمھ اون چیزی کھ من از تو گرفتم زندگیتھ _ !

ھمچنان  میدونست حرف ھای من الکی نیست برای ھمین عصبی شده بود ، داشتم خفھ میشدم اما اصال التماس نمیکردم و
بھش خیره بودم ، کھ صدای جیغ خالھ شھره بلند شد :

آقا دارید چیکار میکنید _ ...

چیدخان زاده دستش رو از دور گلوم برداشت و محکم من رو پرت کرد کھ پخش زمین شدم ، دردی بدی تو کمرم پی

خان زاده دستش رو بھ نشونھ ی تھدید جلوی من تکون داد :

ری مواظب اون زبون دراز و مثل نیش مارت باش ، بفھم چی میخوای بھ من بگی ، بخوای بھ ھمین منوال پیش ب _
دی خبریھ ، بالھای خیلی بدتری سرت میاد تو مثل اینکھ ھنوز من رو نشناختی دو بار بھ روت خندیدم پرو شدی فکر کر

اما نھ دیگھ از این خبرا نیست دوران بدبختیت شروع شده .

م و اصال بعد تموم شدن حرفش  گذاشت رفت کھ میون سرفھ خندیدم ، قلبم خنک شده بود از اینکھ حالش رو گرفتھ بود
مھ کھ ھیچوقت پشیمون نبودم ، میدونستم حاال فکرش درگیر میشھ و قلبش آتیش میگیره تا موقعی کھ معنی حرف من رو بفھ

ھم نمیتونھ بفھمھ قسم میخورم ھیچوقت بھش نگم آرشاویر پسرش ھست ...!

؟!پریزاد دخترم خوبی  _

با شنیدن صدای خالھ شھره بھش خیره شدم و گفتم :

کمرم خیلی درد میکنھ میشھ کمکم کنید برم اتاقم _ .

با ناراحتی بھ من خیره شد و گفت :

چرا سر بھ سر آقا میزاری آخھ ببین چھ بالیی سرت آورد _

با درد خندیدم :

اون دیوونھ اس کاریش ھم نداشتھ باشی با خودش مشکل داره میخواد یھ بالیی سر آدم بیاره _ .

# 145_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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حشتناکی بود بخاطر درد بدی کھ تو کمرم پیچیده بود نتونستم برم شرکت خان زاده فقط من رو ھول داد پس این چھ درد و
ود و چقدر کھ تو کمرم پیچیده بود و حتی نای تکون خوردن ھم نداشتم ، تب و لرز شدیدی داشتم نمیدونم ساعت چند ب

گذشتھ بود کھ من از شدت درد مثل مار داشتم بھ خودم میپیچیدم ، صدای در اتاق اومد کھ بھ سختی گفتم :

بلھ _

خانوم آقا گفتن وقت شام بیاید پایین _ .

بودم ، با  متعجب شدم مگھ چقدر گذشتھ بود کھ شب شده بود ، شاید من انقدر درد داشتم کھ اصال متوجھ اطرافم نشده
صدای گرفتھ ای گفتم :

من گرسنھ ام نیست خستھ ام میخوام بخوابم برو _ .

چشم خانوم _ .

اشتم گریھ با این وضع بدی کھ داشتم چجوری میتونستم برم پایین برای غذا خوردن ھمونجا روی تخت افتاده بودم و د
دای عصبی میکردم ، ھنوز چند دقیقھ از رفتن اون دختره نگذشتھ بود کھ در اتاق با صدای بدی باز شد و پشت بندش ص

خان زاده تو اتاق پیچید :

؟!این ادا ھا چیھ از خودت درمیاری ھان چرا برای شام نیومدی پایین  _

بدون اینکھ بھش نگاه کنم با صدایی کھ سعی میکردم ھیچ لرزشی نداشتھ باشھ گفتم :

اچھ گرسنھ ام نیست نیومدم پایین تو با این موضوع مشکلی داری کھ افتادی بھ جون من و مثل سگ ھار داری پ _
میگیری ...!

با شنیدن این حرف من عصبی شد و مثل یھ شیر غرش کرد :

ببین من و سگ نکن زود باش پاشو عین آدم بیا سر میز شام وگرنھ بد میبینی _

حاضر جواب گفتم :

؟!؟ آقا من دوست ندارم شام بخورم حرفیھ !خوردن شام ھم تو این خونھ کوفتی تو زوریھ  _

بھ سمتم اومد دستم رو گرفت و محکم کشید و گفت :

آره زوریھ _

رداشت و درد بدی تو کمرم پیچید کھ باعث شد جیغ پر از دردی بکشم و شروع کنم بھ گریھ کردن خان زاده دستش رو ب
متعجب بھ من کھ داشتم گریھ میکردم خیره شد

؟!دیوونھ شدی چرا داری گریھ میکنی  _

بھ سختی بریده بریده گفتم :

کمرم درد میکنھ دارم میمیرم آخ _  ...
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چشمھاش گرد شد

؟!چی  _

بدم ، لب  حیف تو وضعیت مناسبی نبودم و از شدت درد داشتم بیھوش میشدم وگرنھ میدونستم چھ جواب دندون شکنی بھش
گزیدم از شدت درد با صدای گرفتھ ای گفتم :

خان زاده برو بیرون _

اخماش رو تو ھم کشید

؟!چت شده چرا این شکلی شدی ھان  _

مظلوم بھش خیره شدم

درد دارم _ ...!

؟!کجات درد میکنھ  _

کمرم _

با عصبانیت گفت :

باز چیکار کردی کھ کمرت _ ...

عنتی گفت ، ساکت شد انگار داشت بھ ھمون لحظھ کھ من رو ھل داده بود فکر میکرد دستی داخل موھاش کشید و زیر لب ل
بعدش نگاھش رو بھ من دوخت :

؟!ھمینجا بخواب من میرم دکتر خبر کنم شنیدی  _

آره _

# 146_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تموم مدت شب بیھوش بودم و نمیدونم بعدش چیشد ، صبح کھ چشمھام رو باز کردم دیدم خان زاده داخل اتاق و کنار پنجره 
ایستاده

خان زاده _

با شنیدن صدام بھ سمتم اومد کھ با تعجب پرسیدم :

؟...!تو اینجا چیکار میکنی چیشده  _

یادت نیست دیشب چیشد ؟ _
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زیر شدم مگھ  کمی بھ مخم فشار آوردم کھ ھمھ ی اتفاق ھا مثل یھ فیلم از جلوی چشمھام رد شد آه تلخی کشیدم و سر بھ
میشد من یادم بره دیشب چھ اتفاق ھایی افتاده بود

؟!حالت بھتره  _

سرم و بلند کردم چشمھاش قرمز شده بود مشخص بود تموم دیشب بیدار بود و باالی سر من بوده

آره _

پسرت تموم دیشب داشت بخاطر مادرش بیقراری میکرد ، بیشتر مراقب خودت باش _ .

بی اختیار لحن من تلخ شد :

بقیھ باید مراقب اعصابشون باشند تا ھر بالیی کھ دلشون خواست سر من نیارن _ .

یی سر من درنیاره نھ نگاه عمیقی بھ من انداخت و از اتاق خارج شد ، دروغ کھ نگفتھ بودم اون باید بیشتر مراقب بود تا بال
منی کھ ھیچ گناھی نداشتم

زبون درازت نشون میده حالت کامال خوبھ _ !

بعدش از اتاق رفت بیرون نذاشت من یھ جواب درست حسابی بھش بدم .

چند روز شده بود کھ من شرکت نرفتھ بودم ، باید باھاش صحبت میکردم وقتی حالم بھتر شد برم چون تو این خونھ دیوونھ 
میشدم ، صدای در اتاق اومد میدونستم خالھ شھره است

بفرمائید _

در اتاق باز شد و خالھ شھره اومد داخل اتاق نگاھش رو بھ من دوخت و گفت :

؟!حالت خوبھ  _

آره _

آرشاویر دیشب اصال نمیخوابید بھ سختی خوابوندمش _

عادت داره من شبا خوابش کنم _ .

آقا گفت بیام بھت کمک کنم بری حموم تا حالت بھتر بشھ بعدش صبحانھ ات رو بیارم داخل اتاق _ .

با حرص گفتم :

رف اون خودخواه باعث نشھ من زمین گیر بشم این کار ھاش پیشکش خودش باشھ ، مغرور عوضی ھنوز ھم داشت ح _
بار من میکرد جای اینکھ معذرت خواھی کنھ

خالھ شھره لب گزید :

الت بد زشتھ دخترم درمورد شوھرت اینجوری نگو بعدش آقا تموم دیشب باالی سر تو بیدار بود تا نکنھ یھ وقت ح _
بشھ ، نمیدونی وقتی اومد تو رو بیھوش دید چھ حالی شد

پوزخندی زدم :
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البد ترسیده بالیی سر من بیاد و دیگھ ھیچ عروسک خیمھ شب بازی نداشتھ باشھ _ .

اینجوری نگو دوستت داشت من از چشمھاش فھمیدم _ .

دستم رو بھ سمت خالھ شھره گرفتم تا کمکم کنھ و در ھمون حال گفتم :

ودش اون سنگدل بی احساس نمیتونھ ھیچکس رو دوست داشتھ باشھ من خیلی خوب میشناسمش اون فقط دنبال ھوس خ _
ھست و تمام بھ این ادا ھاش ھم نگاه نکن .

ھ آدم بی خالھ شھره فقط با تاسف سرش رو تکون داد ، دروغ کھ نمیگفتم اون نمیتونست ھیچکس رو دوست داشتھ باشھ ی
ریناز رو احساس بود کھ فقط دنبال خوش گذرونی خودش بود رسما ھم حرمسرا راه انداختھ بود ، من رو صیغھ کرده ، پ

عقد کرده الناز ھم کھ معشوقھ اش نفر بعدی کی باشھ خدا عالم ...!

# 147_پارت

# ھوسباز_خان زاده

میخوام باھات صحبت کنم _ ...!

بدون اینکھ نیم نگاھی بھم بندازه گفت :

االن حالت مساعد نیست بھتره بری استراحت کنی ، ھر وقت خوب شدی حرف میزنیم _ .

لجم گرفتھ بود از اینکھ با من مثل بچھ ھا برخورد میکرد ، بعد بالیی کھ سرم آورده بود بھ جای معذرت خواھی ھنوز ھم 
خودخواه و حرص درار بود

اما من میخوام ھمین االن باھام حرف بزنم_

نگاھش رو بھ من دوخت :

؟!چی میخوای  _

لبم رو تر کردم و گفتم :

من میخوام دوباره برگردم سر کار نمیتونم تو خونھ ھمش باشم وگرنھ دیوونھ میشم مخصوصا با بال ھایی کھ تو سر من  _
درمیاری ناقص ھم میشم .

نیشخندی زد :

کارت اگھ جلوی زبونت رو میگرفتی ھیچ اتفاقی برات نمیفتاد ، بعدش وقتی حالت نرمال شد میتونی برگردی سر _ .

ا میتونست نفسم رو آسوده بیرون فرستادم کھ اینبار پوزخندش رو حوالھ ام کرد دوست داشتم دھنش رو جر بدم کثافط ت
ھمش من رو اذیت میکرد

بد نبود یخورده حالش رو میگرفتم اون کھ من رو بھ حد کافی اذیت کرده بود .
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؟!از الناز خانوم چخبر  _

دست از کار کشیدن کشید ، بھم خیره شد

خوبھ _

با شنیدن این جوابش تا ناکجا آبادم سوخت مثال من میخواستم حالش رو بگیرم اون حال من رو گرفت .

؟...!الناز خانوم میدونند ازدواج کردید  _

ز جا بکنم ، اینبار خان زاده خندید کھ چشمھام گرد شد ، بیشرف چقدر ھم خوشگل میخندید دوست داشتم برم لبھاش رو ا
سرم رو محکم تکون دادم تا بھ این افکاری کھ داشتند تو سرم جولون میدادند پایان بدم .

وقتی خنده اش تموم شد خیره بھ چشمھای من شد

تو مثال داری من و تھدید میکنی کوچولو ؟ _

نھ _

نمیتونی ھم با تھدید کردن خودت رو نجات بدی من رو میشناسی میدونی چھ آدم بدی ھستم _ .

با شنیدن این حرفش حرصی شدم باز داشت من رو تھدید میکرد

ستی و ھر نمیخواد ھی مدام تکرار کنی منو میشناسی منو میشناسی  ، آره میشناسمت میدونم چھ آدم پست و رذلی ھ _
کاری از دستت برمیاد .

بعدش با خشم بلند شدم کھ گفت :

کجا _

جھنم _ !

بھ سالمت _ .

ھ صدای با حرص بھ سمت اتاقم رفتم ھمین کھ داخل شدم در رو محکم بستم و خواستم یھ فحش نثار جد و آبادش کنم ک
پسرم آرشاویر اومد :

مامان _

بھ سمت صدا برگشتم روی تخت نشستھ بود و داشت بھ من نگاه میکرد لبخندی بھش زدم و گفتم :

جون مامان پسرم _

؟!چرا عصبی ھستی ، باز اون آقا اذیتت کرد  _

ادت کردم خیلی اون پدر تو از وقتی چھارده سالھ بودم و زنش شدم من رو اذیت کرد ھمھ ی اینا عادیھ میگذره پسرم من ع
وقت اما بھ جاش خندیدم

نھ پسرم اصال _

190



رفتم کنارش نشستم دستی بھ سرش کشیدم و بوسیدمش

# 148_پارت
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فرستادم و بھ  یکی از کارمند ھای شرکت گیر داده بود بھ من و باعث شده بود خان زاده حساس بشھ کالفھ نفسم رو بیرون
ده بھش خیره سمت اتاقم رفتم اما ھمین کھ خواستم در رو ببندم اون پسره ی سریش ھم اومد داخل اتاق با چشمھای گرد ش

شدم

؟!چیکار میکنید آقای محمدی  _

لبخند ھیزی زد :

ھ من بھ پیشنھاد من فکر کردی خوشگلھ ، شنیدم مطلقھ ھم ھستی پس این شکلی کارت ھم راحت تر میشھ میتونی ب _
بخاطر  سرویس بدی بدون داشتن ھیچ محدودیتی پول خوبی بھت میدم خیلی دوست دارم اون بدن سفیدت زیر من باشھ و

ر من لھ لھ بزنی ج.ک ...

سیلی محکمی بھش زدم کھ خفھ خون گرفت با خشم بھش خیره شدم دستام از شدت عصبانیت داشت میلرزید

از اتاق من گمشو بیرون مرتیکھ بیناموس فکر کردی ھر کسی مطلقھ باشھ تو میتونی ھر جوری دلت خواست _ ...

با باز شدن در اتاق و پیچیدن یھویی صدای خان زاده ساکت شدم

؟!چخبره اینجا  _

محمدی با ترس گفت :

چیزی نیست آقا من _ ....

وسط حرفش پریدم و با خشم گفتم :

ی میکنم ، بھ این آقا داشت بھ من پیشنھاد بیشرمانھ میداد چون فکر میکنھ من یھ ھرزه ھستم کھ بخاطر پول ھمھ کار _
خودش اجازه داده و ...

بسھ _

ساکت شدم ، خان زاده بھ محمدی خیره شد با لحن ترسناکی گفت :

؟!تو چھ غلطی کردی  _

محمدی با ترس گفت :
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آقا من کاری نکردم داره دروغ میگھ خودش بھم _ ...

دھنت و ببند _ .

محمدی با ترس ساکت شد کھ خان زاده رو بھش با لحن فوق العاده عصبی کھ تا حاال ازش ندیده بودم گفت :

و از این ھمین االن میتونم سر بھ نیستت کنم جوری کھ ھیچ رد و اثری ازت نمونھ اما اصال ارزش نداری ، گورت ر _
شرکت گم میکنی بیرون کافیھ یکبار دیگھ جلوی چشمھام باشی تا بالیی سرت بیارم کھ اون سرش ناپیدا  

ان زاده گفتمحمدی کھ با شنیدن حرف اخراج شدنش ھم ناامید شده بود ھم یھ جورایی شیر شده بود ، گستاخانھ رو بھ خ :

یشنھاد بدم ده خانوم رو بھ سینھ میزنی چیکارت ھست ، نکنھ قبل اینکھ من بھش پ*ن*بھ تو چھ ربطی داره سنگ این ج _
جز منشی شما بودن تو تخت ھم ساپورتتون میکرده ھان چی میشھ مگھ ھر وقت پس مونده ی شما ...

ترس کشیدم و  با تو دھنی محکمی کھ خان زاده بھش زد ساکت شد ، خان زاده با مشت و لگد افتاده بود بھ جونش جیغی از
تک شروع کردم بھ فریاد کشیدن شاید خان زاده دست از سرش برداره رسما داشت میکشت محمدی رو با اینکھ از ک

ی بھ خودم خوردن محمدی کیف میکردم اما دوست نداشتم دست خان زاده بھ خون آلوده بشھ نمیدونم چقدر گذشت اما وقت
ان زاده داد زداومدم محمدی آش و الش افتاده بود وسط اتاق نگھبانی اومد اون رو برد بیرون ھمھ داخل اتاق بودند کھ خ :

بیرون _

ھمھ با ترس رفتند بیرون ، از شدت گریھ بھ ھق ھق افتاده بودم کھ خان زاده تیز بھ سمتم برگشت

ببند دھنت رو انقدر گریھ نکن داری من رو سگ میکنی _ .

دستم رو روی دھنم گذاشتم تا صدای گریھ ام بلند نشھ !

# 149_پارت
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؟!چرا بھش رو دادی کھ بیاد ھمچین حرف ھایی بھت بزنھ ھان  _

با ھق ھق نالیدم :

بود بھ  خودش اومد داخل اتاق من باھاش ھمیشھ سرد برخورد میکردم اصال بھش رو ندادم ، نمیدونم چی باعث شده _
خودش ھمچین اجازه ای بده و از من ھمچین درخواستی بکنھ

چنگی تو موھاش زد

من آدمت میکنم پریزاد میدونم کرم ریختی کھ اون حرومزاده اومده و _ ...

ساکت شد انگار دوباره عصبی شده بود بیشتر از قبل با فکر کردن بھ این موضع  با خشم گفت ؛

حسابت رو میرسم شک نکن _ .
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وضی زده بعدش از اتاق رفت بیرون منھ بدبخت ھم مثل بید داشتم از ترس میلرزیدم ، ھم حرف ھایی کھ اون محمدی ع
بود و باعث شده بود من عصبی بشم ھم رفتار خیلی عصبی خان زاده باعث شده بود من بترسم .

خونھ  نمیدونم این سھ ساعت چطور گذشت و ساعت کاری تموم شد خیلی زودتر از خان زاده از شرکت خارج شدم و بھ
اومدم رنگ صورتم بشدت پریده بود و شک نداشتم شبیھ گچ دیوار شده

پریزاد دخترم _

با شنیدن صدای خالھ شھره با ترس بھ سمتش برگشتم و با صدای لرزون شده گفتم :

بلھ _

؟!حالت خوبھ چرا این شکلی شدی  _

خوبم چیزی نیست ، حواست بھ آرشاویر باشھ _ .

چشم _

و سریع بھ سمت اتاقم رفتم ، در رو قفل کردم و بھش تکیھ زدم

خیلی زود برگشتی _ !

شده بودم اون با شنیدن صدای خان زاده با ترس بھ سمتش برگشتم ، کنار پنجره ایستاده بود پشت بھ من پس چرا متوجھ ن
داخل اتاق شاید انقدر ترسیده بودم کھ ھمھ چیز رو از یاد برده بودم بھ تتھ پتھ افتادم :

؟!تو اینجا چیکار میکنی  _

بھ سمتم برگشت پوزخند روی لبھاش داشت خودنمایی میکرد :

خوش گذشت بھت _

من بدبخت  اشکام روی صورتم جاری شدند مگھ من مقصر بودم وقتی اون کثافط بھم پیشنھاد بیشرمانھ داده بود ، چقدر
و محکم داخل بودم با درد بھش داشتم نگاه میکردم ، با دیدن اشکای روی صورتم با عصبانیت بھ سمتم اومد و چونھ ام ر

دستاش گرفت

گریھ نکن _ !

با شنیدن این حرفش گریھ ام شدت گرفت

بھت میگم خفھ شو _

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم ، فشاری بھ چونھ ام وارد کرد و با عصبانیت گفت :

آره وقتی اون مرتیکھ داشت بھت اون حرف ھای بیشرمانھ میزد این شکلی نبودی حاال از من میترسی از شوھرت _

بھ سختی گفتم :

مد اینا تقصیر من ھیچ کاری نکردم داری عذابم میدی اون مرتیکھ نمیدونم از کی شنیده من مطلقھ ھستم کھ بھ سمتم او _
من نیست کھ داری ازم حساب پس میگیری  
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ردی وگرنھ اگھ اینا تقصیر تو نیست پس تقصیر کیھ البد یھ کرمی ریختھ کھ سمتت اومده زود باش حرف بزن چیکار ک _
زنده ات پریزاد امشب کاری باھات میکنم ...

جیغ بلندی کشیدم و با فریاد گفتم :

؟!بسھ خستھ شدم ھمش تھدید ، مگھ من چیکار کردم ھان اون مرد بھم پیشنھاد داد من شدم مقصر آره  _

اخماش رو تو ھم کشید و با غیض گفت :

ببند دھنت رو با این کولی بازیایی کھ داری درمیاری نمیتونی خودت رو تبرئھ کنی _ .

!چرا باید پیش تو بخوام خودم رو تبرئھ کنم مگھ تو چیکاره من ھستی کھ ازت ترس داشتھ باشم ؟ _

نیشخندی زد :

شجاع شدی _ !

نم بھم تجاوز من از اولش ھم شجاع بودم ، منتھا تو من و با جون عزیزم تھدید کردی مجبور شدم اینجا باھات زندگی ک _
کردی سکوت کردم ھر کاری دوست داشتی انجام دادی دیگھ چی میخوای از جون من کھ داری بھم تھمت ناپاک بودن 

؟  ...!میزنی 

لبخند حرص دراری زد و بھ سمتم اومد :

؟!من بھت تھمت میزنم  _

آره تو چون من ھیچ نخی بھ اون مرتیکھ کثافط ندادم _ .

باشھ مشخص میشھ _ .

متعجب از خونسردیش بھش خیره شدم کھ ادامھ داد :

فیلم ھای اتاقت ھست نگاه میکنیم ببینیم کی مقصر بوده _ .

با بھت گفتم :

؟!مگھ تو اتاق من دوربین ھست  _

آره _

چشمھام گرد شد یعنی ھمیشھ در حال نگاه کردن بھ من بوده با عصبانیت خواستم چیزی بگم کھ قبل من گفت :

تو ھمھ ی اتاق ھای شرکت دوربین ھست _ .
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بعدش بھ سمت در اتاق رفت اما قبل خارج شدنش گفت :

دعا کن حرفات درست باشھ وگرنھ قبر خودت رو با دستات کندی _ .

ست رذل بعدش بدون اینکھ منتظر جوابی از جانب من باشھ گذاشت رفت ، با حرص دندون قروچھ ای کردم ، مرتیکھ ی پ
فکر کرده ھمھ مثل خودش ھرزه ھستند .

* * * * *

قصر دست بھ سینھ با پوزخند بھش خیره شده بودم ، از شدت عصبانیت داشت دود از سرش میزد بیرون دید کھ من م
نیستم ، دستاش رو مشت کرده بود

میکشمش اون حرومزاده رو _

ھمیشھ زود قضاوت میکنی ، اما بعدش پشیمون میشی دیدی کھ من ھیچ تقصیری ندارم _ .

خفھ شو _  

ساکت شدم چرا عصبی بود میخواست دق و دلیش رو سر من خالی کنھ بھ سمتم اومد ، دستی داخل موھاش کشید

؟!اون از کجا میدونست مطلقھ ھستی  _

، زن اجباری  ؟ بعدش من کجا مطلقھ ھستم مثل اینکھ یادت رفتھ من االن زن تو ھستم!البد میخوای بگی من بھش گفتم  _
؟!ن مطلقھ ھستم تو پس نھ مجرد ھستم نھ بیوه نھ مطلقھ بلکھ یھ زن شوھر دار ھستم ، چھ دلیلی برم تو شرکت جار بزنم م

؟!پس اون حرومزاده چرا ھمچین زری زده  _

من از کجا باید بدونم _ .

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 151_پارت

# ھوسباز_خان زاده

برو بیرون _

داخت کھ تازه من خیلی خونسرد از اتاقش خارج شدم ، وقتی من بیگناه بودم الکی بھم تھمت زد ، کلی داد بیداد و  راه ان
مقصر ھستم ، چون با اون عوضی تیک زدم ، ذھن خان زاده بشدت مسموم و مریض بود

پریزاد _ ...!

عجب بھش خیره با شنیدن صدای دختری کھ اسمم رو صدا میزد ، بھ عقب برگشتم ، با دیدن الناز ابرویی باال انداختم مت
شدم و گفتم :

بلھ _
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بھ سمتم اومد :

؟!میشھ با ھم صحبت کنیم  _

بلھ _

دنبھ سمت اتاق من رفتیم ، نمیدونستم چی میخواست بھم بگھ ، سئوالی بھش نگاه کردم کھ شروع کرد بھ حرف ز :

؟!تو چھ نسبتی با آراز داری  _

خان زاده عین  پس اومده بود آمار بگیره از اونجایی کھ میدونستم اتاق چک میشھ و ھمینطور دنبال دردسر نبودم تا باز
جالد بیفتھ بھ جون من .

؟! من فقط منشی شرکت ھستم الناز خانوم ھیچ نسبتی با آقا آراز ندارم ، برای چی این سئوال رو میپرسید _

با شنیدن این حرف من نفسش رو آسوده بیرون فرستاد ، بعدش با لحن بدی رو بھ من گفت :

_ ھ ، ببین دختر میخواستم ببینم باھاش نسبتی داری کھ انقدر اطرافش میپلکی و باھاش الس میزنی  بعدش کھ خودت گفتی ن
خدام بشیجون بھتره از نامزد من فاصلھ بگیری وگرنھ ھمین کارت رو از دست میدی و کاری میکنم ھیچ جا نتونی است .

چشمھام گرد شد

؟!نامزد  _

پوزخندی زد :

دارم امثال تو چیھ البد نمیدونستی من نامزد و شریک کاری آراز ھستم ، قراره خیلی زود ھم ازدواج کنیم اصال دوست ن _
بھ نامزد بچسپند و براش مشکل دردسر کنند پس خودت عاقل باش وگرنھ برات گرون تموم میشھ تو ...

با عصبانیت وسط حرفش پریدم :

مراقب حرفاتون باشید الناز خانوم ، من نھ بھ نامزد شما چشم دارم نھ تا حاال باھاش الس زدم این چرندیات چیھ شما  _
؟!میگید 

تو _ ...

با باز شدن در اتاق حرفش نصفھ موند ، خان زاده اومده بود داخل اتاق اخماش بشدت تو ھم بود

؟!چخبره اینجا  _

عزیزم این _ ...

تمحرفش رو قطع کردم چون میدونستم االن میخواد یھ سری مزخرف سر ھم کنھ ، بنابراین خیلی جدی و محکم گف :

ببینید نامزد شما اومده اینجا تھدید کھ من رو بدبخت میکنھ چون احساس میکنھ من با شما الس زدم و بھتون چشم دارم ،  _
وھر دار ھستم بھتره بھشون بگید دست از سر من برداره من خودم کم بدبختی ندارم با ایشون سر و کلھ بزنم من یھ زن ش

؟!کھ یھ بچھ ھم دارم چرا باید چشمم دنبال نامزد ایشون باشھ 

الناز با بھت گفت :
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؟...!؟ تو شوھر داری !چی  _

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 152_پارت

# ھوسباز_خان زاده

لبخند حرص دراری بھش زدم و گفتم :

؟!بلھ من یھ زن شوھر دارم ھستم میتونید از نامزدتون بپرسید مگھ نھ  _

خان زاده با اخم بھم داشت نگاه میکرد

الناز ھمین االن بیا اتاق من _ .

فتشون ریدم و بعدش از اتاق خارج شد ، الناز ھم با بھت پشت سرش رفت ، احمق نشستھ برای من معرکھ راه انداختھ بھ ج
ھمین باعث شده بود کمی سر حال بیام .

صداش بلند  ساعت کاری تموم شد کھ منشی گفت قبل رفتن برم اتاق رئیس ، بھ سمت اتاق خان زاده رفتم تقھ ای زدم کھ
شد :

بیا داخل _

سرفھ ای  در اتاق رو باز کردم و داخل شدم پشت میز نشستھ بود و یھ سری برگھ ھم جلوش بود داشت کار میکرد ، تک
کردم کھ باعث شد سرش رو بلند کنھ

در اتاق رو ببند _

در اتاق رو بستم کھ اشاره کرد بشینم ، متعجب رفتم نشستم کھ بعد چند دقیقھ گفت :

؟!چرا جلوی الناز جلب توجھ کردی  _

ابرویی باال انداختم و با شک پرسیدم :

؟ ...!منظورت چیھ  _

خندید

ید کردن منظور من واضح ازت پرسیدم برای چی ھمچین کاری کردی کھ الناز توجھش جلب بشھ بھت و بیاد اتاقت تھد _
فکر نمیکنم اونقدر احمق شده باشی نفھمی چی دارم بھت میگم .

عصبی از شنیدن حرفش بھش چشم دوختم و گفتم :

ببین داری اشتباه میکنی _
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پوزخندی روی لبھاش نشست و گفت :

چھ اشتباھی دارم میکنم مثال کھ خودم نمیدونم _

ش اومد اتاق من ھیچ کاری انجام ندادم توجھش جلب بشھ بخواد بھم گیر بده ھمیشھ سرم تو کار خودم بوده ، اون خود _
س بھتره من و مثل سگ پاچھ گرفت ، االن ھم توقع ندارم حرفم رو باور کنی چون تو ھمیشھ من رو مقصر میدونی ، پ

خودت دوربین اتاق رو چک کنی ببینی چی گفتیم .

بعدش بلند شدم و ادامھ دادم :

اگھ کاری ندارید من برم _ .

بلند شد :

وایستا با ھم میریم _ .

کتش و وسایلش رو برداشت ھمراھش از شرکت خارج شدیم ، تموم مدت تا رسیدن بھ خونھ جفتمون ساکت بودیم .

؟!تو نامزد پسر عموت بودی  _

متعجب از شنیدن یھویی این سئوال برای چند دقیقھ سکوت کردم ، بعدش با صدای گرفتھ ای گفتم :

؟!برای چی میپرسی  _

سئوال رو با سئوال جواب نده _ .

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم

و بقیھ اش رو ھم  نامزد نبودیم اما قرار بود ازدواج کنیم ، ولی یھ سری اتفاق ھا پیش اومد کھ باعث شد من زن تو بشم _
کھ میدونی .

اما من شنیدم نامزدش بودی و خیلی عاشق و معشوق بودید _

پوزخندی روی لبھام نشست

رسیدم باید  یھ جوری حرف میزنی انگار ارباب رو نمیشناسی ، یھ حرفی بود بین بزرگتر ھا کھ وقتی بھ سن ھجده سال _
کرد داخل  زن اشکان بشم من فقط یکبار اشکان رو دیدم کھ وقتی ارباب فھمید اول مفصل من رو کتک زد بعدش زندانیم

اتاق .

# 153_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده قھقھ ای زد و گفت :

؟...!داری شوخی میکنی  _
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چشم غره ای بھش رفتم

دان ما زشت نھ ، ھمیشھ ھمین بوده ارباب نمیذاشت ما با ھیچ پسری دیدار داشتھ باشیم یھ جورایی میگفت برای خان _
اری ھمیشھ محدودیت داشتیم اما ماه چھره برعکس من ھیچ محدودیت خاصی نداشت ھر جایی دوست داشت میرفت ھر ک

دلش میخواست انجام میداد و ھیچکس جرئت نداشت بھش حرفی بزنھ .

خان زاده پوزخندی زد :

شاید برای ھمین آزاد بودن زیادیش بوده کھ این شکلی شد _ .

رده بودیاما ماه چھره اصال چیز ھای خوبی درباره ی تو نمیگفت ما حتی شب زفافش ھم شاھد بودیم باھاش چیکار ک _ .

شب زفاف فھمیدم اون اصال دختر نبوده _ ...!

چشمھام گرد شد بھت زده داد زدم :

چی ؟ _

ادا و اطوار از  یواش جیغ نزن ، آره خواھرت شب زفاف فھمیدم دختر نیست و قبال با خیلیا رابطھ داشتھ ، اما با ھزار _
ود و بھش خودش در آورد کھ بھم تجاوز شده فالن شده بعدش باھاش کمی نرم تر شدم اما ھنوز دلم باھاش صاف نشده ب

و از شک داشتم تا رفتار ھاش رو دیدم و ھمخواب شدنش با دوستم خیلی بی سر و صدا طالقش دادم و گفتم گورش ر
زندگیم گم کنھ وگرنھ میدم سنگسارش کنند اونم با ترس دمش رو گذاشت روی کولش و در رفت .

؟!؟ چرا باور کردی بچھ ای کھ ھمراھش ھست مال توئھ !پس چرا دوباره باھاش ازدواج کردی  _

رو طالق  چون تست دادیم و آزمایش ھا نشون میداد جواب درستھ من بخاطر ارث و میراث باھاش ازدواج نکردم و تو _
ندادم ، ذره ای پول برام مھم نبود چون انقدر داشتم کھ حد نداشت

؟!پس چرا باھاش ازدواج کردی  _

ابرویی باال انداخت و گفت :

یھ دلیل خیلی واضح داره _

؟!چی  _

آبروم _ ...!

چشمھام گرد شد با تعجب پرسیدم :

؟!میتونم بپرسم اون وقت این چھ ربطی بھ آبرو داشت  _

اھاش چون اگھ باھاش ازدواج نمیکردم ھمھ من رو بی غیرت میشناختن و دستم مینداختن برای ھمین مجبور شدم ب _
؟!ازدواج کنم میفھمی 

نفس عمیقی کشیدم

نمیتونم درکت کنم خان زاده _
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:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 154_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ماشین ایستاد نیم نگاھی بھش انداختم و با صدای گرفتھ ای گفتم :

کاش ھیچوقت اون روز ھایی کھ گذشت دوباره تکرار نشھ _ .

اعث شده بود بعدش پیاده شدم بدون اینکھ منتظر خان زاده بشم ، بھ سمت خونھ رفتم حرف ھایی کھ خان زاده زده بود ب
یمت خراب ولی آبروی اون بھ چھ قیمتی بھ ق...! فکرم درگیر بشھ یعنی دلیلش از ازدواج با خواھرم واقعا آبروش بود 

شدن زندگی من و پسرس چقدر سنگدل بود .

پریزاد _ !

با شنیدن صداش ایستادم دقیقا پشت سرم بود ، نمیدونم کی اومد بھ سمتش برگشتم بھ چشمھاش خیره شدم

دلیل ازدواجم با خواھرت رو بھت گفتم چون نمیخواستم ھمیشھ بھ این فکر کنی چرا من رو طالق داد _ .

تلخ خندیدم

چوقت ھمیشھ فکر میکردم عاشقش بودی برای ھمین من رو طالق دادی ، و درک میکردم چون میدونستم یھ عاشق ھی _
؟!نمیتونھ از عشقش جدا بشھ اما االن با شنیدن حرف ھات فقط قلبم داره میسوزه ، میدونی چرا 

ساکت داشت بھم نگاه میکرد کھ ادامھ دادم :

راحت طالقم  چون گفتی بخاطر آبروم مجبور شدم باھاش ازدواج کنم ، یعنی من ناموس تو نبودم آبروی تو نبودم خیلی _
دادی و گذاشتی رفتی حتی پشت سرت رو ھم نگاه نکردی ببینی مرده ام یا زنده خیلی خودخواه ھستی .

؟!تو کھ بعد من ازدواج کردی صاحب بچھ شدی پس برای چی باید بھت بد گذشتھ باشھ  _

باز ھم شده بود ھمون خان زاده بی احساس و سنگدل پوزخندی بھش زدم و گفتم :

یھ روزی شاید بھت یھ سری چیزا رو گفتم اون وقت کھ پشیمون میشی اما خیلی دیر شده _ !

اخماش رو تو ھم کشید

ھمین االن بگو _ .

خندیدم

خودخواه نباش _ !

نیستم خودخواه اما خوشم نمیاد با رمز صحبت کنی _ .
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نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد و دوباره گفت :

؟!وقتی نمیخوای بگی پس درموردش صحبت ھم نکن شنیدی  _

باشھ _

برو داخل ھوا بیرون سرده _ .

یھ تای ابروم باال پرید یعنی االن نگران من شده بود

؟!االن نگران من شدی  _

آھستھ خندید

نھ _

با حرص بھش خیره شدم کھ باعث شد بیشتر بخنده

مثل اینکھ خیلی داره بھت خوش میگذره _

آره _

عوضی _

بعدش با حرص بھ سمت خونھ رفتم کھ صداش از پشت سرم اومد با خنده داشت میگفت :

انقدر حرص نخور ناخونات میشکنھ _ .

حرصی بھ سمتش برگشتم و داد زدم :

ناخونای عمت میشکنھ نھ من _ ...!

# 155_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نمیتونستم این  با دیدن شناسنامھ بیشتر از قبل داشتم عصبی میشدم ، یعنی االن من واقعا زن خان زاده شده بودم ، چرا
م و نفس واقعیت رو قبول کنم چرا ھنوز داشتم فکر میکردم ھمھ ی اینا یھ خواب چشمھام رو محکم روی ھم فشار داد

آروم نمیشدم عمیقی کشیدم ، سعی میکردم آروم باشم اما اصال نمیشد تا من امروز یھ دعوا درست حسابی باھاش نمیکردم .

پریزاد _

بھ سمت خالھ شھره برگشتم

جان _
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یھ خانوم داخل سالن ھستند ، باھات کار داره _ .

متعجب پرسیدم :

؟!کیھ  _

اخل اما گفت مھمون قبال اومده بود اما آقا خیلی عصبی شده بود از دستش با ھم دعوا داشتند ، بھش اجازه ندادیم بیاد د _
شما ھست .

من ھیچکس رو دعوت نکردم _ .

میخواید بیرونش کنیم ؟ _

نھ وایستا برم ببینم کیھ اومده _

رفھ ای کردم لباسم رو مرتب کردم و بھ سمت پایین رفتم ، یھ خانوم پشت بھ من نشستھ بود و داشت قھوه میخورد ، تک س
چیکار میکرد  کھ فنجونش رو روی میز گذاشت بلند شد و بھ سمتم برگشت با دیدن ماه چھره شکھ بھش خیره شدم اون اینجا

با شک پرسیدم :

تو اینجا چیکار میکنی ؟ _

چیھ از دیدن خواھرت خوشحال نشدی ؟_

اخمام رو تو ھم کشیدم ، البد باز اومده بود یھ دردسر جدید درست کنھ با عصبانیت بھش خیره شدم

نھ منبھتره از ھمون راھی کھ اومدی برگردی اینجا ھیچکس منتظر اومدن تو نیست ، زود باش برو بیرون از خو _  

چھ زود صاحب خونھ شدی _ ...!

دمنفسم رو با حرص بیرون فرستادم اومده بود اینجا تا اعصاب من رو خراب کنھ ، چشمھام رو تو حدقھ چرخون

ماه چھره قصدت چیھ ؟ _

نگ شده باشھ قصد خاصی ندارم فقط اومدم برای دیدن تو مثل اینکھ نمیدونی من و تو خواھر ھستیم ، شاید تو قلبت س _
اما من یادم نمیره چقدر دوستت داشتم  

عصبی خندیدم :

ست جک نگو ماه چھره تو ھیچوقت من رو دوست نداشتی ، تو گذشتھ فقط وانمود میکردی اما بعدش مشخص شد دو _
داشتن تو الکی بوده ، شاید ھم تو اصال خواھر من نیستی شاید من از خانواده ی شما نیست ...

نیستی _ !

فکر میکردم  ساکت شدم شکھ بھش خیره شدم ، برای چند دقیقھ حتی نمیتونستم چیزی بھ زبون بیارم فقط داشتم پیش خودم
منظورش از این حرف چی بود

چیشد ساکت شدی ؟ _

با صدای لرزون شده ای گفتم :
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منظورت چی بود ماه چھره یعنی چی نیستم من _ ....

درستھ تو _ ...

؟...!تو اینجا چھ غلطی میکنی  _

با شنیدن صدای داد خان زاده حرف ماه چھره نصفھ موند ، ماه چھره بھش خیره شد و گفت :

اومدم دیدن خواھرم نکنھ اینم جرمھ ؟ _

تو گوه خوردی اومدی دیدن پریزاد _

ماه چھره لبش رو گاز گرفت و گفت :

زشتھ چی داری برای خودت میگی شوھر خواھر _

# 156_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بھ سمت خان زاده برگشتم و گفتم :

یھ دقیقھ لطفا آروم باش _ ...!

بعدش بھ سمت ماه چھره برگشتم و پرسیدم :

منظورت چی بود ماه چھره یعنی چی نیستم ؟ _

خندید

ھمینطوری گفتم خواھر کوچولو _

میدونستم اون حرفش رو بی دلیل نگفتھ بود ، با عصبانیت بھ سمتش حملھ ور شدم یقھ اش رو داخل دستم گرفتم و با خشم 
غریدم :

ی تو چی ماه چھره قسم میخورم زنده ات نمیزارم زود باش حرف بزن منظورت چی بود ھان برای چی گفتی شاید نیست _
رو میخواستی بگی ؟

دستت رو بردار پریزاد _

حرف بزن ماه چھره _

خان زاده اومد بھ سمتم و من رو از ماه چھره جدا کرد و گفت :
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چیشده پریزاد آروم باش _

فریاد کشیدم :

چجوری آروم باشم این کثافط بھم میگھ خانواده ات خانواده ی واقعیت نیستند من _ ...

ساکت شدم بغض بدی بھ گلوم ھجوم آورده بود

خان زاده خشمگین گفت :

ماه چھره زود باش ھمین االن گورت رو گم کن وگرنھ ھمینجا زنده زنده آتیشت میزنم _

رفت  ماه چھره ترسید از صورتش مشخص بود ، خان زاده خیلی ترسناک شده بود ، بدون گفتن چیزی دیگھ ای گذاشت
ونھ ام ھمونجا روی زمین افتادم و با صدای بلندی شروع کردم بھ گریھ کردن خان زاده کنارم نشست دستش رو روی ش

گذاشت و گفت :

آروم باش پریزاد چرا داری گریھ میکنی ؟ _

با گریھ نالیدم :

اون گفت من بچھ ی واقعی خانواده ام نیستم _

خان زاده پوزخندی زد

تو ھم باورش کردی ؟ _

اون ھیچوقت بدون دلیل ھمچین حرف ھایی نمیزنھ شک ندارم یھ دلیلی داره حتما یھ چیزی شده _

چی میتونھ شده باشھ ؟ _

من باید با مادرم حرف بزنم خیلی زود _

میخوای بریم روستا و پی یھ حرف دروغ ؟ _

با چشمھاش اشکی بھش خیره شدم

نم تو رو من ماه چھره رو خیلی خوب میشناسم باھاش بزرگ شدم ، اون یھ چیزی میدونھ من باید با مامانم صحبت ک _
خدا بھم کمک کن تو رو خدا التماست میکنم ...

ھیس ساکت باش _

با شنیدن این حرفش ساکت شدم و با چشمھای پر از اشک بھش خیره شدم کھ ادامھ داد :

برای چی گریھ میکنی ؟ _

شاید قلبم گرفتھ _

خان زاده با اخم گفت :

فقط ھمین  نیازی نیست بخاطر حرف ھای اون سلیطھ خانوم گریھ کنی ، اون قصدش از اینجا اومدن اذیت کردن تو بود _
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انگار ھم خیلی خوب موفق شده تو رو اذیت کنھ ببین بھ چھ حالی افتادی .

# 157_پارت

# ھوسباز_خان زاده

رشاویر رو تموم شب اصال نتونستم از اتاق خارج بشم حتی حوصلھ ی آرشاویر رو نداشتم ، خالھ شھره وقتی متوجھ شد آ
ودم نبودند پس ھمراه خودش برد بیرون یھ گوشھ از اتاق نشستھ بودم و داشتم اشک میریختم یعنی خانواده ام خانواده ی خ

من کی بودم ؟ یعنی دلیل تموم رفتار ھای بدی کھ با من داشتند ھمین بود ...!

صدای باز شدن در اتاق اومد ، بدون اینکھ سرم و بلند کنم با صدای خش دار شده ناشی از گریھ گفتم :

خالھ لطفا برو بیرون میخوام تنھا باشم _

برای چی نشستی تنھا داخل اتاق و داری گریھ میکنی میخوای چی رو ثابت کنی ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده سرم و بلند کردم بھ چشمھاش خیره شدم

نمیخوام چیزی رو بھ کسی ثابت کنم فقط میخوام تنھا باشم تحمل واقعیت برای من خیلی سخت بود _

میکنی  االن مگھ چیشده ؟ چیزی اثبات شده کسی حرفی بھت زده نھ فقط بخاطر حرف ھای یھ آدم ھرزه نشستی گریھ _
زود باش پاشو خودت رو جمع و جور کن بیا پیش پسرت فردا میریم روستا با خانواده ات حرف بزن .

چونم بیشتر لرزید

میترسم _

اخماش بشدت تو ھم رفت و گفت :

از چی ؟ _

حرف ھای ماه چھره واقعیت داشتھ باشھ _ .

اومد کنارم نشست و با آرامش گفت :

از ھم تو بی تا وقتی من کنارت ھستم ، اصال نیازی نیست از چیزی بترسی پریزاد ، اگھ خانواده واقعیت ھم نباشند ب _
س کنی یھ اونا از اول ھم برای تو کاری نکرده بودند کھ بھشون وابستھ باشی یا احسا! کس و کار نیستی من و داری 

خانواده داری ھمیشھ مثل یھ دستمال کثیف پرتت کردند این ور اون ور یکم خودت فکر کن .

قلب من  شدت گریھ ھام بیشتر شد ، میدونستم ھمش حق با خان زاده است ، اما مگھ قلب من این چیز ھا حالیش بود ،
شکستھ بود تیکھ تیکھ شده بود .

دوست داری پسرت رو از دست بدی ؟ _

وحشت زده بھش خیره شدم کھ پوزخندی زد :
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حاال برات  وقتی پسرت بیرون نشستھ و غذا نمیخوره چون نگران مامانش تو اینجا نشستی و بخاطر خانواده ای کھ تا _
خانواده نبودند اشک میریزی ، قرار بھ این باشھ پسرت رو از دست میدی !

با ترس گفتم :

منظورت چیھ ؟ _

ست اما پسرت داره بزرگ میشھ تو با این رفتارت فقط داری اون و از خودت دور میکنی ، ببین پسرت پنج سالش ھ _
شده  خیلی ساکت اصال حرف میزنھ شیطون ھست مثل بقیھ ھمسن و سال ھاش ؟ نھ چرا چون یھ بچھ ساکت و گوشھ گیر

بخاطر مامانش

رویس تموم حرف ھاش حق بود ، با تاسف سرش رو تکون داد و بلند شد از اتاق رفت بیرون ، بلند شدم رفتم سمت س
سمت  دست و صورتم رو شستم لباس ھام رو عوض کردم یھ آرایش کردم تا صورت پف کرده ام زیاد مشخص نباشھ و بھ

غزم ھجوم پایین رفتم با دیدن آرشاویر کھ ساکت نشستھ بود ، بغض بھ گلوم ھجوم آورد تموم حرف ھای خان زاده بھ م
یز من یھ مادر آوردند ، بغضم رو بھ سختی فرو بردم و بھ سمتش رفتم من باید ھمیشھ این رو بخاطر میسپردم قبل از ھر چ

ھستم و اولویت پسر منھ !

# 158_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مامان خان زاده با طعنھ گفت :

ک و پسرم خیلی زود برگشتی مثل اینکھ دلت خیلی برای زنت تنگ شده بود ، آخھ عزیزم ھیچکس مثل پریناز پا _
معصوم نیست و زن شناسنامھ ....

وسط حرفش پریدم و خستھ رو بھ خان زاده گفتم :

من میرم استراحت کنم ، آرشاویر کجاست ؟ _

داخل اتاقش خوابیده _ .

باشھ _

اشتم ، االن تنھا بھ سمت اتاقم رفتم میدونستم کدوم اتاق اصال حوصلھ ی شنیدن حرف ھا و تیکھ ھای مامان خان زاده رو ند
ی کاش ھمھ یھ چیز ذھن من رو مشغول کرده بود اون ھم حرف ھای ماه چھره بود و من قصد داشتم واقعیت رو بفھمم ، ا

چیز دروغ باشھ .

* * * * 

داشتم با غذام بازی میکردم کھ خان زاده صدام زد :

پریزاد _

گیج بھش خیره شدم کھ اخماش رو تو ھم کشید و گفت :
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برای چی داری با غذات بازی میکنی زود باش بخور _

میل ندارم _

پریزاد _

خیلی محکم اسمم رو صدا زد ناچار مشغول خوردن شدم ، کھ مامان خان زاده باز خودش رو انداخت وسط

چقدر ھم ناز داره انگار زن رسمی پسر منھ _ !

دستام مشت شد ، سرد بھش خیره شدم و گفتم :

مشکلتون با من چیھ ؟ _

پشت چشمی نازک کرد

با آدمایی مثل تو مشکل دارم ، یھ بیوه ھستی کھ خودت و پسرت انداختی بھ _ ....

بسھ _

با شنیدن صدای فریاد خان زاده ساکت شد ، خان زاده نگاه خشمگینی بھ مادرش انداخت و گفت :

ن کنید ، من بھتره تمومش کنی مامان من خیلی خستھ شدم مامان از این بحث ھای الکی شما حق ندارید بھ زن من توھی _
و پریزاد خیلی زود برمیگردیم شھر اینجا اصال آرامش ندارم ھر وقت میام شما شروع میکنید .

بعدش بلند شد رفت ، مامان خان زاده با چشمھای پر از اشکش بھ من خیره شد و گفت :

ھمش تقصیر توئھ زندگیمون رو نابود کردی _

شوھرش با تاسف سرش رو تکون داد

بسھ زن نمیخوای تمومش کنی ، حتی این غذا رو ھم زھرمون کردی _ .

تقصیر منھ ؟ _

با عصبانیت بلند شد :

ما ربطی  آره مقصر تویی کھ سعی میکنی ھمش دعوا راه بندازی پسرمون یھ خان خودش میدونھ چیکار میکنھ اصال بھ _
نداره تو کار ھاش دخالت کنیم و بھ زنش کھ عروس خود ما ھم میشھ توھین کنیم .

مامان خان زاده ھم با عصبانیت بلند شد و داد زد :

این بیوه ھرزه کھ خودش رو انداختھ بھ پسر من عروس ما نیست بفھم ، عروس ما پریناز _

تو دیوونھ شدی عقلت رو از دست دادی _ !

.  جفتتون تمومش کنید _

با شنیدن صدای داد ارباب بزرگ جفتشون ساکت شدند  
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با صدای لرزون شده ای گفتم :

عوا نکنیدمن فقط برای دو روز اومدم اینجا دوباره برمیگردم شھر با کسی ھم ھیچ مشکلی ندارم بھتره بخاطر من د _ .

بعدش بلند شدم بھ سمت اتاقم راه افتادم .

# 159_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شب شده بود تنھا نشستھ بودم داخل حیاط بشدت احساس تنھایی میکردم ، یعنی من یھ خانواده دیگھ داشتم !

چرا تنھا نشستی ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده از پشت سرم بدون اینکھ بھ سمتش برگردم گفتم :

ھمینطوری ھوا خوب بود _

اومدم کنارم نشست و بھ آسمون خیره شد

از حرف ھایی کھ مامان زد ناراحت شدی ؟ _

ناراحت بشم نھ چون بھ نیش و کنایھ ھاش عادت دارم تازه مادرت ھمیشھ این شکلی بوده و این بار اولش نیست کھ من _ .

فردا با خانواده ات صحبت میکنیم و بعدش از اینجا میریم ، نمیخواد فکرت رو مشغول کنی _ .

تلخ خندیدم

مگھ میشھ فکرم مشغول نباشھ خان زاده تو اصال نمیتونی درک کنی من چھ حال بدی االن دارم _ .

زود باش برو بخواب بالخره فردا ھمھ چیز معلوم میشھ _ !

امشب خواب بھ چشمھای من حروم _

خان زاده عصبی بلند شد و گفت :

پریزاد _

متعجب بھش خیره شدم کھ ادامھ داد :

وایستا _

انقدر لحنش جدی و محکم بود کھ ایستادم و بھش خیره شدم .

برو پیش پسرت بخواب زود باش _ .

اما _ ...
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من رو  اگھ دوست نداری فردا بھ جای عمارت پدر بزرگت برگردی شھر بھتره بری پیش آرشاویر بخوابی و سعی نکن _
گول بزنی چون صبح ببینم خواب نبودی کاری کھ گفتم رو میکنم حرف منم دوتا نمیشھ .

با رفتن خان زاده منم ناچار بھ سمت اتاق رفتم میدونستم ھر کاری بگھ بعدش انجام میده  .

* * * * * 

چشمھاش  با استرس نشستھ بودم و پام رو تکون میدادم کھ خان زاده دستش رو روی دستم گذاشت بھ چشمھاش زل زدم ،
انواده ام مردم و زنده رو باز و بستھ کرد بھ معنی آروم باش اما من نمیتونستم قلبم داشت از دھنم میومد بیرون ، تا اومدن خ

شدم ، بالخره بعد گذشت نیم ساعت اومدند بابا مامان پدر بزرگ و خانوم بزرگ

پدر بزرگ بھ خان زاده خیره شد و گفت :

چجوری جرئت کردی بیای بھ عمارت من ؟ _

خان زاده پوزخندی بھش زد

جرئت نمیخواد چون شما ھیچ کاری نمیتونید بکنید _ .

پدر بزرگ عصبی از این حرف خان زاده اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

برای چی اومدید ؟ _

خان زاده بھ من خیره شد و گفت :

پریزاد میخواد از شما یھ سئوال بپرسھ برای ھمون مجبور شدیم برگردیم _ !

چھ سئوالی زود باش بپرس و گورت رو گم کن _ .

آب دھنم رو قورت دادم بھش خیره شدم و بھ سختی گفتم :

خانواده من کیا ھستند ؟ _

چی ؟ _

نفس عمیقی کشیدم ک اینبار محکم بدون ترس گفتم ؛

ماه چھره گفت من دختر واقعی این خانواده نیستم درستھ یا دروغ ؟ _

# 160_پارت

# ھوسباز_خان زاده

قبل اینکھ کسی حرف بزنھ صدای مامان بلند شد :
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کردمکامال درست گفتھ دخترم تو دختر واقعی ما نیستی منم این ھمھ سال کھ گذشت فقط داشتم تو رو تحمل می _ .

نگرانی اسمم رو  برای یھ دقیقھ احساس کردم قلبم از کار ایستاد رنگ از صورتم پرید ، تموم بدنم یخ بست ، خان زاده با
صدا زد :

پریزاد حالت خوبھ ؟ _

با شنیدن صداش بھ خودم اومدم بھ سختی لب باز کردم و گفتم :

خوبم _

بعدش بھشون خیره شدم کھ بابا گفت :

ت رو با تو دختر زن اول من بودی وقتی مادرت رو طالق دادم تا با دختر عموم ازدواج کنم اون خواھرت و برادر _
خودش برد و فقط تو رو گذاشت برای من کھ کاش تو رو ھم با خودش میبرد .

داری دروغ _ ....

پدر بزرگ با خشم وسط حرفم پرید :

رو  دختر مادرت ھستی بھ اون زن سلیطھ رفتی برای ھمین ھیچوقت ھیچکدوممون دوستت نداشتیم االنم ھمھ چیز _
فھمیدی بھتره زود پاشی گورت رو گم کنی نمیخوام ریخت منحوست رو ببینم .

با زل زدم خان زاده خواست چیزی بگھ کھ دستش رو فشار دادم ساکت شد فقط با عصبانیت نفسش رو بیرون فرستاد بھ با
و گفتم :

میدونید مامان من االن کجاست ؟ _

تھران زندگی میکنھ پدرش خیلی سرشناس اسمش ھمایون فتحی ھستش _ .

خان زاده آھستھ کنار گوشم گفت :

پاشو بریم من این مرد رو میشناسم خودم میبرمت _ .

بلند شدم و رو بھ ھمشون کردم و گفتم :

اده من تا حاال با وجود ھمھ ی بدی ھایی کھ در حق من کردید سکوت کردم و اصال شما رو نفرین کردم چون خانو _
ستی ھستید امیدوارم بودید ھر چقدر ھم بدی میکردید دوستتون داشتم دلم نمیمومد بالیی سر شما بیاد اما شماھا خیلی آدمای پ

تاوان تموم بدی ھایی کھ در حق من کردید ھیچوقت حاللتون نمیکنم! تاوان پس بدید  .

بعدش راه افتادم بھ سمت بیرون کھ صدای خانوم بزرگ از پشت سرم بلند شد :

وایستا _

ایستادم و بھ سمتش برگشتم کھ نیشخندی زد :

شت و رفت مامانت ھم تو رو دوست نداشت بدبخت اون تو رو با اینکھ میدونست ما ھیچوقت دوستت نخواھیم داشت گذا _
ما بزرگت کردیم حاال نشستی نفرین میکنی  بدبخت ؟
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با تاسف سرم رو تکون دادم و گفتم :

بدبخت من نیستم شما ھستید با این افکار زشت و پلیدی کھ دارید _ .

خان زاده رو بھ پدر بزرگ کرد

اره باعث از امروز مواظب خودتون باشید خیلی زیاد ، تاوان تموم تحقیر ھای امروز رو پس میدید ، ھیچکس حق ند _
نمناراحتی زن من بشھ ، اون دختر ھرزه تون کافیھ یکبار دیگھ بھ خونھ من نزدیک بشھ تا زندگیش رو جھنم ک .

# 161_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دیدی چقدر من بدبخت بودم تموم این سال ھا بخاطر اون خانواده زندگی من نابود شده بود _ .

خان زاده با آرامش گفت :

بھش فکر نکن باعث میشھ افکارت بھم بریزه من االن ازت میخوام فقط بھ یھ سئوال من جواب بدی _

متعجب بھش خیره شدم و گفتم :

چھ سئوالی ؟ _

دوست داری مامانت خواھرت و داداشت رو ببینی ؟ _

چشمھام پر از اشک شد با صدای گرفتھ ای گفتم :

میترسم _

از چی میترسی ؟ _

د مگھ حرف ھای نمیدونم احساس میکنم نمیتونم باھاشون روبرو بشم ، ترس دارم از اینکھ وقتی من و دیدند تحقیرم کنن _
اشتھ من خانوم بزرگ رو نشنیدی گفت مادرت دوستت نداشتھ فقط خواھر و برادرت رو با خودش برده و تو رو تنھا گذ

ون االن برم روبروش چی بھش بگم ؟ بگم ھمون دختری ھستم کھ سال ھا قبل ترکش کردی زندگیش رو نابود کردی چ
دخترت رو دوست نداشتی پیش کسایی گذاشتیش کھ زندگیش رو نابود کردند ....

خان زاده خشن من رو بغل کرد و گفت :

ھیس آروم باش _ .

رو  قسمت من ھمیشھ تنھایی بوده ، من و ھیچوقت ھیچکس دوست نداشتھ بھش حق میدم کھ من و نخواستھ من ھمھ _
درک میکنم .

بسھ گوه خورده کسی کھ زن من و دوست نداشتھ باشھ خودم جرش میدم _ .

با خنده ازش جدا شدم ، مشتی بھ سینھ اش زدم و گفتم :
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حتی تو این شرایط ھم خودخواه ھستی _ .

نگاه خاصی بھم انداخت و گفت :

ھمیشھ خودخواه ھستم _ !

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم ، کھ خان زاده باز گفت :

پاشو باید برگردیم عمارت آرشاویر تنھاست ، باز ببینھ نیستیم میاد پیش من غیرتی بازی درمیاره _

با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم و گفتم :

یعنی چی ؟ _

کالفھ دستی داخل موھاش کشید و گفت :

یعنی تو نمیدونی ؟ _

شونھ ای باال انداختم و متعجب جوابش رو دادم :

نھ _

خان زاده با حرص گفت :

مش پسرت بھ کی رفتھ خیلی تخس از ھمین االن مشخص خیلی غیرتیھ با اون سن کمش خیلی چیزا ھم میدونھ من ھ _
فکر میکردم چون ساکت چیزی حالیش نیست اما از منم بیشتر میفھمید

چی میگفت ؟ _

بھ مامان من نزدیک نشو وگرنھ برات بد میشھ _ !

رفتھ خان زاده  با شنیدن این حرف خان زاده زیر خنده داشت ادای آرشاویر رو درمیاورد یعنی واقعا پسرم با اون سن کمش
رو تھدید کرده قربونش بشم کھ ھمھ رفتارش شبیھ باباش کاش میتونستم بھش بگم آرشاویر پسر خودش ...

# 162_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دست بھ سینھ با اخم داشت بھ خان زاده نگاه میکرد خنده ام گرفت پسرم چھ غیرتی بود

آرشاویر _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت نگاھی بھم انداخت و گفت :

بلھ مامان _
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چرا با عمو دعوا کردی مگھ بھت نگفتھ بودم ھمیشھ مودب باش ؟ _

مامان خانوم تقصیر من نیست _

پس تقصیر کیھ ؟ _

این آقا بھش میگم مامانم کجاست اما جواب نمیده ھمش داد میزنھ و اخم میکنھ فکر میکنھ ازش میترسم _ .

نمیترسی ؟ _

با شنیدن این حرف خان زاده بھ سمتش برگشت و گفت :

نھ _

بھ سمت خان زاده برگشتم و گفتم :

کافیھ لطفا _

سرش رو تکون داد

اصال رفتارش شبیھ محمد نیست _

رشاویر پسر چشمھام با درد بستھ شد چون اصال پسر محمد نیست کھ شبیھ اون باشھ میترسیدم از روزی کھ اگھ میفھمید آ
خودش اون وقت چھ بالیی سر من میاورد

پریزاد _

با شنیدن صداش بھ خودم اومدم و گیج گفتم :

بلھ ؟ _

حواست کجاست ؟ _

ببخشید چیزی گفتی ؟ _

بریم پایین باید شام بخوریم فردا صبح ھم راه میفتیم سمت شھر _

باشھ _

بھ سمت پایین رفتیم ھمھ سر میز نشستھ بودیم کھ مامان خان زاده پرسید :

پسرم امروز رفتھ بودی عمارت پایین ؟ _

خان زاده دست از خوردن غذا کشید بھش خیره شد

آره رفتھ بودم چطور ؟ _

مامانش با شک پرسید_ :
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چیزی شده بود پسرم ؟ _

چیزی نیست کھ بھ شما مربوط باشھ _ .

مامانش ساکت شد و دیگھ چیزی نپرسید کھ اینبار پدرش پرسید :

ارباب ده پایین خیلی از دستت عصبی بود میگفت تھدیدش کردی درستھ ؟ _

خان زاده پوزخندی زد :

تھدید نھ بھش ھشدار داده بودم _

مامان خان زاده با ترس گفت :

پسرم تو معلوم ھست داری چیکار میکنی ؟ مگھ دنبال دردسر ھستی اگھ بالیی سرت بیارن چی ؟ _

خان زاده عصبی گفت :

ھیچکس  ھیچ غلطی نمیتونند بکنند اونا باید مواظب خودشون باشند تا من یھ موقع بالیی سرشون درنیارم من از _
نمیترسم .

پدرش دخالت کرد

ھ اینکھ بخاطر یھ تو نباید باھاشون درگیر بشی تو یھ خان زاده ھستی باید بھ فکر مردم روستا و خانواده ات ھم باشی ن _
دختر غریبھ ھمھ رو فدا کنی .

خان زاده عصبی بلند شد

یچکس ھم اون دختر غریبھ کھ میگید زن منھ محض اطالع ھمھ من از ناموسم مراقبت میکنم و از ھیچکس نمیترسم ، ھ _
حق نداره بھ خانواده ی من آسیب برسونھ

# 163_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده رو بھ من گفت :

پاشو پریزاد _

سرم رو بھ نشونھ ی تائید تکون دادم بلند شدم و آرشاویر رو ھم بلند کردم ، خان زاده رو بھشون گفت :

من و پریزاد فردا برمیگردیم شھر _

بھ سمت طبقھ باال رفتیم ایستادم کھ خان زاده بھ سمتم برگشت

آرشاویر رو ببر بده فاطمھ خانوم مراقبش باشھ خودت بیا اتاق باھات کار دارم _
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چشم _

دام زدبعدش بھ سمت اتاق رفتم بھ فاطمھ خانوم سپردم تا مراقب آرشاویر باشھ اما قبل از اینکھ برم آرشاویر ص :

مامان _

بھ سمتش برگشتم بھش خیره شدم و گفتم :

جان _

تو با اون آقا ازدواج کردی ؟ _

با شنیدن این حرفش برای چند دقیقھ خشک شده بھش خیره شدم بعدش رفتم سمتش کنار پاش زانو زدم

آره _

اخماش رو تو ھم کشید

یعنی بھ بابا محمد خیانت کردی ؟ _

چشمھام گرد شد

پسرم این چھ حرفیھ کی اینو یادت داده ؟ _

خودم میدونم نیازی نیست کسی بھم یاد بده شما بابام رو فراموش کردید بھش خیانت کردید با اون آقا _ ....

دستم رو روی لبش گذاشتم

ھیس پسرم من بھ بابات خیانت نکردم این اصال درست نیست خیانت نیست معنیش این _

پس چیھ ؟ _

رامون من برای مراقبت از تو با خان زاده ازدواج کردم اون ما رو دوست داره مراقبمون ھست ھر چی خواستیم ب _
فراھم میکنھ پسرم

اخماش کمی باز شد

یعنی اون االن بابای منھ ؟ _

با درد گفتم :

آره _

اما من بھش بابا نمیگم ازش خوشم نمیاد _

باشھ پسرم _

بعدش خم شدم بوسھ ای روی گونش کاشتم و گفتم :

خالھ رو اذیت نکن بخواب چون فردا قراره برگردیم باشھ ؟ _
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سرش رو تکون داد

باشھ _

مید با این جابجا بلند شدم بھ سمت اتاق راه افتادم ، آرشاویر پسر بچھ ی خیلی باھوشی بود و ھمھ چیز رو خیلی زود میفھ
د راضیش شدن ھا و حرف ھا داشتم با روان پسرم بازی میکردم باید تو یھ فرصت مناسب با خان زاده حرف میزدم بای
، حتی قلبم  میکردم اجازه بده من و پسرم از زندگیش خارج بشیم اون خودش زن داشت و شاید بھ زودی بچھ دار ھم میشد

با فکر کردن بھش ھم درد میکرد

داخل اتاق شدم خان زاده بھ سمتم برگشت و گفت :

چرا انقدر دیر کردی ؟ _

ول کشید ، آرشاویر با شنیدن حرف ھای مامان شما حساس شده بود داشتم براش توضیح میدادم برای ھمین یھ مقدار ط _
باھام چیکار داشتین ؟

بدون مقدمھ چینی گفت :

ستندمن خانواده مادرت رو میشناسم و بھتره بھت بگم خیلی رک و راست خانواده مادرت خیلی سرشناس و اصیل ھ _ .

# 164_پارت

# ھوسباز_خان زاده

چشمھام گرد شد

واقعا جدی گفتی میشناسیش ؟ _

آره _

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم با صدای گرفتھ ای گفتم :

مامان من رو دیدی تا بھ حال ؟ _

نھ _

مثل بقیھ من رو  وقتی برگشتیم شھر میخوام برم دیدنشون میخوام خانواده واقعیم رو ببینم میخوام از مادرم بپرسم چرا _
طرد کرد

خان زاده بھ سمتم اومد دستاش رو دو طرف صورت من گذاشت و گفت :

آروم باش پریزاد اصال نیاز نیست بترسی _

اما من نمیترسم _

خان زاده پوزخندی زد :
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میکوبیدم تو  چشمھات داره از ترس دو دو میزنھ من تو این ھمھ مدت کھ گذاشت اگھ تو رو نشناختھ بودم باید سرم رو _
دیوار

سرم رو پایین انداختم کھ دستش رو زیر چونم گذاشت و مجبورم کرد بھش خیره بشم

ھر اتفاقی بیفتھ من کنارت ھستم _

خندیدم

خیلی عجیبھ نھ ؟ _

یھ تای ابروش باال پرید

چی عجیبھ ؟ _

کمک میکنی  اینکھ تو کنار من ھستی ھمیشھ فکر میکردم از من متنفر ھستی میخوای انتقام بگیری اما ھمش داری بھم _
چرا از انتقام گرفتن پشیمون شدی ؟ یا دلت بھ حال من سوختھ ؟

من ھیچوقت دنبال انتقام نبودم _ !

پس برای چی باھام ازدواج کردی ؟ _

خواست چیزی بگھ کھ صدای در اتاق اومد ، ازم فاصلھ گرفت و خیلی خشک گفت :

بیا داخل _

در اتاق باز شد و خدمتکار شخصی مامانش اومد داخل اتاق و گفت ؛

خان زاده پریناز خانوم داخل اتاق منتظر شما ھستند _

میتونی بری _ .

چشم _

با رفتن خدمتکار ، خان زاده بھ سمتم برگشت و خیره بھ چشمھام شد

فردا قراره برگردیم پس بھتره امشب خوب استراحت کنی _ !

بعدش خواست بره کھ بیقرار صداش زدم :

خان زاده _

بھ سمتم برگشت سئوالی بھم خیره شد کھ گفتم :

کجا دارید میرید ؟ _

با ابروی باال رفتھ بھم خیره شد

اتاق پریناز _

217



با من من گفتم :

امشب امشب _ ....

وسط حرفم پرید :

نیا بیارهمیخوام شب رو باھاش باشم ، چون برای مدت طوالنی نمیبینمش باید زودتر حاملھ بشھ و وارث من رو بھ د _ .

و بغل قطره اشکی روی گونم چکید کھ در اتاق رو محکم بست و بھ سمتم اومد دستش رو روی گونم کشید و خشن من ر
کرد

دلیل این اشکا چیھ ؟ _

:# 165_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با صدای لرزون شده گفتم :

ھیچی _

یعنی باور کنم برای ھیچی داری اینجوری اشک میریزی ؟ _

اذیتم نکن خان زاده _

محکم تر بغلم کرد و گفت :

نظرت چیھ امشب با زن دومم باشم ، شاید تو زودتر حاملھ شدی ھوم ؟ _

چشمھام گرد شد من رو از خودش جدا کرد بھ چشمھام خیره شد نیشخندی زد :

خیلی ھیجان زده شدی _

تو تو _ ....

وسط حرفم پرید :

تو ھم زن من ھستی اسمت تو شناسنامھ ام ھست پس ناموس من محسوب میشی تا برام یھ تولھ بدنیا بیاری یا پریناز ھیچ  _
فرقی نداره .

با شنیدن این حرفش از درون آتیش گرفتم با این حرفش داشت میگفت یعنی من براش ھیچ اھمیتی ندارم

وی لبھام من رو بلند کرد و برد سمت تخت خیلی آروم گذاشت و خیمھ زد روم بھ لبھام خیره شد لبھاش رو بی وقفھ ر
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گذاشت و شروع کرد بھ بوسیدن

خیلی خشن داشت میبوسید ، وقتی حسابی بوسید و بدنم کرخت شد ازم جدا شد بھ چشمھام خیره شد

امشب میخوام یھ تولھ بکارم تو شکمت _

ھام بستھ شدلباسم رو تو تنم پاره کرد و با لذت بھ بدنم خیره شد خم شد قفسھ ی سینھ رو بوسید کھ از شدت لذت چشم

آخ آی _ ...

سرش و بلند کرد بھ چشمھام خیره شد و گفت :

ھنوز زوده برای آه و نالھ کردن امشب میخوام جوری بھ اوج برسونمت کھ تا عمر داری فراموش نکنی _ .

دستش بھ سمت شلوارم رفت و ....

بودم از اینکھ  تو بغلش خوابیده بودم یھ آرامش خاصی داشتم خوشحال بودم شاید بدجنسی بود اما خیلی شاد و خوشحال شده
حال پرنیاز گرفتھ شده و اون باھاش نخوابیده

امشب پیش من بود من رو بھ پریناز ترجیح داد

یشد خان زاده اما از یھ بابت ھم ناراحت بودم کھ من و پریناز براش ھم سطح بودیم ، پس میخواستم عاشقم باشھ ؟ مگھ م
خیلی بی احساس بود اون ھیچوقت عاشق نمیشد

* * * *

خوش گذشت ؟ _

نگاھی بھش انداختم نیشخندی زدم :

خیلی زیاد _

عصبی شد

جبور کردی دیشب خان زاده میخواست شبش رو با پریناز باشھ اما تو عفریتھ معلوم نیست با چھ نقشھ ای پسرم رو م _
شب باھات باشھ .

ی پریناز ھم ساکت داشتم بھ حرفاش گوش میدادم نمیخواستم جوابش رو بدم ، چون جوابی کھ من بھش میدادم باعث ناراحت
میشد و این وسط دوست نداشتم یھ بیگناه اذیت بشھ  .

صدای پریناز بلند شد :

ھ بعد اینکھ مامان نیاز نیست انقدر عصبی بشید خان زاده شوھر منھ من زن اولش ھستم نھ زن صیغھ ایش یا یھ بیوه ک _
ازم استفاده کرد مثل یھ تیکھ آشغال پرتم کنھ بیرون من قراره براش یھ وارث بدنیا بیارم

از شنیدن حرفای بی سر و تھش بلند شدم و فریاد کشیدم عصبی :

تو چی داری برای خودت میگی ھان ؟ _

خونسرد بھم خیره شد
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ن عمارت پرت دارم واقعیت رو میگم من برای خان زاده یھ وارث بدنیا میارم بعدش تو و اون پسر حرومزاده ات از ای _
میشی بیرون

با خشم بدون اینکھ بفھمم چی دارم میگم فریاد کشیدم :

زاده  پسر من حرومزاده نیست اون کسی کھ تو داری بھش میگی حرومزاده پسر خان زاده است از گوشت و خون خان _
است حالل حالل من زن عقدیش بودیم شب آخر با ھم بودیم ....

پریزاد _

# 166_پارت

# ھوسباز_خان زاده

یی کھ نباید رو با شنیدن صدای خان زاده ساکت شدم ، وحشت زده دستم رو روی دھنم گذاشتم خدایا باز گند زده بودم چیزا
بھ زبون آورده بودم رسما فاتحھ ام رو خوندم

برگرد ببینمت _ !

ت بھ من ترسیده بھ سمتش برگشتم صورت خان زاده وحشتناک ترسناک شده بود ، اخماش بشدت تو ھم بود و با غیض داش
نگاه میکرد آب دھنم رو قورت دادم و با صدای گرفتھ ای گفتم :

خان زاده من _ ....

آرشاویر پسر منھ ؟ _

نھ اون _ ....

خفھ شو _

ساکت شدم بھ سمتم اومد عصبی یقھ ام رو تو دستش گرفت و محکم تکونم داد

این ھمھ سال مخفی کردی آرشاویر پسر منھ تست پدری دادیم اما جواب آزمایش رو عوض کردی آره ؟ _

با صدای لرزون شده نالیدم :

نھ دارید اشتباه میکنید _

چشمھاش سرد شد یخ بست

فردا میریم شھر تست پدری میدیم اینبار مشخص میشھ آرشاویر پسر منھ یا نھ _

خودش ھست  اشکام روی صورتم جاری شدند خدایا چی میشد واقعیت برای ھمیشھ پنھون میموند اگھ میفھمید آرشاویر پسر
من رو زنده نمیذاشت

پرتم کرد محکم روی زمین دستش رو جلوم تکون داد
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زش متنفری وای بھ حالت اگھ آرشاویر پسر من باشھ زندگیت رو جھنم میکنم پریزاد میای اینجا تو ھمین روستا کھ ا _
زندگی میکنی و میشی کلفت زن من شنیدی ؟

ساکت با گریھ داشتم بھ حرفاش گوش میدادم کھ اینبار عربده کشید :

باتوام شنیدی چی گفتم بھت ؟ _

با ھق ھق نالیدم :

آره شنیدم _

لند وقتی خان زاده عصبی از عمارت خارج شد صدای گریھ ی منم شدت گرفت ، دستی روی شونم قرار گرفت سرم و ب
کردم نگاھم بھ مامان خان زاده افتاد کھ چشمھاش پر از اشک شده بود

آرشاویر نوه ی منھ آره ؟ _

چیزی نگفتم حال و روزم ھمھ چیز رو مشخص میکرد

چجوری تونستی این ھمھ سال از ما مخفی کنی ؟ چجوری تونستی نوه ی ما رو ازمون جدا کنی ھان ؟ _

چخبره ؟ _

با شنیدن صدای پدر بزرگ خان زاده ، نگاھش رو بھش دوخت و با گریھ گفت :

آرشاویر نوه ی ماست _ !

چی ؟ _

این ھمھ سال نوه مون رو از ما مخفی کرده امروز واقعیت رو فھمیدم _ .

بابای خان زاده شکھ بھ من خیره شد و گفت :

درستھ این موضوع ؟ _

فقط داشتم بیصدا گریھ میکردم چیزی نداشتم بگم واقعیت روشن شده بود

با توام _

بھ سختی بلند شدم و میون گریھ گفتم :

و داشتھ این وسط اگھ من مقصر باشم شما ھم بھ اندازه من مقصر ھستید کھ باعث شدید ترس از دست دادن بچھ ام ر _
ماھا باشم و مخفیش کنم شما ھم مقصر ھستید کھ باعث شدید شوھرم من و طالق بده ھیچکس این وسط بیگناه نیست ش

ت و سنگدل باعث نابودی زندگی من شدید نمیزارم زندگی پسرم رو ھم نابود کنید اون مثل شماھا نمیشھ مثل شماھا پس
نمیشھ .

خفھ شو _

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 167_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

ساکت شدم کھ عصبی داد زد :

برای  تو فکر کردی کی ھستی وجود نوه ی ما رو ازمون مخفی کنی میدم وسط روستا فلکت کنند تا درس عبرت بشھ _
کسایی کھ مثل تو سلیطھ ھستند .

خواستم جوابش رو بدم کھ چیزی بھ پاھام چسپید و صدای پسرم آرشاویر اومد :

مامان _

خم شدم کنارش نشستم و گفتم :

جون مامان _

گریھ میکنی ، اینا اشکت رو در آوردن ؟ _

خواستم چیزی بگم کھ آرشاویر اخماش رو تو ھم کشید بھ سمتشون رفت و گفت :

برای چی اشک مامان من و درمیارید ھان ؟ _

پدربزرگ خان زاده خم شد کنارش نشست و با صدای گرفتھ ای گفت :

تو نوه ی من ھستی عزیزم من پدربزرگت ھستم _ !

آرشاویر با تعجب پرسید :

شما پدر مامان من ھستید ؟ _

نھ _

پس چھ شکلی پدر بزرگ من میشید ؟ _

من پدربزرگ بابات ھستم _ !.

آرشاویر با اخم رو بھش گفت :

اما بابا محمد اصال تو رو دوست نداشت منم دوستت ندارم _ .

خواست چیزی بگھ کھ پیش دستی کردم

لطفا االن اصال وقتش نیست آرشاویر ھنوز بچست _

د و گفتاون ساکت شد و چیزی نگفت رفتم آرشاویر رو بغل کردم و بھ سمت اتاق خودم رفتیم کھ آرشاویر بھم خیره ش :

مامان _

222



جان _

از اینجا بریم دوست ندارم اینجارو ھمش گریھ میکنی ناراحتت میکنند _

میون گریھ خندیدم و با درد گفتم :

اما از این بھ بعد باید ھمیشھ اینجا باشیم _

یعنی قراره اینجا زندگی کنیم ؟ _

نمیدونم _

آرشاویر ھمچنان اخم شد

برای چی گریھ میکنی مامان دوست داری برم پایین حساب ھمشون رو برسم ؟ _

سر خودش با درد خندیدم پسرم غیرت داشت درست مثل پدرش ، ھمین کھ خان زاده تا االن متوجھ نشده بود آرشاویر پ
ھست خیلی بود

اره انجام بده چون خیلی شباھت داشت بھ پدرش ، آه تلخی کشیدم خیلی بد متوجھ شد خان زاده میدونستم وقتی تست رو دوب
ن برهو مشخص بشھ آرشاویر پسر خودش ھست زندگیم رو تبدیل بھ جھنم میکنھ و نمیزاره یھ آب خوش از گلوم پایی .

# 168_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تر عصبی بشھ خان زاده انقدر عصبی بود کھ حد نداشت حتی بھ صورتم نگاه ھم نمیکرد ، منم حرفی نمیزدم میترسیدم بیش
ت خان زاده خان زاده ھمیشھ دوست داشت یھ پسر داشتھ باشھ و حاال اگھ تو آزمایش ھم ثابت میشد من رو زنده نمیذاش

بدترین مجازات رو برای شکنجھ من در نظر میگرفت با درد چشمھام بستھ شد .

اد و من ھمھ چیز خیلی زود داشت پیش میرفت زودتر از اون چیزی کھ فکرش رو بکنم فردا قرار بود جواب آزمایش بی
اصال خواب بھ چشمھام نمیومد

با باز شدن در اتاق نگاھم بھ خان زاده افتاد تلو تلو خوران داشت بھ سمتم میومد مشخص بود مست شده ، نفسم رو اه مانند 
بیرون فرستادم من باھاش چیکار کرده بودم

بلند شدم بھ سمتش رفتم بازوش رو گرفتم و گفتم :

خان زاده _

با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد بھ چشمھام خیره شد و داد زد :

ھرزه _

چشمھام رو با درد بستم من مجبور بودم در مقابل حرفاش سکوت کنم ، مگھ چاره ای ھم جز این داشتم
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چشمھام رو باز کردم بھش خیره شدم کھ با عصبانیت بیشتری ادامھ داد :

بھ من خیانت کردی آره ؟ _

خان زاده من بھت خیانت نکردم _

با داد حرفم و قطع کرد

ی کردیخفھ شو ، انقدر دروغ نگو حالم داره از قیافت و حرفات بھم میخوره تمام این سالھا پسرم رو ازم مخف _ .

میشد ھان ؟ ماه  مجبور بودم میفھمی تو من و طالق دادی حاملھ شدم نمیدونستم باید چیکار کنم بعدش ھم اگھ میگفتم چی _
ستچھره یکبار قصد جون پسرم رو داشت میخواست اون و بکشھ برای ھمین ھمراه محمد از اینجا رفتیم حالیت ھ

چشمھاش قرمز شده بود

عین سگ داری دروغ میگی _ .

عصبی خندیدم

باشھ من دروغ میگم من ھرزه ھستم فقط تو خوبی ھمش حرفای تو درستھ ما ھممون دروغگو ھستیم _

کالفھ چنگی تو موھاش زد

بسھ _

ساکت بھش زل زدم شاید واقعیت رو از چشمھام بخونھ ، نفس عمیقی کشید و گفت :

گ بھ گوه تاوان پس میدی پریزاد خیلی سخت فقط دعا کن فردا نرسھ فقط دعا کن من ازت نمیگذرم کاری میکنم عین س _
خوردن بیفتی پریزاد

اویر اشکام روی صورتم جاری شده بودند ، فردا جواب آزمایش مثبت میشد در این اصال شکی وجود نداشت چون آرش
ار کنم اما دیر پسر خودش بود اون دفعھ ھم بخاطر ماه چھره جواب آزمایش منفی شد کاش میتونستم بھ یھ شکلی با پسرم فر

شده بود .

ال بشھمیدونستم ھمیشھ واقعیت پنھون نمیمونھ و یھ روز کشف میشھ اما نمیدونستم انقدر زود قراره واقعیت برم

# 169_پارت

# ھوسباز_خان زاده

د ، خان زاده رفتھ داخل خونھ مدام داشتم راه میرفتم ، دلشوره مثل خوره افتاده بود بھ جونم حالت تھوع بھم دست داده بو
بود جواب آزمایش رو بگیره

تم پرید وحشت با باز شدن در سالن اونم با صدای خیلی وحشتناکی ترسیده بھ عقب برگشتم با دیدن خان زاده رنگ از صور
زده بھش خیره شدم کھ پوزخندی کنج لبش نشست بھ سمتم اومد و با خشم غرید :
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میکشمت پریزاد _

ع کرد بھ قبل اینکھ بھ خودم بیام سیلی محکمی تو گوشم زد کھ پرت شدم روی زمین ، کمربندش رو بیرون کشید و شرو
ط بیصدا در ضربھ زدن انقدر شکھ شده بودم کھ قدرت تکلمم رو از دست داده بودم نھ التماس میکردم نھ حرف میزدم فق

برابر کتک ھای بیرحمانھ اش گریھ میکردم انگار قلبش از سنگ شده بود فقط بی وقفھ داشت میکوبید

یر توئھ میکشمت بچھ ی من و ازم پنھون میکنی آره ، بچھ ی من این ھمھ سال بھ یکی دیگھ میگفتھ بابا ھمش تقص _
عوضیھ

حتی نمیتونستم جوابش رو بدم ، صدای پر از ترس خالھ شھره اومد :

آقا کشتیش تو رو خدا _

خان زاده با لحن ترسناکی رو بھش گفت :

اگھ دوست نداری تو ھم مثل سگ کتک بخوری گمشو از جلوی چشمھام _

و باز کردم کھ دوباره دستش باال رفت و چشمھام رو بستم آماده بودم کمربندش فرود بیاد اما خبری نشد آھستھ چشمھام ر
نگاه خان زاده رو بھ روبرو دیدم قبل از اینکھ بفھمم بھ چی خیره شده صدای آرشاویر اومد :

مامان _

ی باید این چشمھام با درد بستھ شد پسرم مادرش رو لحظھ ای کھ داشتھ از باباش کتک میخورده دیده لعنتی حاال چجور
دصحنھ رو از ذھنش پاک میکردم ، بھ سمتم اومد بھم خیره شد با چشمھای درشتش کھ حاال پر از اشک شده بو

مامان کتک خوردی ؟ _

ش خیره شدم و با شنیدن این حرفش سر جام نیم خیز شدم دردی تو بدنم پیچید کھ لب گزیدم تا صدای فریادم بلند نشھ بھ
گفتم :

نھ عزیزم _

با گریھ گفت :

اما خودم دیدم داشت کتک میزد صورتت ھمش خونی شده مامان ، چرا این آقا کتکت زد _

بھ سختی لبخندی زدم دستم رو باال آوردم و اشکاش رو پاک کردم و گفتم :

وقتی کار بدی میکنی من ھمیشھ تنبیھت میکنم مگھ نھ ؟ _

سرش رو تکون داد

آره _

خوب منم کار بدی انجام دادم و تنبیھ شدم _

آرشاویر بھ سمت خان زاده رفت و با مشت بھ پاھاش کوبید و گفت :

چرا مامانم و اذیت میکنی برای چی کتکش زدی ازت متنفرم تو ھمیشھ مامان من و ناراحت میکنی ازت _ ....
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خان زاده طاقتش رو از دست داد نشست و آرشاویر رو محکم بغل کرد کھ صدای فریاد ارشاویر بلند شد :

ولم کن _

ھ فھمیده اما خان زاده فشار دستش رو دور آرشاویر بیشتر کرد انگار میترسید کسی اون و ازش بگیره مخصوصا حاال ک
بود اون پسر خودش ھست

# 170_پارت

# ھوسباز_خان زاده

رخوندم خان چشمھام رو باز کردم ، احساس میکردم بدنم داره دو تیکھ میشھ خیلی درد داشتم ، چشمھام رو داخل اتاق چ
زاده کنار پنجره ایستاده بود و داشت سیگار میکشید

روی تخت نیم خیز شدم و گفتم :

میخوای باھام چیکار کنی ؟ _

د کنارم روی بھ سمتم برگشت چشمھاش شده بود دوتا تیکھ یخ ، جوری کھ منم با دیدنش احساس سرما میکردم بھ سمتم اوم
ار رو تخت نشست و دستم رو تو دستش گرفت متعجب بھش خیره شدم کھ کف دستم رو باز کرد و قبل اینکھ بفھمم سیگ

خاموش کرد داخل دستم کھ جیغ بلندی از سر درد کشیدم وقتی سیگارش رو برداشت با گریھ گفتم :

قصد جون من و کردی آره ؟ _

قراره بال ھای بدتر از این سرت بیاد _

ترسیده بھش خیره شدم

میخوای باھام چیکار کنی ؟ _

بزرگ شده  تاوان پس میدی تموم این ساال پسرم رو ازم مخفی کردی باعث شدی اون بھ محمد بگھ بابا پسرم تو سختی _
تی داره بھ یھ مدت ھم تو یھ خونھ داغون زندگی کردی با وجود پسر من رفتی ازدواج کردی ھمھ ی اینا تاوان خیلی سخ

ھیچ وجھ فکر نکن میبخشمت

پس میخوای باھام چیکار کنی ؟ _

جنون وار خندید

آتیشت میزنم جوری آتیشت میرنم کھ حتی خاکسترت ھم پیدا نشھ پریزاد بازی با من تاوان داره _ .

از شنیدن حرفاش ترسیده بودم جوری کھ درد دستم رو فراموش کرده بودم

بعدش بلند شد و گفت :

! ریناز میای برمیگردیم روستا و تو ھم میای اما نھ بھ عنوان زن من یا مادر پسرم بلکھ بھ عنوان خدمتکار زن من پ _
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آرشاویر کم کم یاد میگیره مادرش پریناز ھست نھ تو ، تو لیاقت مادر پسر بودن من رو نداری .

با صدایی کھ بشدت داشت میلرزید گفتم :

تو نمیتونی اینکارو باھام بکنی تو نمیتونی _ ....

با داد حرف من و قطع کرد :

خفھ شو دھنت رو ببند ، میتونم و خیلی خوب ھم اینکارو انجام میدم فراموش نکن من کی ھستم و چھ کار ھایی از دستم  _
برمیاد .

شدم اون بعدش از اتاق خارج شد کھ اشکام روی صورتم جاری شدند ، یعنی میخواست پسرم رو از بگیره من دیوونھ می
ستم از نمیتونست اینجوری من و مجازات کنھ این حق من نیست من بخاطر پسرم خیلی سختی کشیده بودم چجوری میتون

دستش بدم اون دنیای من بود !

* * * * *

ک بالخره برگشتھ بودیم روستا اما چھ برگشتنی خان زاده بھم یھ اتاق کھ بیشتر شبیھ انباری بود داد و تنھا وسیلھ اش یھ تش
کھنھ و پتوی کھنھ بود بدون ھیچ وسیلھ ی دیگھ ای و من شده بودم خدمتکار شخصی پریناز پسرم رو میخواست بھ پریناز 

بود ، شاید  وابستھ کنھ و این بدترین قسمت ماجرا بود کاری جز سکوت نمیتونستم انجام بدم ، ھمیشھ قسمت من بدبختی
ھمیشھ باید تاوان پس میدادم .

زود باش اینو ببر برای خانوم چرا دو ساعت اونجا وایستادی _ .

فتمبا شنیدن صدای سر خدمتکار کھ یھ خانوم مسن و بداخالق بود از افکارم خارج شدم و با صدای گرفتھ ای گ :

باشھ _

یشخندی زد و سینی کوچیکی کھ قھوه و کیک داخلش بود رو ازش گرفتم و بھ سمت سالن رفتم ، مقابل پریناز خم شدم کھ ن
با تحقیر گفت :

بزارش روی میز _ !

# 171_پارت

# ھوسباز_خان زاده

گذاشتم روی میز بعدش خواستم برم کھ گفت :

وایستا ببینم _

ایستادم سئوالی بھش خیره شدم کھ گفت :

من بھت اجازه دادم بری ؟ _
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کنم عصبی بودم خیلی زیاد بخاطر ندیدن پسرم ھمھ چیز بھم فشار آورده بود ، نمیتونستم در مقابل حرفش سکوت

عقده داری ؟ _

چشمھاش گرد شد

چی ؟ _

پوزخندی بھش زدم :

ی بشی یھ دختر چوپان روستایی ھستی اصل و نصب تو فقط ھمینھ ، این ھمھ سال کھ بزرگ شدی عقده داشتی خانوم _
فتاده ھستی حاال برای خودت بھ لطف ارباب شدی زن خان زاده تا براش یھ وارث بدنیا بیاری ، یھ آدم پر از عقده و عقب ا

برای من شاخ شدی ؟

تو با چھ حقی با من اینجوری صحبت میکنی ؟ _

ھمون حقی کھ تو دھن گشادت رو باز میکنی و ھر چی لیاقت خودت ھست رو بھ من میگی _ .

بلند شد دستش باال رفت کھ دستش رو تو ھوا گرفتم و محکم فشار دادم صورتش تو ھم رفت کھ با غیض گفتم :

نومفکر نکن میتونی ھر غلطی دوست داشتی انجام بدی من بھ این آسونیا نمیزارم از دستم در بری خوشگل خا _

و بعدش دستش رو ول کردم کھ صدای خان زاده اومد :

چخبره ؟ _

پریناز بھ سمتش رفت و با گریھ ی مصنوعی گفت :

میخواست من و بزنھ خان زاده اولش کلی بھم توھین کرد فحش داد بعدش ھم دستش رو بلند کرد من و بزنھ _

خان زاده نگاھش رو بھ من دوخت :

واقعا میخواستی ھمچین کاری بکنی ؟ _

خونسرد بھش خیره شدم و گفتم :

یکردم تا من نمیخواستم ھمچین کاری انجام بدم اما کاش واقعا یھ سیلی بھش میزدم و کلی قبل خودش بھش توھین م _
دروغگو نشھ .

پریناز با خشم بھم خیره شد

خان زاده داره دروغ میگھ _ !

  دلیلی نداره دروغ بگم اصال تو کی ھستی من بخاطرت بخوام دروغ ببافم _

خواست دوباره چیزی بگھ کھ خان زاده داد زد :

کافیھ _ .

بعدش رو بھ من گفت :
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باید بدون  دفعھ آخرت باشھ بلبل زبونی میکنی یادت نره تو کی ھستی تو خدمتکار پریناز ھستی و ھر کاری اون گفت _
ن من خدمت چون و چرا انجام بدی حتی اگھ بھت گفت بمیر من نیاوردمت بھ این عمارت تا خانومی کنی آوردمت تا بھ ز

کنی ، حاال گمشو از جلوی چشمھام .

ما من باز ھم بھ سمت آشپزخونھ رفتم ، میدونستم خان زاده بخاطر اینکھ باعث عصبانیت من بشھ اون حرفا رو زده بود ا
سکوت میکنم بالخره درست میشھ .

دوباره مشغول انجام دادن کارام شدم ، غرق شده بودم جوری کھ زمان از دستم در رفتھ بود

مامان _

کم بغلش با شنیدن صدای آرشاویر از افکارم خارج شدم ، با خوشحالی بھ عقب برگشتم خودش بود بھ سمتش رفتم و مح
کردم سر و صورتش رو بوسیدم

پسرم خوبی عشق مامان _

نھ مامان چرا شبا نمیای پیشم میترسم من _ !

با ناراحتی بھش خیره شدم و گفتم :

تو مرد شدی مامان باید شبا تنھا بخوابی تا بتونی از مامانت ھم محافظت کنی _ .

اخماش رو تو ھم کشید و دست بھ سینھ بھم خیره شد

ھمش تقصیر اون آقا بداخالقست نھ مامان ؟ _

نھ _

# 172_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با اومدن خان زاده داخل آشپزخونھ ساکت شدم ، اخماش رو تو ھم کشید و رو بھ خدمتکار گفت :

چرا آرشاویر رو آوردی اینجا ؟ _

خدمتکار با ترس گفت :

خان زاده ایشون خیلی داشتند بھونھ ی مادرشون رو میگرفتند مجبور _ ....

ھر وقت بھونھ گرفت ببرش پیش پریناز اون مادرش ھست _ .

دستام مشت شد ، آرشاویر بھ سمت خان زاده رفت و با عصبانیت بھش خیره شد و گفت :

د مرد و ما رو من خودم مامان دارم اسمم مامانم ھم پریزاد ھیچکس دیگھ نمیتونھ مامان باشھ ، از وقتی کھ بابا محم _
بردی پیش خودت ھمش مامانم رو ناراحت میکنی ازت متنفرم .
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خان زاده چشمھاش قرمز شد

زود باش _

خدمتکار ھول شده اومد و آرشاویر رو برد خان زاده رو بھ بقیھ گفت :

ھمھ بیرون _

وقتی آشپزخونھ خالی شد عصبی بھ سمتم اومد دستش رو دور گردن من حلقھ کرد و با خشم کنار گوشم غرید :

فکر کردی میتونی با این بازیا پسرم رو از من دور نگھ داری ھان ؟ _

نفر بشھمن ھیچوقت ھمچین فکری نمیکنم این خودت ھستی کھ داری کاری میکنی آرشاویر روز بھ روز بیشتر ازت مت _

خان زاده پوزخندی زد

عادت میکنھ کم کم میفھمھ من پدرش ھستم و پریناز مادرش این وسط تو ھیچ نقشی نداری جز کلفت مادرش _

با تمسخر گفتم :

یلی خوب من پسرم رو جوری بار آوردم کھ ھمھ چیز رو خ! آره دختر چوپانی کھ پر از عقده اس میشھ مامان پسر من  _
درک میکنھ اون ھمیشھ میفھمھ من مادرش ھستم و ھر روز بیشتر از روز قبل ازت متنفر میشھ .

خان زاده عصبی یقھ ی من رو تو دستش گرفت و با خشم کنار گوشم غرید :

خفھ شو _

خونسرد بھش خیره شدم و گفتم :

چیھ عصبی شدی از شنیدن واقعیت _

برای  ھیچوقت نمیبخشمت شاھد زجر کشیدن ھر روزت ھستم آرشاویر جلوی چشمھات بھ پریناز میگھ مامان و تو رو _
ھمیشھ از زندگیش پرت میکنھ بیرون

یھ روزی میرسھ کھ از تموم حرفایی کھ امروز زدی پشیمون میشی_ .

ھیچوقت اون روز نمیرسھ _ .

بعدش من رو محکم پرت کرد کھ پخش شدم روی زمین با تحقیر نگاھی بھم انداخت و گفت :

تا اخر عمرت محکم ھستی بھ کلفتی کردن _

د بھ سختی جلوی خودم رو گرفتھ بودم دوست نداشتم حتی یھ قطره اشک جلوش بریزم ، خواست بره اما منصرف ش
دوباره بھ سمتم برگشت و گفت :

خانواده مادرت رو ھم برای ھمیشھ از دست دادی ، مادرت ھمراه دخترش و پسرس داره زندگی میکنھ و خیلی خانواده  _
زودی  خوشبختی ھستند اما تو رو ھیچوقت ھیچکس نخواست ، نھ خانواده پدریت نھ خانواده شوھرت و نھ حتی من بھ

پسرت رو ھم از دست میدی .

# 173_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

یدی با رفتن خان زاده بغضم با صدای بدی شکست حرف ھاش درد داشت چون ھمش واقعیت بود ، یھ روزی تقاص پس م
خان زاده تقاص تموم حرفات رو بھ بدترین شکل ممکن پس میدی

پریزاد _

ره شدم و با شنیدن صدای ھانا یکی از خدمتکار ھا کھ باھاش دوست شده بودم ، و از تموم زندگیم خبر داشت بھش خی
گفتم :

خیلی سنگدل _

اومدم کنارم نشست با ناراحتی بھم خیره شد

اذیتت کرد _

با گریھ نالیدم :

با حرفاش نیشم زد قلبم رو تیکھ تیکھ کرد ھانا مگھ من چھ بدی در حقش انجام داده بودم _ .

ھیس آروم باش _

حمل میکنمنمیتونم آروم باشم ھانا قلبم درد میکنھ دوست دارم بھ زندگیم خاتمھ بدم اما فقط بخاطر پسرم دارم ت _

اوه اوه میبینم کھ بھ فالکت افتادی _

با شنیدن صدای پریناز عصبی با چشمھای اشکی بھش خیره شدم کھ با تحقیر گفت :

میدونی قراره من بھ عنوان مامان آرشاویر باشم و ھمیشھ کنارش باشم تا بھم عادت کنھ _

مخم داشت سوت میکشید این کثافط چی داشت میگفت

تو چی داری میگی ؟ _

مگھ خبر نداشتی قراره من مامان آرشاویر باشم ؟ _

تھدید  با عصبانیت بلند شدم بھ سمتش حملھ ور شدم و سیلی محکمی تو گوشش زدم ، دستم رو جلوی صورتش بھ عنوان
تکون دادم :

شبا تو تخت  باید از روی جنازه من رد بشن تا پسرم بھ توی عقده ای بگھ مامان فکر کردی میزارم آره ؟ بھتره بری _
ازا ھستی ھان ؟خان زاده لگنات رو براش بدی ھوا یھ تولھ بکاره تو دامنت نھ اینکھ پسر بقیھ رو تصاحب بشی شاید ھم ن

حاال ھم اون مثل من داشت از عصبانیت میلرزید

بخاطر اینکارات مجازات میشی _

طر عقده پول و من نھ از مجازات شماھا میترسم نھ از ھیچ بنی بشری اگھ اینجا ھستم بخاطر پسرم ھستم نھ مثل تو بخا _
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خان زاده باشم ھمش پیشکش باشھ برای خودت گدا گشنھ .

با خشم از آشپزخونھ رفت بیرون ، تھ دلم خنک شده بود بخاطر حرف ھایی کھ بھش زده بودم حقش بود

نباید باھام درمیفتاد من بخاطر پسرم خیلی سختی ھا رو تحمل کرده بودم ، اما پسرم رو از دست نمیدم .

پریزاد _

با شنیدن صدای پر از ترس ھانا بھ سمتش برگشتم

تو چیکار کردی ؟ _

نیشخندی زدم :

کاری کردم کھ جایگاه خودش رو بفھمھ تا ھی نیاد جلوی چشم من بگھ مامان پسرم اون ھست _ .

مجازات میشی _

دم اینا کھ مجازات بشم فکر کردی میترسم ؟ نھ نمیترسم من بدتر از مجازات ھم کشیدم من بیکس تو یھ شھر غریب بو _
چیزی نیست بزار ھر چی میشھ بشھ من ترسی ندارم ، بخاطر پسرم جون خودم رو ھم فدا میکنم .

# 174_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ونم چیشد بھ دستور خان زاده وسط روستا فلکھ شدم و تا میشد شالق خوردم درست صد ضربھ چشمھام سیاھی رفت و نمید
از ھوش رفتم وقتی بھ خودم اومدم داخل یھ اتاق بودم کھ کلی دم و دستگاه بھم وصل بود

پرستار با دیدن چشمھای باز شده من سریع از اتاق خارج شد و بعد چند دقیقھ با دکتر اومد

میتونی حرف بزنی ؟ _

آره _

دم کھ دوباره بعد پرسیدن چند تا سئوال گفت وضعیتم بھتر ھست و میتونم بھ پخش منتقل بشم ، انقدر احساس خستگی میکر
چشم ھام رو بستم ، وقتی باز کردم خان زاده رو کنار پنجره دیدم با صدای گرفتھ ای رو بھش گفتم :

پسرم کجاست ؟ _

بھ سمتم برگشت

پس بالخره بھ ھوش اومدی _ ! 

اخمام رو تو ھم کشیدم کھ ادامھ داد :

خیلی سگ جونی میدونستی ؟ _
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بدون توجھ بھ حرفش دوباره پرسیدم :

پسرم کجاست ؟ _

عمارت پیش مادرش _

خفھ شو _

با شنیدن صدای پر نفرت و عصبی من بھ چشمھام خیره شد و گفت :

این ھمھ نفرت تو چشمھات فقط باعث میشھ بیشتر لذت ببرم چون میدونم بھ خواستھ ام رسیدم _ .

چرا نذاشتی بمیرم چرا بھم کمک کردی ھان ؟ _

چون باید زنده میموندی _

تا بیشتر عذابم بدی آره ؟ _

خندید

درستھ خوشگلم _

شتم ، خواستم چشمھام رو با درد بستم دوست داشتم بمیرم تا ھیچوقت نبینمش اما افسوس کھ بخاطر پسرم حق مردن ھم ندا
چشمھام زل زد بلند بشم کھ بھ سمتم اومد فشاری بھ سینھ ام وارد کرد و مجبورم کرد دوباره دراز بکشم با عصبانیت بھ

بتمرگ سرجات تا بیشتر از این کفری نشدم _ .

میخوام برم پیش پسرم _

برمیگردی عمارت دوباره مثل اینکھ خیلی دلت برای کلفتی تنگ نشده نھ ؟ _

با تحقیر بھش خیره شدم و گفتم :

آدم ھای کثیف کھ  چرا باید دلتنگ کسایی مثل شماھا بشم شماھا اصال آدم نیستید ، ھیچ بویی از انسانیت نبردید یھ مشت _
اال کھ بھ یھ فقط بخاطر خودشون ھر کاری میکنند یا اون زن پر از عقده ات کھ تا دیروز دختر یھ چوپان ساده بوده و ح

جایی رسیده خودش رو گم کرده اما نمیدونھ ھیچ چیز موندگار نیست

ساکت شدم نفس عمیقی کشیدم ، و دوباره ادامھ دادم :

ن باشھ خوب من نھ از کتک خوردن میترسم نھ از مردن تا جون دارم بخاطر پسرم میجنگم من بھ پسرم یاد دادم مھربو _
باشھ اون قلبش پاک مثل قلب شماھا کثیف نیست پسر من یھ پسر با غیرت و مھربون اون مثل شماھا کثیف نمیشھ پسرم باید 
زندگی کنھ نھ مثل شما مثل آدمای خوب اون ھیچوقت تو رو بھ عنوان پدرش نمیپذیره چون ....

خشم  با خوردن سیلی محکمی تو دھنم ساکت شدم ، طعم خون رو داخل دھنم احساس میکردم ، خم شد تو صورتم و با
غرید :

یتونھ برای آرشاویر بھ من میگھ بابا چون من باباش ھستم درست مثل من میشھ نھ مثل تو یھ زن ضعیف و ترسو کھ نم _
زندگیش بجنگھ و فرار میکنھ .
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# 175_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اگھ احساس میکردم دوستم داری یا اگھ ارزش داشت برات میجنگیدم اما من چرا باید برای آدم رذل و کثافطی مثل تو  _
بجنگم ؟ کسی کھ بخاطر پول زنش رو طالق داد و رفت با زن ھرزه ای کھ بھش خیانت کرده بود ازدواج کرد

چشمھاش شده بود کاسھ خون با عصبانیت داد کشید :

دھن گشادت رو ببند تا جرش ندادم _

پوزخندی بھش زدم واقعیت تلخ بود نمیتونست ھضم کنھ ، خان زاده با عصبانیت از اتاق رفت بیرون .

ی ھمیشھنفسم رو آه مانند بیرون فرستادم من باید پسرم رو بھ دست میاوردم و باھاش از این روستا میرفتیم برا .

* * * 

برای  یک روز طول کشید تا مرخص شدم ھنوز حالم کامل خوب نشده بود و تموم بدنم داشت درد میکرد اما خوب مگھ
شون بده خان زاده مھم بود اون االن چشمھاش کور شده بود و فقط دنبال انتقام بود خدا خودش بھش راه درست رو ن

میترسیدم از اینکھ اتفاق خیلی بدی بیفتھ

آرشاویر یکساعت میاد پیشت بھش بگو رفتی جایی دوست ندارم ناراحتش کنی شنیدی ؟ _

من مثل تو نیستم سنگدل بی احساس و _  ...

بسھ انقدر اراجیف نگو تا ھمینجا از ماشین پرتت نکردم بیرون خوراک الشخور ھا بشی _ .

ین بشر اصال ساکت شدم میدونستم انقدر دیوونھ ھست کھ ھر کاری بگھ رو واقعا انجام میده یھ عقل درست حسابی نداشت ا
نمیشد باھاش کل کل کرد .

ھ بودند خواستم با ایستادن ماشین پیاده شدم ، لنگان لنگان بھ سمت عمارت راه افتادم داخل شدم ھمشون داخل سالن نشست
راھم رو کج کنم کھ مامان خان زاده گفت :

درس عبرت شد برات تا از این بھ بعد مثل آدم رفتار کنی ؟ _

نیشخندی بھش زدم و گفتم :

از دست من  من از کاری کھ کردم پشیمون نیستم و اگھ باز ھم کسی بھم توھین کنھ و ھمون حرفا تکرار بشھ یھ سیلی _
جازه نمیدم میخوره ، یادتون کھ نرفتھ من اصل و نصب دارم از رگ و ریشھ ارباب ھستم تا حاال ھر چی خواستم داشتم ا

سمیکی کھ نھ رگ و ریشھ داره نھ اصل و نصب بیاد حرف بار من کنھ ، من بھ بدترین شکل ممکن حسابش رو میر .

تو _ ....
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صدای سرد و خشک خان زاده اومد :

زود باش برو اتاقت _

نیشخندی بھش زدم کھ آتیش گرفت و بدون توجھ بھش بھ سمت اتاق کوچیک خودم راه افتادم .

بھ سمتم اومد و  داخل اتاقم نشستھ بودم روی تشک کھنم کھ در اتاق یھو باز شد با دیدن آرشاویر لبخندی روی لبھام نشست
خودش رو تو بغلم انداخت کھ آخی گفتم ازم جدا شد و گفت :

مامان چیشد ؟ _

بھ سختی لبخندی بھش زدم و گفتم :

ھیچی عزیزم _

نکنھ باز اون آقا اذیتت کرده ؟ _

نھ _

مامان دروغ کھ نمیگی _

نھ _

کجا رفتھ بودی ؟ _

مسافرت _

اشک تو چشمھاش جمع شد

چرا دروغ میگی _

چشمھام گرد شد

پسرم من بھت دروغ نمیگم چرا اینو میگی ؟ _

# 176_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ا شما رو ھم زن اون آقا بد اخالق گفت شما رو کتک زدن شکنجھ کردند مامان من خیلی گریھ کردم من ترسیدم مثل باب _
از دست بدم .

محکم بغلش کردم سر و صورتش رو بوسیدم و گفتم :

تھ دروغ اصال بھ حرفاش گوش نده پسرم من حالم خیلی خوبھ ھیچ اتفاقی ھم قرار نیست برام بیفتھ ھر چی بھت گف _
گفتھ ، اون آقا ھم بداخالق نیست
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من ازش بدم میاد _

آرشاویر _

ز شما باشھ مامان خانوم بی احترامی نمیکنم اما دوستش ھم ندارم خوب زوری کھ نیست اون ھمش باعث میشھ من ا _
جدا بشم برای ھمین دوستش ندارم .

بھ زودی ھمھ چیز درست میشھ پسر قشنگم _

ی زدبا اومدن خان زاده داخل اتاق من خدمتکار آرشاویر رو برد ، بھ سختی بلند شدم روبروش ایستادم پوزخند :

سگ جون کھ ھستی اما یادم نمیاد بھت گفتھ بودم حق داری بھ مامان من توھین کنی ؟ _

جواب حرفش رو گرفت _ .

م عصبی داد بعدش یاد حرفای آرشاویر افتادم تموم وجودم پر از عصبانیت و خشم شد ، چشمھام قرمز شده بود شک نداشت
زدم : 

سرت رو ھیچ معلوم ھست چخبره تو این عمارت قصد دارید چیکار کنید من فکر میکردم تو فقط با من مشکل داری پ _
دوست داری اما انگار اشتباه ھمچین فکری میکردم .

اخماش رو تو ھم کشید و داد زد :

منظورت چیھ ؟ _

نیشخندی بھش زدم :

ھ میشھ تو واقعا میخوای بفھمی منظور من چیھ آره ؟ یا جوری رفتار میکنی کھ انگار اصال از چیزی خبر نداری مگ _
این عمارت بدون خبر تو اتفاقی بیفتھ

چیشده مثل آدم حرف بزن بفھمم _

یھ پسر بچھ  دیگھ میخواستی چی بشھ ھان ؟ پریناز رفتھ بھ آرشاویر گفتھ مادرت رو بردن شکنجھ کنند کتک بزنند بھ _
سرت بگی و شش سالھ میدونی چقدر تو روحیھ اش تاثیر بد داره ؟ باشھ شکنجھ کردید من و این افتخار داره کھ پیش پ

کاری کنی ازت متنفر بشھ تو واقعا دوستش داری ؟

فکش قفل شد

ببین وای بھ حالت اگھ دروغ گفتھ باشی اون وقت باید جدی جدی قبر خودت رو با دستای خودت بکنی _ .

رت و من و نترسون من از چیزی نمیترسم بحث پسرم کھ باشھ از ھیچکس نمیترسم تو برو حساب زنت رو برس کھ چ _
پرت تحویل پسر من نده .

ب کنھ ، پسر خان زاده از اتاق خارج شد ، میدونستم آرشاویر رو دوست داری برای ھمین تحریکش کردم تا پریناز رو اد
من رو اذیت نکنھ .

پریزاد _

با شنیدن صدای سوگل سرم و بلند کردم بھش خیره شدم پوزخندی زدم :
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چیھ اومدی حال و روز من رو تماشا کنی شاد بشی آره ؟ _

نھ _

پس میشھ بفھمم برای چی اومدی ؟ _

من اصال دوست نداشتم تو بھ این حال و روز بیفتی چرا داری اینو میگی بھم آخھ ؟ _

سوگل چرا حرفت رو عوض میکنی تو از وقتی من و دیده بودی بخاطر محمد قصد داشتی جونم رو بگیری _

من فقط _ ...

تو چی ؟ _

بود   اشکاش رو صورتش جاری شدند بھ سمتم اومد و بی ھوا من رو محکم بغل کرد چشمھام گرد شد این واقعا سوگل
نکنھ عقلش رو از دست داده بود .

# 177_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نکنھ دیوونھ شدی یا عقلت رو از دست دادی ؟ _

ازم جدا شد ابرویی باال انداخت و گفت :

نھ _

پس چیشده درست تعریف کن این ادا ھای چیھ از خودت درمیاری ؟ _

من پشیمون ھستم از کار ھایی کھ انجام دادم _ .

پوزخندی بھش زدم :

فکر میکنی باور میکنم ؟ _

نھ _

پس چرا بیخود زحمت میکشی اراجیف بگی ؟ _

نفس عمیقی کشید و گفت : 

ھمیدم این من قبال راجب تو اشتباه فکر میکردم ، ھمش فکر میکردم تو باعث شدی محمد از من جدا بشھ اما بعدش ف _
ونشکلی نبود محمد بخاطر نجات جون تو و من دست بھ این کار زده حتی محمد تو رو مثل خواھرش دوست داره ا ...

وسط حرفش پریدم :
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!دوست داره ؟ مگھ محمد زنده اس ؟ _

چشمھاش گرد شد ، دستپاچھ گفت : 

منظورم این بود کھ دوست داشت من اشتباه حرفم رو بھت زدم پریزاد من و میبخشی ؟ _

مشکوک بھش خیره شدم

تو یھ چیزی فھمیدی سوگل درستھ ؟ _

ھول شد بود

نھ من _ ...

سوگل _

تمانقدر اسمش رو محکم صدا زدم کھ آروم گرفت با چشمھای پر از اشک بھم خیره شد کھ لبخندی بھش زدم و گف : 

محمد زنده اس ؟ اون حادثھ ھمش دروغ بود نھ ؟ _

با التماس گفت : 

تو رو خدا بھ ھیچکس نگو محمد جونش در خطره من از دھنم در رفت وگرنھ اصال نمیگفتم باور کن _

دستش رو گرفتم و گفتم :

رای من و ھیس آروم باش انقدر گریھ نکن و بھ خودت فشار نیار من قرار نیست بھ ھیچکس چیزی بگم ، محمد انقدر ب _
پسرم فداکاری کرده و بھمون کمک کرده کھ اگھ جون من رو ھم بخواد تقدیمش میکنم .

حاال سوگل آرومتر شده بود

خیلی دوستت داره _

تو از کجا میدونی ؟ _

ذیت چون طاقت نیاورده و با اینکھ جونش تو خطر بوده اولین نفر سراغ تو اومده ، ببین ھمش حرص میخوردی ا _
میکردی اشتباه کرده بودی .

شرمنده بھم خیره شد و گفت :

من معذرت میخوام _

چرا معذرت خواھی میکنی ؟ تو کھ مقصر نبودی ھمش تقصیر اون محمد بی عقل بود _

سوگل ھم خندید

راستی سوگل _ !

جان _

238



حال محمد چطوره ؟ _

نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد و گفت :

بھتره بد نیست میگذره _

ه ؟امیدوارم حالش بھتر بشھ خیلی نگرانش ھستم ، نگفت چرا این ھمھ مدت جوری وانمود کرده انگار فوت شد _

# 178_پارت

# ھوسباز_خان زاده

صداش رو پایین آورد و با ناراحتی گفت :

شی قرار شده خودش ھمھ چیز رو برات داخل یھ فرصت مناسب تعریف کنھ ، درضمن گفت بھت بگم مراقب خودت با _
و بھ خان زاده اعتماد داشتی چون اون مراقبت ھست

نیشخندی زدم و با کنایھ گفتم :

آره خیلی زیاد مراقبم ھست _ .

اره و بچش اینجوری نگو تو ھم میدونی کارت بد بوده ، باید بھش میگفتی یھ پسر داره میدونی کھ اون چقدر تعصب د _
رو دوست داره .

میدونم اما من اون موقع اصال نمیتونستم باھاش در این مورد صحبت کنم میفھمی ؟ _

ابرویی باال انداخت و گفت :

چرا ؟ _

ا پسرم رو چون جون پسرم در خطر بود ، برو از محمد بپرس برات تعریف میکنھ ماه چھره یھ خدمتکار فرستاده بود ت _
اذیت کنھ و کم کم جوری کھ شک نکنیم جونش رو بگیره منم نمیتونستم نگران نباشم برای ھمین رفتم .

اما خان زاده میتونست مراقبش باشھ _ .

م ھمراه ساده ھستی سوگل ، ماه چھره جواب تست پدری رو ھم عوض کرد تا نشون بده من بدکاره ھستم و سنگسار بش _
پسرم اما محمد ما رو نجات داد

چشمھاش پر از اشک شد

من نمیدونستم _

سرم رو تکون دادم

مھ تو از ھیچی خبر نداشتی وگرنھ اینجوری حرف نمیزدی مطمئن باش ، حاال ھم پاشو برو تا کسی شک نکرده ھ _
میدونن تا دیروز بھ خون من و پسرم تشنھ بودی  .
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شرمنده بھم خیره شد و گفت :

معذرت میخوام _

خندیدم

وب داشتھ گذشتھ ھا گذشتھ امیدوارم ھمھ ی این سختی ھایی کھ کشیدیم زودتر تموم بشھ و ھممون یھ زندگی خیلی خ _
باشیم ، خیلی خستھ شدم ھم روحی ھم جسمی

انشاهللا ھمھ چیز درست میشھ _

ن روزا داشت بعد رفتن سوگل سرم رو روی بالشت گذاشتم میخواستم یکم استراحت کنم چون حال مناسبی نداشتم ، چقدر ای
نده ھست اون خیلی خوشحال شده بودم از اینکھ ز! بد پیش میرفت اما بالخره یھ خبر خوش شنیده بودم زنده موندن محمد 

نھحامی من بود ھمیشھ بھم کمک کرده بود تو سخت ترین شرایطی کھ داشتم و مطمئن بودم باز ھم بھم کمک میک .

* * * 

بھ حسابت میرسم شک نکن _ .

با دیدن صورت کبود شده اش پوزخندی بھش زدم

اگھ اون  خان زاده شاید از من متنفر باشھ اما بی شک از پسرش متنفر نیست و نمیزاره ھیچکس اذیتش کنھ مخصوصا _
شخص یھ دختر چوپان ساده باشھ

با عصبانیت گفت :

و بھ دلش خیلی زود خان زاده عاشق من میشھ من براش یھ وارث پسر بدنیا میارم ، مھر پسرم خیلی بیشتر از پسر ت _
ینھ یا نھمیفتھ و از جفتتون زده میشھ خان زاده میاد سمت من و تو رو فراموش میکنھ ببینم اون موقع ھم حالت ھم .

با خونسردی بھش خیره شدم و گفتم :

حال من ھمیشھ اینھ بعدش من از خدام ھست تو براش یھ پسر بیاری دست از سر پسر من برداره _ .

گھ یاد با تنفر نگاھی بھم انداخت و گذاشت رفت حقش بود حالش گرفتھ بشھ ھمش سعی داشت من عصبی بشم اما من دی
گرفتھ بودم چجوری جواب این زن بد ذات و پر از کینھ رو بدم .

# 179_پارت

# ھوسباز_خان زاده

پریزاد بیا اینجا ببینمت _

با شنیدن صدای مامان خان زاده بھ سمتش رفتم ، دست بھ سینھ بھش خیره شدم و گفتم  :

بلھ ؟ _
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پاھاش رو روی میز گذاشت و گفت :

ماساژ بده _

چشم _

درست  با دیدن چشم گفتن من بھ وضوح دیدم شکھ شد ، چون البد فکرش رو میکرد بھش میگم نھ و اون ھم یھ دعوای
چیز ھای  حسابی راه میندازه تا اینبار بھ خاطر اون وسط روستا فلکھ بشم من ھمشون رو خیلی خوب میشناختم و این

کوچیک باعث نمیشد من گولشون رو بخورم ، بخاطر پسرم ھم کھ شده بود باید سر پا میموندم .

خم شدم نشستم و شروع کردم بھ ماساژ دادن پاھاش ، صدای خان زاده اومد :

مامان _

بلھ پسرم _

من دارم میرم بیرون مواظب آرشاویر باشید باشھ ؟ _

مامان خان زاده با مھربونی بھ خان زاده خیره شد

باشھ مراقب پسرت ھستم ، نگران نباش برو با خیال راحت بھ کارت ھات برس _ .

از این بھ بعد  با رفتن خان زاده لبخندی روی لبھام نشست دیگھ بابت آرشاویر کمی خیالم راحت شده بود ، چون میدونستم
ھخان زاده حواسش بھش ھست ھمینطور مامانش پسرم رو دوست داشت نوه اش بود ، مگھ میشد دوستش نداشتھ باش .

بھ چی داری ھی میخندی ، نکنھ دیوونھ شدی ؟ _

با شنیدن صداش از افکارم خارج شدم ، بھش خیره شدم و گفتم :

برعکس تصورم نسبت بھ شما مادر بزرگ خوبی ھستید _

بعدش بلند شدم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم تا مشغول انجام دادن کار ھام بشم .

* * * 

پریزاد زود باش دعوا شده _

چشمھام گرد شد شکھ بھش خیره شدم

چیشده ؟ _

چشم غره ای بھ سمتم رفت و گفت :

پریناز داره با یکی از خدمھ ھا دعوا میکنھ زود باش بیا دیگھ بریم تماشا _ .

چشم غره بھ سمتش رفتم و گفتم ؛

زھره ام ترکید سوگل تو دیوونھ شدی مگھ آخھ ؟ _

لبخند دندون نمایی زد و گفت :
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خوب حاال پاشو بیا _

بیخیال شونھ ای باال انداختم

ولش من نمیام حاال انگار کی ھست پا شده با کلی عقده اومده با ھمھ ھم سر جنگ داره _ .

آره واقعا اصال ازش خوشم نمیاد _ . 

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم

نمیدونم چرا خان زاده ھمیشھ تو این مورد ھا اشتباه میکنھ _ .

شاید چون کارش رو خوب بلد نیست _

آره واقعا _ !

# 180_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ل و ھمراه سوگل از آشپزخونھ خارج شدیم ، پریناز خدمتکار پیچاره رو پرت کرده بود روی زمین عجب آدم سنگد
کار داد زدبیشعوری بود ھمش دوست داشت بقیھ رو اذیت کنھ ، با تاسف بھش داشتم نگاه میکردم ، کھ رو بھ اون خدمت :

ودت رو چی حاال وقتی من بھت میگم پاشو بیا باھات کار دارم پشت گوش میندازی آره ؟ تو فکر کردی کی ھستی یا خ _
فرض کردی ھان ؟

خانوم بخدا داشتم کاری کھ خانوم بزرگ گفتھ بود رو انجام میدادم _

تم خانوم این خفھ شو دھنت رو ببند تو باید میومدی پیش من حاال ھر قبرستونی کھ بودی نمیدونی من زن خان زاده ھس _
خونھ ھستم و باید بھ حرفام گوش بدی ؟

باالتماس گفت :

خانوم قسم میخورم از قصد نبود داشتم _ ...

ببند دھنت رو و صدات درنیاد ، وقتی دادم فلکت کنند مثل اون یکی کلفت خونھ تو ھم آدم میشی _ ...

چخبره اینجا ؟ _

با شنیدن صدای مامان خان زاده پریناز بھ سمتش برگشت و گفت :

این احمق بھ من توھین کرده دارم حسابش رو میرسم _ .
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اخماش رو تو ھم کشید

چھ توھینی ؟ _

شما برید من خودم _ ...

ت و مامان خان زاده دستش رو بھ نشونھ ی ساکت باش باال آورد ، بعدش بھ سمت اون خدمتکار رفت دستش رو گرف
گفت :

پاشو _

بلند شد و با گریھ سرش رو پایین انداخت کھ مامان خان زاده بھش خیره شد

بھ من نگاه کن ببینم _ !

سرش رو بلند کرد و با چشمھای قرمز شده پر از اشک بھش خیره شد کھ پرسید :

برای چی بھ پریناز توھین کردی ؟ _

با ھق ھق گفت :

ند بیا من خانوم قسم میخورم توھین نکردم ، من بھ ایشون ھم توضیح دادم کھ چیشده بود ، وقتی ایشون بھ من گفت _
بھ خانواده  مشغول انجام دادن کاری کھ شما گفتید بودم بھ جون بچم قسم میخورم ھمین و گفتم من اصال جسارت نمیکنم

ارباب و خان زاده توھین کنم من نون و نمک شما رو خوردم این ھمھ سال ...

کافیھ _

بعدش بھ سمت پریناز برگشت و گفت :

حاال تو بگو چھ توھینی بھت کرده بود ؟ _

پریناز بھ من من افتاد

خوب من من _ ....

ابرویی باال انداخت و گفت :

تو چی ؟ _

ببخشید _

پوزخندی زد

برو اتاق من و منتظرم باش پریناز _

با رفتن پریناز بھ سمت اتاقش ، بھ سمت اون خدمتکار برگشت و گفت :

تو ھم دست و صورتت رو بشور برو سر کارت _

چشم خانوم _
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# 181_پارت

# ھوسباز_خان زاده

سوگل با ناراحتی بھ سمت پونھ بیچاره کھ کتک خورده بود رفت و گفت :

حالت خوبھ ؟ _

آره _

برو یھ آبی بھ دستت و صورتت بزن حالت جا بیاد _

چشم خانوم _

با رفتن پونھ بھ سمت سوگل رفتم و گفتم :

نھ میکشید شک ندارم االن مامان بزرگت یھ دعوا درست حسابی باھاش راه میندازه چون پریناز داشت براش شاخ و شو _
مگھ ندیدی ؟

دیدم _

رامی و مطمئن باش اینکارش اصال بی جواب نمیمونھ چون مامان بزرگت اصال خوشش نمیاد یکی بیاد بھش بی احت _
واقعا زن  کنھ ، مخصوصا پریناز کھ حرفاش مشخص بود میخواست جایگاه خودش رو باالتر و مھم تر از ھمھ نشون بده ،

خان زاده شده تا بقیھ بھش احترام بزارن ! 

تو چرا با خان زاده ازدواج کردی ؟ _

لبخندی بھش زدم :

اولش مجبور شدم بعدش عاشقش شدم _ ! 

االن چی ؟ _

خواستم جوابش رو بدم کھ نگاھم بھ خان زاده افتاد بی اختیار لبخندم جمع شد و لحنم تلخ شد

ازش متنفر ھستم _ .

را اینجوری بعدش بھ سمت آشپزخونھ راه افتادم ، ھمین کھ داخل شدم دستی بھ صورتم کھ عرق کرده بود کشیدم خدایا چ
ش متنفر شدم خان زاده حرفام رو شنیده بود یعنی فھمیده بود عاشقش ھستم بفھمھ ھم مھم نیست گفتم بعدش از. شده بود 

بعدش من کھ برای اون مھم نیستم ھمینطور داشتم با خودم کلنجار میرفتم کھ صدای نیوشا اومد :

پریزاد _

جان _

خان زاده باھات کار داره برو اتاقش _
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با شنیدن این حرفش رنگ از صورتم پرید با ترس بھش خیره شدم و گفتم :

مطمئن ھستی ؟ _

آره _

خدایا چیکارم داشت یعنی فقط امیدوار بودم اتفاق ھایی کھ افتاده بود رو اصال بھ روی من نیاره ! 

کنار در اتاقش کھ ایستادم نفس عمیقی و تقھ ای زدم کھ صدای سر  و خشک خان زاده بلند شد :

بیا تو _

داخل شدم کھ گفت :

در رو ببند _ .

در اتاق رو بستم و ھمونجا ایستادم

با من چیکار داشتید ؟ _

من و پریناز ھمراه آرشاویر برای یھ مدت کوتاه میریم مسافرت _ .

ریاد کشیدمبا بھت بھش خیره شدم میخواست پسر من و ببره ھمراه پریناز تا بھش عادت کنھ با خشم بھش خیره شدم و ف :

و اون رو بر تو اجازه نداری پسر من و ازم جدا کنی خان زاده قسم میخورم روزی کھ پسرم بھ پریناز بگھ مامان یا ت _
علیھ من پر کنی اون روز آخرین روز زندگیت باشھ با دستای خودم میکشمت .

# 182_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده بھ سمتم اومد

تو جرئت کشتن من و نداری _ !

جنون وار خندیدم بھ چشمھاش خیره شدم و خیلی محکم بدون ترس گفتم :

نی یا منتو رو نتونستم بکشم خودم رو کھ میتونم بکشم ، روزی کھ پسرم بھ پریناز بگھ مامان یا تو زنده میمو _ .

تو جرئت ھمچین کاری رو نداری _

عصبی خندیدم بھش

تنھا دلیل زنده موندن من پسرم ھست و ھیچ چیز دیگھ ای نیست شک نکن اینکارو میکنم _ .

مگھ تو دیوونھ ھستی ؟ _
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آره _

چشمھاش قرمز شد و فکم رو تو دستش گرفت با خشم غرید :

تا وقتی من نخواستم حتی اجازه مردن ھم نداری _ .

بعدش فکم رو ول کرد و عصبی داد زد :

گمشو بیرون _ .

از اتاقش خارج شدم ، حاال مطمئن شده بودم پسرم رو ھمراه پریناز مسافرت نمیبره من اگھ ذره ای خان زاده رو میشناختم 
و از پسرش  میدونستم حرفام رو جدی میگیره و ھمچین کاری انجام نمیده بعدش اون انقدر ھم سنگدل نیست کھ یھ مامان

جدا کنھ .

م کشید و راھم رو بھ سمت اتاق پسرم کج کردم خواستم داخل بشم کھ پرستارش اومد بیرون با دیدن من اخماش رو تو ھ
گفت :

اینجا چیکار داری ؟ _

مثل خودش بھش اخم کردم

اومدم دیدن پسرم شما مشکلی دارید ؟ _

بلھ _

با شنیدن این حرفش تموم حرص و عصبانیتی کھ از خان زاده داشتم رو سرش خالی کردم

برو کنار ببینم تو کی باشی بخوای جلوی من و بگیری نزاری پسرم رو ببینم ؟ _

این دستور خان زاده ھست من نمیتونم بھتون اجازه بدم _ .

با نفرت بھ چشمھاش زل زدم و شمرده شمرده گفتم :

تو و شوھرت جفتتون برید بھ درک _

نفسش رو با عصبانیت بیرون فرستاد

ببینید _ ...

چخبره اونجا ؟ _

با شنیدن صدای مامان خان زاده پرستار بھش خیره شد و گفت :

پریزاد خانوم قصد دارند برن داخل اما خان زاده دستور داده ایشون حق ندارند داخل اتاق بشند _ .

بھتر نیست خان زاده رو عصبی نکنی ؟ _

مخاطبش من بودم بھ عقب برگشتم بھش زل زدم و پرسیدم :

اگھ بھ شما بگن نمیتونید پسرتون رو ببینید چیکار میکنید ؟ _
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با شنیدن این حرف من نفس عمیقی کشید و گفت :

ھیچکس حق نداره بھ من ھمچین چیزی بگھ _

دم ، پسرم لبخندی بھش زدم و دوباره بھ سمت پرستار برگشتم اینبار محکم پرتش کردم و در اتاق رو باز کردم داخل ش
روی تخت نشستھ بود و داشت بازی میکرد .

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 183_پارت

# ھوسباز_خان زاده

 با دیدن من بھ عقب برگشت چشمھاش از شدت خوشحالی برق زد بلند شد کھ رفتم و محکم بغلش کردم صورتش رو
بوسیدم و با عشق بھش خیره شدم و گفتم :

خوبی پسرم ؟ _

شما رو دیدم خوب شدم مامان _

شیرین زبونی نکن میخورمت _

بھ صورتش  آرشاویر لبخندی زد کھ خیلی عمیق گونھ اش رو بوسیدم و بوش کردم ، تو ھمین مدت کم دلتنگش شده بودم ،
خیره شدم

پسرم حالت خوبھ ؟ _

سرش رو تکون داد

آره مامان _

اگھ کسی اذیتت کرد بھ من یا بھ خان زاده بگو باشھ ؟ _

اخماش رو تو ھم کشید

من از اون آقا خوشم نمیاد مامان ، ازش بدم میاد اون باعث شده من شما رو نبینم _

نھ عزیزم اون آدم خوبیھ تو نباید _ ...

وسط حرفم پرید :

اصال ھم آدم خوبی نیست بھم گفت باید بھ یکی دیگھ بگم مامان چون شما من و دوست ندارید _ .

چشمھام گرد شد با شک پرسیدم :

پسرم تو مطمئنی خان زاده این و بھت گفتھ ؟ _
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آره _

س میگرفتم شکھ شده بودم خان زاده ھمیشھ میگفت ھمچین قصدی داره اما من حرفاش رو باور نداشتم ، باید ازش حساب پ
اون نمیتونست ذھن پسر من و نسبت بھم مسموم کنھ با صدای گرفتھ ای گفتم :

بھ حرفاش گوش بده من ھیچوقت تو رو تنھا نمیزارم خیلیم دوستت دارم _ .

پس چرا ھمش تنھام میزاری ؟ _

م میگفتمحاال اگھ اون قصد داشت ذھن پسرم رو مسموم کنھ نسبت بھم بھتر بود منم واقعیت رو یخورده واضح بھ پسر

میکنم ، چون  پسرم خان زاده میخواد من و بفرستھ یھ جای دور اما من نمیتونم تو رو ول کنم برم برای ھمین مقاومت _
بشھ من تو رو  زن خودش نمیتونھ براش بچھ بدنیا بیاره میخواد تو رو بھش بده اما من کھ قبول نمیکنم ، پسرم ھر چیزی

ھ ؟ولت نمیکنم من ھمیشھ دوستت دارم تا وقتی کھ زنده باشم ھمیشھ ھستم ، تو اصال بھ حرفاش توجھ نکن باش

باشھ _

اگھ درمورد من چیزی گفت اصال باور نکن میدونی کھ چقدر دوستت دارم مگھ نھ ؟ _

آره مامان _

لبخندی بھش زدم و گفتم :

خیلی دوستت دارم پسرم _

دستاش رو دور گردنم حلقھ کرد و گفت :

منم ھمینطور مامان _

تو اینجا چیکار میکنی ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده آرشاویر ازم جدا شد ، اخماش رو تو ھم کشید و رو بھ خان زاده گفت :

برای چی مامانم و اذیت میکنی ؟ _

خان زاده اخماش رو تو ھم کشید

اومدی ذھن بچھ رو خراب کنی آره ؟ _

پوزخندی بھش زدم :

اون کار من نیست کار توئھ کھ بویی از انسانیت نبردی _ .

# 184_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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و از خودم جدا با عصبانیت بھم خیره شده بود دوست نداشتم بحث کنیم و روی بچھ ام تاثیری بزاره برای ھمین ارشاویر ر
کردم با عشق بوسیدمش و گفتم  :

خیلی دوستت دارم عزیزم مواظب خودت باش من بازم میام پیشت باشھ ؟ _

سرش رو تکون داد

باشھ _

بعدش خم شدم کنار گوشش آروم زمزمھ کردم :

حرفایی کھ بھت گفتم رو اصال فراموش نکن و بچھ ی خوبی باش باشھ پسرم ؟ _

چشم مامان _

صبیش لبخندی بھش زدم و ازش جدا شدم ، از اتاق خارج شدم کھ خان زاده ھم پشت سرم اومد با پوزخند بھ صورت ع
خیره شدم و گفتم :

چیھ چرا مثل گرگ خیره شدی بھ من ؟ _

مگھ بھت نگفتھ بودم ورود تو بھ اتاق آرشاویر و حتی دیدنش ممنوع ؟ _

گفتھ بودی اما کیھ کھ گوش بده _ .

فظ نمیکردم بازوم رو چنگ زد و من رو کشید داخل اتاقش در رو محکم بست ، پرتم کرد داخل اتاق کھ اگھ تعادلم رو ح
پخش میشدم روی زمین بھ سمتش برگشتم و گفتم :

ھووی وحشتی چتھ داری مثل سگ گاز میگیری ھان ؟ _

دندون قروچھ ای کرد از شدت حرص و گفت :

پس حاال قوانین من و زیر پات میزاری آره ؟ _

ی دوست دیدن پسر من شده قوانین تو ؟ آره پس زیر پاش میزارم دوست داری ھمینجا آتیشم بزن کتکم بزن ھر کار _
داشتی انجام بده اما من پسرم رو میبینم .

ترسناک بھم خیره شد

وقتی پسرت رو برای ھمیشھ ازت جدا کردم ببینم اون وقت ھم ھمینو میگی _

نفس عمیقی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم

و ھر کاری پسرم ھیچوقت من و فراموش نمیکنھ منم ھمینطور بالخره یھ روزی پسرم رو پیدا میکنم من رھاش نمیکنم ت _
دوست داشتی برای اینکھ پسرم رو ازم دور نگھ داری انجام بده اما بھ خواستھ ات نمیرسی .

نفس عمیقی کشید

تو بد میبینی _
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باشھ من آماده ھستم برای ھمھ چی _ ! 

یھو آروم شد بھ سمتم اومد

چی باعث شده انقدر شجاع بشی ؟ _

نمیدونم چیشد کھ گفتم :

شاید عاشق شده باشم بھم قول داده پسرم رو از دست تو نجات میده _ ...

چشمھاش قرمز شد با عصبانیت عربده کشید :

تو گوه خوردی عاشق شدی زنده ات نمیزارم ھمینجا دفنت میکنم شنیدی ؟ _

یدم ، پرتم ترسیده بودم ازش خیلی ترسناک شده بود ، اومدم چیزی بگم کھ من رو روی دستاش بلند شد جیغی از ترس کش
کرد روی تخت بھ چشمھام خیره شد

امشب باید وظیفھ ی زن بودنت رو بھ جا بیاری _ .

با ترس بھش خیره شدم

میخوای چیکار کنی ؟ _

عصبی خندید

چرا میترسی ھان ؟ مگھ زن از شوھرش میترسھ ؟ _

# 185_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تو دیوونھ شدی میخوای چیکار کنی ؟ _

پوزخندی زد

آره دیوونھ شدم ، امشب میخوام بھت یاد آوری کنم شوھرت کیھ پس دھنت رو ببند و تمکین کن _ .

صد داشتم بعدش خیمھ زد روم چشمھام پر از ترس شده بود ، لبھاش کھ روی لبھام قرار گرفت چشمھام پر از ترس شد ق
رزون شده ای اون رو از خودم جدا کنم اما اصال نمیشد ، وقتی دید دارم نفس کم میارم خودش ازم جدا شد ، با صدای ل

گفتم :

داری چھ غلطی میکنی ؟ _

دھنت رو ببند وگرنھ جوری جرت میدم کھ تا یکماه نتونی از جات بلند بشی _ .

واقعا ترسناک شده بود ، داشتم ازش میترسیدم
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داری اشتباه میکن _

دستش بھ سمت شلوارم رفت و خش دار گفت :

وقتی قشنگ جرت دادم و ریختم توت یھ تولھ کاشتم تو شکمت میفھمی عاشق شدن چیھ _ .

با وحشت بھش خیره شده بودم کھ ...

* * * * 

د خیلی خودخواه با درد چشمھام رو باز کردم خان زاده با باال تنھ ی برھنھ کنارم خوابیده بود ، اشک تو چشمھام جمع ش
بود بخاطر خواستھ ی خودش ھر رفتاری کھ دوست داشت باھام انجام میداد

بسھ اه سرم رفت _

ھ ھق ھق با شنیدن صدای خان زاده بھ سمتش برگشتم چشمھاش باز شده بود و داشت با عصبانیت بھ من نگاه میکرد ، ب
افتادم :

خیلی پست ھستی _ !

نیشخندی زد

اینکھ خواستم با زن خودم باشم نشونھ ی پست بودن من ھست ؟ _

آره _

پس بزار باشھ _

تو بدون رضایت من ھر کاری دوست داری باھام انجام میدی من ھیچوقت تو رو نمیبخشم _

اصال برام مھم نیست _

نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

بسھ خان زاده این شکنجھ کی تموم میشھ ؟ _

خیمھ زد روی من و خش دار گفت :

ھیچوقت _

یھ روزی کھ خیلی دیر ھست پشیمون میشی بابت تموم رفتارایی کھ داشتی _ .

من فقط بابت یھ چیز پشیمون میشم _ !

چی ؟ _

ز بھ اون اینکھ چرا اجازه دادم پسرم دست تو باشھ و این ھمھ مدت مثل احمق ھا از وجودش بیخبر باشم و اون رو _
بیمارستان اعتماد کنم تا جواب تست پدری رو عوض کنھ .

# 186_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

مچین پشیمون میشی خان زاده من ھیچوقت کاری انجام ندادم کھ باعثش شرمنده بشم من بخاطر نجات جون پسرم ھ _
کاری انجام دادم باز ھم اگھ تو ھمون شرایط قرار بگیرم ھمون کار رو انجام میدم .

چشمھاش وحشی شد

بچھ ای کھ  تو گوه میخوری دیگھ ھمچین کاری انجام بدی ، بخوای ھم نمیتونی چون من قصد ندارم تو رو حاملت کنم و _
از تو باشھ رو نمیخوام پس بھ نفعت ھست حاملھ نشی .

با شنیدن این حرفش عصبی شدم

پس چرا آرشاویر رو پیش خودت نگھ داشتی ھان ؟ اونم پسر منھ زنی کھ ازش متنفر ھستی _ .

نیشخندی زد :

ز این بھ پسرم رو دوست دارم چون از گوشت و خون منھ و وارث من میشھ برای ادامھ نسل و اما میمونھ مسئلھ تو ا _
بعد دوست ندارم ھیچ بچھ ای ازت داشتھ باشم پس بھتره خیلی خوب تو گوشت فرو کنی .

بعدش بلند شد لباساش رو از روی زمین برداشت و پوشید ، قبل رفتن بھ سمتم برگشت و گفت :

پریناز  زود باش تن لشت رو ھم از روی تخت من بردار ، دوست ندارم زنی مثل تو روی تخت من باشھ ، اونجا جای _
ھست نھ تو .

ه رفتار بدتر بعدش از اتاق خارج شد ، اشک تو چشمھام جمع شده بود اما بھ سختی پسش زدم من نباید جا میزدم خان زاد
از این ھم باھام داشت اما من تحمل کرده بودم پس باز ھم میتونم تحمل کنم .

وردبھ سختی با درد بلند شدم ، درد بدنم چیزی نبود دردی کھ تو قلبم پیچیده بود داشت من رو از پا درمیا

ن زاده از پشت وقتی لباسام رو کھ ھر کدوم یھ ور افتاده بود برداشتم و پوشیدم از اتاقش خارج شدم کھ صدای مامان خا
سرم اومد :

یکی مثل تو اون  با این بازیا نمیتونی پسرم رو بدست بیاری یادت نره کھ اون یھ خان زاده ھست و ھیچوقت اجازه نمیده _
رو بازی بده .

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم بھ سمتش برگشتم و خیلی جدی گفتم :

امیدوارم تموم شما و خانوادتون تقاص کاری کھ با من کردید رو بھ بدترین شکل ممکن پس بدید _ .

شکستھ بود اون  بعدش در مقابل چشمھای گرد شده اش گذاشتم رفتم ، خیلی ناراحت و دلشکستھ بودم ، عصبی نبودم اما قلبم
ھم بخاطر حرفایی کھ خان زاده و مادرش راه بھ راه بھم میگفتند .

پریزاد _

با شنیدن صدای سوگل ایستادم خستھ بھش خیره شدم و گفتم :
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بلھ ؟ _

نگران بھم خیره شد

خوبی چت شده چرا این شکلی شدی ؟ _

خندیدم با درد

خوبم نگران نباش _

پس این چھ سر و وضعیھ برای خودت درست کردی ، انگار یھ چیزیت شده داری دروغ میگی نھ ؟ _

میشھ االن چیزی از من نپرسی ؟ _

مین سرد ناچار سرش رو تکون داد ، بھ سمت اتاق خودم کھ شبیھ انباری بود رفتم در رو قفل کردم و ھمونجا روی ز
شت شوم نشستم شروع کردم بھ گریھ کردن ، بالخره بغضم شکستھ بود خیلی جلوی خودم رو گرفتھ بودم کاش این سرنو

من ھر چھ زودتر تموم میشد .

# 187_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ھ میدونید خان زاده بھتره ھر چھ زودتر یھ فکری برای اوضاع بکنید ھمھ چیز خیلی بد داره پیش میره و ھمونطور ک _
ھم ارباب روستای پایین با شما دچار مشکل شده و این میتونھ خیلی بھ ضرر شما باشھ .

خان زاده پوزخندی زد :

رنتیجھ ھیچ ھیچ گوھی نمیتونھ بخوره چون دارایی کھ من دارم ده برابر دارایی پدر بزرگم و ارباب اون روستاست د _
غلطی نمیتونھ بکنھ شما فقط ھر روز بھم گزارش بدید اون چیکار میخواد انجام بده

چشم خان زاده با اجازه _ .

بعد رفتن اون مرد پدر بزرگش بھش خیره شد و گفت :

نباید دشمنت رو دست کم بگیری _ .

خان زاده با جدیت بھش خیره شد :

چون براش گرون  من دشمن خودم رو اصال دست کم نگرفتم اما میدونم کھ ھیچ کاری نمیتونھ انجام بده و باھام در بیفتھ _
تموم میشھ .

پس بھ ھمھ چیز فکر کردی ؟ _

آره _

ببخشید خان زاده _ .
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خان زاده نگاھش رو بھ پریناز دوخت و گفت :

بگو _

ا میتونید چرا ارباب روستای پایین با شما مشکل داره ھنوز اگھ بخاطر پریزاد ھست کھ اون شده خدمتکار عمارت م _
ھمھ جا اعالم کنید و دشمنی بینتون رو تمومش کنید .

خان زاده با تمسخر گفت :

واقعا خیلی عالی بود چطور بھ ذھن خودم نرسیده بود ھمچین چیزی ؟ _

پریناز کھ نفھمیده بود خان زاده داره مسخره اش میکنھ ، چشمھاش از شدت خوشحالی برق زد

خواھش میکنم خان زاده من _ ...

بسھ خفھ شو پریناز _ .

پریناز ساکت شد با چشمھای گشاد شده بھش خیره شد کھ خان زاده داد زد :

ت مشورت تو چیزی کھ بھت مربوط نمیشھ دخالت نکن ، تو یھ زن ھستی من برای کار ھایی کھ میخوام انجام بدم از _
نمیگیرم نھ از تو نھ از ھیچکس دیگھ ای .

بعدش ھمشون بلند شدند رفتند ، سوگل ، مامان خان زاده شھناز بانو و پریناز نشستھ بودند .

شھناز بانو بھ پریناز خیره شد و گفت :

دیگھ ھیچوقت جلوی خان زاده گستاخی نکن شنیدی ؟ _

پریناز با بغض گفت :

اما چیز بدی نگفتم _ .

شاید _

ا خنده بھم خیره بعدش بلند شد رفت ، پریناز بلند شد نگاھی بھ من کھ ھنوز ایستاده بودم انداخت و گذاشت رفت ، سوگل ب
شد و گفت :

دیدی چھ قشنگ رید بھش ؟ _

خان زاده عادتش ھست بقیھ رو تحقیر کنھ _ .

سوگل بلند شد اومد سمتم

بی انصافی نکن پریزاد تو رو دوست داشت _ .

اون ھیچوقت نسبت بھ من ھیچ احساسی نداشت بلکھ ازم متنفر ھم بود _ .

پریزاد _

شونھ ای باال انداختم و گفتم :
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دروغ میگم ؟ _

ساکت شد چون میدونست حق با منھ !

# 188_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ر رفتم دیدن پسرم اما اینبار خان زاده محکم کاری کرده بود و دوتا پرستار گذاشتھ بود کھ اصال بھم اجازه ندادند ، نمیشد ھ
م رو ببینم اون روز ھر روز ھمین کار تکرار بشھ باید با خان زاده حرف میزدم و متقاعدش میکردم کھ بھم اجازه بده پسر

حق نداشت باعث بشھ من این ھمھ سختی بکشم و پسرم ناراحت و افسرده بشھ !.

پریناز ھم داشت میومد باال با دیدن من اخماش رو تو ھم کشید و با غیض گفت :

تو اینجا چھ غلطی میکنی ؟ _

پوزخندی بھ صورت عصبیش زدم این زن رسما یھ مریض بود .

اومدم دیدن پسرم _ .

نیشخندی زد :

وقتی میدونی خان زاده بھت ھمچین اجازه ای نمیده چرا ھمش میای باال ؟ _

خونسرد بھش خیره شدم :

دوست دارم برای دیدن پسرم ھمیشھ میام تالش میکنم تو مشکلی با این موضوع داری _ .

با حرص بھم خیره شد

آره مشکل دارم ، چون آرشاویر قراره پسر من بشھ و تو ھیچ نسبتی نمیتونی باھاش داشتھ باشی _ .

اعث میشد با شنیدن این حرفش خندیدم کھ چشمھاش گرد شد اون قصد داشت من با این حرفش عصبی بشم اما خندیدن من ب
متعجب بشھ !

برای چی داری میخندی نکنھ دیوونھ شدی ؟ _

با شنیدن این حرفش تک سرفھ ای کردم

من دیوونم نشدم اما تو انگار عقلت رو از دست دادی درستھ ؟ _

چشم غره ای بھ سمت من رفت و گفت :

بھ زودی خیلی بد حساب تو رو ھم میرسم _ .

تونستی حتما برس _ .
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ک نشون بعدش از کنارش رد شدم ، عفریتھ خانوم میخواست حساب من رو برسھ بھتر بود اول خودش رو بھ یھ روانپزش
کنھ و چشم و گوش میداد تا درمان بشھ ، این خان زاده ھم با این زن گرفتنش مثال یھ زن فقیر گرفتھ بود تا بھش خیانت ن

بستھ باشھ ، اما نمیدونست کھ خیانت بھ فقیر و پولدار بودن نیست بلکھ بھ ذات انسان بود .

پریزاد _

با شنیدن صدای شھربانو خانوم بھ سمتش برگشتم و گفتم :

بلھ ؟ _

دوست داری باعث عصبانیت خان زاده بشی کھ بھ قوانین عمل نمیکنی ؟ _

کالفھ بھش خیره شدم

شما جز سر و کلھ زدن با من ھیچ کار دیگھ ای ندارید ؟ _

اخماش بشدت تو ھم رفت و با لحن بدی بھم توپید ؛

درست حرف بزن _

درست حرف زدم چرا بھتون برمیخوره _

باید زنده زنده آتیشت بزنند گستاخ ھمش تقصیر خان زاده ھست کھ نمیده وسط روستا سنگسارت کنند _ .

با شنیدن این حرفش قھقھ ای زدم کھ چشمھاش از شدت عصبانیت قرمز شد

بھ چھ جرمی اون وقت ؟ _

ساکت شد چون میدونست حرف بیخودی زده ، با تاسف سرم رو براش تکون دادم و از کنارش رد شدم .

# 189_پارت

# ھوسباز_خان زاده

داشتم بھ ھمین ! با دیدن الناز شکھ بھش خیره شده بودم اون اینجا چیکار داشت خان زاده چھ شکلی اون و آورده بود اینجا 
موضوعات فکر میکردم کھ سوگل من و مخاطب قرار داد :

میشناسیش ؟ _

بھ سمت سوگل برگشتم پوزخندی بھش زدم :

آره خیلی خوب میشناسمش _

کنجکاو گفت :

کی ھست ؟ _
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معشوقھ یا نامزد خان زاده _ .

چشمھاش گرد شد

یعنی چی ؟ _

وردهفقط نمیدونم چجوری خان زاده اون رو با خودش بھ عمارت آ! میدونم باھاش رابطھ داره فقط در ھمین حد  _ .

سوگل با تاسف بھش خیره شد

االن با وجود زن اول و دومش یھ معشوقھ ھم داره کھ آورده عمارت چیکار واقعا ک _

خندیدم کھ با حرص گفت :

چرا میخندی خوشحالی ؟ _

نند برای خیلی زیاد االن پریناز و شھربانو دست از سر من بدبخت برمیدارن و دق و دلیشون رو سر اون خالی میک _
ھمین کھ خوشحال ھستم چون برای یھ مدت از دستشون راحت میشم .

پریزاد _

جان ؟ _

یھ سئوال بپرسم ناراحت میشی ؟ _

بستگی داره سئوالت چی باشھ ؟ _

نفس عمیقی کشید

تو خان زاده رو دوست داری پس حسودیت نشده یعنی _ ...

وسط حرفش پریدم :

کی گفتھ من خان زاده رو دوست دارم ؟ _

چشمھات_ !

چی ؟ _

نفسش رو لرزون بیرون فرستاد و گفت :

یواش چرا داد میزنی ؟ _

عدش بھ سمتش با شنیدن این حرفش نگاھی بھ اطراف انداختم کھ ھمشون داشتند بھ ما نگاه میکردند ، نفس عمیقی کشیدم ب
برگشتم و گفتم :

نکنھ تو دیوونھ شدی ھان ؟ _

برای چی ھمچین حرفی میزنی ؟ _
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تو واقعا فکر کردی من عاشقش میشم ؟ _

آره _

با حرص شروع کردم بھ حرف زدن :

من ھیچوقت عاشقش نمیشم و نیستم تو ھم دیگھ ھمچین مزخرفاتی از من نپرس سوگل _ .

بیرون  بعدش از کنارش رد بشم بھ سمت حیاط رفتم ھمین کھ داخل شدم دستم رو روی قلبم گذاشتم و نفسم رو لرزون
فرستادم خداروشکر لو نرفتھ بودم .

م درست مثل دوست نداشتم از این موضوع خبر دار بشھ و اخرش ترحم خرج من کنھ ، من میتونستم با احساساتم کنار بیا
تموم این سال ھا !.

# 190_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ھ ایستادیم کھ داشتم میز شام رو میچیدم ھمشون نشستھ بودند و ما ھم داشتیم وسایل رو میاوردیم وقتی تموم شد یھ گوش
ه شد و با تعجب شروع کردند باید تا پایان غذا منتظر میموندم تا اگھ چیزی احتیاج داشتند ، میاوردم الناز بھ من خیر

پرسید :

تو قبال تو شرکت مشغول بھ کار نبودی ؟ _

نگاھی بھ خان زاده انداختم کھ خیلی سرد و بیتفاوت بود داشت غذاش رو کوفت میکرد

بودم  _ .

پس چرا االن اینجا یھ خدمتکار ھستی ؟ _

چون من بھش گفتم _ .

خیره شد و  خان زاده خیلی خشک این و گفت الناز سرش رو تکون داد و دیگھ چیزی نپرسید ، کھ شھربانو  بھ خان زاده
گفت :

پسرم وقت نشد این خانوم رو بھ ما معرفی کنی ، از شریک ھات ھستند ؟ _

خان زاده دست از خوردن غذا کشید و گفت :

الناز نامزد منھ _ ! 

اده خیره شد ، بی اختیار نگاھم چرخید سمت پریناز قاشقش از دستش افتاد و با چشمھایی کھ پر از اشک شده بود بھ خان ز
صدای عصبی شھربانو باعث شد نگاه از پریناز بگیرم و بھش خیره بشم
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تو چی میگی پسرم عقلت رو از دست دادی مگھ ؟ تو زن داری تازه ازدواج کردی _ .

خان زاده نگاه سردی بھ شھربانو انداخت :

ن بخوام میتونم درستھ من تازه ازدواج کردم ، اما مثل اینکھ شما فراموش کردید من یھ خان زاده ھستم و ھر چند تا ز _
عقد کنم صیغھ کنم و ھیچکس نمیتونھ مانع من بشھ غیر از اینھ ؟

صدای پدر بزرگش بلند شد :

نھ پسرم حق با توئھ ، شھربانو بھتره تو دخالت نکنی تو کار ھاش فھمیدی ؟ _

اما _ ...

با تحکم اسمش رو صدا زد :

شھربانو _

چشم _

ی روی لبھام بعدش بلند شد با عصبانیت سالن رو ترک کرد ، پریناز ھم پشت سرش بلند شد با قدم ھای لرزون رفت لبخند
ه با الناز اما وقتی نشستھ بود بالخره خان زاده حال این دوتا عفریتھ رو گرفتھ بود ، درستھ ناراحت بودم از بودن خان زاد

این موضوع ھم  فکر میکردم چھ بال ھایی سر من آورد و پسرم رو ازم گرفتھ تا بھ پریناز بگھ مامان ازش متنفر میشدم ،
اصال دست خودم نبود .

نفسم رو لرزون بیرون فرستادم ، چشمھام شده بود کاسھ خون کاش میشد باھاش کنار اومد

زود باش میز رو جمع کن بھ چی خیره شدی ؟ _

با شنیدن صدای عصبی پدر بزرگ خان زاده سرم رو تکون دادم و مشغول جمع کردن میز شدم .

# 191_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خوشحالی نھ ؟ _

ددست از ظرف شستن کشیدم ، بھ سمت پریناز برگشتم کھ با عصبانیت و چشمھای قرمزش داشت بھ من نگاه میکر

چرا باید خوشحال باشم ؟ _

برای اینکھ خان زاده بھم خیانت کرد و یھ دختر دیگھ رو آورده آره ؟ _

نفسم رو با حرص بیرون فرستادم

 ببین من حوصلھ بحث باھات رو ندارم تو واقعا یھ دیوونھ زنجیزی ھستی چی با خودت فکر کردی کھ ھمچین _
مزخرفاتی بھم میگی ھان ؟
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مبھ سمتم حملھ ور شد و محکم زد روی سینم  کھ یھ قدم بھ عقب پرت شدم با چشمھای گشاد شده بھش خیره شد

زده بھ سرت ؟ _

میکشمت از زندگیمون گمشو بیرون میفھمی خان زاده من و دوست داره اما بخاطر تو کثافط ھمھ زندگیم خراب شده _

ازش فاصلھ گرفتم با اخم بھش خیره شدم

نده حدت رو بدون وگرنھ خیلی برات بد میشھ تو فکر کردی کی ھستی ھر چی دلت خواست میتونی بھ من بگی من ز _
ات نمیزارم ھمینجا چالت میکنم میفھمی ؟

ھرزه _

زمین و  با خشم بھش خیره شده بودم کھ یھو محکم من رو ھول داد چون انتظار اینکار رو ازش نداشتم پرت شدم روی
سرم بھ سرامیک خورد ، گرمی خون رو روی موھام احساس میکردم چشمھام داشت سیاھی میرفت .

* * * # 192_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دم کھ صدای با احساس درد چشمھام رو باز کردم ، داخل اتاق نا آشنایی بودم دستم رو روی سرم گذاشتم و نالھ ای کر
سوگل اومد :

پریزاد _

نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

جان _

حالت خوبھ ؟ _

آره فقط یخورده سرم درد میکنھ ، من چرا اینجا ھستم چیشده _ ...

با یاد آوری اتفاقات اخمام رو تو ھم کشیدم و با خشم غریدم :

اون پتیاره کجاست _

درست حرف بزن _

شدم نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ داشت دست بھ سینھ بھم نگاه میکرد روی تخت نشستم و با عصبانیت بھش خیره :

ی یعنی چی درست حرف بزن اون زن عوضی تو بیخود بھم حملھ کرد فکر میکنھ چون توی نامرد بھش خیانت کرد _
تقصیر منھ مگھ نمیشناسھ تو رو اون پتیاره ھرزه خودش ھست و ھفت جد و آبادش .

سوگل با ترس بھ سمتم اومد و گفت :
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آروم باش پریزاد _

یعنی چی آروم باشم ؟ اون دیوونھ اومد اول تھدید بعدش عملی کرد عمدی بوده کارش _ .

# 193_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده با خونسردی بھ سمتم اومد و گفت :

نی تو پریناز زن منھ و تو حق نداری درمورد زن خان زاده بد صحبت کنی بھتره این و خیلی خوب تو گوشت فرو ک _
ھیچ جایگاھی پیش من نداری میفھمی ؟

با شنیدن این حرفش عصبی خندیدم

ھ ؟پس اون زن توئھ آره ؟ ھیچکس حق نداره بھش بی احترامی کنھ و ھر غلطی دوست داشت انجام بده آره دیگ _

یچید و باعث ساکت داشت بھم  نگاه میکرد ھمین ھم باعث میشد ، بیشتر عصبی بشم ، اومدم بلند بشم کھ دردی بدی سرم پ
شد اشکم دربیاد ، سوگل کنارم نشست و نگران گفت :

پریزاد چت شده خوبی ؟ _

با گریھ نالیدم :

خوبم _

خان زاده پوزخندی زد :

مشخص _

چند تا نفس عمیق پشت سر ھم کشیدم وقتی آرومتر شدم با غیض بھش خیره شدم و گفتم :

بھ تو ھیچ ربطی نداره من حالم خوبھ یا نھ پس بھتره دھنت رو ببندی و خفھ خون بگیری شنیدی _

داره بمیری ھم من نگران حالت نیستم ، حتی بھتره بگم برام مھم ھم نیستی برای ھمین زنده موندنت فرقی بھ حال من ن _
بھتره چون در اون صورت ھیچ دردسری بعدش برام درست نمیشھ .

رد کنمچشمھام از شدت عصبانیت گشاد شده بود ، با شنیدن این حرفاش اصال نمیتونستم آروم باشم و خونسرد برخو .

ببین خان زاده حرفات و زدی فھمیدم قصدت چیھ حاال برو بیرون _

رو بھش  نیم نگاھی بھم انداخت و از اتاق خارج شد کھ چند تا فحش درشت نثارش کردم ، صدای سوگل باعث شد نگاھم
بدوزم

چرا باھاش کل کل میکنی ؟ _

لیھ سوگل خودت اینجا بودی دیدی من باھاش کل کل کنم یا بحث کنم ھمش تقصیر خودش بود اون ھمیشھ ھمین شک _
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حرص درار و عوضی .

نفس عمیقی کشید

آروم باش _

عصبی خندیدم

من آروم ھستم خیلی زیاد سوگل ، میشھ تنھام بزاری ؟ _

اما _ ...

# 194_پارت

# ھوسباز_خان زاده

وسط حرفش پریدم :

نیاز نیست بترسی من بالیی سر خودم نمیارم _

اما من این و نگفتم _ .

میدونم تو نگفتی حاال میشھ بری بیرون ؟ _

باشھ _

این حد از  وقتی از اتاق خارج شد ، شروع کردم بھ اشک ریختن ھمش حرفای خان زاده داشت تو مخم رژه میرفت یعنی تا
ادم عاقبت من متنفر بود  دستی بھ چشمھام کشیدم من نباید اشک میریختم حساب اون کثافط رو ھم میرسیدم نشونش مید

بازی کردن با من چیھ ! 

* * * *

پریزاد _

بھ شھربانو خیره شدم و خیلی سرد گفتم :

بلھ ؟ _

حالت بھتر شد ؟ _

نیشخندی زدم :

ممنون _

با شنیدن این حرف من نفس عمیقی کشید
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دوست ندارم از این بھ بعد بھم مثل یھ دشمن نگاه کنی فھمیدی ؟ _

سرم رو تکون دادم :

مگھ نیستید ؟ _

نھ _

 !شما تا دیروز بھ خون من تشنھ بودید ، چی باعث شده ھمچین فکری بکنید ھان ؟ _

با ناراحتی گفت :

درموردت اشتباه فکر میکردم _

عصبی خندیدم :

و چی باعث شد بھ این نتیجھ برسید ؟ _

بلند شد روبروم ایستاد

ث شدند من دوست نداشتم ھیچوقت ھمچین اتفاق ھایی بیفتھ ، تو داخل این ماجرا ھیچ تقصیری نداشتی ھمش بقیھ باع _
دوست ندارم اتفاق بدی برات بیفتھ و ...

وسط حرفش پریدم :

تی ، نمیدونم نیاز نیست انقدر دروغ بھم ببافی من میدونم ازم متنفر ھستی و شاید مثل پسرت بھ مرگ من ھم راضی ھس _
یچ رنگی قصد و نیتت چیھ کھ باعث شده بیای پیش من و خودت رو خوب نشون بدی اما اینو بدون حنات دیگھ پیش من ھ

نداره شنیدی ؟

# 195_پارت

# ھوسباز_خان زاده

آره ؟ یعنی تا این حد من آدم بدی ھستم کھ فکر میکنی با نقشھ خاصی کھ از قبل کشیدم دارم بھت نزدیک میشم _

با خونسردی بھش خیره شدم :

دقیقا ھمین فکر رو میکنم میدونی چرا ؟ _

ابرویی باال انداخت و گفت :

چرا ؟ _

ازت دوری  چون تو ھمیشھ با نقشھ بھ من نزدیک شدی و میدونم قصد و نیت بدی داری برای ھمین سعی میکنم تا میشھ _
ستم و میدونم کنم تو ھم بھتره بری جایی ادای ادمای خوب رو دربیاری کھ تو رو نشناسن نھ منی کھ کامال تو رو حفظ ھ

چھ آدم کثافطی ھستی .
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اخماش بشدت تو ھم رفت و با غیض گفت :

پریزاد _

کجا برسی ببین خودت االن ھم نشون دادی قصد بدی داشتی ، فقط نمیدونم با انجام دادن این کار ھا قصد داری بھ _ .

مشون بعدش با تاسف سری براش تکون دادم و از کنارش رد شدم آدمای این عمارت باعث میشدند تا سر حد مرگ از ھ
ه بدی چی متنفر بشم آخھ یکی نبود بھش بگھ تو کھ انقدر ضایع از من متنفر ھستی چرا سعی میکنی خودت رو خوب جلو

بھت میرسھ آخھ ؟

نفس عمیقی کشیدم کھ صدای سوگل از پشت سرم اومد :

پریزاد وایستا _

با شنیدن صداش ایستادم متعجب بھ سمتش برگشتم و گفتم :

چیشده چرا نفس نفس میزنی ؟ _

باید ھمراه من بیای امشب _

یھ تای ابروم باال پرید :

کجا ؟ _

نداخت و نگاھی بھ اطراف انداخت دستم رو گرفت و ھمراه خودش کشید داخل یکی از اتاق ھا شدیم نگاھی بھ اطراف ا
وقتی مطمئن شد ھیچکس نیست گفت :

محمد میخواد تو رو ببینھ _

با شنیدن این حرفش متعجب بھ چشمھاش خیره شدم :

چی ؟ _

محمد گفت امشب میخواد تو رو ببینھ _

شکھ پرسیدم :

مگھ محمد تو این روستا ھست ؟ _

سرش رو تکون داد

آره _

# 196_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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ترسیده بھش خیره شدم و گفتم :

نکنھ دیوونھ شده اگھ اتفاقی براش بیفتھ چی ؟ _

پریزاد من از چیزی خبر ندارم اما امشب تو باید ھمراه من بیای میفھمی ؟ _

باشھ ولی خان زاده رو چیکار کنیم ؟ _

متفکر بھم خیره شد و بعد چند ثانیھ گفت :

اون با من حلش میکنم فقط برای شب آماده باش فھمیدی ؟ _

باشھ _

ود حامی من زنده امشب قرار بود بعد مدت ھا محمد رو ببینم ، اون ھم محمدی کھ تا حاال فکر میکردم فوت شده اما نشده ب
ودم ھنوز بود و دوباره برگشتھ بود ، خوشحال بودم از اینکھ زنده ھست اما از طرفی ھم میترسیدم و خیلی نگرانش ب
فوت شده  نمیدونستم چرا این ھمھ مشکل براش پیش اومده و چرا این ھمھ مدت خودش رو مخفی کرده بود و وانمود کرد

چرا من و سپرد دست خان زاده کسی کھ از من متنفر بود !

ت خودم امشب جواب تموم سئوال ھام رو ازش میگرفتم ، تا وقتی کھ شب بشھ دلم مثل سیر و سرکھ داشت میجوشید دس
نبود ھمش احساس میکردم اتفاق بدی بیفتھ

پریزاد _

با شنیدن صدای سوگل بھش خیره شدم و گفتم :

جان _

آماده ای ؟ _

با استرس بھش خیره شدم

میترسم _

اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

میشھ بپرسم دقیقا از چی میترسی ؟ _

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

نمیدونم _

نیاز نیست بترسی ھمھ چیز برنامھ ریزی شده ، صبر کن خان زاده بره اتاق پریناز ما ھم میریم _ .

با شنیدن این حرفش اخمام رو تو ھم کشیدم

اتاق پریناز ؟ _

سرش رو تکون داد
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قراره شب رو با پریناز باشھ نمیدونستی ؟ _

عصبی خندیدم

نھ _

دید عصبی شدم با ناراحتی گفت :

ببخشید _

ببین سوگل ھی معذرت خواھی نکن چی گفتی مگھ ؟ _

آخھ _ ...

وسط حرفش پریدم :

جفتشون برام مھم نیستند پس ناراحت نمیشم حاال اخمات رو باز کن _ .

با شنیدن این حرفم آھستھ خندید

ی داشتم نفس عمیقی کشیدم خیلی دوست داشتم امشب خلوت خان زاده و ھمسر عزیزش رو بھ ھم میزدم ولی قرار مھم تر
مش من رو کھ ارزشش رو نداشت بخاطر اونا خرابش کنم ، پرینازی کھ پر شده بود از عقده و خان زاده ھوس بازی کھ ھ

شکنجھ میکرد و باعث آزار اذیت من میشد .

# 197_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با دیدن محمد اشک تو چشمھام حلقھ زد چقدر الغر شده بود صورتش خیلی شکستھ شده بود

با دیدن چشمھای پر از اشک من اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

چرا چشمھات بارونی شده ؟ _

با شنیدن این حرفش اشکام روی صورتم جاری شدند با گریھ بھ سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

محمد کجا بودی ؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود وقتی از دستت دادم ھمھ چیز نابود شد _

ھیس گریھ نکن درستش میکنم ، تموم میشھ بالخره ھممون خوشبخت میشیم _

بعد گذشت چند دقیقھ طوالنی کھ حسابی آروم شدم ازش جدا شدم نگاه دقیقی بھش انداختم و گفتم :

تموم این مدت کجا بودی ؟ چرا وانمود کردی ھمھ باور کنند فوت شدی ؟ _

من مجبور شدم _
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متعجب پرسیدم :

یعنی چی مجبور شدی ؟ _

دستی داخل موھاش کشید :

ردند اون یھ سری دشمن داریم کھ میخواستند از شر من و آراز راحت بشند اما نشد برای ھمین ماشین و دست کاری ک _
یھ مدت برم  روز من سوار اون ماشین نشدم و وقتی ماشین حرکت کرد منفجر شد ، برای ھمین من و آراز نقشھ کشیدیم من

جایی کھ کسی نباشھ مخفی بشم برای ھمین اون کار ھا رو یواشکی انجام میداد .

اون وکالت نامھ و _ ....

وسط حرفم پرید :

ھمش کار من بود _ .

پس اگھ تو زنده بودی ، خان زاده چجوری تونست من و صیغھ بعدش عقد کنھ _ .

نفس عمیقی کشید :

تو رو طالق دادم _

با چشمھای گشاد شده بھش خیره شدم و داد زدم :

باورم نمیشھ _

نفسش رو با شدت بیرون فرستاد و گفت :

باید باورت بشھ ھمھ چیز شدنی ھست _

با منم بازی کردید ؟ _

اخماش رو تو ھم کشید

نھ _

اما _ ...

وسط حرفم پرید و خیلی محکم گفت :

گھ حتی یھ آراز تنھا کسی بود کھ میتونستم تو بھ دستش بسپارم برای ھمین ازش خواھش کردم و اون ھم قبول کرد ا _
درصد

درصد میدونستم اون نمیتونھ ھمچین کاری نمیکردم

اما اون ھمیشھ من و عذاب داد _ .

# 198_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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چشمھاش رو روی ھم فشار داد

دست خودش نیست ھمش از دوست داشتنھ _

نیشخندی بھش زدم :

آره ھمش بخاطر دوست داشتن زیاد کھ ھمچین بال ھایی سر من آورد و حاال مجبور شدم کلفت زنش بشم _ .

نفسش رو با حرص بیرون فرستاد :

چی ؟ _

نمیدونستی ؟ _

نھ _

بھ سمت سوگل کھ ساکت ایستاده بود برگشتم و گفتم :

تو نمیخوای چیزی بھش بگی ؟ _

با شنیدن این حرف من لبخندی زد

چرا _

خوب بھش بگو _ !

بھ محمد خیره شد

ت ھم یھ درستھ خان زاده االن یھ زن دوم گرفتھ و بعدش یھ نامزد ھم داره ، وقتی فھمید آرشاویر پسر خودش ھس _
قشقلقی بپا کرد کھ بیا و ببین اخرش ھم بعد کلی کتک کاری پریزاد و مجبور کرد کلفت پریناز بشھ .

محمد با عصبانیت گفت :

گوه خورده مگھ بی کس و کار ھستی کھ ھر غلطی دوست داشت انجام بده ؟ _

با شنیدن این حرفش عصبی خندیدم :

حتما ھستم کھ ھمچین بال ھایی سر من در آورد غیر از این ھست ؟ _

نفسش رو با حرص بیرون فرستاد

من اصال خبر نداشتم _

سرم رو تکون دادم :

جای تعجب داشت ، بابت آرشاویر نیومد سراغت ؟ _
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با شنیدن این حرف من ساکت بھ چشمھام خیره شد و بعد گذشت چند ثانیھ گفت :

چرا اومد _ !

ابرویی باال انداختم و خیره بھ چشمھاش شدم

خوب چی گفت ؟ _

دعوامون شد بعدش براش توضیح دادم آرومتر شد اما نمیدونستم ھمچین بالیی سر تو آورده _

شناسیدخان زاده آدم سنگدل و بی رحمی ھست اون ھیچوقت نمیتونھ یھ آدم خوب باشھ ھمتون اون رو خیلی خوب می _ .

# 199_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مچین بال نمیگم کار ھایی کھ آراز انجام داده درست ھستند و ھیچکدوم کار ھاش رو تائید نمیکنم چون حق نداشت ھ _
ھایی سر تو بیاره من بھش گفتھ بودم مواظبت باشھ نھ اینکھ اذیتت کنھ .

اون ھیچوقت نمیتونھ مواظب من باشھ چون با اذیت کردن من روحش ارضا میشھ _

معذرت میخوام من نمیدونستم اون ھمچین کار ھایی قراره در حق تو انجام بده _

نیاز بھ معذرت خواھی نیست محمد من از دست تو عصبی نیستم ، من از دست خودم عصبی ھستم فقط _

درستش میکنیم نگران نباش ، بعدش یھ مدت کھ بگذره آراز آرومتر میشھ _

پوزخندی زدم :

نم اون قلب آروم ھم بشھ ھیچ چیزی عوض نمیشھ خان زاده بال ھایی کھ سر من آورده رو ھیچ جوره نمیتونم فراموش ک _
من رو تیکھ تیکھ کرده

کالفھ گفت :

دوستش نداری ؟ _

سوزش اشک رو داخل چشمھام احساس کردم ، دستم مشت شد کوبیدم بھ قلبم و با صدایی گرفتھ گفتم :

دوستش دارم اما اون کاری کرده این دوست داشتن _ ...

تساکت شدم دوست نداشتم ادامھ بدم چند تا نفس عمیق عمیق کشیدم و بغضم رو فرو بردم کھ اینبار محمد گف :

نمیخوای ادامھ بدی ؟ _

مظلومانھ بھش خیره شدم و گفتم :
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میشھ درموردش حرف نزنیم ؟ _

باشھ _

دوست داشتم بحث رو عوض کنم

قصد برگشت نداری ؟ _

با شنیدن این حرف من دستی داخل موھاش کشید

چرا خیلی دوست دارم _

چشمھام برق زد

میای پس ؟ _

اما فعال نمیتونم یھ مدت باید پنھان باشم تا ھمھ دستگیر بشن _

بعدش میای ؟ _

آره _

تلخ خندیدم :

زودتر بیا خیلی بھت نیاز دارم _

خندید

باشھ _

صدای سوگل اومد :

پریزاد داره دیر میشھ باید برگردیم _

بھ محمد خیره شدم دستش رو گرفتم با مھربونی گفتم :

اینو بدونی  تو خیلی بھ من کمک کردی من تا آخر عمرم مدیون تو ھستم ھر کاری ھم بکنم نمیتونم جبران کنم میخوام _
کھ من ھیچوقت لطف تو رو فراموش نمیکنم

# 200_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نیمھ شب شده بود کھ برگشتیم عمارت خواستم برم سمت اتاقم کھ صدای خان زاده من رو از جا پروند :

کجا بودی این موقع شب ؟ _
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میدونستم رنگ از صورتم پریده بھ سمتش برگشتم نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

تو حیاط _ !

بھ سمتم قدم برداشت چشمھاش سرد بود ، کنارم ایستاد مستقیم زل زد تو چشمھام و خیلی خشن گفت :

فکر کردی من احمق ھستم ؟ _

لرزون نفسم رو بیرون فرستادم و سعی کردم بھ خودم مسلط باشم بعدش مثل خودش عصبی گفتم :

ھ باشم میرم بھ تا جایی کھ میدونم برده تو نیستم کھ بخاطر بیرون رفتنم بخوام بھت جواب پس بدم ، ھر جا دوست داشت _
تو ھم ھیچ ربطی نداره .

چشمھاش شده بود کاسھ خون با خشم بھم خیره شد چند تا نفس عمیق کشید

تو زن منی و تموم کار ھایی کھ انجام میدی حتی نفس کشیدنت ھم بھ من مربوط _

مھاش گرد نیشخندی بھش زدم و خواستم یھ فحش درست حسابی بھش بدم کھ بازوم رو گرفت و پرتم کرد داخل اتاق کھ چش
شد

داری چیکار میکنی دیوونھ شدی ؟ _

بدون توجھ بھ حرف من در اتاق رو قفل کرد و بھ سمتم برگشت کھ رنگ از صورتم پرید بھ من من افتادم

در رو چرا قفل کردی _ ...

چیھ میترسی ؟ _

نمیترسم چرا باید از آدمی مثل تو بترسم آخھ _

عکس شد من رو نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم کھ دستش بھ سمت کمربندش رفت ، فکر میکردم میخواد کتکم بزنھ اما بر
پرت کرد روی تشک کھنھ و خودش خیمھ زد روم با صدایی کھ بشدت داشت میلرزید گفتم :

برو کنار میخوای چیکار کنی مثل اینکھ حالت اصال خوب نیست _

# 201_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خش دار گفت :

میخوام بھت نشون بدم شوھرت کیھ مثل اینکھ فراموشت شده بود _ .

اشک تو چشمھام جمع شد با التماس بھش خیره شدم :

تو رو خدا برو کنار من ازت میترسم _
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عصبی خندید :

مگھ زن از شوھرش میترسھ ھان ؟ _

بی اختیار با داد گفتم :

تو شوھر من نیستی قاتل روح منی میخوای بھم تجاوز کنی کثافط ازت متنفرم _

شم غرید ؛چند دقیقھ خشک شده داشت بھم نگاه میکرد بعدش انگار بھ خودش اومد سیلی محکمی تو صورتم کوبید و با خ

نشونت میدم شوھر داشتن چیھ تا دفعھ بعدی ھمچین مزخرفاتی بھ زبونت نیاد _ .

ت وقتی ارضا بعدش بدون توجھ بھ تقال ھای من کار خودش رو انجام داد تقریبا تا خود طلوع صبح دست از سر من برنداش
دون شد از من فاصلھ گرفت داشت نفس نفس میزد اون لذت برده کامال مشخص بود اما من داغون شده بودم شوھرم ب

رضایت من بھم تجاوز کرده بود

بسھ انقدر زر زر نکن مخم و خوردی _

با گریھ نالیدم :

خیلی حیوونی _

نیشخندی زد :

اری حیوون بودن واقعی رو ھنوز ندیدی بعد از کاری کھ انجام دادی حقت ھست کھ کاری باھات بکنم تا عمر د _
فراموش نکنی اما فعال باھات کاری ندارم تا بھ وقتش !

ھر چقدر بیشتر میگذشت بیشتر ! بعدش بلند شد لباساش رو پوشید و رفت ، این آدم سنگدل چطور میتونست عاشق من باشھ 
میفھمیدم چقدر از من متنفر ھست

* * * *

پریزاد _

با شنیدن صدای سوگل بھ سمتش برگشتم بی روح بھش خیره شدم ، کھ نگران گفت :

چیشده چرا این شکلی شدی ؟ _

تلخ گفتم :

چیزی نیست _

اما _ ...

منتظر باشم باید  بدون اینکھ منتظر وایستم حرفش رو ادامھ بده گذاشتم رفتم من داغون شده بودم نمیتونستم بیشتر از این
کاری انجام میدادم و پسرم رو برای ھمیشھ با خودم میبردم جایی کھ ھیچکس نفھمھ !

# 202_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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کلی شده خیلی تحت فشار بودم ھم روحی ھم جسمی یھ گوشھ نشستھ بودم سر درد داشتم تازه یھ مدت شده بود کھ این ش
بودم صدای خان زاده اومد :

ھی چرا اونجا نشستی ؟ _

با شنیدن صداش سرم و بلند کردم بھش خیره شدم و با صدایی کھ بشدت گرفتھ بود گفتم :

ھمینطوری زیاد حالم خوب نبود برای ھمون _ ...

وسط حرفم پرید :

برام مھم نیست حالت خوبھ یا بد اما تو نباید از زیر کار در بری شنیدی ؟ _

شیدم با شنیدن این حرفش حس کردم چیزی تو وجودم شکست باورم نمیشد داشت ھمچین چیزی بھم میگفت نفس عمیقی ک
بھش خیره شدم و گفتم :

چرا انقدر عوض شدی تو ؟ _

پوزخندی زد :

من با آدمای خائن ھمیشھ ھمین رفتار دارم ، پاشو زود باش بھ کارت برس تا تنبیھ نشدی _ .

یرون فرستادم بعدش گذاشت رفت چقدر سنگدل شده بود من واقعا حالم بد بود برای ھمین نشستھ بودم نفسم رو آه مانند ب
صدای سوگل  بعدش چند تا نفس عمیق کشیدم و بلند شدم کھ سرم گیج رفت قبل اینکھ بیفتم دستی بازوم رو گرفت و بعدش

پیچید :

پریزاد حالت خوبھ ؟ _

با شنیدن صداش بھش خیره شدم

خوبم بد نیستم _

نفسش رو آه مانند بیرون فرستادم

پس چرا سرت گیج رفت ؟ _

چیزی نیست شاید بخاطر اینھ از صبح چیزی نخوردم _

ناراحت بھم خیره شد :

مگھ قصد خودکشی داری ؟ _

نھ _

_
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پس چرا بھ خودت توجھ نمیکنی ؟

# 203_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بی اختیار خندیدم خیلی تلخ بعدش بھ چشمھاش زل زدم :

چجوری میتونم بھ خودم توجھ کنم من ھمھ ی فکر و ذکرم پیش پسرم ھست _ .

پسرت جلوی چشمت ھست میدونی خان زاده بھ پسر خودش ھیچ آسیبی نمیزنھ پس اصال نیاز نیست نگران باشی _ .

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم بعدش زل زدم تو چشمھاش با صدایی گرفتھ گفتم :

بھ آدمای اطرافش اعتماد ندارم _

با چشمھای ریز شده بھم خیره شد و گفت :

یعنی چی ؟ _

یعنی زنش پریناز میتونھ با کار ھاش و با تنفری کھ نسبت بھ من داره بھ پسرم آسیب بزنھ یا حتی مادرش شھربانو حاال  _
فھمیدی ؟

اما مامان شھربانو ھمچین کاری انجام نمیده _ .

من بھ ھیچکس اعتماد ندارم _

اما مجبوری اعتماد کنی میفھمی ؟ _

نفسم رو لرزون بیرون فرستادم و با صدایی خش دار پرسیدم :

تو باشی اعتماد میکنی ؟ _

من جای تو نیستم نمیدونم چیکار میکردم اما بھ خان زاده اعتماد میکردم چون اون _ ...

وسط حرفش پریدم :

ادرش باشھ اون یھ خودخواه عوضیھ اگھ بھ فکر پسرش بود اون و از مادرش جدا نمیکرد تا یھ زن عقده ای بھ جای م _
تو ھم ھیچ درکی نمیتونھ داشتھ باشی سوگل چون اونا خانواده ات ھستند پس لطفا درموردش صحبت نکن

اما تو _ ...

بین حرفش پریدم :

لطفا _
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ساکت شد نفسش رو لرزون بیرون فرستاد

باشھ _

رو محکم روی ھم  بعدش بھ سختی بلند شدم و رفتم تا بھ کار ھایی کھ باید برسم چون من یھ خدمتکار بودم اینجا ، چشمھام
فشار دادم و مشغول شدم .

# 204_پارت
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شدم کھ دستش  شب شده بود ھمشون دور ھم نشستھ بودند و مشغول بگو بخند بودند ، با حسرت بھ خان زاده و پریناز خیره
رو دورش حلقھ کرده بود چی میشد اگھ رفتارش با من ھم خوب بود و دوستم داشت کاش میشد ! 

نفس  قطره اشکی کھ روی گونم چکید رو پسش زدم کھ دستی روی شونم قرار گرفت بھ عقب برگشتم با دیدن شھربانو
عمیقی کشیدم کھ گفت :

ناراحت شدی ؟ _

خیلی _ ! 

نمیدونم چرا صادقانھ جوابش رو دادم و باز ھم اون نیش زد :

ن باشی من اما باید عادت کنی چون ھمیشھ ھمینھ تو بخاطر گذشتھ خانواده ات ، خواھرت ھیچوقت نمیتونی عشق پسر م _
ھیچوقت ھمچین اجازه ای نمیدم .

چشمھام گرد شد

منظورت چیھ ؟ _

پوزخندی زد :

پس تو از گذشتھ خبر نداری درستھ ؟ _

یعنی چی ؟ _

یفھمی ؟درمورد مادر واقعیت چیز ھایی ھست کھ مثل یھ راز دفن شده من بخاطر مادرت داداشم رو از دست دادم م _

با شنیدن این حرفش نفسم قطع شد ، قلبم بھ طپش افتاده بود بھ چشمھاش خیره شده بودم

میشھ واضح بگید ؟ _

باشھ پس ھمراه من بیا _ ...!

# 205_پارت
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یره شد و ھمراھش بھ سمت اتاقش رفتیم کھ روی صندلی نشست بھم اشاره کرد بشینم ، بدون ھیچ حرفی نشستم کھ بھم خ
گفت :

ادر داری و ھیچوقت دوست نداشتم دوباره گذشتھ رو مرور کنم اما فھمیدم کھ واقعیت رو فھمیدی اینکھ یھ خواھر بر _
مادرت فقط اونا رو برده اما دلیلش رو میدونی چیھ ؟

نھ _

عصبی خندید :

پس بزار من بھت بگم مادرت زن داداش من بود و بھترین دوست من _ ! 

چی ؟ _

چیزی نگو فقط ساکت باش و گوش کن شنیدی ؟ _

باشھ _

ردند ما اون موقع ھا من یھ دوست داشتم از قشر مرفھ جامعھ بود مادرت زن داداش من بود عاشق بودند ازدواج ک _
دوستای خوبی بودیم ھمھ چیز خوب بود تا موقعی کھ داداشم بھ عنوان خان اومد اینجا ھمراه زنش ، باردار شد یھ پسر بدنیا 
اورد بعدش یھ دختر اما زیاد طول نکشید کھ حاملھ شد اما فھمیدیم بھ داداشم خیانت کرده با پدر تو و تو ثمره اون رابطھ 
نامشروع ھستی ! 

احساس کردم قلبم وایستاد با صدایی کھ بشدت داشت میلرزید گفتم :

چی ؟ _

آره _

دارید دروغ میگید _

نھ _

این نمیتونھ واقعیت داشتھ باشھ خانواده ام چیز دیگھ ای _ ...

بین حرفم پرید :

اونا نمیدونم چھ دلیلی داشتند کھ بھت دروغ گفتند اما من دارم بھت واقعیت رو میگم پس بھتره خوب گوش کنی _ !
# 206_پارت
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عد طالق آناھیتا اما داداشم طالقش داد حتی بچھ ھای خودش رو ھم داد بھ زنش بعدش نمیدونم بینشون چیشد یا نشد اما ب _
میدیم اناھیتا با بابای تو ازدواج کرد و داداشم برای ھمیشھ گذاشت رفت بعد زیاد طول نکشید تو ھنوز بچھ بودی کھ فھ

رت حاال طالق گرفتھ بچھ ھای خودش رو برده و تو رو برای ھمیشھ بیکس و کار ول کرده پیش اون مرد بھ اصطالح پد
فھمیدی چرا ھمیشھ از تو متنفر بودند ؟

اشک تو چشمھام جمع شد

این نمیتونھ واقعیت داشتھ باشھ _ .

لبخندی زد

اما میبینی کھ ھمش واقعیت داره _

ھیچکس  پس بخاطر ھمین بود کھ! اشکام روی صورتم جاری شدند باورم نمیشد ھمچین چیزی یعنی من ثمره خیانت بودم 
من رو دوست نداشت حتی بابام ، با صدایی کھ بشدت گرفتھ بود گفتم :

چرا بعد گذشت این ھمھ سال مخفی کاری امروز واقعیت رو بھم گفتی ؟ _

بلند شد نفس عمیقی کشید بھ چشمھام خیره شد

فاق ھایی افتادهچون تو باید واقعیت رو میفھمیدی حاال بھ ھر دلیلی کھ شده ھیچکس نباید فراموش کنھ تو گذشتھ چھ ات _ .

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم بلند شدم بعدش بھ چشمھاش خیره شدم :

این وسط تنھا کسی کھ قربانی کثافط کاری ھای بقیھ شد من بودم _ .

 بعدش از اتاقش خارج شدم دوست داشتم برم جایی کھ ھیچکس نباشھ بدون توجھ بھ ھیچکس از عمارت خارج شدم
م اومدم وسط جنگل نمیدونستم کجا اما میدونستم کھ میخوام تنھا باشم نمیدونم چقدر راه رفتم اشک ریختم اما وقتی بھ خود

ریھ کردن بودم حاال حتی از مرگ ھم نمیترسیدم حتی اگھ ھمین لحظھ جون میدادم ، روی زمین افتادم شروع کردم بھ گ
داشتم دیوونھ  چرا ھمیشھ من باید تقاص کار ھای اشتباه بقیھ رو باید پس بدم چرا من چرا ھیچکس نبود کھ بھم کمک کنھ

میشدم ! 

نقدر حالم خراب خیلی زیاد گریھ کرده بودم  نمیدونم چند ساعت گذشتھ بود نگاھم بھ آسمون افتاد کھ داشت روشن میشد ، ا
بوده کھ حتی متوجھ نشدم شب از اون عمارت منحوس خارج شدم و حاال داشت صبح میشد .

تم اومد و گفتبھ سختی بلند شدم بھ سمت عمارت راه افتادم خیلی طول نکشید کھ رسیدم نگھبان با دیدنم با عجلھ بھ سم :

خانوم حالتون خوبھ ؟ _

سرد بھش خیره شدم و سرم رو تکون دادم بعد از کنارش رد شدم بھ سمت عمارت راه 
افتادم .:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:
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عدش با خان زاده با دیدن من بھ سمتم اومد و بدون توجھ بھ وضعیت بدی کھ داشتم سیلی محکمی خوابوند تو گوشم ب
چشمھای قرمز شده اش بھم خیره شد و فریاد کشید :

این مدت کدوم گوری بودی ھان ؟ _

ازوم رو با شنیدن این حرفش با چشمھای سرد و بی روح ساکت بھش خیره شدم ، کھ با دیدن سکوت من بیشتر عصبی شد ب
شم غریدداخل دستش گرفت و من رو دنبالش خودش کشید پرتم کرد داخل اتاق و در رو قفل کرد بھ سمتم اومد و با خ :

زود باش حرف بزن تا _ ...

خیلی تلخ گفتم :

من و بکش _ ! 

با شنیدن این حرف من ساکت شد چند ثانیھ بدون ھیچ حرفی بھم خیره شد بعدش خیلی آروم گفت :

چت شده _

لم کردبا شنیدن این حرفش بغضم با صدای بدی ترکید و خیلی مظلومانھ داشتم گریھ میکردم کھ خان زاده محکم بغ

و سعی داشت آرومم کنھ اما مگھ این قلب بد طاقت من خوب میشد

م رو بعد گذشت یکساعت حاال آرومتر شده بودم ، خان زاده من رو روی تخت خوابونده بود و خودش ھم داشت موھا
نوازش میکرد خش دار پرسید :

چی باعث شده شکستھ بشی ؟ _

با شنیدن این حرفش غمگین گفتم :

حقیقت _

چھ حقیقتی باعث شده کھ این شکلی از پا دربیای ؟ _

اینکھ ھیچکس من و نخواست _ !

چی ؟ _

خان زاده با شک این و پرسید ، سرم و بلند کردم بھش خیره شدم و با صدای گرفتھ زمزمھ کردم :

درد داره خیلی _

بھم بگو چیشده _

با گفتنش حالم خوب نمیشھ _

اما سبک میشی _

ردنش برامده نمیدونم چیشد کھ بھ حرف اومدم براش تعریف کردم وقتی حرفام تموم شد ، نگاھم بھ خان زاده افتاد رگ گ
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شده بود صورتش از عصبانیت قرمز شده بود نفسم رو لرزون بیرون فرستادم .

نھا بودم مثل نمیدونم چیشد شاید بخاطر گریھ زیاد بود کھ چشمھام بستھ شد و خوابم برد ، وقتی چشم باز کردم خودم ت
نگیدمھمیشھ باید با واقعیت کنار میومدم من نباید بخاطر گذشتھ نابود میشدم من باید بخاطر آینده پسرم میج .

# 208_پارت
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ینکھ بفھمم سیلی بھ سختی بلند شدم از اتاق خارج شدم و بھ سمت پایین رفتم کھ پریناز با عصبانیت بھ سمتم اومد و قبل ا
محکمی خوابوند تو گوشم و داد زد :

تو بھ چھ حقی میری داخل اتاق شوھر من ھرزه _

و خواستم  فقط با چشمھای سرد داشتم بھش نگاه میکردم حتی ارزش نداشت من جوابش رو بخوام بدم ، نفس عمیقی کشیدم
از کنارش رد بشم کھ بازوم رو گرفت و با عصبانیت داد زد :

باتوام _

اینبار مستقیم بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم :

بنظرت یھ زن تو اتاق شوھرش چیکار میکنھ ھان ؟ _

از کنارش  با شنیدن این حرف من خواست فحش بده اما ساکت شد فقط با چشمھای عصبی داشت بھم نگاه میکرد ، بیتفاوت
صال رد شدم چشمم افتاد بھ خان زاده و الناز ، شھربانو ھم ایستاده بود با اخم داشت تماشا میکرد دیگھ از این زن مقابلم ھم ا

ھیچ تنفری نداشتم چون اصال مقصر نبود مقصر مامان واقعی من بود پدرم بود کھ بھ داداشش خیانت کردند .

تموم طول روز مشغول کار کردن بودم شاید ذھنم سبک بشھ اما بھ جای اینکھ سبک بشھ سنگین تر شده بود

اره بھ خان زاده خستھ شده بودم از کار کردن بالخره تموم شده بود میخواستم برم داخل اتاقم کھ دیدم شھربانو با گریھ د
چیزی میگھ ، خواستم رد بشم کھ اسمم رو صدا زد :

پریزاد _

با شنیدن صداش ایستادم کھ بھ سمتم اومد و بھ چشمھام خیره شد :

داداشم داره برمیگرده _

با شنیدن این حرفش برای چند ثانیھ خشک شده بھش خیره شدم بعدش با صدایی کھ بھ شدت گرفتھ بود گفتم :

خوب ؟ _

دوست ندارم بفھمھ تو کی ھستی فھمیدی ؟ _
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پوزخندی بھش زدم :

حتما _

اون و خواست و  بعد بھ سمت اتاقم رفتم یھ جوری رفتار میکرد انگار من انگل ھستم ، نبودم واقعا ؟ دختری کھ نھ مادرش
نھ پدرش من نتیجھ یھ خیانت بودم

م بشھ مثل اما من پسرم رو دوست دارم و بھ ھیچ عنوان تنھاش نمیزارم ، نمیزارم زندگی اون ھ! ھیچکس من و نخواست 
من اون باید خوشبخت بشھ

رفتم روی تشک دراز کشیدم ، چشمھام رو بستم و سعی کردم بدون فکر کردن بھ چیزی استراحت کنم .

* * * *

رمیگشت ھمھ مشغول اماده کردن غذا بودند بعضیا ھم مشغول تمیز کاری پس گفتھ شھربانو درست بود داداشش داشت ب
اد از من انتقام اون ھم بعد گذشت چند سال نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم حاال یکی دیگھ ھم داشت اضافھ میشد تا بخو

بگیره چقدر ھمھ چیز سخت شده بود .
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ون تر بود و بالخره داداش شھربانو اومد با دیدنش چشمھام گرد شده بود این مرد خوش پوش کھ حتی از بابای من ھم جو
خیلی بھ خودش رسیده بود

اون زن رو  باورم نمیشد مامان من بھش خیانت کرده باشھ ، پوزخندی روی لبھام شکل گرفت چرا باورم نمیشد من کھ نھ
م آرشاویر تو دیده بودم نھ میشناختمش کھ ھمچین حرفی میزدم ، ھمشون رفتند داخل سالن و ما مشغول پذیرایی بودم پسر

بغل اون مرد کھ اسمش فرھاد بود

آرشاویر چشمش کھ بھ من افتاد چشمھاش برق زد و از بغل اون مرد پایین بھ سمتم دوید و گفت :

مامان _

خم شدم ھمونجا بغلش کردم صورتش رو بوسیدم و با عشق گفتم :

جان مامان _

چرا دیگھ پیشم نمیای من خیلی دلم برات تنگ شده _

تلخ خندیدم :

من ھمیشھ میام دیدنت پسرم خوشگلم _

چشمھاش برق زد
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پس دیگھ تنھام نمیزاری ؟ _

من ھیچوقت تنھات نذاشتم _

صدای سرد خان زاده بلند شد :

آرشاویر بیا اینجا ، تو ھم برو بھ کارت برس حق نداری بیای سالن _ .

خواستم چیزی بگم کھ آرشاویر بھش خیره شد

ازت متنفرم برای چی مامانم و اذیت میکنی ؟ _

ھ شده بود بخاطر خان زاده با عصبانیت بلند شد ، دوست نداشتم جلوی آرشاویر دعوا کنیم ذھن پسر من بھ اندازه کافی خست
این اتفاقات بھش خیره شدم و گفتم :

پسرم برو پیش بابات منم بعدش کھ کارام تموم شد میام پیشت باشھ ؟ _

اما _ ...

پسرم _

.باشھ اما حتما باید بیای باشھ ؟ _

باشھ _

بعد گفتن بااجازه بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم ، نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم .

دخترم حالت خوبھ ؟ _

بھ سمت خدیجھ خانوم برگشتم و با ناراحتی گفتم :

تو این عمارت خیلی چیزا رو از دست دادم این عمارت منحوس از خودش و آدماش متنفر ھستم _ .

با تاسف سرش رو تکون داد

انقدر ناراحت نباش بالخره درست میشھ دخترم ، خان زاده بالخره دلش بھ رحم میاد _

نیشخندی زدم :

اون ظالم ھیچوقت دلش بھ رحم نمیاد _

# 209_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ون تر بود و بالخره داداش شھربانو اومد با دیدنش چشمھام گرد شده بود این مرد خوش پوش کھ حتی از بابای من ھم جو
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خیلی بھ خودش رسیده بود

اون زن رو  باورم نمیشد مامان من بھش خیانت کرده باشھ ، پوزخندی روی لبھام شکل گرفت چرا باورم نمیشد من کھ نھ
م آرشاویر تو دیده بودم نھ میشناختمش کھ ھمچین حرفی میزدم ، ھمشون رفتند داخل سالن و ما مشغول پذیرایی بودم پسر

بغل اون مرد کھ اسمش فرھاد بود

آرشاویر چشمش کھ بھ من افتاد چشمھاش برق زد و از بغل اون مرد پایین بھ سمتم دوید و گفت :

مامان _

خم شدم ھمونجا بغلش کردم صورتش رو بوسیدم و با عشق گفتم :

جان مامان _

چرا دیگھ پیشم نمیای من خیلی دلم برات تنگ شده _

تلخ خندیدم :

من ھمیشھ میام دیدنت پسرم خوشگلم _

چشمھاش برق زد

پس دیگھ تنھام نمیزاری ؟ _

من ھیچوقت تنھات نذاشتم _

صدای سرد خان زاده بلند شد :

آرشاویر بیا اینجا ، تو ھم برو بھ کارت برس حق نداری بیای سالن _ .

خواستم چیزی بگم کھ آرشاویر بھش خیره شد

ازت متنفرم برای چی مامانم و اذیت میکنی ؟ _

ھ شده بود بخاطر خان زاده با عصبانیت بلند شد ، دوست نداشتم جلوی آرشاویر دعوا کنیم ذھن پسر من بھ اندازه کافی خست
این اتفاقات بھش خیره شدم و گفتم :

پسرم برو پیش بابات منم بعدش کھ کارام تموم شد میام پیشت باشھ ؟ _

اما _ ...

پسرم _

.باشھ اما حتما باید بیای باشھ ؟ _

باشھ _

بعد گفتن بااجازه بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم ، نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم .

دخترم حالت خوبھ ؟ _
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بھ سمت خدیجھ خانوم برگشتم و با ناراحتی گفتم :

تو این عمارت خیلی چیزا رو از دست دادم این عمارت منحوس از خودش و آدماش متنفر ھستم _ .

با تاسف سرش رو تکون داد

انقدر ناراحت نباش بالخره درست میشھ دخترم ، خان زاده بالخره دلش بھ رحم میاد _

نیشخندی زدم :

اون ظالم ھیچوقت دلش بھ رحم نمیاد _

# 210_پارت

# ھوسباز_خان زاده

رم شنیدمبعد اینکھ تموم کار ھام تموم شد ، خستھ بھ سمت اتاق پسرم راه افتادم کھ صدای خان زاده رو از پشت س :

کجا ؟ _

بھ شدت گرفتھ  بھ سمتش برگشتم کنار داییش ایستاده بود ، خیلی خستھ بودم حتی نمیتونستم باھاش بحث کنم با صدایی کھ
بود گفتم :

خیلی زیاد خستم بھم گیر نده میخوام برم پیش پسرم _

م روی تختش چند ثانیھ بھم خیره شد بعدش با سرش اشاره کرد کھ میتونی بری منم راه افتادم سمت اتاق پسرم داخل شد
نشستھ بود و اخماش حسابی توی ھم بود میدونستم تموم مدت منتظر من نشستھ بود

آرشاویر _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت چشمھاش برق زد

اومدی مامان ؟ _

لبخند محوی بھش زدم :

مگھ میشھ من بھ پسرم قولی بدم و بھش عمل نکنم _

سرش رو تکون داد رفتم کنارش روی تختش نشستم و دستی داخل موھاش کشیدم و گفتم :

چرا نخوابیدی ؟ _

منتظر تو بودم مامان ، میشھ امشب پیش من بخوابی و برام قصھ بگی ؟ _

آره _
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گفت بعدش دراز کشیدم آرشاویر ھم اومد داخل بغلم دراز کشید و با چشمھایی کھ بشدت برق میزد بھم خیره شد و :

مامان من خیلی خوشحال ھستم کھ شما امشب پیش من ھستید _

بوسھ ای روی موھاش زدم :

منم ھمینطور پسرم _

خیره شدم  بعدش شروع کردم بھ قصھ گفتن کھ خیلی زود خوابش برد با مھربونی بھ صورتش کھ خیلی شبیھ خان زاده بود
جنس بودچرا خان زاده میخواست من از پسرم دور باشم این حق من بود کھ پسرم رو داشتھ باشم اون واقعا خیلی بد

یلی آھستھ گفتنفسم رو آه مانند بیرون فرستادم کھ صدای باز شدن در اتاق اومد چشمم بھ خان زاده افتاد اومد سمتم خ :

چرا اینجا خوابیدی ؟ _

پوزخندی کنج لبھام نشست :

خوابیدن کنار پسرم ممنوعھ ؟ _

اخماش رو تو ھم کشید :

برای تو ممنوعھ چون آرشاویر پسر تو نیست _ .

با شنیدن این حرفش لبخندی بھش زدم :

جدی پس آرشاویر پسر کیھ ؟ نکنھ تو خودت حاملھ شدی از تو شکمت آوردنش بیرون ؟ _

اویرپاشو پریزاد انقدر بلبل زبونی نکن برو تو اتاق خودت خیلی خوب میدونی چرا ممنوع بودن تو کنار آرش _

ھیچوقت ھیچکس رو بھ سنگدلی تو ندیدم _

ابرویی باال انداخت و گفت :

جدی ، اما حاال کھ دیدی پس زود باش تا اون روی سگ من باال نیومده _ .

رص بیرون از اونجایی کھ دوست نداشتم آرشاویر ما دوتا رو تو ھمچین وضعیتی ببینھ سریع بلند شدم و نفسم رو با ح
فرستادم .

# 211_پارت

# ھوسباز_خان زاده

از اتاق خارج شدم خودش ھم پشت سر من اومد بیرون با لبخند حرص دراری بھش خیره شدم و گفتم :

فقط میخواستی من از اون اتاق بیام بیرون درستھ ؟ _
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با شنیدن این حرف من خندید

درستھ از کجا فھمیدی ؟ _

ازوم رو فقط با تنفر بھش نگاھی انداختم کھ رنگ نگاھش عوض شد عصبی بھم خیره شد خواستم از کنارش رد بشم کھ ب
گرفت و گفت :

تو حق نداری جایی بری شنیدی ؟ _

با شنیدن این حرفش نیشخندی بھش زدم :

باشھ ھمینجا میشینم تا توھین ھای تو تموم بشھ خوبھ ؟ _

با شنیدن این حرف من نفس عمیقی کشید

من منظورم این نبود _

قصدت ھمینھ خان زاده _

خواست چیزی بگھ کھ صدای پریناز اومد :

چخبره اینجا ؟ _

با شنیدن صداش بھ سمتش برگشتم و گفتم :

دارم با شوھرم عشق بازی میکنم نکنھ باید بھ تو جواب پس بدم ؟ _

ایین رفتم چشمھاش گرد شده بود ، لبخند محوی کھ روی لبھای خان زاده بود رو دیدم ، از کنارشون رد شدم بھ سمت پ
ھمین مونده بود باھاش ھمکالم بشم .

رفتم داخل آشپزخونھ یھ قرص خوردم تا درد سرم آروم بشھ و ھمونجا نشستم کھ صدایی اومد :

چرا تنھا اینجا نشستی ؟ _

بھ سمتش برگشتم فرھاد دایی خان زاده بود

سرم درد میکرد _

لبخندی زد و کنارم نشست و گفت :

اتفاقاتی کھ برات افتاده رو شنیدم ناراحت شدم ، حقت نبوده ھمچین بالھایی سرت بیاد _

بی اختیار نیش زدم :

ھستم کھ  دارم تقاص خیانت مادرم رو بھ شما پس میدم من ثمره انتقام ھستم باید ھمیشھ بدبخت بشم ، من بدبختی _
ھیچکس من و نخواست و بقیھ ھم دنبال انتقام گرفتن ازش ھستند

ناراحت بھم خیره شد

ھیچوقت قصد نداشتم از تو انتقام بگیرم _ .
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شما نھ اما بقیھ آره ھمشون از من متنفر بودند _

دم ھیچوقت اما با گذشتھ ھا گذشتھ من نمیدونم کیانا چرا ھمچین کاری انجام داد فقط طالقش دادم انتقام ھم دنبالش نبو _
دیدن تو یھ چیزی ذھنم رو مشغول کرده

چی ؟ _

تو نھ شبیھ مادر خودت ھستی نھ شبیھ پدرت تو شباھتت بیشتر شبیھ مادر منھ _ ! 

چشمھام گرد شد

منظورتون چیھ ؟ _

لبخندی زد :

میخوام آزمایش _ DNA بگیرم ، تست پدری میخوام بفھمم تو دختر منی یا نھ .

با شنیدن این حرفش عصبی بلند شدم و گفتم :

شما عقلتون رو از دست دادید _ .

# 212_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خونسرد بھم خیره شد و گفت :

اره اما من نھ کامال جدی ھستم شاید شھربانو متوجھ نشده باشھ بخاطر خشم و تنفری کھ نسبت بھ خانواده ات و تو د _
تر من باشی این وسط دارم میبینم کھ تو کامال شبیھ مادرم ھستی ، من اومدم تا بچھ ھام رو پس بگیرم از کیانا و اگھ تو دخ

پدرت تقاص پس میده اون ھم خیلی سنگین .

یشدم بیشتر با بھت داشتم بھ حرفاش گوش میدادم انگار ھمش یھ کابوس چرا بیدار نمیشدم پس چرا ھر روز داشتم غرق م
چرا یکی نبود بھم کمک کنھ !

پریزاد _

با شنیدن صداش مات و مبھوت بھش خیره شدم کھ گفت :

سایی کھ ھیچوقت دوست نداشتم ھمچین اتفاق ھایی برای تو بیفتھ و اگھ تو دختر من باشی کھ مطمئنم ھستی تموم ک _
باعث شدند اذیت بشی تقاص کارشون رو پس میدن ھیچکس حق  نداشتھ تو رو اذیت کنھ .

عصبی بلند شدم و رو بھش با خشم غریدم :

اینم بازی جدید شھربانو و خان زاده میدونم ، بھتره دست بردارید _

اشتم چرا یھ حسی بعدش دیگھ منتظر ادامھ حرفاش نبودم بھ سمت اتاقم راه افتادم ھمین کھ داخل شدم دستم رو روی قلبم گذ
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ن صبرم بھم میگفت حرفاش واقعیت داره چرا حس بدی نسبت بھ خودش نداشتم خدایا خودت من و از این کابوس بیدار ک
داره لبریز میشھ .

* * *

پریزاد داری چیکار میکنی ؟ _

بھ سوگل خیره شدم و گفتم :

سوگل میشھ بری بیرون ؟ _

چشمھاش گرد شد :

چی ؟ _

میخوام تنھا باشم لطفا _ !

سرش رو تکون داد

باشھ _

# 213_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اقعا دخترش واقعا داشتم دیوونھ میشدم ھمھ ی حرفای فرھاد خان دایی خان زاده باعث شده بود من گیج بشم یعنی من و
ھمش بازی  بودم ، سرم رو تکون دادم این غیر ممکن بود ھمچین چیزی اصال امکان نداشت من نباید گول میخوردم اینا

یی کثیف خان زاده است میخواد من و از بین ببره اما داره راه اشتباه رو پیش میره ، باید محمد رو میدیدم اون حتما یھ چیزا
میدونست و میتونست بھ من کمک کنھ !

بھ سمت اتاق سوگل رفتم تقھ ای زدم کھ صداش بلند شد :

بیا داخل _

داخل اتاقش شدم و اسمش رو صدا زدم ؛

سوگل _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت متعجب بھم خیره شد و گفت :

جان _

بھ سمتش رفتم و خیلی آھستھ گفتم :

امشب میخوام محمد رو ببینم خیلی واجب میتونی باھاش ھماھنگ کنی ؟ _
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منم امشب میخواستم برم دیدن محمد با ھم میریم پس مثل اون شب آماده باش _

باشھ ممنون _ .

چھ نقشھ ای تو  بعدش از اتاقش خارج شدم کھ پریناز رو دیدم داشت با لبخند بھم نگاه میکرد ، مشکوک بھش خیره شدم باز
ذھن کثیفش داشت خدا میدونست ، خواستم از کنارش رد بشم کھ صداش رو شنیدم :

بزودی از دستت خالص میشم _ .

ایستادم بھ چشمھاش خیره شدم و با تحقیر گفتم :

تو ھیچوقت نمیتونی آدم خوبی باشی و بھ جایی برسی ذات آدمای بد ھمینھ _ .

با شنیدن این حرفم عصبی شد :

تو یکی نیاز نیست بھ من درس اخالق بدی _ .

نیشخندی زدم :

چیھ خوشت نیومد ؟ _

چشمھاش عصبی شده بود

چرا خیلی زیاد خوشم اومده فقط منتظر عواقب حرفت باش _ .

نفس عمیقی کشیدم و خیره بھ چشمھاش شدم :

حتما ھستم _

بعدش گذاشتم رفتم چون بیشتر نمیخواستم ھمونجا وایستم و بھ مزخرفاتش گوش بدم اونم ھمچین مزخرفاتی

# 214_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اده منتظر خوب بالخره نیمھ شب شده بود و بی شک ھمھ خواب بودند پس خیلی راحت میتونستم برم و محمد رو ببینم آم
سوگل بودم کھ در اتاق باز شد و صداش پیچید :

پریزاد _

جان _

زود باش باید بریم قبل از اینکھ کسی ما رو ببینھ _

ھ اون سری براش تکون دادم و ھمراھش خیلی یواشکی از عمارت خارج شدیم و بھ سمت جنگل رفتیم دقیقا ھمونجایی ک
ش رفتم و محکم شب ھم اومده بودیم زیاد طول نکشید کھ رسیدیم با دیدن محمد کھ منتظر ما ایستاده بود با گریھ بھ سمت
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بغلش کردم کھ نگران گفت :

پریزاد حالت خوبھ _

با گریھ نالیدم :

نھ _

وقتی آرومتر شدم ازش جدا شدم بھ چشمھاش زل زدم کھ دوباره گفت :

چیشده _

فتتموم اتفاق ھایی کھ افتاده بود و چیزایی کھ شنیدم رو براش تعریف کردم وقتی حرفام تموم شد با بھت گ :

باورم نمیشھ شھربانو بعد این ھمھ سال کھ این راز رو نگھ داشتھ بود حاال خودش برمالش کرد _

دارم دیوونھ میشھ محمد _

دستش رو دو طرف صورتم گذاشت :

بخاطر گذشتھ ؟ _

اشکام روی صورتم جاری شدند :

تو میدونستی ؟ _

با تاسف سرش رو تکون داد :

آره _

با گریھ داد زدم :

کنم من صبرم  پس چرا ھیچوقت چیزی بھ من نگفتی ببین چجوری دارم نابود میشم ھر روز یھ اتفاق بد تا کی باید تحمل _
داره تموم میشھ محمد خستھ شدم تو چرا بھم نگفتی از گذشتھ

اون ھم مثل من عصبی داد زد :

چون دوست نداشتم درمورد آدمای بی ارزش زندگیت بھت چیزی بگم و بیشتر ناراحت بشی _

شوکھ داشتم بھ محمد نگاه میکردم ، ھر چی شده باشھ اون نباید بھم دروغ میگفت !

# 215_پارت

# ھوسباز_خان زاده

کھ ھمھ با ھم دست بھ ھمھ میدونستند اما با این وجود از من مخفی کرده بودند این حق من بود کھ واقعیت ھا رو بدونم نھ این
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یکی بشن و از من مخفی کنند ، بلند شدم بھ محمد نیم نگاھی انداختم و خواستم برم کھ صداش بلند شد :

کجا ؟ _

بدون اینکھ بھ سمتش برگردم و جوابش رو بدم خش دار جوابش رو دادم :

جایی کھ ھیچکس بھم دروغ نگھ ، دیگھ نمیخوام ببینمت محمد تا ھمینجا بود تموم شد _ .

اشکام روی صورتم جاری شدند اولین قدم رو برداشتم کھ دست محمد روی بازوم نشست و با عصبانیت گفت :

من مثل  شاید برای تو تموم شده باشھ اما برای من تموم شده نیست ھیچی تو برای من مثل خواھرام ھستی پریزاد _
ھمون کار ھارو  ھیچکدوم با ھدف انتقام بھت نزدیک نشدم فقط بخاطر محافظت بود حتی اگھ االن ھم اگھ الزم باشھ باز ھم

انجام میدم

بھ سمتش برگشتم بھ چشمھاش خیره شدم و با گریھ نالیدم :

دیگھ نمیتونم بھت اعتماد کنم محمد من _ ...

ونستم من و محکم بغل کرد کھ با صدای بلندی شروع کردم بھ گریھ کردن نمیدونم چقدر گذشت کھ ازش جدا شدم مید
چشمھام بخاطر گریھ شده کاسھ خون !

محمد با ناراحتی بھم خیره شد :

بخاطر ھمین حالت بود کھ ھیچوقت دوست نداشتم چیزی بھت بگم _

پوزخندی زدم :

ت میبرهاما فھمیدم و ای کاش تو قبال بھم گفتھ بودی نھ یکی مثل شھربانو کھ با دیدن عذاب من االن داره لذ _

صدای سوگل اومد :

مامان شھربانو بد نیست _

بھ سمتش برگشتم با خشم داد زدم :

آره اون بد نیست آدم بده من ھستم درستھ ھمشون خوب ھستند فقط این وسط من منفور و بد ھستم _

چشمھاش گرد شد

من منظورم این نبود _

216_پارت#منظورت ھر چی بود واضح گفتی _

# ھوسباز_خان زاده

شیدمبعدش با خشم خواستم برم کھ باز ھم محمد بازوم رو گرفت و مانع شد با عصبانیت بھش خیره شدم و فریاد ک :
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از دست  چی میخوای از جون من ھان ؟ میبینی کھ دیگھ ھیچ چیزی واسھ از دست دادن ندارم ھر چیزی کھ داشتم رو _
دادم پس چرا ھنوز داری من رو اذیت میکنی تو چی میخوای محمد ؟

من فقط میخوام آرامش داشتھ باشی _ .

عصبی خندیدم :

رم اذیت میشم آرامش ؟ فکر نمیکنی حرفت زیادی خنده داره ؟ من چجوری باید آرامش داشتھ باشم ھان وقتی این ھمھ دا _
می حاصل وقتی خان زاده پسرم رو از من گرفتھ وقتی کھ دارم لحظھ ھای شوم گذشتھ رو میفھمم محمد خیلی سختھ بفھ

خیانت بودی کھ ھمھ دنبال انتقام ازش ھستند .

محمد اخماش رو تو ھم کشید :

تو مقصر نیستی پس بیخود داری خودت و عذاب میدی _

با شنیدن این حرفش عصبی خندیدم :

بیخود دارم خودم رو عذاب میدم ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره _

محمد میشھ تمومش کنی ؟ من میخوام برگردم عمارت فکر نمیکنم دیگھ حرفی مونده باشھ _ .

بااین حالت میخوای بری عمارت ؟ _

بھش خیره شدم و گفتم :

من حال بدتر از این ھم داشتم محمد ، سرنوشت من با درد مخلوط شده نمیشھ براش کاری کرد _

بعدش گذاشتم رفتم اینبار مانع من نشد ، سوگل ھم پشت سرم داشت میومد وقتی بھم رسید با نگرانی گفت :

ذشتھ کینھ داشتھ پریزاد من نمیخواستم بھت بگم تو بد ھستی اما مامان شھربانو اونقدر ھم بد نیست شاید ھنوز بخاطر گ _
باشھ اما ...

ایستادم کھ سوگل ھم وایستاد بھ چشمھاش زل زدم :

م بگیرن من نیستم شاید کینھ نداشتھ باشھ اما بھتره یھ چیزی رو خیلی واضح برات توضیح بدم ، اونی کھ باید ازش انتقا _
اھی انتقام میگرند یکی دیگھ ھست چون وقتی اونا داشتند کثافط کاری میکردند من اصال وجود نداشتم اما دارند از آدم اشتب

من بازم صبر میکنم ببینم چیکار میکنند بالخره تموم میشھ این عذاب .

اشک تو چشمھای سوگل جمع شده بود ، نیشخندی بھش زدم :

چرا چشمھات اشکی شده ؟ _

سرش رو تکون داد :

نمیدونم _
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واقعا _

شاید بخاطر حرفای تو ، خودمم نمیدونم _ .

ر بشم سری تکون دادم و ھمراھش گذاشتیم رفتیم بھ سمت عمارت ، ھموت عمارت کھ باعث شده بود من از خودم متنف
د بود شاید کاش زودتر این روز ھا تموم بشھ طاقت من ھم داشت تموم میشد چقدر این روز ھایی کھ داشت سپری میشد گن

فقط برای من گند و خراب بود .

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 217_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ریده بود داخل عمارت شدیم با دیدن خان زاده و بقیھ کھ ایستاده بودند ، بھ سمت سوگل برگشتم کھ رنگ از صورتش پ
متم اومد اینطور کھ مشخص بود یکی بھشون گفتھ بود ما از عمارت خارج شدیم ، سرد بھ خان زاده خیره شدم کھ بھ س

روبروم ایستاد و با خونسردی گفت :

خوب میشنوم کجا بودید ؟ _

میدونستم این آرامشی کھ االن داشت آرامش قبل از طوفان بود بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم :

تنھا میخوام باھات صحبت کنم _ .

صدای پریناز بلند شد :

با معشوقھ اش قرار داشتھ وگرنھ نصف شب چرا بدون خبر باید بزاره بره بیرون _

وقتا بھ  بھ سمتش برگشتم چقدر طرز فکرش احمقانھ بود با چھ طرز فکری ھمچین نقشھ ی احمقانھ ای کشیده بود بعضی
عقلش شک میکردم ، با صدایی سرد و خشک گفتم :

بھ جای کشیدن ھمچین نقشھ ھای احمقانھ ای بھتره وقتت رو بزاری برای درست شدنت _

بعدش بھ چشمھای خان زاده خیره شدم و گفتم :

رف زنت اگھ دوست داری واقعیت رو بفھمی پس بھتره ھمراه من بیای یا اگھ دوست داری ھمچنان بھ نقشھ ھای مزخ _
گوش بدی پس گوش بده .

بیا اتاقم _ !

و خودش جلوتر راه افتاد دنبالش حرکت کردم ھمین کھ داخل اتاق شدیم بھ سمتم برگشت و خیلی جدی گفت :

خوب میشنوم _

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و خیره بھ چشمھاش شدم :
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رفتھ بودم دیدن محمد _ .

ادمبا شنیدن این حرف من بدون اینکھ عکس العملی از خودش نشون بده ساکت داشت بھم نگاه میکرد کھ ادامھ د :

ین اگھ تو میدونی کھ زنده ھست و از ھمھ چیز خبر داری امشب رفتم دیدنش چون باھاش درمورد گذشتھ کار داشتم ھم _
فکر میکنی با این کار بھت خیانت شده بھ خودت مربوط چون اون فکر توئھ نھ من

خان زاده خش دار گفت :

چرا گذشتھ برای تو مھم شده ؟ _

چون ھمین گذشتھ باعث نابودی زندگی من شده ، ھمتون دنبال انتقام گذشتھ ھستین غیر از اینھ ؟ _

ساکت شد چیزی نگفت و ھمین ساکت بودنش قلب من رو شکست اشک تو چشمھام جمع شده بود

دیگھ حرفی نمیمونھ _

خواستم برم کھ صداش بلند شد :

دیگھ حق نداری بدون اجازه من پات و از عمارت بزاری بیرون شنیدی ؟ _

با شنیدن این حرفش بھ سمتش برگشتم تلخ لب زدم :

فھمیدم خان زاده _ !

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 218_پارت

# ھوسباز_خان زاده

روزایی کھ  خان زاده خیلی عجیب بود حتی اسمش خودش ھم مثل اسمش عجیب بود ، قصد داشت از من انتقام بگیره انتقام
ه شب خودش خراب کرد کاش ھر چھ زودتر از این جھنم خالص بشم ، داخل حیاط عمارت نشستھ بودم و بھ آسمون سیا

خیره شده بودم امشب خواب بھ چشمھای من حروم شده بود ، حضور کسی رو کنارم احساس کردم کھ نشست بعدش 
صدای فرھاد خان بلند شد :

چرا تنھا نشستی ؟ _

مھمھ ؟ _

تو گلو خندید :

چھ عصبی و غمگین _ ! 

بھ سمتش برگشتم داشت بھ من نگاه میکرد با صدایی گرفتھ گفتم :

زندگی من  نھ عصبی ھستم نھ ناراحت فقط لعنت میکنم کسی کھ من رو بھ دنیا آورد چون اون باعث تموم اتفاقات بد _
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ودھست اگھ نمیتونست از من مراقبت کنھ پس من رو بھ دنیا نمیاورد من و میکشت  این شکلی واسھ ھمھ بھتر ب .

مادرت آدم خوبی بود خیلی زیاد _

نیشخندی زدم :

کامال مشخص _

ت نیستم من من و مادرت عاشقانھ ھم و دوست داشتیم نمیدونم چیشد کھ یھ روز اومد گفت بھت خیانت کردم دیگھ عاشق _
و طالق بده

رسیدمساکت شد نفس عمیقی کشید انگار داشت بھ اون روز ھایی کھ داشتھ فکر میکرده با شنیدن این حرفش غمگین پ :

چیشد شما چیکار کردین ؟ _

شقی کھ من اولش دوست داشتم گردن اون مرتیکھ رو خورد کنم بعدش کیانا رو زنده زنده دفن کنم چون با اون ھمھ ع _
داشتم حاضر  بھ پاھاش ریختم چیشد بھم خیانت کرد اما من نتونستم بھش آسیبی بزنم حتی با وجود خیانتش ھنوزم دوستش

نبودم خار بھ پاھاش بره

نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

چیشد پس بعدش ؟ _

ون مرد خیلی دوستش داشتم میخواستم ببخشمش بھش گفتم فراموش میکنم اما اون حاملھ شد بھم گفت بچھ اش از ھم _
نتونستم طاقت بیارم طالقش دادم بھش گفتم بدون سر و صدا از زندگیم خارج بشھ !

رفت ؟ _

آره رفت _ !

# 219_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بعدش اصال ازش ھیچ خبری نداشتید پیگیرش نبودید ، اینکھ بعد شما با اون مرد خوشبخت ھست یا نھ ؟ _

لبخندی زد :

کیانا دادم  میدونی درستھ من بخشیدم اما این بخشش بدترین چیز برای من بود ، من حتی از بچھ ھام ھم گذشتم و بھ _
بعدش برای ھمیشھ اینجا رو ترک کردم چند سال طول کشید تا بھ خودم بیام بھتره بگیم نزدیک بیست سال و خوردی طول 
کشید .

نمیدونستم این سئوال رو بپرسم یا نھ اما بالخره پرسیدم :
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میدونستی طالق گرفتھ ؟ _

نھ _

تازه فھمیدی برای ھمین برگشتی درستھ ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره _

نیشخندی بھش زدم :

ن طالق آدم خیلی عجیبی ھستی زنی کھ بھت خیانت کرده رو بخشیدی و حاال بعد این ھمھ سال تازه فھمیدی اون ز _
گرفتھ و برگشتی ، نکنھ بعدش ھم میخوای بری بھش پیشنھاد ازدواج بدی ؟

متفکر بھم خیره شد و گفت :

فکر بدی نیست شاید ھمین کار رو انجام دادم _

با شنیدن این حرفش عصبی بھش خندیدم :

واقعا دیوونھ شدی عقلت رو از دست دادی _ ! 

با شنیدن این حرف من یھ تای ابروش رو باال انداخت

چرا ھمچین چیزی میگی ؟ _

چون فقط یھ دیوونھ میتونھ از خیانت طرف مقابلش بگذره _  .

یکرد بلند شدم با لبخند عجیبی کھ روی لبھاش بود داشت بھم نگاه میکرد این لبخند روی لبھاش واقعا داشت من رو عصبی م
کھ اون ھم بلند شد و گفت :

جایی میری ؟ _

میرم اتاقم چون شنیدن حرفات باعث میشھ من بیشتر عصبی بشم و برای ھمین خواب رو ترجیح میدم _

خوشحال ھستم باعث شدم بری با آرامش بخوابی _ .

با شنیدن حرف آرامش بی اختیار خندیدم کھ گفت :

چرا خندیدی ؟ _

چون شما با حرفای خنده دارتون باعث میشید من بخندم _

چھ حرف خنده داری ؟ _

جدی گفتم :

شوب واقعا فکر کردید تو این عمارت منحوس خوابی کھ با آرامش باشھ وجود داره ، من کھ تموم این مدت جز آ _
استرس وحشت ترس ھیچ چیز دیگھ ای ندیدم ، شاید برای شما پر از آرامش باشھ اما برای من نیست .
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بعدش بدون توجھ بھ چشمھای متعجبش بھ سمت اتاقم راه رفتم چون باید استراحت میکردم حداقل بھتر بود تا گوش دادن بھ 
حرفای بیخود اون !# 220_پارت

# ھوسباز_خان زاده

پریزاد _

ام و من اصال بھ پریناز خیره شدم اما جوابش رو ندادم ، چون اینطور کھ مشخص بود باز میخواست دعوا راه بندازه باھ
فتحوصلھ ی ھمچین چیزی رو نداشتم بنابراین ساکت و منتظر بھش خیره شده بودم کھ اخماش رو تو ھم کشید و گ :

الل شدی ؟ نکنھ زبونت رو قورت دادی ؟ _

با دیدن لحن بدش نتونستم ساکت باشم ، نگاھم رو بھش دوختم و خیره بھش شدم با عصبانیت گفتم :

نھ الل ھستم نھ چیزی اما ترجیح میدم ساکت باشم تا باھات ھمکالم بشم _  .

چشمھاش برق بدی زد :

مثل اینکھ خیلی دلتنگ شدی اونم برای وقتایی کھ تو روستا فلکھ شدی آره ؟ _

این حرفش بوی تھدید میداد ، اما من دیگھ از ھیچ چیزی نمیترسیدم پس با خونسردی بھش خیره شدم و گفتم :

ھر کاری دوست داشتی انجام بده _

چشمھاش گرد شد از اینکھ من انقدر سرد و خشک جوابش رو دادم اون ھم بعد از تھدیدش

با عصبانیت داد زد :

نگھبان _

زیاد طول نکشید کھ نگھبان داخل عمارت اومد و گفت :

بلھ خانوم کوچیک _

مایی پوزخندی بھش زدم پریناز اصال لیاقت نداشت بھش بگن خانوم کوچیک دختر پر عقده ای کھ دوست داشت قدرت ن
و تکون دادم بکنھ ، خان زاده چرا این دختر رو انتخاب کرد واقعا اون اصال نمیتونست ھمسر خوبی براش باشھ ، سرم ر

اون لیاقتش ھمین بود ! 

این زنیکھ رو ببرید وسط روستا فلکش کنید ، دویست ضربھ شالق _ ! 

نگھبان با تردید گفت :

خانوم کوچیک ، خان زاده باید دستور _ ...

خفھ شو _
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با شنیدن صدای فریاد پریناز ساکت شد ، پریناز بھ سمتش برگشت و گفت :

فلکھ  من زن خان زاده ھستم پس حرف من حرف خان زاده ھم ھست حاال زود باش این و ببر تا ندادم خودت رو ھم _
کنند  

نگھبان بھ سمتم اومد بازوم رو گرفت کھ صدایی اومد :

دستت رو بردار _

با شنیدن صدای فرھاد خان نگھبان دستش رو عقب کشید ، کھ فرھاد خان عصبی بھ پریناز خیره شد

عمارت  در حدی نیستی کھ بخوای بھ جای خان زاده دستور بدی و حرفات باھاش یکی باشھ ھیچوقت ندیدم یھ زن تو _
انقدر وقیح باشھ کھ ھر غلطی دوست داشت انجام بده .

شما _  .. .

صدای تقریبا عصبی خان زاده اومد :

اینجا چخبره ؟ _

بھ سمتش برگشتم واقعا صورتش عصبی بود اما سعی داشت خودش رو خونسرد جلوه بده !

# 222_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بعدش رفتم تا بھ کار ھایی کھ آماده کرده بودم برسم اما صدای اشنای بابام تو عمارت پیچید :

فرھاد خان کجایی _ ! 

نگاھم بھ فرھاد خان افتاد کھ خونسرد بھ سمت سالن رفت و گفت :

میری چیشده  سالم پسر ارباب ھنوز ھم بعد تموم این سال ھا اصال عوض نشدی و ھر جایی خواستی بری با داد و بیداد _
کھ صدات رو انداختی رو سرت

بابا اخماش بھ شدت تو ھم گره خورده بود با صدایی سرد و خشک گفت :

چرا افتادی دنبال قضیھ ای کھ این ھمھ سال ازش گذشتھ از چی میخوای سر دربیاری ھان ؟ _

فرھاد خان با ھمون خونسردی کھ داشت گفت :

من میخوام گذشتھ رو کامل بفھمم اما تو از چی ترسیدی کھ باعث شده بیای اینجا ؟ _

بابا ھول شده گفت :

من از چیزی نمیترسم اما دوست ندارم تو گذشتھ کنکاش کنی چون گذشتھ تموم شده و اتفاق ھای خوبی ھم نیفتاده بود کھ  _
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بخاطرش بحث کنیم میفھمی ؟

نھ نمیفھمم _

ود با خشم بھش فرھاد خان این و گفت و بھ سمت بابا رفت حاال کامال روبروش ایستاده بود ، اخماش بھ شدت تو ھم رفتھ ب
خیره شد و ادامھ داد :

رو دعا کن اما وقتی دارم گذشتھ رو زیر و رو میکنم متوجھ نمیشم چرا بعضی چیزا اصال با ھم جور درنمیاد فقط ب _
دستی تو این قضیھ نداشتھ باشی وگرنھ خیلی برات گرون تموم میشھ مطمئن باش

مثال میخوای چیکار کنی ؟ _

کاری کھ خیلی وقت پیش باید انجام میدادم ، حاال ھم خیلی محترمانھ از عمارت برو بیرون _

بابا سرش رو تکون داد و گفت :

پشیمون میشی _

بعدش گذاشت رفت بھ سمت فرھاد خان رفتم و گفتم :

حالتون خوبھ ؟ _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت

خوبم _

با شک پرسیدم :

بابام امروز چرا اینجا بود چی میخواست ؟ _

با شنیدن این حرف من لبخندی تحویلم داد و گفت :

خودت کھ شنیدی _

درستھ شنیدم اما اصال متوجھ نشدم منظورتون چیھ میشھ بھم بگید چیشده ؟ _

بھ زودی خودت میفھمی _

نطور کھ بعدش گذاشت رفت ، ھاج و واج ایستاده بودم اصال تو این عمارت ھمیشھ باید منتظر سوپرایز باشم چون ای
مشخص بود اصال خبر ھای خوشی در راه نیست !.# 223_پارت

# ھوسباز_خان زاده

پریزاد بیا اتاقم باھات کار دارم _ .

بعدش خودش راه افتاد رفت خواستم برم کھ الناز من رو مخاطب قرار داد :
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تو زن دوم خان زاده ھستی ؟ _

نھ زن اولش ھستم _ !.

پریناز گفت :

ین و البتھ کلفت عمارت چون اصال برای خان زاده مھم نیست و ھیچ عشقی نسبت بھش نداره ھممون خیلی خوب ا _
.موضوع رو میدونیم مگھ نھ ؟

با عصبانیت بھش خیره شدم چرا قصد نداشت دست از اذیت کردن من برداره با صدایی عصبی گفتم :

حتی ارزش نداری بخوام باھات ھمکالم بشم _

بعدش بھ سمت اتاق خان زاده رفتم تقھ ای زدم و داخل شدم کھ خان زاده گفت :

دیر کردی _

نفسم رو با حرص بیرون فرستادم :

قصد نداشتم دیر بیام اما مثل اینکھ ھمسر شما سر جنگ باھام داشت برای ھمین دیر اومدم _ .

بھ سمتم برگشت و گفت :

جنگ شما دوتا کی تموم میشھ ؟ _

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

یخواد ما دوتا ؟ خواھشا جمع نبند چون من با اون زن وحشی و پر از عقده تو ھیچ جنگی ندارم اون خودش ھمش م _
باھام بجنگھ و یا مثال بھ خیال خودش داره من رو تحقیر میکنھ

خوب تو چی باھاش موافق نیستی ؟ _

خشمگین بھش خیره شدم :

مثال با چی قراره موافق باشم میشھ بفھمم ؟ _

بھ سمتم اومد دستش رو روی گونم گذاشت و گفت :

اینکھ الیق تحقیر ھستی _

چشمھام گرد شده بود با خشم داشتم بھش نگاه میکردم باورم نمیشد ھمچین چیزی بھم گفتھ بود

با عصبانیت گفتم :

تو واقعا یھ آدم عوضی ھستی _

با شنیدن این حرف من زد زیر خنده

تازه متوجھ شدی ؟ _
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نھ _

ببین بھت نگفتم بیای اینجا تا باھات کل کل کنم مسئلھ خیلی مھمیھ باید بھت بگم _

ابرویی باال انداختم و گفتم :

چی ؟ _

مادرت ھمراه خواھر و برادرت قراره بیان عمارت _

چی ؟ _

بدو بدو  دایی من خواستھ پسرش و دخترش رو ببینھ مادرت ھم ھمراھشون میاد بھت گفتم تا بفھمی بخاطر تو نیست و _
بری طرفش و یھ مشت سئوال مزخرف بپرسی شنیدی ؟

# 224_پارت

# ھوسباز_خان زاده

و تحقیر ره شده بودم اشک تو چشمھام جمع شده بود ، چرا داشت من ربا شنیدن این حرفش چند دقیقھ خشک شده بھش خی
ندگی من میکرد من ھیچوقت ھمچین کاری انجام نمیدادم چرا سعی داشت من خورد بشم خدایا این رسمش نیست یا خودت ز

بد داره پیش  و تمومش کن یا بھم یھ فرصت دوباره بده کھ بتونم تحمل کنم چون تحملم داره تموم میشھ این زندگی خیلی
میره ! 

بالخره بھ خودم اومدم بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم :

ادی ھمیشھ ھم من خیلی سختی کشیدم اما ھیچ بھ ھیچکس اجازه ندادم من و تحقیر کنھ اما تو بار ھا اینکارو انجام د _
انجام میدی فقط از خدا میخوام یھ روزی بابت تموم رفتار االنت تقاص پس بدی اونم بھ بدترین شکل ممکن

با شنیدن این حرف من پوزخندی زد :

یخوام جلوی تو بھتره بھ جای نفرین کردن من بھ فکر خودت باشی کھ حال و روزت شده این االنم گمشو برو بیرون نم _
چشمھام باشی

با تاسف سرم رو براش تکون دادم و از اتاق خارج شدم مرد کوه غرور بود

نشست  و من تا ابد منتظر ھمچین روزی میموندم بعدش لبخندی روی لبھام! شک نداشتم یھ روزی غرورش شکستھ میشد 
کھ صدای پریناز اومد :

دیوونھ شدی یا خان زاده خیلی خوب حسابت رو رسیده عقلت رو از دست دادی _

با ھمون لبخندی کھ روی لبھام بود بھ سمتش برگشتم و گفتم :

اونی کھ خان زاده خیلی خوب بھ حسابش رسیده تو ھستی نھ من شنیدی خانوم کوچولو _
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با شنیدن این حرف من عصبی خندید :

بیش از حد داری حرف میزنی _

پس تو ھم نیاز نیست بیای سر راه من کھ باعث بشھ جواب ھایی بشنوی باعث عصبانیتت بشھ شنیدی خوشگلم _ .

خوشگلم رو با تمسخر گفتم کھ باعث شد چشمھاش گرد بشھ

تو تو _ ...

وسط حرفش پریدم :

نیاز نیست بھ خودت فشار بیاری میدونم خیلی دوست داشتنی ھستم _ .

بعدش از کنارش رد شدم حقش بود این زن باید تا میتونست حرص میخورد

د خودش اصال ذره ای دلم واسھ پریناز نمیسوخت چون اون خیلی بدجنس بود و ھمین بدجنس بودنش یھ روزی باعث میش
بھ خودش ضربھ بزنھ

زخندی بھ با این فکرم پو! میتونست با مھربونی قلب سنگی خان زاده رو بھ دست بیاره اما ھمش سر ناسازگاری داشت 
س نمیتونست خودم زدم مگھ من تونستم قلب خان زاده رو بھ دست بیارم کھ پریناز بتونھ خان زاده قلبش سنگ بود ھیچک

واردش بشھ .!# 225_پارت

# ھوسباز_خان زاده

آراز بھت گفت فردا قراره مادرت بیاد ؟ _

از شدت عصبانیت  با شنیدن این حرف فرھاد خان یاد حرفایی کھ خان زاده با تحقیر و تمسخر بھم گفتھ بود افتادم ، دستام
مشت شد و خیلی سرد گفتم :

ستند من من نھ مادر دارم نھ پدر یتیم ھستم پس مھم نیست چھ کسی وارد عمارت میشھ چون مھمون ھای خان زاده ھ _
فقط خدمتکار عمارت ھستم اون ھم تا موقعی کھ بتونم پسرم رو پس بگیرم ھمین .

دبعدش بدون توجھ بھ چشم ھای متعجبش از کنارش رد شدم بھ سمت اشپزخونھ راه افتادم کھ شھربانو صدام  ز :

پریزاد _

 بھ سمتش برگشتم حاال ازش متنفر نبودم چون میدونستم اون ھم مثل بقیھ داره از من انتقام میگیره ، انتقام سال ھا پیش پس
نمیتونستم نسبت بھش احساس تنفر داشتھ باشم .

بلھ خانوم _

بیا اینجا _

بھ سمتش رفتم کھ بھ لباس ھای پخش شده روی میز اشاره کرد و گفت :
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کدوم قشنگتره خان زاده میخواد برای زنش پریناز بخره بھ من گفت انتخاب کنم _

پریناز  خان زاده ھیچوقت برای من چیزی نخریده بود ، ھیچوقت کاری نکرده بود احساس کنم شوھرمھ اما حاال واسھ
دم سرم رو داشت ھمچین کاری میکرد احساس میکردم قلبم خیلی بد داره میسوزه اون ھم بخاطر حرفایی کھ داشتم میشنی

تکون دادم تا بھ این افکار پایان بدم !

بھ لباس ھا نیم نگاھی انداختم و گفتم ؛

من نمیدونم ھمشون قشنگ ھستند _

با شنیدن این حرف من باز شھربانو نیش زد :

حسودیت شده ؟ _

بدون مکث جواب دادم :

نھ _

پوزخندی زد :

داره کامال مشخص حسودیت شده اما بھتر نیست ھمیشھ بھ خودت یاد اوری کنی خان زاده ھیچ احساسی نسبت بھت ن _
ن میتونم بھ ھمینطور دوستت نداره و تو االن رسما شدی کلفت زن جدیدش پس نمیتونھ واست لباس گرون قیمت بخره اما م

جاش سفارش کنم برات یھ لباس خدمتکاری جدید بخره

دم پس از این بعدش خودش زد زیر خنده چشمھام داشت میسوخت اما نمیخواستم جلوش گریھ کنم من تا اینجا دووم اورده بو
:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:بھ بعد ھم میتونستم دووم بیارم این چیز جدیدی نبود

# 226_پارت

# ھوسباز_خان زاده

چخبره اینجا ؟ _

با شنیدن صدای عصبی فرھاد خان شھربانو ساکت شد نگاھش رو بھش دوخت و گفت :

دی دارم پس چیزی نشده داداش داشتم بھش میگفتم تو انتخاب لباس بھم کمک کنھ بعدش دیدم از یھ خدمتکار توقع زیا _
بیخیال شدم ھمین .

فرھاد خان با خشم رو بھش گفت :

داری زیاده روی میکنی شھربانو _

شھربانو ابرویی باال انداخت :

در چھ مورد دارم زیاده روی میکنم ؟ _
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اید انتقام خودت بھتر میدونی شھربانو تو حق نداری پریزاد رو بخاطر گذشتھ بھ چشم وسیلھ انتقامت نگاه کنی من ب _
ت برداری بگیرم این حق منھ کھ اصال دوست ندارم اما اون کسی کھ باید تقاص پس بده ھم پریزاد نیست پس بھتره دس

چون داری کاری میکنی پشیمون بشم از اینکھ برگشتم .

شتبا شنیدن این حرف فرھاد خان بھ وضوح مردمک چشمھای شھربانو لرزید یعنی تا این حد داداشش رو دوست دا ! 

دیگھ تکرار نمیشھ داداش بھ ھیچ عنوان مطمئن باش _

اشت رفت ، فرھاد خان با تاسف سرش رو تکون داد کھ شھربانو رو بھ خدمتکار داد زد لباس ھا رو جمع کنھ و خودش گذ
بھ سمتم برگشت و بااخم گفت :

تو چرا اومدی کنارش وایستادی ؟ _

با شنیدن این حرفش منم اخمام رو تو ھم کشیدم و گفتم :

وقتی خودش صدام زد توقع داشتید چیکار کنم بھش بگم نھ تا یھ بھانھ واسھ اذیت کردن من داشتھ باشھ ؟ _

نھ ھمچین چیزی ازت نمیخواستم اما _ ...

بین حرفش پریدم :

میشھ بحث نکنیم ؟ _

نگاھی بھم انداخت و سرش رو تکون داد

راستی ؟ _

جان _

لبخندی بھش زدم :

ممنون من و از دستش نجات دادید _

خندید

شھربانو آدم بدی نیست فقط ھنوز داره تو گذشتھ زندگی میکنھ از دستش ناراحت نباش _

با شنیدن این حرفش نفس عمیقی کشیدم و خیره بھ چشمھاش شدم :

من از دست ھیچکس ناراحت نیستم فقط تقدیرم رو لعنت میکنم ھمین _ .

آقا _ !

با شنیدن صدای خدمتکار فرھاد خان بھ سمتش برگشت و گفت :

بلھ _

مھمون ھای شما تشریف آوردند _

# 227_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

با شنیدن این حرف خدمتکار فرھاد خان لبخندی زد و بھ استقبالشون رفت ، سریع بھ سمت اتاقم رفتم دوست نداشتم وقتی 
د در ثانی من اون زن میومدند اونجا باشم و ببینمشون من باید با خودم و احساساتم کنار میومدم اونا بخاطر من نیومده بودن

من اصال  رو دوست نداشتم اون کسی بود کھ من رو ترک کرد ، نمیدونم چند ساعت گذشتھ بود اما مشخص بود شب شده و
ما ھیچکدوم برام از اتاقم خارج نشده بودم میدونستم بخاطر اینکھ امروز سر کار ھام نبودم خان زاده من رو تنبیھ میکھ ا

با شنیدن صدای در اتاق خستھ گفتم ؛! مھم نبود حداقل یھ امروز میتونستم تنھا باشم اما مگھ میشد ؟

بلھ _

پریزاد شب شده باید میز شام رو بچینیم زود باش بیا _

تکار ھا میز شام ناچار باشھ ای گفتم بھ سختی بلند شدم دستی بھ سر و صورتم کشیدم و از اتاق خارج شدم ھمراه بقیھ خدم
رو بھ بقیھ  رو چیدیم ، تموم مدت سرم پایین بود و اصال حتی بھشون نگاه ھم نکردم ، وقتی کارمون تموم شد شھربانو

گفت :

میتونید برید _

منم میخواستم ھمراه بقیھ برم کھ گفت :

تو وایستا _

با شنیدن این حرفش ایستادم بھش خیره شدم و گفتم :

با من کاری دارید ؟ _

لبخندی زد

نھ ، تو ھمینجا ھستی چیزی نیاز داشتیم بھت میگم _ .

شغول سرم رو تکون دادم و یھ گوشھ ایستادم ، میدونستم قصدش اذیت کردن من کھ ذاتا موفق ھم شده بود ھمشون م
عصومیت خوردن شام بودند ، نگاھم بھ دخترش افتاد من حتی اسمشون رو ھم نمیدونستم ، خیلی زیبا بود چھره اش م

رد خاصی داشت ، بھ سمت پسرش برگشتم حسابی اخماش تو ھم بود درست مثل خان زاده و داشت با غذاش بازی میک
بود اون نگاھم بھ سمت مادرشون چرخید چھره اش آرامش خاصی داشت درست مثل تموم مامان ھا اما اون کھ مادر من ن

کسی بود کھ من رو دوست نداشت !.

راستی کیانا خانوم _

بھ سمت پریناز برگشت و با محبت گفت :

جان _

شما چرا از اینجا برای ھمیشھ رفتید ؟ _

قبل از اینکھ چیزی بگھ شھربانو با تمسخر گفت :
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قسمت باعث شد بره _ .

ھمھ ساکت شدند ، پریناز ھم دھنش رو بست و اصال چیزی نگفت ، ھمشون مشغول خوردن بودند

شھربانو ھم دیگھ چیزی نگفت وقتی غذاشون تموم شد شھربانو با لحن بدی رو بھم غرید :

زود باش میز رو جمع کن _

خواستم چیزی بگم کھ صدای اون پسر بلند شد :

خدمتکار ھستند اما برده شما نیستند این لحن صحبت اصال شایستھ شما نیست _ .

خره یکی بعدش بلند شد رفت شھربانو ھاج و واج بھ مسیر رفتنش خیره شده بود لبخندی روی لبھام نشست خوب بود بال
پیدا شده بود حال شھربانو رو بگیره .

# 228_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نصف شب شده بود اما من خواب بھ چشمھام نیومد ، بلند شدم رفتم داخل حیاط روی پلھ ھای عمارت نشستم و نگاھم رو بھ 
آسمون سیاه دوختم ، نفس عمیقی کشیدم کھ صدایی اومد :

میتونم اینجا بشینم ؟ _

با شنیدن صدای ھمون پسر سرم رو تکون دادم کھ اومد کنارم نشست و پرسید :

چند سال اینجا کار میکنی ؟ _

زیاد نیست تازه شروع بھ کار کردم _

با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت و گفت :

پس از قدیمی ھا نیستی _

نھ _

این عمارت خیلی منحوس ازش متنفر ھستم اون باعث شد ما اینجا خیلی چیز ھا رو از دست بدیم _ .

بی اختیار پرسیدم :

.چند سال بود اینجا زندگی کردی ؟ _

ھشت سال _

اما من شنیدم خیلی بچھ بودید _
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پوزخندی زد :

اینا ھمھ ی حرفاشون یھ مشت دروغ نباید بھشون اعتماد کنی ، راستی تو چرا تو این عمارت میمونی ؟ _

قبل از اینکھ چیزی بگم صدی خشک و سرد خان زاده از پشت سرم اومد :

چون اون یھ خیانتکار و باید تا  آخر عمرش اینجا مثل یھ کلفت زندگی کنھ _

با خشم بلند شدم و داد زدم :

زدواج خیانتکار تویی نھ من ، ھنوز حتی نمیتونی درست صحبت کنی تو من و طالق دادی بخاطر پول با خواھرم ا _
رگردم بھ کردی ھمونی کھ عین سگ بازیت داد تولھ یکی دیگھ رو انداخت بھت و میخواست پسر من و بکشھ ، بازم اگھ ب

گذشتھ پسرم رو از تو مخفی میکنم تو آدم نیستی کھ بخوای واسھ بچھ من پدری کنی .

بعد تموم شدن حرفم خان زاده واسم دست زد و با تمسخر گفت :

حرفات واقعا تاثیر گذار بود _

اون پسره کھ تا حاال ساکت بود بالخره بھ حرف اومد :

تو کی ھستی ؟ _

بازم قبل از اینکھ من جواب بدم خان زاده خودش گفت :

بزار من بھت بگم پسر عمھ _ !

دبا ترس و وحشت بھش خیره شده بودم دوست نداشتم بھش واقعیت رو بگھ اما اون بدون توجھ بھ من ادامھ دا :

پریزاد زن من و خواھر توئھ شاھین _

شاھین بھ سمتم برگشت شکھ بود این کامال از صورتش مشخص شده بود

# 229_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شاھین چند دقیقھ با بھت بھ من خیره شد ولی بعدش اخماش بشدت تو ھم رفت دیگھ دوست نداشتم اونجا وایستم و بھ شنیدن 
حرفای بدی کھ شاھین میخواست بزنھ گوش بدم چون میترسیدم گریھ کنم جلوش من ظرفیتم واقعا پر شده بود .

د بھم خیره شد و داخل اتاقم شدم خواستم در رو ببندم کھ پایی قرار گرفت در باز شد خان زاده اومد داخل اتاق با پوزخن
گفت :

چیشد نتونستی حرفای داداشت رو گوش بدی _

با عصبانیت دندون قروچھ ای کردم
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خیلی پستی _

یقھ ام رو تو دستش گرفت و گفت ؛

بھت کھ گفتھ بودم تو ھنوز پست بودن من رو ندیدی برای ھمین مواظب اون زبون کوچولوت باش کھ زیادی داره ھرز  _
میره

با شنیدن این حرفش بھ چشمھاش زل زدم و با تموم نفرتی کھ نسبت بھش داشتم گفتم :

ر کنیمیدونم چقدر پست ھستی و تا چھ اندازه میتونی رذل باشی این افتخار کردن نداره پس نمیخواد ھی تکرا _ .

پرتم کرد روی زمین و دستش رو بھ نشونھ ی تھدید جلوم گرفت و گفت :

کاری میکنم ھر روز ھر روز ارزوی مردن بکنی _ .

فتم یھ خراش بعدش از اتاق خارج شد ، نگاھم بھ تیغ افتاد چرا خودم کار خودم رو تموم نمیکردم بلند شدم بھ سمتش ر
ریزاد دیگھ بشھ عمیق روی دستم زدم کھ یاد پسرم افتادم دست نگھ داشتم اشک تو چشمھام جمع شد  من نمیزاشتم پسرم یھ پ

دادم و ازش من نجاتش میدادم میدونستم اینجا باشھ خوشبخت نمیشھ من حتی حق مردن ھم نداشتم باید پسرم رو نجات می
مراقبت میکردم

د بود اما نھ نگاھم بھ دستم افتاد چون خراشش عمیق بود داشت خون میومد با یھ دستمال خونش رو بند آوردم سوزشش زیا
زم رفتھ بود در حدی کھ قلبم داشت درد میکرد چشمھام رو روی ھم فشار دادم و رفتم دراز کشیدم با ھمین خون کم کھ ا

احساس ضعف و بیحالی میکردم .

* * *

پریزاد حالت خوبھ ؟ _

ن مطمئن نشده بود با اینکھ خوب نبودم و داشتم از حال میرفتم اما در جوابش سرم رو فقط تکون دادم ، با اینکھ از حال م
اما ناچار سرش رو تکون داد و بھ سمت میز صبحانھ رفت کھ شھربانو رو بھم گفت :

چرا اونجا وایستادی با اون قیافت اشتھای ھممون رو کور میکنی زود باش برو تو حیاط رو تمیز کن _ .

بھ سختی لب باز کردم :

باشھ _

و بھ سمت حیاط رفتم تا برف ھایی کھ پخش زمین بود رو جمع کنم !.

# 230_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ترل کرده بودم من حالم بد بود برای ھمین نمیتونستم زیاد کار کنم ، چشمھام داشت زیادی سیاھی میرفت اما خودم رو کن
چون دوست نداشتم من رو یھ آدم ضعیف ببینند و بیشتر از این ھمشون باعث اذیت کردن من بشند
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چرا نیومدی پیش مامان ؟ _

با شنیدن صدای شاھین دست از کار کشیدن برداشتم بھ سمتش برگشتم بیحال گفتم :

چرا باید بیام پیش مادر تو ؟ _

با شنیدن این حرف من اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

اون مادر تو ھم ھست _

با شنیدن این حرفش پوزخندی حوالھ اش کردم

نیست _

چند قدم اومد سمتم حاال قشنگ تو چند قدمی من ایستاده بود

مامانم ھمیشھ از تو برای ما میگفت ما دوستت دارم چرا پیش ما نیومدی وقتی از وجود ما با خبر شدی ؟ _

چون شما خانواده من نیستید ، در اصل ھیچکس خانواده من نیست جز پسرم شما برای من غریبھ ھستید _

با شنیدن این حرف من عصبی بھ سمتم اومد بازوم رو داخل دستش گرفت و محکم تکونم داد :

اون بھ اصطالح خانواده درمورد چی بھت گفتند کھ تا این حد نسبت بھ ما کینھ داری ھان ؟ _

ن کاری بھ من ھیچ کینھ ای نسبت بھ شماھا ندارم من حتی نسبت بھ شما ھیچ حسی ندارم خنثی ھستم ، ھمونطور کھ م _
شما ندارم توقع دارم شما ھم کاری بھ من نداشتھ باشید  .

فکر کردی بھ حرفت گوش میدیم ؟ _

نفسم رو با حرص بیرون فرستادم :

مجبور ھستی گوش بدی _

ست من و میرم االن بھ مامان میگم تو دخترش ھستی اون باید بفھمھ دختری کھ سال ھا منتظرش بود جلوی چشمھاش ھ _
پرستو این ھمھ سال منتظرت بودیم و حاال تو خیلی راحت قصد رفتن داری فکر کردی من اجازه ھمچین چیزی رو بھت 
میدم ؟

کھ میخواستند یھ  ھیچکدوم از حرفاش باورم نمیشد البد اینم یھ نقشھ ی جدید بود ، مادرش من رو ترک کرده بود کافی نبود
بالی دیگھ سر من بیارند .

من خیلی خستھ ھستم لطفا دست از سر من بردار _

چرا دوست نداری چیزی بشنوی ؟ _

با خشم بھش خیره شدم و گفتم :

نھ _

باشھ پس مامان باھات صحبت میکنھ _ !.

308



دستش رو برداشت خواست بره کھ دستش رو محکم گرفتم و گفتم :

وایستا _

ایستاد و منتظر بھ من خیره شد چند تا نفس عمیق کشیدم :

رسید ؟اون من و ترک کرد ، چرا میخوای بری بھش بگی من اینجا ھستم شما چھ نقشھ ای دارید بھ چی میخواید ب _

# 231_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شاھین با اخم گفت :

ربھ مامان تو رو ترک نکرد بھ زور تو رو ازش گرفتنش بعدش پرتش کردند بیرون ، اون خانواده قصدشون فقط ض _
باره پات و بزاری تو زدن بھ خانواده بابا بود ھمین میفھمی ؟ نزاشتند تو رو با خودمون ببریم بعدش بھ مامان گفتند اگھ دو

این روستا دخترت رو میکشیم .

باورم نمیکنم شاھین _ !.

اور نمیکردم بعدش خودم جلو راه افتادم سمت خونھ شاھین ھم دیگھ صداش نیومد انگار قانع شده بود ، واقعا من یکی ب
ھمچین اتفاق ھایی افتاده باشھ داخل عمارت شدم با دیدن پسرم کھ داخل سالن بود اسمش رو صدا زدم :

آرشاویر _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت چشمھاش برق زد خواستم بھ سمتش برم کھ صدای شھربانو بلند شد :

وایستا ببینم _

با شنیدن این حرفش ایستادم سئوالی بھش خیره شدم کھ گفت :

تو حق نداری بھ آرشاویر نزدیک بشی _ !.

شما ھم حق ندارید بھ خان زاده نزدیک بشید _ .

بعدش دست بھ سینھ بھش خیره شدم ، کھ با لحن بدی بھم توپید :

یشمتو کی باشی بھ من بگی چیکار باید بکنم یا نکنم ھان ، من ھر وقت دوست داشتھ باشم بھ پسرم نزدیک م _ .

پوزخندی بھش زدم :

منم ھر وقت دوست داشتھ باشم بھ پسرم نزدیک میشم ، شما کی باشید جلوی من و بگیرید _ .

لش کردم بعدش بدون توجھ بھ قیافھ ی مات شده اش جلوی چشم ھمھ حتی خود خان زاده بھ سمت پسرم آرشاویر رفتم بغ
بوسیدمش کھ با شادی گفت :
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مامان _

جون مامان _

بریم بازی کنیم _

قبل اینکھ من جوابش رو بدم صدای شاھین بلند شد :

بریم سھ تایی بازی کنی ؟ _

آرشاویر نگاھش رو بھش دوخت و با اخم پرسید :

دوست ندارم یھ مرد غریبھ بیاد جایی کھ مامانم ھست _ .

م نگاھم بھ شاھین با شنیدن این حرفش شروع کرد بھ خندیدن ، لب گزیدم پسرم مثل پدرش با غیرت بود سرم و بلند کرد
ن زاده خان زاده افتاد چشم ھاش داشت میخندید از حرف پسرش خوشش اومده بود ، چون بعضی رفتارش دقیقا شبیھ خا

بود .

و ھیچ چیزی نمیتونست این و تغیر بده

:# 232_پارت

# ھوسباز_خان زاده

و تو اتاقش وقتی دیدم خان زاده ھیچ اعتراضی نمیکنھ ھمراه پسرم رفتیم اتاقش تا خود شب باھاش بازی کردم ، شامش ر
بھش دادم وقتی خوابید پیشونیش رو بوسیدم و از کنارش بلند شدم مثل فرشتھ ھا خوابیده بود پسرم .

ز تو گوشم پیچید از اتاقش خارج شدم با شنیدن سر و صدایی مانند آه و نالھ متعجب شدم بھ سمت اتاق رفتم کھ صدای پرینا
دم ھمونجا و صدای خان زاده دستم رو روی دھنم گذاشتم و سریع بھ سمت اتاقم رفتم ھمین کھ داخل شدم در رو قفل کر

 نشستم و شروع کردم بھ گریھ کردن خیلی سخت بود ، شوھرم پیش یکی دیگھ بود و من چجوری میتونستم ھمچین
موضوعی رو درک کنم !.

چجوری میتونستم تو این عمارت طاقت بیارم وقتی باید ھمیشھ شاھد رابطھ ی شوھرم با یھ زن دیگھ باشم ، خان زاده خیلی 
سنگدل ھستی ھیچوقت بخاطر این روزا نمیبخشمت ھیچوقت !

* * * *

دخترم _

با شنیدن این حرف از دھن کیانا خانوم عصبی بھش خیره شدم و گفتم :
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بھ من نگو دخترم _ .

با شنیدن این حرف من متعجب شد اما سرش رو تکون داد و گفت :

باشھ بھت نمیگم اما چیزی شده ؟ _

نھ _

صدای فرھاد خان اومد :

کیانا _

اون زن بھ سمتش برگشت و گفت :

بلھ ؟ _

میشھ بیای باھات چند دقیقھ کار داشتم ؟ _

با شک پرسید :

چیکار داری باھام ؟ _

بیا بھت میگم _

دنبالش رفت منم تنھا شدم خیلی خوب شده بود کھ اون زن رو با خودش برده بود چون تحمل نداشتم اون پیش من باشھ و با 
شنیدن حرفاش بیشتر عصبی میشدم برای ھمین تحمل نداشتم کنارم باشھ حتی برای چند دقیقھ کوتاه .

پریزاد _

با شنیدن صدای شاھین کالفھ بھ سمتش برگشتم و گفتم :

بلھ ؟ _

لبخند دندون نمایی زد :

آرشاویر کجاست ؟ _

اخمام تو ھم فرو رفت

بھ تو چھ _ !

پریزاد من دایی ارشاویر ھستم چرا اینجوری میگی ؟ _

# 233_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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ن نشو ، ببین شاھین لطفا دست از سر من بردار ھمینجوریش بدبختی ھای من بی شماره تو دیگھ یکی از درد ھای م _
ن ھمھ کسایی ازم فاصلھ بگیر باشھ قبول دلت واسم میسوزه میخوای یھ جوری از دلم دربیاری باور کن برام مھم نیست م

کھ بھم بد کردن رو فراموش کردم االن فقط پسرم برام مھمھ پس فکر من و بیشتر از این درگیر نکن .

شاھین با بھت گفت :

اما من دوستت دارم _ .

این دوست داشتن اشتباه شاھین بھ خودت بیا من _ ...

شاھین _

ورد ، شاھین با شنیدن صدای مادرش کھ دقیقا از پشت سرش بود برگشت سمتش کھ مصادف شد با سیلی کھ تو صورتش خ
دستش رو روی گونش گذاشت و شکھ گفت :

مامان _

کیانا خانوم با خشم بھش توپید :

یاد  خجالت نمیکشی ؟ اومدی پیش یھ زن شوھردار بھش میگی دوستش داری من تو رو اینجوری بزرگ کردم من بھت _
دادم چشمت دنبال ناموس ...

بسھ مامان _

با شنیدن صدای فریاد شاھین ساکت شد شکھ بھش خیره شد کھ خود شاھین ادامھ داد :

ودیدشما ھیچکدوم رو بھ من یاد ندادید اما مامان پریزاد خواھر منھ دختر شماست ھمونی کھ ھمیشھ دنبالش ب _

وون شدند کیانا خانوم شکھ بھ سمتم برگشت انگار قادر نبود چیزی بگھ بالخره بھ خودش اومد ، اشکاش روی صورتش ر
بھ سمتم اومد دستش رو روی گونم گذاشت و گفت :

تو دختر منی تو _  ...

سریع بھ خودم اومدم ، خودم رو عقب کشیدم و با صدایی کھ از شدت خشم میلرزید گفتم :

من دختر تو نیستم دست از سرم بردارید _

بعدش بھ سمت اتاقم رفتم ھمین کھ داخل شدم در رو قفل کردم ، دستم رو روی قلبم گذاشتم کھ بی وقفھ داشت خودش رو 
میکوبید

ھیس آروم باش لعنتی _ !..

در با یاد آوری دستای گرمش کھ روی صورتم نشست اشک تو چشمھام جمع شد چھ روز ھایی من محتاج نوازش یھ ما
ردش بودم اما ھیچکس نبود پس حاال ھم بودنش ھیچ فایده ای واسھ من نداشت مخصوصا حاال کھ ھمھ چیز رو درمو

نشدم ھمونجا روی  میدونستم  ، نمیدونم چقدر تو اتاق موندم و گریھ کردم تا سبک شدم ، شب شده بود اما من از اتاق خارج
یس رفتم چون زمین دراز کشیدم و خوابیدم صبح کھ شد چشمھام رو باز کردم و بیدار شدم از اتاق خارج شدم بھ سمت سرو

ی بال سرم میاورد من اتاقی کھ بھم داده بودند شبیھ انبار بود و این ھم یکی از بدی ھای خان زاده بود ، با اینکھ اون خیل
دوست نداشتم ھیچ بالیی سرش بیاد این عشق واقعا آدم و نابود میکرد
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پریزاد _

با شنیدن صدای فرھاد خان بھ سمتش برگشتم و سرد جوابش رو دادم :

بلھ _

# 234_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مادرت میخواد باھات صحبت کنھ اون _ ...

بین حرفش پریدم :

نشھ چون بد  ما ھیچ حرفی واسھ گفتن نداریم منم فرض میکنم اون اصال وجود نداره بگو بھ ھیچ وجھ اطراف من پیداش _
بالیی بھ سرش میارم .

پریزاد _

بھ چشمھای ھمیشھ مھربونش خیره شدم و گفتم :

بھ من  اگھ دوستش داری کاری کن از من فاصلھ بگیره درست مثل این سال ھایی کھ گذشت و اون ھیچ احساسی نسبت _
نداشت ھمونطور باشھ .

دستی داخل موھاش کشید

ست بقیھ داری اشتباه میکنی مادرت دوستت داره تموم چیز ھایی کھ شھربانو واست تعریف کرده فقط نصفش واقعیت ھ _
اش نھ .

تو چرا زنی کھ بھت خیانت کرده رو انقدر دوست داری و پیگیرش ھستی ؟ _

با شنیدن این حرف من فکش قفل شد و با خشم گفت :

چون دوستش دارم _ .

دم کھ اصال اما این دلیل نمیشھ ، خان زاده میگھ من بھش خیانت کردم کھ وجود پسرش رو این ھمھ سال ازش مخفی کر _
م میاد گرفتن اینطور نیست مقصر خودش ھست ، باوجود تمام اینا داره از من انتقام میگیره بدترین بالیی کھ سر یھ آد
تم داره چون پسرش ھست کھ خان زاده اون و از من گرفتھ میخواد بھ پریناز بگھ مامان اما اون نمیگھ چون پسر من دوس
گرفتن جون  من ترکش کردم و نمیکنم حاال ھر دلیلی میخواد داشتھ باشھ یا ھر بالیی کھ دوست داره سر من بیاره حتی

خودم اما من از پسرم دست نمیکشم .

با تاسف سرش رو تکون داد :

من نمیدونم آراز باھات چیکار کرده اما اگھ حرفای مادرت رو بشنوی شاید بھش حق بدی _ .
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اشک تو چشمھام جمع شد و لحنم بغض دار شد :

باشھ حق با اونھ دست از سرم بردارید نمیخوام درمورد گذشتھ و شما چیزی بفھمم _ .

چخبره ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده بھ سمتش برگشتم و گفتم :

بھ تو مربوط نیست _

م چیشده بعدش ھم بعدش راھم و کشیدم رفتم تا بھ کار ھایی کھ دستور داده برسم ھمین مونده بود برای خان زاده تعریف کن
اون  بھم میگفت خودت عمدا کاری کردی بفھمن دخترشون ھستی اما من اینکارو نکردم و نمیکردم چون دل خوشی از

خانواده نداشتم .

# 235_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خواستم برم کھ شھربانو گفت :

وایستا _

ایستادم بھ سمتش برگشتم و سئوالی بھش خیره شدم کھ اخماش رو تو ھم کشید

کجا مگھ بھت اجازه دادم بری ؟ _

خودتون گفتید من باشم اشتھاتون کور میشھ واسھ ی ھمین میخواستم برم خیالتون راحت باشھ _ .

پوزخندی زد :

بھت نگاه نمیکنیم موقع غذا خوردن حاال وایستا چیزی الزم داشتیم صدات میکنیم _ .

بخشمش وقتی فرھاد فقط سرم رو تکون دادم و یھ گوشھ ایستادم بینھایت از این زن متنفر بودم ، میدونستم ھیچوقت نمیتونم ب
خان کاری با من نداشت اون بخاطر گذشتھ ای کھ ازش بیخبر بودم داشت از من انتقام میگرفت .

پریزاد _

با شنیدن صدای فرھاد خان بھ سمتش برگشتم و گفتم :

بلھ ؟ _

فردا میخوام برم شھر تو ھم ھمراه من میای _ !

ش خیره با شنیدن این حرفش متعجب بھش خیره شدم من چرا باید ھمراھش برم شھر مگھ چخبر بود تو شھر ھمینطور بھ
بودم کھ خان زاده پرسید :
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اون نمیتونھ از عمارت خارج بشھ _ .

اید با انتقام با شنیدن حرف خان زاده نیشخندی زدم حق با خان زاده بود من نمیتونستم برم چون زندانیش بودم و اون ب
خودش رو ارضا میکرد

چرا ؟ _

چون من میگم _ !.

فرھاد خان اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

پدری بگیریم پس الزم ھست DNA  پریزاد ھمراه من میاد چون قراره تست _ .

ا اون چشمھام گرد شد این مرد بی شک دیوونھ بود داشت دنبال چی میگشت مشخص بود ھمھ شکھ ھستند حتی خود کیان
زن کھ با بھت گفت :

چی ؟ _

فرھاد خان با اخم گفت :

ھ و من خیلی من نمیدونم بین تو و اون مرتیکھ ی عوضی چی بوده کھ گفتی ازش حاملھ ھستی اما پریزاد شبیھ مادر من _
اگھ مشخص  خوب یادم ھست ، شھربانو شاید این انتقام چشمھاش رو کور کرده و متوجھ نیست ، من میخوام آزمایش بده و

شد دختر منھ تو و اون مرتیکھ ی عوضی باید جواب پس بدید .

ع نگاھم رو اون زن بھ سمتم برگشت اشک تو چشمھاش جمع شده بود ، برای یھ لحظھ با دیدن نگاھش قلبم لرزید اما سری
ازش گرفتم و بھ زمین دوختم کھ صدای عصبی شھربانو بلند شد :

داداش تو چی داری میگی دیوونھ شدی ؟ _

د مشکلی داشتھ نھ اصال دیوونھ نشدم دارم واقعیت رو میگم و ھمین فردا ھم ھمراه پریزاد میریم شھر ، آراز ھم نبای _
باشھ درستھ ؟

نھ مشکلی نیست میتونید برید _ .

بھ سمت خان زاده برگشتم کھ چشمھاش عجیب برق میزد

# 236_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شھربانو با عصبانیت بلند شد و فریاد کشید :

ا اصرار ھیچ معلوم ھست چی داری میگی ؟ نکنھ دیوونھ شدی یا عقلت رو از دست دادی اون دختر تو نیست بفھم چر _
میکنی بخاطر چیزی کھ مال تو نیست تو ...
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خفھ شو دھنت رو ببند _

شھربانو بھ جای اینکھ ساکت بشھ با عصبانیت بیشتری ادامھ داد :

چھ اتفاق  چرا ھمش من باید ساکت باشم و ھیچ چیزی نگم ھان ؟ وقتی دارم میبینم چھ غلطایی میکنند و باعث میشن _
ھای بدی بیفتھ چرا ھمش اصرار میکنی داداش نمیخوای دست برداری ؟

فرھاد خان عصبی گفت :

میترسی نھ ؟ _

شھربانو گیج بھش خیره شد :

چرا باید بترسم ھان ؟ _

با شنیدن این حرفش چند تا نفس عمیق کشید و گفت :

ده کرد میترسی چون اون شب تو باعث شدی من بھ پاکی زن خودم شک بکنم و اون مرد دشمن ھم از این فرصت استفا _
جواب پس بدی تا بھش تھمت بزنھ و من رو نابود کنھ برای ھمین میترسی اگھ پریزاد دختر من باشھ این وسط تو ھم باید .

بابای فرھاد خان کھ تا حاال ساکت بود ، با صدایی عصبی گفت :

چخبره اینجا ھان ؟ _

فرھاد خان نفس عمیقی کشید :

چیزی نشده بابا نیاز نیست نگران باشید ، فقط بعضی از حقایق گذشتھ قراره فاش بشھ برای ھمین خواھر من تا این حد  _
ترسیده  .

شھربانو پرید وسط حرفش

پرس اگھ چرت و پرت نگو من چرا باید بترسم ؟ من اون شب وقتی رسیدیم کیانا تو بغل اون بیشرف بود از خودش ب _
حرف من و باور نداری !

فرھاد خان دستش رو باال برد

نمیخوام گذشتھ رو زیر و رو کنم تا مشخص شدن نتیجھ بعدش ھمھ چیز معلوم میشھ _ .

شاھین بھ پدرش خیره شد :

اگھ درست باشھ چی قراره عوض بشھ ؟ _

فرھاد خان دستی الی موھاش کشید

خیلی چیزا _

شاھین پوزخندی زد

شتھ یھ اتفاق شما ما رو مثل یھ تیکھ آشغال از زندگیتون پرت کردید بیرون حالت میخواید درستش کنید ؟ بگیم تو گذ _
ھ مدت بدون ھایی افتاده باعث جدایی شما و مامان شده چرا ما رو از محبت خودتون محروم کردید و باعث شدید این ھم
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شما زندگی کنیم ؟

قبل اینکھ فرھاد خان چیزی بگھ پدرش لب باز کرد و گفت :

ما رو دادم چون فرھاد مریض شده بود بخاطر خیانت زنش برای ھمین دیوونھ شده بود تو تیمارستان بستری شد ، من ش _
بھ مادرتون و فرھاد رو فرستادم خارج !.

# 237_پارت

# ھوسباز_خان زاده

د ، شھربانو با ھممون شکھ بھ فرھاد خان خیره شده بودیم اما قبل از اینکھ اجازه بده کسی حرفی بزنھ از عمارت خارج ش
شک بھ طرف پدرش برگشت و گفت :

فرھاد این ھمھ مدت بستری بوده برای درمان اما شما بھ من چیزی نگفتید ؟ _

خونسرد گفت :

شید تا حالش چون نیاز نبود شما از چیزی خبردار بشید ، حال فرھاد خیلی بد بود فرستادمش واسھ درمان خیلی طول ک _
خوب بشھ خیانت زنی کھ عاشقش بود واسش زیادی سنگین شد یکبار بخشید اما با حاملھ شدنش ...

اون زن با گریھ بلند شد از عمارت خارج شد پرستو خواست بره کھ شاھین دستش رو گرفت

وایستا مامان بھتره تنھا باشھ نیاز داره _

نمیکرد ، رفتم  سرش رو تکون داد و دوباره نشست منم بھ سمت بیرون رفتم بی اختیار نمیدونم چرا قلبم مغزم باھام یاری
رنوشتشون بیرون با دیدن اون زن کھ تو بغل فرھاد خان بود و جفتشون داشتند گریھ میکردند اشک تو چشمھام نشست س

زیادی تلخ بود

احساس میکردم بھ فرھاد خان خیانت نشده اما کاش این یھ حس باشھ چون اگھ من واقعا دخترشون باشم ھیچوقت نمیتونم 
ببخشمشون نفسم رو با حرص بیرون فرستادم

خیلی دوست داری دختر دایی فرھاد بشی ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده بھ سمتش برگشتم با تمسخر پوزخندی بھش زدم و گفتم :

خیلی دوست دارم دخترش باشم اونوقت میتونم خیلی راحت پسرم رو از دستت بگیرم خوک کثیف _

تو گلو خندید

حتی اگھ دختر دایی فرھاد ھم باشی نمیتونی پسر من و داشتھ باشی _ .

، بی اختیار  خستھ نگاھم رو ازش گرفتم حتی نمیتونستم زیاد باھاش کل کل کنم انگار تموم حس ھا داخل من مرده بودند
غمگین گفتم :

بینم ، بالخره یا نمیدونم تا کی قراره اینھمھ بدبختی بکشم اما امیدوارم یھ روز تموم بشھ و منم روی خوش زندگی رو ب _
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تموم میشھ یا عمر من تموم میشھ و برای ھمیشھ راحت میشم .

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم کھ صدای خان زاده گفت :

تو ھیچوقت قرار نیست بمیری _

بھ چشمھاش زل زدم

البد حق مردن ھم ندارم دست توئھ ؟ _

سرش رو با خودخواھی تکون داد

# 238_پارت

# ھوسباز_خان زاده

وج عصبانیت نفسم رو با حرص بیرون فرستادم این مرد واقعا روی اعصاب بود باز تونستھ بود بھ خواستھ اش برسھ تو ا
باعت عصبانیت من شده بود واقعا کفر آدم رو درمیاورد ، خواستم برم داخل عمارت کھ گفت :

بھ سمت اتاق آرشاویر حق نداری بری پریزاد _

بھ چشمھاش زل زدم و با تموم نفرتی کھ نسبت بھش داشتم گفتم :

ازت متنفر ھستم امیدوارم یھ روزی بھ بدترین شکل ممکن تاوان پس بدی خان زاده _

بعدش بدون منتظر موندن جوابی از سمت اون بھ اتاقم رفتم روی زمین سرد نشستم من حتی نمیتونستم پیش پسرم باشم چرا 
یزی این وسط محروم شده بودم ، یعنی من مقصر بودم کھ خان زاده پسرم رو ازم گرفت ؟ نمیتونستم باور کنم چون ھیچ چ

درست نبود

با شنیدن صدای در اتاق حرصی گفتم :

بلھ ؟ _

منم پریزاد میشھ بیام تو ؟ _

با شنیدن صدای سوگل آرومتر شدم

بیا داخل _

در اتاق باز شد و اومد داخل نگاھی بھ من انداخت و گفت :

حالت خوبھ ؟ _

با شنیدن این حرفش پوزخندی بھش زدم :

بنظرت من االم حالم خوبھ خیلی خوشحال ھستم ؟ _
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سرش رو تکون داد :

نیستی _

پس چرا میپرسی ؟ _

اومدم کنارم نشست

باشم اما این وسط  نمیدونم ، ھنوز ھم نمیتونم اتفاق ھایی کھ افتاده رو درک کنم شاید بھتر باشھ یھ مدت فقط نظاره گر _
تنھا کسی کھ داره آسیب میبینھ تو ھستی !.

پوزخندی روی لبھام نقش بست

درست مثل ھمیشھ من ھستم کھ آسیب میبینم پس اینکھ نباید نگرانی داشتھ باشھ درستھ ؟ _

با شنیدن این حرف من سرش رو بھ نشونھ منفی تکون داد :

چرا نباید نگران باشیم وقتی دوستت داریم ؟ _

چرا جمع میبندی وقتی تو این عمارت ھیچکس من و دوست نداره و بھ خونم تشنھ ھستند _ !.

شاید بقیھ نداشتھ باشند اما من و محمد کھ دوستت داریم _ .

با یاد آوری محمد لبخند غمگینی بھش زدم :

کرده بود مثل ھمیشھ فقط یھ حامی ھست کھ دارم اما از دستش ناراحت ھستم چون گذشتھ رو میدونست و از من مخفیش _

زت متنفر شده بخاطر خودت بوده ، محمد بی دلیل اینکارو نمیکنھ ، یادت نیست با تو ازدواج کرد من و ترک کرد من ا _
ھتر نبود ؟ بودم ھمش اذیتت میکردم اما محمد چیزی بھ من نگفت ولی وقتی گفت آرومتر شدم اگھ از ھمون اول میگفت ب

بود اما محمد نمیخواست ریسک کنھ و یھ چیزی تو فکرش بوده کھ اینطوری صالح دیده .

# 239_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بقیھ ھم مثل  بیخیال سوگل نمیخوام درمورد گذشتھ صحبت کنم من نابود شدم ھیچ چیزی از من باقی نمونده دوست ندارم _
من بشن فقط میخوام پسرم رو بردارم و برای ھمیشھ برم جایی کھ ھیچکس ما رو نشناسھ !.

سوگل غمگین بھم خیره شد

کاش میتونستم بھت کمک کنم اما میدونم خان زاده دوستت داره دیر یا زود خودش متوجھ اشتباھش میشھ _ .

با شنیدن این حرفش خندیدم :

بخوره اون  خان زاده خیلی مغرور اون ھیچوقت کوتاه نمیاد ھمش میگھ آرشاویر مال تو نیست نمیزارم دستت بھ پسرم _
فقط وقتی من بمیرم آروم میشھ .
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این چھ حرفیھ پریزاد خان زاده اونقدر ھم کھ فکرش رو میکنی بد نیست _

نیشخندی زدم و گفتم :

درستھ حق با توئھ _

ن زاده شناخت نمیخواستم بحث کنم چون خیلی خوب میدونستم خان زاده تا چھ اندازه میتونھ بد باشھ اما اون چون از خا
خوبی نداشت ھمش حرف خودش رو میزد

من برم پیش بقیھ اگھ باھام کاری داشتی صدام بزن میام _

باشھ _

رم رو تکون بعد رفتن سوگل نگاھم بھ دیوار روبروم افتاد ، چقدر احساس تنھایی میکردم انگار ھیچکس رو نداشتم ، س
رو بستم زیاد طول  دادم تا بھ افکار آزار دھنده کھ تو ذھنم داشت جولون میداد خاتمھ بدم ، ھمونجا دراز کشیدم و چشمھام

نکشید کھ چشمھام بستھ شد و خوابم برد

* * * 

زود باش آماده شو باید بریم _ .

بھ چشمھاش زل زدم و خیلی سرد گفتم :

ما با امید بھ من دخترت نیستم فرھاد خان این توھم ذھن توئھ دوست داری بھ خودت تلقین کنی زنت بھت خیانت نکرده ا _
این وقتی امیدت ناامید بشھ داغون میشی پس دست بردار

خندید

باشھ میریم آزمایش میدیم تو نگران من نباش ، فقط دوست دارم مشخص بشھ تو دختر من ھستی _ !# 240_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مطمئن باش نگرانت نیستم چون حال تو بھ من مربوط نیست اما من دخترت نیستم بھتره بفھمی _ .

دستاش رو بھ نشونھ تسلیم باال برد

تو دختر من ھستی _

برای  نفسم رو با حرص بیرون فرستادم مردک روان پریش اصال نمیشد باھاش حرف زد رفتم تا آماده بشم بریم شھر
آزمایش وقتی آماده شدم رو بھش گفتم :

میرم پیش پسرم و میام صبر کن _

باشھ _

بھ سمت اتاق آرشاویر رفتم خداروشکر کسی داخل اتاقش نبود خودش تنھا نشستھ بود مشغول بازی بود
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آرشاویر _

با شنیدن صدام دست از بازی برداشت ذوق زده بھ سمتم برگشت و گفت :

مامان _

بھ سمتش رفتم محکم بوسیدمش و عشق بھش خیره شدم و گفتم :

پسرم من باید برم جایی تا شب برمیگردم ، مواظب خودت باش باشھ ؟ _

اخماش رو تو ھم کشید

کجا میخوای بری مامان ؟ _

م تا آروم بشم با شنیدن این حرفش غمگین بھش خیره شدم دوست نداشتم ناراحت بشھ اما شده بود ، چند تا نفس عمیق کشید
بعدش زل زدم تو چشمھاش و گفتم :

میرم برمیگردم پسرم _

نمیشھ منم بیام ؟ _

جایی کھ میخوام برم جای تو نیست پسرم _

اشتم نمیدونستم با شنیدن این حرف من سرش رو تکون داد بھ نشونھ ی باشھ میدونستم از دستم ناراحت شده اما چاره ای ند
دیگھ چی باید بھش میگفتم پس سکوت کردم چند تا نفس عمیق کشیدم کھ صداش بلند شد

مامان _

جانم پسرم _

منتظرت میمونم تا برگردی مراقب خودت باش _

اشک تو چشمھام حلقھ زد مقصر تموم اینا کسی نبود جز خان زاده چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم  :

باشھ پسرم برمیگردم خیلی زود _

ا نفس عمیق بعدش خداحافظی با آرشاویر از اتاق خارج شدم قطره اشکی کھ روی گونم چکیده بود رو پاکش کردم و چند ت
کشیدم کھ صدایی اومد ...# 241_پارت

# ھوسباز_خان زاده

پس داری میری برای آزمایش _ !

د تا نفس سرم و بلند کردم بھ چشمھاش خیره شدم خالی از ھر حسی بود نمیتونستم بفھمم چی داشت تو مغزش میگشت چن
عمیق کشیدم و گفتم :

ھا آدمای آره دارم میرم اما کاش جوابش منفی باشھ چون دوست ندارم دختر فرھاد خان و فامیل شما باشم چون شما _
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نفرت انگیزی ھستید .

بعدش خواستم برم کھ داد زد :

وایستا _

ایستادم بھ چشمھاش زل زدم کھ عصبی خندید و گفت :

یلی خوب اونی کھ مقصر ھست تویی ، تو باعث شدی پسرم این ھمھ سال از من دور باشھ و حاال توقع داری باھات خ _
برخورد بشھ ؟ بیش از حد حرف میزنی ھمین کھ بھت اجازه دادم زنده باشی برو خدا رو شکر کن !

بی اختیار غمگین گفتم :

من روزی ھزار بار دارم میمیرم این زندگی اصال روز خوشی واسھ من نداشتھ _ !.

خان زاده خواست چیزی بگھ اما منصرف شد دستی داخل موھاش کشید کھ صدای فرھاد خان اومد :

پریزاد _

بلھ _

زود باش بیا داره دیر میشھ _

باشھ _

رد ، فرھاد خان من نگاه آخرم رو بھ خان زاده انداختم و رفتم پایین ھمراه فرھاد خان سوار ماشین شدیم کھ راننده حرکت ک
و مخاطب قرار داد :

چرا باعث شدی آراز این ھمھ مدت از وجود پسرش با خبر نباشھ چرا ھمچین ظلمی در حقش انجام دادی ؟ _

عصبی بھش خیره شدم و با خشم غریدم :

وجودش با  حقش بود اگھ باز دنیا بھ عقب برگرده من باز ھم وجود پسرم رو ازش مخفی میکنم اصال اجازه نمیدم از _
خبر بشھ چھ برسھ کنارش باشھ .

فرھاد خان اخماش بشدت تو ھم رفت

چرا انقدر نسبت بھش کینھ داری ؟ _

از سرم  چون شما از گذشتھ خبر ندارید نمیدونید اون چجوری آدمی ھست اما من خیلی خوب میشناسمش پس لطفا دست _
بردارید و سکوت کنید

با شنیدن این حرف من ساکت شد پس بالخره شده بود خفھ خون بگیره دھنش رو ببنده !# 242_پارت

# ھوسباز_خان زاده

لی با پول ھمھ وقتی رسیدیم خیلی زود نوبت ما شد و قرار شد جوابش رو ھمین امروز بده البتھ طول میکشید تا یکھفتھ و
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واب چیز شدنی بود نشستھ بودیم منتظر کھ بعد گذشت چند ساعت بالخره جواب مشخص شد و فرھاد خان خودش رفت ج
ف سرم رو رو بگیره اما وقتی برگشت چھره اش داغون بود پس من دخترش نبودم برای ھمین اینطوری شده بود ، با تاس

براش تکون دادم و گفتم :

اال بیا من کھ بھت گفتھ بودم بیخودی امیدوار نباش من دختر تو نیستم اما گوش دادی ؟ ھمش حرف خودت رو زدی ح _
اینم شد حال و روزت پرت شدی تو ھمون گذشتھ خیانت رو نمیشھ عوض کرد تو ...

دختر منی _ !

ساکت شدم چند دقیقھ گیج بھش خیره شدم بعدش با شک پرسیدم :

چی ؟ _

چشمھاش نم دار شده بود

دختر منی جواب آزمایش و گرفتم ببین خودت _

خید حق با با دستای لرزون شده برگھ رو از دستش گرفتم با دیدن نوشتھ ھای روی کاغذ احساس کردم دنیا دور سرم چر
شکم بھ یقین  فرھاد خان بود من دخترش بودم چرا اینطوری شد من مطمئن بودم دخترش نیستم اما حاال با دیدن این جواب

پیدا شده بود ، با صدایی کھ انگار از تھ گلوم میومد گفتم :

بریم _

باشھ عزیزم _

دم ھمچین سوار ماشین شدیم تا بھ سمت روستا بریم چقدر ھمھ چیز افتضاح شده بود ، ھیچوقت حتی فکرش رو ھم نمیکر
گذشتھ ای داشتھ باشم چی میشد دنیا بھ عقب برگرده و ھمھ چیز بشھ درست مثل روز اولش دیگھ داشتم کالفھ میشدم اصال 
نمیتونستم تحمل کنم نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم کھ صدای فرھاد خان بلند شد :

نمیدونم چرا کیانا بھم دروغ گفت _

پوزخندی بھش زدم و با لحن بدی گفتم :

وم بدختیای اون زن حتی الیق بخشش ھم نیست ھر چی بیشتر میگذره نفرتم نسبت بھش بیشتر میشھ اون باعث و بانی تم _
من ھست ھیچوقت نمیبخشمش

من چی ؟ _

شھ اون حالش بھ سمتش برگشتم زل زدم تو چشمھاش مگھ میشد نبخشید ؟ بنظرم فرھاد خان میتونست بھترین بابای دنیا با
ن ھیچ کینھ ای نسبت بد شده بود تموم این سال ھا داشتھ درمان میشده اما وقتی کامل خوب شده برگشتھ افتاده دنبال حقیقت م

بھش نداشتم !

صادقانھ جوابش رو دادم :

ھیچ بدی بھم نکردی پس نیاز بھ بخشش نیست من کینھ یا دلخوری نسبت بھت ندارم _ .# 243_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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وقتی برگشتیم اولین کسی کھ اومد شھربانو بود ، با نگرانی بھمون خیره شد و گفت :

چیشد ؟ _

فرھاد خان با اخم بھش خیره شد :

منفی _

شھربانو نفسش رو آسوده بیرون فرستاد و دوباره زبونش تلخ شد :

انواده من کھ میدونستم بھت گفتھ بودم اما گوش ندادی بیخود اصرار کردی ، این دختره نحس و شوم دختر ھمون خ _
ھست اون نمیتونھ عضوی از خانواده ما باشھ تو ...

بسھ _

با شنیدن صدای اون زن شھربانو ساکت شد کھ رفت روبروی شھربانو ایستاد و گفت :

ذیت کنی من تو چھ مشکلی با دختر من داری ھان ؟ اگھ مشکلی ھست باید با من داشتھ باشی نھ اینکھ ھمش دخترم رو ا _
ھستم دست از سر دخترم بردار

جفتتون باید بھ من جواب بدید _ ! 

با شنیدن صدای فرھاد خان جفتشون ساکت شدند بھ سمتش برگشتند کھ اون زن گفت :

چھ جوابی ؟ _

فرھاد خان خونسرد نگاھی بھ جفتشون انداخت و گفت :

جواب آزمایش تست پدری مشخص شد ، پریزاد دختر منھ _

چی ؟ _

فرخاد خان بھ سمتش رفت شونھ اش رو داخل دستش گرفت و با خشم بھش خیره شد ؛

چرا بھم دروغ گفتی ھان ؟ _

اشک تو چشمھاش جمع شده بود

واقعا دختر توئھ اون _ ...

فرھاد خان با داد حرفش رو قطع کرد

شم چرا اگھ آره دختر منھ حاال بھم بگو چرا دروغ گفتی چرا باعث شدی این ھمھ سال دیوونھ بشم از بچھ ھام دور ب _
دوستم نداشتی ....

اون زن ھم بلندتر از فرھاد خان فریاد کشید :

تیکھ بودم من نمیدونستم یھ روز ھمراه خواھرت رفتم جنگل اما بعدش بیھوش شدم چشم باز کردم لخت تو بغل اون مر _
گفتند بچھ از  داد و بیداد کردم اما بھم عکس نشون داد گفت فکر کردی شوھرت باور میکنھ ؟ بعدش ھم کھ حاملھ شدم بھم
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اونھ حتی خود شھربانو من و ھل داد سمتش مگھ غیر از اینھ ؟

فرھاد خان بھ سمت شھربانو برگشت و گفت :

چی داره میگھ ؟ _

شھربانو ترسیده گفت :

من نمیدونم اون چی داره میگھ _ !

# 244_پارت

# ھوسباز_خان زاده

فرھاد خان با حرص دندون قروچھ ای کرد و گفت :

ت فراموش زود باش شھربانو یا ھمین االن بھ حرف میای و واقعیت رو میگی یا کاری میکنم کھ تا آخر عمرت ھیچوق _
نکنی شنیدی ؟

ن ؟این زن داره بھت دروغ میگھ قسم میخورم من از ھیچی خبر ندارم چرا الکی دوست داری من مقصر باشم ھا _

مھاش با شنیدن این حرفش ھممون ساکت شدیم پس مشخص شده بود خودش دستش تو این قضیھ بوده ، فرھاد خان بھ چش
زل زد :

از این بھ بعد من خواھری مثل تو ندارم _

بعدش بھ سمت من و اون زن برگشت و گفت :

زود باشید بیاید دنبال من _ !

ن برگشت و گفتدنبالش راه افتادیم داخل اتاقی کھ طبقھ پایین بود رفتیم ، ایستاده بودیم کھ فرھاد خان بھ سمت اون ز :

تو از رابطت با اون مرد ھیچی یادت نمیاد ؟ _

سرش رو تکون داد :

ن مرتیکھ بودم نھ ما اون روز رفتیم جنگل بعدش نمیدونم چیشد بیھوش شدم وقتی چشم باز کردم لخت و پاتیل تو بغل او _
من عاشق تو بودم چرا باید با خواست خودم بھت خیانت کنم آخھ ؟

فرھاد خان دستی داخل موھاش کشید :

ما باید بھ شھربانو تو این قضیھ دست داره اون حتی میدونستھ پریزاد دختر منھ شک ندارم از ھمھ چیز خبر داره ا _
وقتش بفھمم چیشده چون االن چیزی نمیگھ

دخترم _
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:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 245_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با اخم بھش خیره شدم و گفتم :

کیانا خانوم بھ من نگو دخترم من دخترت نیستم _ !.

چرا این و میگی من تموم این سال ھا منتظرت بودم خیلی سختی کشیدم اما _ ...

بسھ _

با شنیدن صدام ساکت شد کھ پوزخندی بھش زدم :

واقعا فکر کردی دروغ ھایی کھ بھم میگی رو باور میکنم ؟ _

من ھیچ دروغی بھت نگفتم داری اشتباه میکنی _

ھیچ اشتباھی در کار نیست و تو ھمھ ی حرفات یھ مشت دروغ ھست فقط ھمین _

پریزاد _

بھ سمت فرھاد خان برگشتم و گفتم :

بلھ ؟ _

بھتر نیست بھ حرفاش گوش بدی _

ال شد من گوشی واسھ ی شنیدن حرفاش ندارم ، اون دختر پسرش رو برداشت و گذاشت رفت من و تو اون جھنم بیخی _
صل خیانت چجوری باید بشینم بھ حرفاش گوش بدم ؟ حاال کھ فھمیده من دختر تو ھستم واسش عزیز شدم حتی اگھ من حا

ھم بودم اون حق نداشت من و ترک کنھ اما ترک کرد چون دوستم نداشت ھیچوقت !.# 246_پارت

# ھوسباز_خان زاده

دوستت داشتم _ !

بھ سمتش برگشتم پوزخندی بھش زدم :

داری دروغ میگی عین سگ _
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سرش رو تکون داد :

ی نداشتی وقتی دوستت داشتم تو بچم بودی چھ فرقی میکرد از عشقم باشی یا از مردی کھ ازش متنفر باشم ، تو کھ گناھ _
لی راحت باعث بھ دنیا اومدی من خیلی دوستت داشتم اما اون مرد چشمھاش کور شده بود از نفرت وقتی بھ دنیا اومدی خی

شد من از تو دست بکشم و برای ھمیشھ بزارم برم اما میدونی چرا ازت دست کشیدم ؟

با شنیدن این حرفش با تمسخر گفتم :

چرا ؟ _

ای اون جلوی چشمھای من تو رو اذیت میکرد آب گرم میریخت رو بدنت گاھی باعث میشد بدنت زخم بشھ ندیمھ ھ _
م میدونم عمارت باعث میشدند مریض بشی نتونستم طاقت بیارم بھش گفتم باشھ میرم اما اذیتش نکن قسمش دادم و رفت

فتم اما خودش یکی دیگھ رو دوست داره بھ جون اون زن قسمش دادم و میدونستم قسمش رو خورد نمیکنھ بعدش گذاشتم ر
یخیال شدم خیلی تالش کردم تو رو از دستش بگیرم اما نشد دفعھ آخری کھ فھمید گفت تو رو میکشھ من و برای ھمیشھ ب

حداقل اونجا یھ زندگی داشتی نمیخواستم زندگیت نابود بشھ .

این ھمھ کینھ و نفرت واسھ چی بود ؟ _

با گریھ نالید :

من نمیدونم _ !

فرھاد خان دستی داخل موھاش کشید و گفت :

فھمم چی بھ منم نمیدونم اما ھر چی ھست شھربانو باھاش ھمدست بوده چون تو رو بھ جنگل برده بیھوشت کردند باید ب _
چیھ اما قبل اون میخوام بگم پریزاد دختر منھ پس وقتی خواستم برم خارج اون و با خودم میبرم

شم زنی با چشمھای گشاد شده بھش خیره شدم کھ چشمک شیطونی حوالھ ام کرد و یواشکی اشاره کرد بھ اون زن خیره ب
مع شده بود کھ حاال مادرم بود و میدونستم چرا من و ترک کرده پس ھیچ کینھ ای نسبت بھش نداشتم ، اشک تو چشمھاش ج

با صدای لرزون شده گفت :

میخوای ببریش ؟ _

فرھاد خان خونسرد گفت :

آره _

اما اما _ ....

فرھاد خان وسط حرفش پرید :

اما چی ؟ _

با گریھ نالید :

نمیتونی ھمچین ظلمی در حق من بکنی میدونی من چقدر سختی کشیدم تا بھ اینجا رسیدم ؟ _

ع میکنیم شاید ھمھ رو میدونم اما دوست ندارم دخترم اینجا باشھ ھمراه پسرش از این کشور میریم یھ زندگی جدید شرو _
ھم یھ مامان جدید واسش پیدا کردم .# 247_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

با شنیدن این حرفش بھ سمت فرھاد خان حملھ ور شد یقھ اش رو داخل دستش گرفت و محکم تکونش داد :

آینده بچھ  تو گوه میخوری ھمچین کاری با من بکنی اصال بھت اجازه ھمچین کاری رو نمیدم شنیدی ؟ تو نمیتونی با _
اشتم دیوونھ ھای من بازی کنی فکر کردی بھ ھمین راحتیھ من نمیزارم اون دختر منھ تموم این سال ھا بخاطر نداشتنش د

میشدم حاال میخوای با خودت ببریش براش یھ مامان جدید پیدا کنی پس من چی میشم ھان ؟ پس ...

دستش رو روی قلبش گذاشت و ساکت شد نگران بھ سمتش رفتم و گفتم :

مامان _

با چشمھای پر از اشک بھم خیره شد :

دخترم تو بالخره بھم گفتی مامان تو _ ...

وسط حرفش پریدم :

حالت خوبھ ؟ _

بھ سختی گفت :

آره _

اما حالش اصال خوب نبود بھ سمت فرھاد خان برگشتم و گفتم :

فرھاد خان کمکم کن مامانم و ببریم داخل اتاقش حالش خوب نیست باید استراحت کنھ _

کتر خبر داد فرھاد خان اخماش رو تو ھم کشید و اومد سمتم با کمک ھم مامان رو بردیم داخل اتاقش وقتی دراز کشید د
اومد گفت باید بیشتر مراقب خودش باشھ بھ قلبش بھ فشار اومده نمیدونستم تا این حد من و دوست داره رفتم کنارش نشستم 
چشمھاش بستھ بود ، خم شدم پیشونیش رو با عشق بوسیدم چقدر احساس خوبی بود

ی تا حاال ھیچکس من رو دوست نداشت اما حاال مادری داشتم کھ من رو دوست داشت این احساس رو با ھیچ چیز
نمیتونستم عوض کنم دستی روی شونم نشست بھ عقب برگشتم با دیدن فرھاد خان بلند شدم کھ گفت :

وقتی اون مادرت ھست منم پدرت ھستم باید بھ منم بگی بابا _ !

چشمھام گرد شد

چی ؟ _

مگھ غیر از اینھ تو دختر من ھستی پس باید بھم بگی ھمین شنیدی ؟ _

با شنیدن این حرفش سرم رو تکون دادم :

آره شنیدم _ !
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پس بھم بگو بابا _

زود نیست ؟ _

نھ چطور بھ اون گفتی مامان بھ من نمیتونی بگی بابا ؟ _

با شنیدن این حرفش خندم گرفت رسما حسودیش شده بود مرد گنده !# 248_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده با عصبانیت بازوم رو داخل دستش گرفت و گفت :

ینی فھمیدی ؟ببین چون دختر دایی فرھاد ھستی این باعث نمیشھ چیزی از مجازاتت کم بشھ تو نمیتونی آرشاویر رو بب _

خواستم یھ چیزی درشت بارش کنم کھ صدای بابام اومد :

دستت رو بردار آراز _

خان زاده بدون اینکھ دستش رو برداره بھ سمتش برگشت و گفت :

فکر نمیکنم بخاطر اینکھ قرار باشھ دست زنم رو بگیرم باید از شما اجازه بگیرم _

بابا پوزخندی بھش زد :

درستھ نباید اجازه بگیری اما پریزاد قراره طالق بگیره _

خان زاده از من جدا شد بھ سمت بابا رفت و شمرده شمرده گفت :

بھ ھیچ عنوان پریزاد رو طالق نمیدم مطمئن باش _

بابا پوزخندی بھش زد :

مجبور میشی طالقش بدی _

خان زاده مثل خودش پوزخندی تحویلش داد :

اون وقت میشھ بفھمم کی من و مجبور میکنھ زن خودم رو طالقش بدم ؟ _

من _ !

نمیتونید _

بسھ _ !

با شنیدن صدای داد من جفتشون ساکت شدند بھ سمتشون رفتم نگاھم رو بھ خان زاده دوختم و گفتم :

کنی ؟ خستھ  باشھ تو من و طالق نده اما میخوای تا آخر عمر بھ این انتقام مسخره ات ادامھ بدی ھمین شکلی زندگی _
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نشدی خودت واقعا ؟

با شنیدن این حرف من سرش رو تکون داد :

نھ خستھ نشدم _

چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم :

واقعا یھ آدم  تو واقعا یھ دیوونھ روانی ھستی من نمیتونم باھات سر و کلھ بزنم بالخره کھ خودت خستھ میشی اما تو _
پست و عوضی ھستی کھ فقط بفکر اون غرور مسخره ات ھستی و بخاطر اون زندگی پسرت رو ھم نابود میکنی

با شنیدن این حرف من عصبی بازوم رو فشار داد و گفت :

چی داری میگی واسھ ی خودت ھان ؟ _

دارم واقعیت رو میگم اما تو نمیخوای چشمھای کور شده ات رو باز کنی _ !.

ببین تو _ ...

آراز _

بھ سمت بابا برگشت و عصبی بھش توپید :

249_پارت#چیھ _

# ھوسباز_خان زاده

بعد ھم میتونید صحبت کنید تو االن عصبی ھستی بزار جفتتون آروم بشید _ .

ی من خان زاده دستش رو از دور بازوم برداشت خشمگین نگاھی بھم انداخت بعدش دستش رو بھ نشونھ ی تھدید جلو
گرفت و گفت :

ھنوز حرفای ما تموم نشده من دوباره میام باھات کلی حرف دارم پس منتظرم باش شنیدی _ !

با شنیدن این حرفش چند تا نفس عمیق کشیدم وقتی آرومتر شدم زل زدم تو چشمھاش و با تمسخر گفتم :

باشھ عزیزم منتظرت ھستم _ .

با رفتنش نفسم رو حرصی بیرون فرستادم و چند تا فحش بھش دادم کھ صدای بابا بلند شد :

چرا فحش میدی ؟ _

بھ سمتش برگشتم :

و  چون حقش ھست حتی بیشتر از این دیدی چجوری داشت حرف میزد خودخواه مغرور فکر کرده من برده اش ھستم _
تا آخر عمر باید خدمتکارش باشم تا اون عقده ای کھ از انتقام داره ارضا بشھ پسره ی کثافط
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آراز االن عصبی ھست نمیدونھ چی داره میگھ یھ مدت بگذره آرومتر میشھ بعدش ھمھ چیز درست میشھ _ !

خودش زن  اگھ قرار بود درست بشھ تو ھمین چند ماه درست میشد من نمیدونم چرا دست از سر من و پسرم برنمیداره _
داره میتونھ بچھ دار بشھ ما رو نگھ داشتھ چی بشھ

دوستت داره _

خندیدم

ھ فکر ساده ھستی خیلی زیاد اون و دوست داشتن ؟ خان زاده اصال آدمی نیست اھل دوست داشتن باشھ اون فقط ب _
اید یھ خودش ھست میخواد اون غرور مسخره اش فقط راضی بشھ من ھنوزم نمیتونم درکش کنم اما خوب چھ میشھ کرد ب

مدت دیگھ ھم تحمل کنم بعدش از دستش خالص میشم

؟!چھ شکلی خالص میشی  _

نمیدونم اما یھ شکلی خالص میشم مطمئن باش _

امیدوار ھستم خالص بشی و راحت بشی اما آراز دوستت داره بھ ھمین راحتی از دستت نمیده _

با حرص داد زدم :

دوست داشتنش بخوره تو سرش پسره ی احمق _

صدای شھربانو اومد :

چون دختر داداشم ھستی دلیل نمیشھ صدات رو ببری باال تو ھنوز ھمون خدمتکار ھستی _ !

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

میدونم عفریتھ خانوم _ .

چشمھاش گرد شد

تو بھ چھ حقی با من _ ...

وسط حرفش پریدم :

بھ حق دختر داداشت بودن گفتم _ .# 250_پارت

# ھوسباز_خان زاده

 وقتش رسیده بعدش خونسرد از کنارش رد شدم ، حقش بود بزار یکم ھم بسوزه خیلی زیاد باعث شده بود من گریھ کنم حاال
بود خودش بشینھ گریھ کنھ !.

پریزاد _
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با شنیدن صدای شاھین ایستادم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

جان _

میشھ صحبت کنیم ؟ _

با شنیدن این حرفش سرم رو تکون دادم :

آره میشھ _

فتیم و ھمراھش بھ سمت حیاط رفتیم چون جای دیگھ واسھ صحبت نبود ، چون روز بود حیاط شلوغ بود برای ھمین ر
پشت عمارت کھ خلوت بود و ھیچکس نبود ، ایستادم سئوالی بھش خیره شدم کھ دستی داخل موھاش کشید :

من معذرت میخوام _

با شنیدن این حرفش ابرویی باال انداختم و گفتم :

واسھ چی معذرت خواھی میکنی ؟ _

مثل ترسو  چون این ھمھ سال گذشت و من وقتی بزرگتر شدم نیومدم سراغت من باید خودم قبل ھمھ میومدم سراغت اما _
ھا یھ جا قایم شدم من ...

دروغ نگو _ !

با شنیدن صدای خواھرم بھ سمتش برگشتم اشک تو چشمھاش جمع شده بود ، بھ سمتم اومد و گفت :

ما منم دوست مامان و شاھین ھمیشھ بھ یادت بودند حتی تو رو بیشتر از من دوست داشتند ھمیشھ بھت حسودیم میشد ، ا _
ند بالیی سر تو داشتم خواھرم کنارم باشھ ، شاھین خیلی تالش کرد اما نشد مامان ھم ھمینطور اونا میترسیدند اگھ بفھم

بیارن واسھ ھمین نیومدند

اشک تو چشمھام جمع شده بود

من االن ھیچ کینھ ای نسبت بھ شما ندارم من نمیدونستم واقعیت چیھ تا امروز کھ واقعیت رو فھمیدم _ !

یعنی میزاری من داداشت باشم ؟ _

با شنیدن این حرفش سرم رو تکون دادم :

آره میزارم داداشم باشی _

بھ سمتم اومد من و بغل کرد کھ صدای خواھرم شینا اومد :

پس من چی ؟ _

ین احساسی شاھین دستش رو باز کرد کھ اومد جفتمون تو بغلش بودیم احساس خوبی بود داشتن خانواده من تا حاال ھمچ
نداشتم چون تو اون خانواده ھمھ ماه چھره رو دوست داشتند ، وقتی جدا شدم بھشون خیره شدم و گفتم :

با شما من خیلی احساس خوبی دارم ، خوشحالم کھ ھستید ھمیشھ باشید پیش من _ !.

# 251_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

ھم چاره ای  دوباره مشغول انجام دادن کار ھای خدمتکاری شده بودم ، میدیدم چقدر واسھ خانواده ام سخت ھست اما من
جز این نداشتم ، کار من ھمین شده بود تا زمانی کھ خان زاده دست برداره صدای پریناز اومد :

ھی پریزاد _

بھ سمتش برگشتم و سرد جوابش رو دادم :

بلھ _

زود باش برو بیرون و تمیز کن اینجا کھ ایستادی داری حالم و بھ ھم میزنی بھت آلرژی دارم _ !.

نیشخندی بھش زدم :

 اومدی عجب پس بھ من آلرژی داری حالت بھم میخوره ، بدبخت تا دیروز داشتی با گوسفندا سر و کلھ میزدی حاال _
اینجا شاخ بازی دربیاری چرت و پرت بگی ، حرفات و بھ یکی بگو تو رو نشناسھ بدبخت عقده ای

صدای عصبی خان زاده بلند شد :

کافیھ _

بھ چشمھاش زل زدم :

گھمن شروع نکردم بھتره بھ زنت بگی کھ ھر وقت پیش میاد دھن گشادش رو باز میکنھ ھر چی بیرون اومد می _ !.

دھن خودت گشاد عوضی _ ...

ببند دھنت و تا خودم بھ یھ شیوه دیگھ نبستمش _

با شنیدن این حرفش ساکت شد ترسیده بھش خیره شده بود کھ خان زاده بھ سمت من برگشت و گفت :

تو ھم برو داخل آشپزخونھ میتونی صبحانھ بخوری _

سرم رو تکون دادم رفتم داخل آشپزخونھ پیش بقیھ ، عطیھ رو بھ من گفت :

باز اون عوضی بھت نیش زد ؟ _

آره _

با تاسف سرش رو تکون داد :

ھ باباش آخھ خودش رو گم کرده واسھ ھمین اینجوری شده ، شک ندارم خان زاده زیاد تحملش نمیکنھ میفرستھ ور دل نن _
من موندم خان زاده چرا باھاش ازدواج کرد

پوزخندی روی لبھام شکل گرفت
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مثال میخواستھ یھ زن با حجب و حیا داشتھ باشھ _ !.

چشمھاش گرد شد

االن اون مثال با حجب حیاست دیگھ ؟ _

آره انگار _

عصبی خندید

گم کرد  اون یھ عفریتھ بھ تمام معناست فقط ھمین من خیلی خوب میشناسمش درستھ بعد ازدواج خان زاده خودش رو _
شد مگر اما قبلش ھم ھمین بود برعکس چھره اش ذات شیطان صفتی داره برای ھمین ھیچکس تو روستا باھاش دوست نمی

اینکھ کسی اون رو نمیشناخت واسھ ھمھ دردسر درست میکرد

# 252_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ن آدم ھایی ھست پریناز من باھاش مشکلی ندارم اصال اون عقده داشتھ االنم داره خالی میکنھ ، خان زاده لیاقتش ھمچی _
بعدش من فقط میخوام بھ پسرم برسم .

بعدش بلند شدم رفتم بیرون تا مشغول بشم کھ صدای خان زاده اومد :

پریزاد _

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

بلھ _

بیا اینجا ببینم باھات کار دارم _

بھ سمتش رفتم بھ چشمھاش خیره شده بودم منتظر و سئوالی کھ گفت :

اید تقاص پس دیگھ دوست ندارم دایی فرھاد تو مسائل زندگی ما دخالت کنھ ما خودمون حلش میکنیم ، بعدش تو فعال ب _
بدی بابت پنھون نگھ داشتن پسرم از من !.

خان زاده داری کاری میکنی پسرت ازت متنفر بشھ دست بردار از این انتقام مسخره _

عصبی بازوم رو داخل دستش گرفت و گفت :

انتقام مسخره _

و ببین من باھات دعوا ندارم پس درست حرف بزن و سعی کن منطقی باشی ، تو خودت بھم خیانت کردی من زن ت _
حمد ازدواج بودم بعد اینکھ طالقم دادی ھم ھیچوقت بھت خیانت نکردم ھمیشھ بھ فکر بزرگ کردن پسرمون بودم اگھ با م

کردم ھم دلیل داشتم واسھ مراقبت از پسرمون بود چون ماه چھره قصد جونش رو داشت .
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باید پیش من میومدی بھم میگفتی حاملھ ھستی میفھمی _ .

با شنیدن این حرفش با عصبانیت فریاد کشیدم :

نتونستم بیام پیش تو ترسیدم میتونی درک کنی آره چرا ھمش گیر میدی بھم دیوونھ ھستی تو ؟ _

نھ _

ھ باشی من پس تو رو خدا تمومش کن من پسرم رو میخوام نمیتونم ھمش باھات سر و کلھ بزنم کاش یھ ذره شعور داشت _
و درک کنی چرا ھمش سعی میکنی نفھم باشی .

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 253_پارت
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ازه درست حرف بزن پریزاد تا دھنت رو پر خون نکردم من شوھرت ھستم حق نداری اینجوری باھام صحبت کنی ، ت _
فھمیدی پدرت کیھ شاخ شدی

خیره بھ چشمھاش شمرده شمرده گفتم :

من از اولش ھمین بودم بعدش تو شوھر من نیستی _ !.

پوزخندی زد

پس شوھرت نیستم آره ؟ _

اخل با سرکشی سرم رو تکون دادم کھ بی ھوا خم شد روی صورتم و لبھاش روی لبھام قرار گرفت چشمھام گرد شد د
ا صدایی کھ حیاط جلوی اون ھمھ آدم داشت من رو میبوسید ھنوز تو شوک بودم کھ گازی از لبھام گرفت و ازم جدا شد ب

داشت میلرزید گفتم :

تو چیکار کردی ؟ _

با شنیدن این حرف من نیشخندی حوالھ ام کرد

فقط بھت ثابت کردم شوھرت ھستم عزیزم _

شم برق زدعزیزم رو با لحن مسخره ای گفت کثافط داشت باھام بازی میکرد اون ھمیشھ ھمین بود ، چشم ھام از شدت خ

عوضی _

خش دار گفت ؛

پس با این عوضی سر و کلھ نزن تا بالیی سرت نیاد _
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حرصی نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم :

ببینم تو دیوونھ شدی درستھ ؟ _

نھ _

اما دیوونھ شدی چون عقل نداشتت رو از دست دادی _

یھ  بعدش با حرص از کنارش رد شدم داخل سالن شدم بھ حد کافی باعث شده بود حرصی بشم ھمیشھ ھمین شکلی بود
رتیکھ کاری انجام میداد من سرش حرص بخورم بعدش خودش با خیال راحت بھ شاھکار خودش نگاه میکرد و میخندید م

روان پریش باید درمان میشد

پریزاد _

با شنیدن صدای شھربانو نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم بھ سمتش رفتم و با غضب بھش خیره شدم و گفتم :

بلھ _

چیھ یھ جوری نگاه میکنی انگار دشمن خونیت ھستم _ ! 

عصبی خندیدم :

نیستی ؟ _

اول متعجب شد بعدش اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

مودب باش تا یھ بالیی سرت نیاوردم تو فکر کردی کی ھستی میتونی باھام این شکلی صحبت کنی ھان _ .

# 254_پارت
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صدای بابا بلند شد :

یی ازش پریزاد دختر منھ شھربانو دختر داداشت بعدش وقتی باھاش بد صحبت میکنی باید توقع شنیدن ھمچین حرفا _
داشتھ باشی شنیدی ؟

با شنیدن این حرف بابا لبخندی روی لبھام شکل گرفت از من دفاع کرده بود و ھمین باعث شده بود لبخند روی لبھام شکل 
بگیره ، شھربانو عصبی گفت :

داداش تو بخاطر این با من _ ...

درست حرف بزن شھربانو اون دختر منھ اسم داره پریزاد وقتی باھاش توھین امیز حرف میزنی توقع نداشتھ باش ازت  _
؟!طرفداری کنم من واسھ دخترم جون خودم رو ھم میدم فھمیدی 

شھربانو نگاه پر از تنفری بھم انداخت و گذاشت رفت ، کھ صدای مامان بلند شد :
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پریزاد _

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

جان _

ھمراه من بیا از اینجا میریم یھ زندگی جدید شروع میکنیم نیاز نیست اینجا باشی _ !.

باشم تا خستھ  من از سر دلخوشی اینجا نیستم ، خان زاده پسرم رو ازم گرفتھ و زن عقدیش ھستم پس مجبور ھستم اینجا _
بشھ از اون انتقام مسخره اش و دست از سر من و پسرم برداره .

و اگھ ھیچوقت دست برنداشت چی ؟ _

با شنیدن این حرفش غمگین بھش خیره شدم و گفتم :

زیاد طول  بالخره یھ روز خستھ میشھ دست برمیداره مطمئن باش تا آخر عمر کھ قرار نیست اینجوری پیش بره ، اگھ _
کشید من پسرم رو یھ روز میدزدم و واسھ ی ھمیشھ از اینجا باھاش فرار میکنیم .

مامان با گریھ بھ سمت بابا برگشت و گفت :

شھ میخوای ھمین شکلی باشھ آره ؟نمیخوای ھیچ کاری بکنی ؟ ھمی _

با شنیدن این حرفش بابا عصبی بھش خیره شد :

ز ھمون ھمش تقصیر توئھ اگھ دخترمون سرنوشتش این شکلی شده پس االن سعی نکن من و مقصر جلوه بدی باید بھم ا _
اول حقیقت رو میگفتی !.

تا مامان خواست چیزی بگھ فریاد کشیدم :

بسھ _

با شنیدن این حرف من جفتشون ساکت شدند کھ ادامھ دادم :

وقت دعوا نیست  نیاز نیست دنبال مقصر باشید این سرنوشت من بوده ، شماھا خودتون ھم بھ اندازه من درد کشیدید االن _
نباید درستش کنید من دوست دارم پدر و مادرم کنار ھم باشند شک ندارم شیانا و شاھین ھم ھمین رو میخوا .

# 255_پارت
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مامان چشمھاش گرد شد :

چی داری میگی ؟ _
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بھ سمتشون رفتم لبخندی بھشون زدم و گفتم :

؟!من میگم کھ شما جفتتون االن مجرد ھستید ھنوز عاشق ھم ھستید چرا دوباره ازدواج نمیکنید  _

ن نگاھم بھ بابا افتاد کھ با لبخند پت و پھنی داشت بھ مامان نگاه میکرد ، با دیدن این حرکتش خندم گرفت مامان ھم با دید
لبخندش چشم غره ای بھ سمتش رفت و گفت :

نمیشھ _

بابا اخماش رو تو ھم کشید

چرا نمیشھ ؟ _

مامان بھ چشمھاش خیره شد و گفت :

لی ازمون گذشتھ چون چند سال از اون سال ھا گذشتھ ما االن نمیتونیم بھ فکر ازدواج دوباره باشیم میفھمی ؟ سن و سا _
بچھ ھامون بزرگ شدند و ...

صدای شیانا اومد :

مامان _

مامان ساکت شد بھ سمتش برگشت

جان _

شیانا غمگین بھش خیره شد :

قاجون زندگی منم دوست دارم خانواده داشتھ باشم ، دوست دارم پدر و مادرم کنار ھم باشند تموم این سال ھا خونھ آ _
انواده واقعی کردیم اما نوه ھاش و حتی خودش گاھی باعث میشد بفھمیم کھ فقط بار اضافی ھستیم ھیچوقت طعم داشتن یھ خ

رو نچشیدیم چرا االن دوباره داری ما رو محروم میکنی ؟

مامان اشک تو چشمھاش جمع شد

دخترم من بخاطر خودتون _ ....

شاھین وسط حرفش پرید :

ما قبال زن اگھ بخاطر ما ھست باھاش ازدواج کن خودت میدونی چقدر دوست داریم شما کنار ھم باشید ، بعدش مامان ش _
و شوھر بودید چرا باید زشت باشھ دوباره ازدواج کنید ؟

مامان ساکت داشت گریھ میکرد کھ صدای بابا بلند شد :

شاید من و دوست داره درست مثل سال ھا قبل کھ دوستم نداشت _ !.

بعدش خواست بره کھ مامان دستش رو گرفت

وایستا _

ایستاد بھ سمتش برگشت کھ مامان با صدای لرزون شده گفت :
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ت ندارم تو نابود ھنوز دوستت دارم اما از خیلی چیز ھا میترسم ، یکیش ھم اینھ کھ دوباره زندگیمون نابود بشھ من دوس _
بشی بھ اندازه کافی مردونگی بھ خرج دادی سختی کشیدی نمیخوام دوباره ...

# 256_پارت
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بابا اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

م و تو مال من من دوستت دارم تو باید مال من بشی این دیگھ جای ھیچ بحثی نداره بعدش میخوام خیلی زود ازدواج کنی _
بشی مثل سال ھا قبل اما اینبار بھ راحتی از دستت نمیدم .

د قطره اشکی شاھین و شیانا بھ سمتشون رفتند ھمشون با شادی ھمدیگھ رو بغل کرده بودند و من رو کامال از یاد بردن
م نگاه میکرد روی گونم چکید کھ پسش زدم خیلی آروم ازشون فاصلھ گرفتم و رفتم نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ داشت بھ

ن نمیتونستم نگاھم رو ازش گرفتم و رفتم درست مثل ھمیشھ فقط من تنھا شده بودم اونا ھمدیگھ رو دوست داشتند اما م
ھیچوقت عضوی از اون خانواده باشم این خیلی واضح و روشن بود !.

پریزاد _

با شنیدن صدای سوگل بھ سمتش برگشتم و گفتم :

جان _

حالت خوبھ ؟ _

با شنیدن این حرفش سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم :

آره خوب ھستم نیاز نیست نگران باشی _

اما _ ...

وسط حرفش پریدم :

من خیلی کار دارم باید برم بھشون رسیدگی کنم _ .

چیدیم ھمھ  سرش رو تکون داد بھ سمت آشپزخونھ رفتم تا شب مشغول پختن شدم و اصال خارج نشدم اما وقتی میز شام رو
بودند جز مامان بابا شاھین شیانا متعجب بودم کجا ھستند کھ باز مثل ھمیشھ شھربانو نیشش رو زد :

بقیھ بشقاب ھا رو بردار خانوادگی رفتند مزرعھ چند روز ھمونجا ھستند _  

بشھ بھ سمت  با شنیدن این حرفش بھ وضوح صدای شکستھ شدن قلبم رو شنیدم ، اما بدون اینکھ تغیری تو چھره ام ایجاد
ما واقعا دلشکستھ وسایل رفتم برداشتم من آدمی نبودم کھ بھ این زودی کم بیارم بخاطر پسرم ھم کھ شده بود تحمل میکردم ا

دند مگھ چی شده بودم من ھم دخترشون بودم چرا تنھایی رفتند پس من چی میشدم ، کاش یھ کم ھم کھ شده بھ فکر من بو
میشد
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پریزاد _

با شنیدن صدای خان زاده بھ سمتش برگشتم و خش دار گفتم :

بلھ _

برو آماده شو باید بریم جایی _

متعجب بھش خیره شدم :

این وقت شب ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره زود باش _ !.
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رفتم آماده شدم و اومدم کھ با دیدن خان زاده و آرشاویر چشمھام گرد شد ، خان زاده جدی گفت :

زود باش راه بیفت _

متعجب دنبالش حرکت کردم کھ صدای پریناز اومد :

خان زاده _

ایستادیم خان زاده نگاھش رو بھش دوخت :

بلھ ؟ _

کجا دارید میرید ؟ _

خان زاده نیشخندی بھش زد :

باید بھت جواب پس بدم ؟ _

پریناز رنگ از صورتش پرید و بھ من من افتاد :

نھ من فقط _ ...

خان زاده وسط حرفش پرید :

ه میگیرم این تو فقط میخواستی گنده تر از دھنت حرف بزنی ، زود باش برو تو اتاقت بگیر بخواب ، اینبار رو نادید _
رفتارت اما اگھ دفعھ بعدی وجود داشتھ باشھ واست خیلی بد میشھ شنیدی ؟
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پریناز ترسیده سرش رو تکون داد :

بلھ خان زاده _

آرشاویر  دلم خنک شده بود خوب شد حالش رو گرفت ، راه افتادیم سوار ماشین شدیم خان زاده خودش پشت فرمون نشست
تو بغلم بھ خواب رفتھ بود ، نمیدونستم کجا داریم میریم از طرفی فضولی نمیذاشت من ساکت باشم نگاھم رو بھش دوختم و 
گفتم :

کجا داریم میریم ؟ _

از آینھ نیم نگاھی بھم انداخت و گفت :

میریم یھ جای خوب یھ مدت نیاز بھ استراحت داریم ، مخصوصا پسرم میترسم حال روحیش بد بشھ _ .

بی اختیار پوزخندی روی لبھام نشست و با طعنھ بھش گفتم :

چھ عجب بالخره یھ روز بھ فکر پسرت بودی _ .

من ھمیشھ بھ فکرش ھستم _ .

دیگھ چیزی بھش نگفتم دوست نداشتم دعوا بشھ و این جایی کھ برای استراحت میخواستیم بریم تبدیل بھ جھنم بشھ منم نیاز 
ما من و تنھا داشتم چون از نظر روحی داغون بودم من بین ھیچکس ھیچ جایی نداشتم خانواده ام رفتند کنار ھم باشند ا

گذاشتند .

پریزاد _

با صدایی بغض آلود گفتم :

بلھ _

!ناراحت ھستی بخاطر اینکھ خانواده ات رفتند مزرعھ اما تو رو فراموش کرده بودند ؟ _

# 258_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نھ _

پس چرا صدات داره میلرزه ؟ _

با شنیدن این حرفش تلنگری شد تا اشکام روی صورتم جاری بشھ ، دستم رو روی صورتم کشیدم و گفتم :

من اصال ناراحت نیستم _
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داری دروغ میگی _ !

عصبی بھش زل زدم :

ستم ندارند آره ناراحت شدم خیلی زیاد چون ھمشون رفتند اما فقط من و یادشون رفت چون من دخترشون نیستم چون دو _
چون ھمیشھ واسھ ی ھمھ یھ بار اضافھ بودم چرا باید دوستم داشتھ باشند

و کنترل کنم دستی بھ صورت خیس شده ام کشیدم انقدر ناراحت شده بودم کھ اصال حد نداشت واسھ ھمین نمیتونستم خودم ر
و اشکام روی صورتم جاری میشد صدای خش دار خان زاده بلند شد :

گریھ نکن _

با ھق ھق گفتم :

چیھ حتی حق گریھ کردن ھم ندارم ؟ _

درستھ فراموش کردند تو رو اما یادت باشھ تو ھم میتونی تالفی کنی _ .

بی اختیار بھش نیش زدم :

من مثل تو دنبال انتقام گرفتن و تالفی نیستم ھیچ کاری باھاشون ندارم ، دوست داشتن زوری نیست _

من دلیل داشتم _ !

دوست نداشتم تو این مدت با ھم بحث داشتھ باشیم برای ھمین گفتم :

خان زاده _

جان _

یع با شنیدن این حرفش قلبم لرزید چند ثانیھ ساکت شده بودم اما سریع بھ خودم اومدم من نباید انقدر زود وا میدادم ، پس سر
گفتم :

وتامون رو میشھ تو این مدت کوتاه کھ اومدیم مسافرت بحث نکنیم میشھ آرشاویر ما رو بھ عنوان پدر و مادرش ھر د _
کنار ھم داشتھ باشھ میشھ ؟

آره _

لبخندی روی لبھام نشست :

ممنون _

ن مدت من واسھ پسرم ھر کاری میکنم نمیزارم ھیچوقت حسرت چیزی رو داشتھ باشھ اما اون از من میترسھ تو ای _
خیلی زیاد دیوونھ بازی در آوردم کاش بھم میگفتی حاملھ ھستی .

نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد بعد تموم شدن حرفش .

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 259_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

ن خان زاده دیگھ تا وقتی برسیم سکوت بین جفتمون برقرار شد ، حدود دو ساعت طول کشید تا رسیدیم با ایستادن ماشی
یزد بیرون خودش اومد آرشاویر غرق خواب رو بغل کرد منم پیاده شدم ، با دیدن خونھ روبروم چشمھام داشت از حدقھ م

اصال باورم نمیشد ھمچین جایی وجود داشتھ باشھ یھ خونھ وسط جنگل بود ھمھ جا روشن بود

اینجا بھشت _ !

خان زاده خندید

آره _

با خوشحالی بھ سمتش برگشتم و گفتم :

اینجا رو از کجا میشناسی ؟ _

نخیلی وقت پیش اینجا مال ما بوده وقتی تونستم مدرک دانشگاھم رو بگیرم پدر بزرگم اینجا رو داد بھ م _

چشمھام برق زد

چقدر قشنگ _

ده اومد سرش رو تکون داد و راه افتاد سمت خونھ در رو باز کردیم و داخل شدیم سریع یھ خدمتکار بھ سمت خان زا
آرشاویر رو گرفت برد طبقھ باال متعجب بھش خیره شدم و پرسیدم :

وسط جنگل خدمتکار داره گرفتی ؟ _

آره ھمیشھ باید باشند سرایدار ھم ھست _

آھان ، اتاق من کجاست ؟ _

ابرویی باال انداخت و گفت :

دنبال من بیا _

دم کھ گفتدنبالش راه در اتاقی رو باز کرد با دیدن تخت دو نفره چشمھام گرد شد ، شکھ و متعجب بھش خیره شده بو :

اتاق جفتمون ھست _

اما من _ ...

وسط حرفم پرید :

ود باش اتاق جفتمون ھست درضمن باید بھت یاد آوری کنم من شوھرت ھستم پس نیاز نیست اتاق جدا داشتھ باشی ز _
برو داخل
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داخل شدم خودش مشغول عوض کردن لباسش شد کھ با حرص گفتم :

حمام کجاست ؟ _

بھ روبرو اشاره کرد و گفت :

اونجاست _

با شنیدن این حرفش چند تا لباس راحتی برداشتم و داخلش شدم کھ صداش اومد :

من باز ھم میگم شوھرت ھستم پس نیاز بھ خجالت کشیدن نیست میتونستی ھمینجا لباست رو عوض کنی _ .

م زیر لب فحشی نثارش کردم بچھ پرو ھمینم مونده بود جلوش لباس عوض کنم من بھ خواست خودم نباشھ پیشش ھ
نمیخوابم ، اما چرا داشتم خودم رو گول میزدم آغوشش رو دوست داشتم !.

# 260_پارت

# ھوسباز_خان زاده

م دیشب صبح شده بود وقتی چشمھام رو باز کردم دیدم آرشاویر وسط من و خان زاده خوابیده اصال متوجھ نشده بود
ه شد و گفتآرشاویر چجوری اومده اینجا وقتی نشستم تو جام خان زاده ھم بیدار شد ، اون ھم متعجب بھ ارشاویر خیر :

این تولھ چجوری پا شده اومده اینجا ؟ _

با شنیدن این حرف خان زاده شکھ پرسیدم :

مگھ تو نیاوردیش ؟ _

سرش رو تکون داد :

نھ _

پس چجوری اومده ؟ _

نمیدونم _

کم کم  با شنیدن صدای من و خان زاده ارشاویر بیدار شد ، روی تخت نشست چشمھاش رو مالید بعدش بھ من خیره شد
اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

چرا پیش این آقا خوابیدی ؟ _

خان زاده ھم مثل خودش اخم کرد

ی درست حرف بزن بچھ من بابات ھستم و شوھر ایشون ، جای یھ زن ھم پیش شوھرش ھست ، بگو بببنم تو چجور _
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اومدی اینجا ؟

من خودم اومدم ، دوست نداشتم مامانم پیش یھ آقای غریبھ بخوابھ _

قبل از اینکھ باز خان زاده چیزی بگھ پیش دستی کردم و گفتم :

پسرم _

بلھ _

این آقا باباتھ باید بھش بگی بابا نھ آقا زشتھ ؟ _

با چشمھای ریز شده بھم خیره شد

مگھ بابا محمد بابای من نیست ؟ _

بده گفتم نگاھم بھ خان زاده افتاد کھ صورتش از شدت عصبانیت کبود شده بود قبل از اینکھ چیزی بگھ و دعوایی رخ :

نھ محمد مدت کوتاھی فقط از ما مراقبت کرد اون عمو محمد ، بابات ایشونھ کھ کنارت ھست _

آرشاویر بھ سمتش برگشت و گفت :

اگھ تو بابای منی چرا ھمش مامان من و اذیت میکنی ؟ _

چون مامانت تو رو از من مخفی کرده بود _ !.

یعنی چی ؟ _

ار بدی کھ یعنی اینکھ باعث شده بود این ھمھ سال از من دور بشی واسھ ھمین از دستش عصبانی ھستم داره بخاطر ک _
انجام داده تنبیھ میشھ اگھ تو ھم دوست نداری تنبیھ بشی باید بھ من بگی بابا شنیدی ؟

سرش رو تکون داد :

آره _

# 261_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بعد رفتن پسرم خان زاده دستی داخل موھای پریشونش کشید و گفت :

پسرم با غیرت ھست بھ باباش رفتھ _

ش شبیھ با شنیدن این حرف خان زاده خنده ام گرفت راست میگفت آرشاویر بیش از حد غیرتی بود و ھمھ ی رفتار ھا
باباش بود با تاسف سرم رو تکون دادم کھ صدای خان زاده بلند شد :

345



پریزاد _

بی اختیار گفتم :

جان _

ت طوالنی با شنیدن این حرف من یھ جوری نگاھم کرد کھ باعث شد از شدت خجالت تموم بدنم گر بگیره ، بعد گذشت مد
سکوتش رو شکست

میخوام تو این مدت رابطھ خوبی داشتھ باشیم حتی شده بھ تظاھر میخوام سفر خوبی تو ذھن پسرمون باشھ _

سرم رو تکون دادم :

باشھ _

د داشت خودش رو بعدش بلند شدم لباسام رو برداشتم و خودم رو داخل حموم انداختم دستم رو روی قلبم گذاشتم کھ خیلی تن
میکوبید چرا ھنوز دوستش داشتم چرا قلب من اصال عاقل نمیشد محکم مشتم رو روش کوبیدم شاید آروم باشھ نباید وا میداد 
اونم با شنیدن چھار تا حرف خان زاده

نده خان زاده وقتی حموم کردم لباس ھام رو پوشیدم و خارج شدم ھیچ اثری از خان زاده نبود بھ سمت پایین رفتم صدای خ
و آرشاویر داشت میومد چشمھام گرد شده بود باورم نمیشد اینقدر زود با خان زاده گرفتھ باشھ

سری تکون دادم و رفتم پیششون با حسادت بھشون خیره شدم و گفتم :

چخبره سر و صدای شما کل خونھ رو برداشتھ ؟ _

آرشاویر بھم خیره شد :

بابا مامان حسودیش شده _

چشمھام گرد شد

چی میگی تولھ سگ کی گفتھ من حسودیم شده آخھ ؟ _

چشمھات _

یگفتم خیلی ھم با شنیدن این حرفش داشتم شاخ در میاوردم من اصال حسودیم نشده بود ، اما چرا داشتم پیش خودم دروغ م
حسودیم شده بود

اینبار خان زاده گفت :

درستھ مامانت حسودیت شده _

حرصی بھش چشم غره ای رفتم و گفتم :

نخیر کی گفتھ چرا باید حسودیم بشھ آخھ ھان ؟ _

شونھ ای باال انداخت و گفت :

من نمیدونم _ !.
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# 262_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بدون توجھ بھ حرفاشون سر میز صبحانھ نشستم و مشغول خوردن شدم کھ آرشاویر رو بھ خان زاده گفت :

بابا امروز کجا میریم _

با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد چھ زود با ھم گرم گرفتھ بودند و تونستھ بود قلب پسرم رو بھ دست بیاره نکنھ بتونھ 
و بده گفتمپسرم رو برای ھمیشھ از دستم بگیره با فکر کردن بھ این موضوع عصبی شدم و قبل اینکھ خان زاده جوابش ر :

زود باش صبحانھ ات و بخور _

مامان چرا عصبی میشی _

کجا عصبانی شدم اون وقت ؟ _

با شنیدن این حرف من بھم اشاره کرد

صورتت کبود شده از شدت عصبانیت کامال مشخص ھست عصبانی شدی _

نھ _

سرم بود اشکام بعدش بلند شدم رفتم سمت اتاقم در واقع عصبی شده بودم میترسیدم پسرم رو از دست بدم تنھا دارایی من پ
عدش چند تا روی صورتم جاری شدند ، تنھا کسی کھ دوستم داشت رو ھم داشتم از دست میدادم مگھ میشد عصبانی نباشم ب

نفس عمیق کشیدم کھ در اتاق باز شد

میدونستم خان زاده ھست پس بنابراین خودم رو زدم بھ اون راه کھ صداش بلند شد :

پریزاد _

سعی میکردم صدام ھیچ لرزشی نداشتھ باشھ اما زیاد موفق نشدم

بلھ _

گریھ کردی ؟ _

سریع دستی بھ صورتم کشیدم بھ سمتش برگشتم و گفتم :

نھ یھ چیزی تو چشمم رفتھ بود فقط ھمین دلیلی نداره بیخود بشینم گریھ کنم _

بھ سمتم اومد زل زد تو چشمھام و گفت :

میدونم کھ خیلی ناراحت شدی _

با شنیدن این حرفش لب گزیدم خوب واقعا ناراحت شده بودم چرا داشت بھ روی من میاورد
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ناراحت شده باشم مگھ واسھ کسی مھم ھست ؟ _

سرش رو تکون داد :

نھ _

پس برو گمشو ھی نیا بگو گریھ کردی ناراحت شدی فالن شدی برو انقدر من و عذاب نده _

دوست داشتم آروم باشم اما مگھ میشد ، بھ سمتم اومد من رو تو بغلش کشید

ھیس آروم باش نیاز نیست خودت و اذیت کنی _ !

# 263_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شد و گفت وقتی تو بغلش بودم یھ آرامش خاصی داشتم ، وقتی آرومتر شدم ازش جدا شدم کھ خان زاده خیره بھ چشمھام :

نیاز نیست ناراحت باشی بالخره ھمھ چیز درست میشھ _

با شنیدن این حرفش چند تا نفس عمیق کشیدم ازش جدا شدم زل زدم تو چشمھاش و گفتم :

قصد داری کاری کنی پسر من ازم جدا بشھ ؟ _

اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

نھ _

و از من  اما اینطور کھ مشخص ھست این سفر رو ترتیب دادی تا پسرم بھت وابستھ بشھ بعدش خیلی راحت بتونی اون _
زش نداره بگیری اما ببین اگھ بخوای ھمچین کاری کنی خیلی بد میشھ من واسھ پسرم ھر کاری میکنم حتی جونم ھم ار

گیری واسم ، من ھیچ چیزی واسھ از دست دادن ندارم فقط پسرم ھست پس سعی نکن با گرفتن پسرم از من انتقام ب
؟!میفھمی 

پوزخندی زد :

دور کنم اگھ  من اگھ بخوام خیلی راحت میتونم پسرم و ازت بگیرم و نیازی نیست این ھمھ نقشھ بکشم تا پسرم رو ازت _
سادت ھای بھ این مسافرت اومدیم ھم دلیل دارم کھ نیازی نیست دلیلش رو بھت بگم ، حاال ھم زود باش دست از این ح

بچگانت بردار بیا پیش پسرت نگرانت شده .

خواست بره کھ دستش رو گرفتم

خان زاده _

ایستاد بھ سمتم برگشت و گفت :

بلھ _

348



قطره اشکی روی گونم چکید :

؟!اگھ یھ روزی موفق شدی پسرم رو از من بگیری حتما دستور مرگ من رو بده میفھمی  _

با چشمھای نافذش بھم خیره شد و گفت :

وقتی  ھیچوقت ھمچین قصدی ندارم پس نیاز نیست ترسی داشتھ باشی تو ھمیشھ کنار پسرت ھستی دوست ندارم پسرم _
وم شده پس بزرگ شد نسبت بھم نفرتی داشتھ باشھ ، درستھ من بابت پنھون کردن پسرم تو رو نمیبخشم اما مجازاتت تم

میتونی کنار پسرت باشی .

چشمھام برق شادی زد : 

جدی میگی ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره _

من جدا  بعدش گذاشت رفت از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم ، باورم نمیشد خان زاده دیگھ قصد نداشت پسرم از
ھمیشھ پیش  بشھ پس دیگھ نیازی نبود من نقشھ ای واسھ فرار داشتھ باشم تا اخر عمرم تو اون عمارت کلفت میشدم اما

پسرم ھستم و ازش مراقبت میکنم بھ ھیچ عنوان اجازه نمیدم کسی باعث اذیتش بشھ !

# 264_پارت

# ھوسباز_خان زاده

میشد  بھ مدت یکھفتھ من و خان زاده پسرم آرشاویر مشغول خوشگذرونی بودم خیلی خوش گذشت بھ ھر سھ تامون کاش
یکی ھست  ھمیشھ ما سھ تا باشیم و ھیچکس بین ما نباشھ اما افسوس کھ نمیشد ھمیشھ یھ شخص سوم بین ما ھست ھمیشھ

کھ باعث بشھ ما زندگی آرومی نداشتھ باشیم ، خان زاده بھ سمتم اومد و گفت :

؟!آماده ھستی  _

سرم رو تکون دادم :

آره _

ص دادپس زود باش سوار شو داره دیر میشھ باید زودتر حرکت کنیم شب اینجا تاریک میشھ نمیشھ جاده رو تشخی _

باشھ _

ومد پشت فرمون وسایلمون رو خان زاده برد ھمراه آرشاویر رفتیم سوار شدیم ، من جلو نشستم و آرشاویر پشت خان زاده ا
نشست و ماشین حرکت کرد

وابیده بود خستھ ناراحت شده بودم از اینکھ داشتیم برمیگشتیم سفر خیلی خوبی بود ، بھ سمت آرشاویر برگشتم خیلی آروم خ
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شده بود

چرا ناراحت ھستی ؟ _

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم :

مشکلی  سفر خیلی خوبی بود دوست نداشتم برگردیم راستش یھ جورایی آرامش بخش بود ، ھیچکس نبود کھ باعث بشھ _
پیش بیاد یا دردسر درست بشھ فقط ما سھ تا بودیم درست مثل یک خانواده چیزی کھ ھمیشھ آرزوش رو داشتم ...

ست داشتم دھنم ساکت شدم من داشتم چی میگفتم رسما داشتم بھش اعالم میکردم دوست دارم باھاش خانواده تشکیل بدم ، دو
رو گل بگیرم ، حرفایی کھ نباید رو میزدم خان زاده دنبال انتقام بود من دنبال چی بود

چیشد چرا ساکت شدی ؟ _

بھ سختی گفتم :

چیزی نیست _

یاده شدم کھ خان بعدش از پنجره بھ بیرون خیره شدم و تا رسیدن بھ عمارت دیگھ ھیچ حرفی زده نشد ، با ایستادن ماشین پ
زاده صدام زد

پریزاد _

بھ سمتش برگشتم و سئوالی بھش خیره شدم کھ خودش گفت :

دیگھ نیاز نیست بری تو اون انباری برو اتاق قبلیت با من از امروز اونجا ھستی _ .

اخل متعجب سرم رو تکون دادم بعدش ارشاویر رو خواستم بغل کنم کھ خان زاده خودش اومد بغلش کرد ھمراه ھم د
عمارت شدیم کھ شھربانو اولین نفر اومد و گفت :

؟!پسرم این چھ کاری بود انجام دادی ھان  _

# 265_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده ابرویی باال انداخت و رو بھ من گفت :

آرشاویر رو ببر اتاقش استراحت کنھ _

باشھ _

فتم کھ ارشاویر رو بھ سمت اتاقش بردم لباساش رو عوض کردم بعدش خوابوندمش از اتاق خارج شدم بھ سمت پایین ر
صدای شاد شھربانو داشت میومد :
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باید بھ تموم رستا شیرینی بدیم_

کھ داخل شدم چشمش  با شنیدن این حرفش ابرویی باال انداختم چرا انقدر خوشحال شده بود مگھ چھ اتفاقی افتاده بود ، ھمین
بھم افتاد

میدونستی پریناز حاملھ ھست ؟ _

با شنیدن این حرفش خشک شده بھش خیره شدم :

چی ؟ _

پریناز حاملھ ھست و تا چند ماه دیگھ بچش بدنیا میاد _

با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد

جدی ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره _

احساس بدی داشتم پریناز از خان زاده حاملھ بود بھ سختی خودم رو کنترل کرده بودم کھ صدای بابا اومد :

دخترم _

با شنیدن صداش بھ سمتش برگشتم و سرد گفتم :

بلھ ؟ _

اھام داشت از شنیدن لحن سرد من جا خورد اما نمیتونستم باھاش خوب برخورد کنم ھمش یادم میفتاد چھ برخورد زشتی ب
چند تا نفس عمیق کشیدم کھ صداش بلند شد :

چرا انقدر سرد ؟ _

دوست داری باھات چھ شکلی برخورد کنم ؟ من تازه فھمیدم یھ بابا و مامان دیگھ دارم از من توقع نداشتھ باشید با عشق  _
جوابتون رو بدم بعدش شما خودتون بچھ دارید بود و نبود من واسھ شما اصال مھم نیست

شکھ گفت :

پریزاد _

صدای شھربانو بلند شد :

چھ خوب فھمیدی واسھ خانواده ات ھیچ ارزشی نداری _ ! 

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

ذیت کنی ، تو این وسط از یھ چیزی ھست کھ داری میترسی وگرنھ چھ دلیلی میتونی داشتھ باشی کھ دختر داداشت رو ا _
شاید ھم یھ چیزی ھست داری پنھون میکنی !
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با شنیدن این حرف من رنگ از صورتش پرید بھت زده گفت :

چی ؟ _

نیشخندی بھش زدم :

خیلی خوب متوجھ منظور من شدی نیاز نیست خودت رو بزنی بھ اون راه _ .

# 266_پارت

# ھوسباز_خان زاده

سریع بھ خودش اومد و گفت :

ردی توھم زدی ، ھیچ چیزی نیست کھ من ازش بترسم بعدش تو باعث شدی پسرم چند سال از پسرش دور باشھ فکر ک _
من میبخشمت

بھ چشمھاش زل زدم :

منم ھیچ نیازی بھ بخشش شما ندارم _ !.

رگشتم با بعدش خونسرد راه افتادم سمت اتاق خودم خواستم داخل بشم کھ دستی از پشت روی شونم قرار گرفت بھ عقب ب
دیدن شاھین ابرویی باال انداختم و گفتم :

بلھ ؟ _

چرا سرد شدی ؟ _

پوزخندی بھش زدم :

توقع داری باھات چجوری رفتار کنم وقتی ھیچ احساسی نسبت بھ ھیچکدومتون ندارم _

چون تو رو یادمون رفت از دستمون ناراحت شدی _

لبخندی روی لبھام نشست

رو پیش خانواده اگھ واستون ارزشی داشتم من و یادتون نمیرفت من اون روز رو سپردم یھ گوشھ قلبم تا یادم نره حاال ب _
ات مثل ھمون روز واسھ ھمیشھ من و فراموش کن

اما عمدی نبود _ !

شاھین _

جان _

ھ عشقش برو من دیگھ دوست ندارم پیش شما باشم ھمین درد ھایی کھ خودم دارم کافی ھست ، بابات بخاطر اینکھ ب _
ون پیش برسھ فقط اثبات کرد من دخترش ھستم بھم الزم داشت مامانتون ھم ھمین ھمھ ھمین ھستند واسھ منافع خودش
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میرن .

داری تند میری _

باشھ من دارم تند میرم _ .

خواست چیزی بگھ کھ صدای خان زاده اومد :

شاھین برو من باھاش کار دارم _

احساسی  شاھین سرش رو تکون داد و گذاشت رفت چند تا نفس عمیق کشیدم خیلی عصبی شده بودم نمیدونستم چرا ھمچین
داشتم من !.

از دست من ناراحت ھستی ؟ _

عصبی خندیدم :

اراحت باشم نھ چرا باید ناراحت باشم زندگیم خیلی عالی داره پیش میره منم خیلی خوشبخت ھستم دیگھ از چی باید ن _
آخھ ؟ خانواده ام دوستم دارند شوھرم عاشقم ھست یھ زندگی خیلی ایده آل دارم من ...

بھ سمتم اومد خیلی یھویی بغلم کرد و دستش رو نوازش وار پشتم کشید و گفت :

ھیس آروم باش _ .# 267_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ه چون گیج بودم و تو بغلش انقدر گریھ کردم کھ داشتم از حال میرفتم من رو روی دستاش بلند کرد نمیدونستم داره کجا میر
مچین چیزی ھیچ درکی از اطرافم نداشتم ، دوست داشتم برم تو یھ خواب خیلی عمیق و اصال بیدار نشم اما میدونستم ھ

اصال ممکن نیست !

روی تخت گرمی فرود اومدم صدای بستھ شدن در اتاق اومد و پشت بندش صدای خان زاده تو گوشم پیچید :

بخواب باید استراحت کنی حالت خوب نیست _

ن خوب قطره اشکی از روی گونم چکید حق باھاش بود اصال حال خوبی نداشتم ولی این تقصیر چھ کسی بود کھ حال م
ان زاده بودم نیم نبود ، کم کم چشمھام بستھ شد و تو دنیای بیخبری فرو رفتم وقتی چشم باز کردم تو اتاق سابق خودم و خ

خیز شدم کھ صدای خان زاده اومد :

بالخره بیدار شدی _

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

؟!تو اینجا چیکار میکنی  _

با شنیدن این حرف من پوزخندی زد :
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بنظرت من اینجا چھ کاری میتونم داشتھ باشم ؟ _

میدونستم سئوال خیلی مسخره ای پرسیدم واسھ ھمین ساکت شدم کھ صداش بلند شد :

؟!بھ چی داری فکر میکنی  _

نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

ھیچی _

بعدش بلند شدم کھ گفت :

کجا _

برم بھ کار ھام برسم تا باز صدای مامانت بلند نشده _

دیگھ الزم نیست _

ون بی دلیل ابرویی باال انداختم و پر از سئوال بھش خیره شدم کھ چرا میگفت دیگھ الزم نیست چون واقعا الزم بود ا
تمھمچین چیزی نمیگفت نکنھ باز یھ نقشھ جدید داره تو سرش نکنھ میخواد پسرم رو با خودش ببره با ترس گف :

قصدت چیھ ؟ _

کالفھ بھ سمتم اومد

چرا انقدر از من میترسی ھان ؟ _

با دادی کھ زد ترسیده بھش خیره شدم :

من نمیترسم ازت _

اما نگاھت یھ چیز دیگھ میگھ _

نگاھم رو ازش دزدیدم کھ گفت :

م بھ زندگی من قرار نیست آرشاویر رو از تو بگیرم اما دوست ندارم خدمتکار باشی جلوی پسرم واسھ ھمین برمیگردی _
اش دوستت سابقی کھ داشتیم تو زن من ھستی و وظیفھ ات زن بودن ھست دیگھ نیاز نیست کلفت باشی اما توقع نداشتھ ب

داشتھ باشم چون من ھیچوقت تو رو نمیبخشم .# 268_پارت

# ھوسباز_خان زاده

م گرفت بعد تموم شدن حرفاش گذاشت رفت ، لبخند تلخی روی لبھام نشستھ بود پس خان زاده دلش واسم سوخت و تصمی
تم کنارش از انتقام خودش صرفھ نظر کنھ باز ھم خوب بود حداقل میتونستم واسھ پسرم مادری کنم اما چجوری میتونس

م رو محکم طاقت بیارم باھاش رابطھ داشتھ باشم بدون عشق کاش ھر چھ زودتر تموم این اتفاقات تموم بشھ کاش چشمھا
م کھ پرستارش روی ھم فشار دادم بھ سختی بلند شدم لباسم رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم بھ سمت اتاق آرشاویر رفت
دوست نداشتم  گفت با پدرش رفتھ بیرون ، کسل رفتم پایین حالم روحی مناسبی نداشتم ، ھمشون داخل نشیمن نشستھ بودند
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باھاشون روبرو بشم پس راھم رو بھ سمت در خروجی کج کردم کھ صدای پریناز بلند شد :

پریزاد _

ایستادم نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم بھ سمتشون رفتم و خیلی سرد گفتم :

بلھ _

با لحن بدی گفت :

ونا لباس بپوشی کی بھت اجازه داده ھمچین لباس ھایی بپوشی مثل اینکھ یادت رفتھ تو یھ خدمتکار ھستی پس باید مثل ا _
و وظیفھ ات رو انجام بدی نھ اینکھ لباس ھای گرون قیمت بپوشی و مثل خانوم عمارت برخورد کنی .

ون دوست ببین تو آدمی نیستی کھ من باید بھش جواب پس بدم ، پس بھتره حد خودت رو بفھمی و درست رفتار کنی چ _
ندارم باھات دھن بھ دھن بشم .

بعدش خواستم برم کھ اینبار شھربانو با عصبانیت داد زد :

ھستی ؟ ببینم تو چجوری جرئت میکنی با زن حاملھ خان زاده ھمچین برخوردی داشتھ باشی ھان ؟ تو فکر کردی کی _

نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم و گفتم :

ببین نمیخوام باھات دھن بھ دھن بشم _ !

خفھ شو ھرزه _

مامان _

ومد کنار من با شنیدن صدای فریاد خان زاده ، شھربانو ساکت شد ترسیده بھ خان زاده داشت نگاه میکرد ، خان زاده ا
ایستاد رو بھ آرشاویر گفت :

تو برو باال پسرم مامان میاد بعدش پیشت _

با رفتن آرشاویر خان زاده بھ سمت شھربانو برگشت و ادامھ داد :

؟!بھ چھ حقی بھ زن من توھین میکنید ھان  _

شھربانو نفس عمیقی کشید :

داشت بھ پریناز توھین میکرد توقع نداشتی سکوت کنم ؟ _

اینبار بابا بلند شد :

داره دروغ میگھ پریزاد میخواست بره این دوتا صداش کردند ھر چی از دھنشون در اومد بھش گفتند _

شھربانو با خشم بھ سمت بابا برگشت و گفت :

حاال بخاطر دختری کھ خودت ھم دوستش نداری خواھرت رو میفروشی آره ؟ _

کی گفتھ من دخترم رو دوست ندارم ؟ _
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# 269_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شھربانو نیشخندی بھش زد :

 نیاز نیست کسی چیزی بگھ ما ھممون خیلی خوب میدونیم کھ دوستش نداری و واست مھم نیست فقط از طریقش _
میخواستی بھ کیانا برسی

ببند دھنت و _

؟!چرا باید ساکت باشم وقتی دارم واقعیت رو میگم ھان  _

با شنیدن این حرفش چند تا نفس عمیق کشیدم بعدش زل زدم بھ شھربانو و گفتم :

تو واقعا آدم خیلی بدی ھستی _

بھ سمتم برگشت با عصبانیت گفت :

چی ؟ _

دارم میگم تو واقعا آدم بدی ھستی خیلی راحت داری قلب داداشت رو میشکنی بدون اینکھ واست مھم باشھ _

بھ تو ربطی نداره من با داداشم چھ شکلی حرف میزنم _

صدای خان زاده اومد

مامان درست حرف بزن داری باعث عصبانیت من میشی ھر چی از دھنت در اومد بھ ھمھ گفتی چت شده ؟ _

ست بھش بده شھربانو ساکت داشت بھ خان زاده نگاه میکرد انگار ھیچ جوابی نداشت کھ بھ پسرش بده ، چھ جوابی میخوا
کھ صدای  اصال وقتی اون ھمھ حرف بار ھمھ کرده بود با تاسف سرم رو براش تکون دادم و بھ سمت اتاقم راه افتادم

مامان بلند شد :

پریزاد _

ایستادم بھ سمتش برگشتم و سئوالی بھش خیره شدم کھ گفت :

ھمراه ما میای شھر ؟ _

نھ _

بھت زده بھم خیره شد :

چرا ؟ _

خونسرد گفتم :
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ناسمتونچون ھر جایی شوھرم و پسرم باشند من ھستم ، نیاز نیست بخوام بیام دنبال شماھایی کھ زیاد نیست میش _

اما من مامانت ھستم _

سرم و شوھرم بشمدرستھ مامان من ھستید اما دلیل نمیشھ باھاتون جایی بیام من تازه شما رو شناختم چرا باید بیخیال پ _

پریزاد _

دیگھ واینستادم بھ حرفاش گوش بدم بھ سمت اتاق خودم و خان زاده راه افتادم ھمین کھ داخل شدم تند تند داشتم نفس عمیق 
د بھ سمتم اومدمیکشیدم تا جلوی ریزش اشکام رو بگیرم اما مگھ دست من بود ، در اتاق باز شد نگاھم بھ خان زاده افتا

چرا باعث یھ دعوا شدی ؟ _

با حرص نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم :

!چرا ھمیشھ فکر میکنی من باعث دعوا شدم وقتی ھیچ تقصیری ندارم ھان ؟ _

# 270_پارت

# ھوسباز_خان زاده

چون ھر جایی تو ھستی دعوا شکل میگیره _

با گریھ گفتم :

دم از آره من باعث دعوا شدم چون من نحس ھستم مشکل دارم واسھ ھمین حاال میشھ دست از سر من برداری خستھ ش _
اینکھ ھمش باید جواب پس بدم بھ ھمھ میفھمی ؟

سرش  رو تکون داد :

آره _

درفتم روی تخت دراز کشیدم کھ بعد از گذشت چند دقیقھ صدای باال پایین شدن تخت اومد بعدش صداش بلند ش :

گریھ نکن _

گریھ نمیکنم اصال چھ دلیلی داره گریھ کنم مگھ واسھ کسی مھم ھست _ !

آره واسھ من مھمھ _ .

و چشمھاش با شنیدن این حرفش چشمھام گرد شد باورم نمیشد خان زاده ھمچین چیزی گفتھ باشھ سرجام نشستم زل زدم ت
ناباور بھش خیره شدم کھ گفت :

چیھ چرا اون شکلی بھ من نگاه میکنی ھان ؟ _
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چون باورم نمیشھ _

چی رو باورت نمیشھ ؟ _

اینکھ واسھ تو مھم باشھ گریھ ی من _

نیشخندی زد ؛

فقط دوست ندارم بقیھ بفھمند زن خان زاده ضعیف ھست وگرنھ عاشقت نیستم کھ واسم مھم باشھ _  .

با حرص بھ چشمھاش زل زدم :

خیلی خوشت میاد نھ ؟ _

ابرویی باال انداخت و گفت :

خیلی _

ن نگاه خواستم بلند بشم کھ دستم رو کشید پرت شدم داخل بغلش بھ چشمھاش خیره شده بودم ، بدون حرف داشت بھ م
شاد داشتند بھ میکرد ، با باز شدن یھویی در اتاق نگاھم چرخید سمت در شھربانو و پریناز بودند ، جفتشون با چشمھای گ

اد زدمن و خان زاده نگاه میکردند ، سریع خواستم بلند بشم کھ حلقھ دست خان زاده تنگ تر شد و با عصبانیت د :

؟!ھیچ معلوم ھست اینجا چخبره  _

با شنیدن این حرف خان زاده شھربانو بھ خودش اومد و گفت :

بھتره اول من بپرسم اینجا چخبره ؟ _

خان زاده دستش رو برداشت بلند شد رفت روبروی مامانش ایستاد و گفت :

.نکنھ باید بھت جواب پس بدم از رابطھ با ھمسرم ھان ؟ _

شھربانو رنگ از صورتش پرید میدونست سئوال بیخودی پرسیده واسھ ھمین نفس عمیقی کشید و گفت :

من ھمچین چیزی نگفتم من فقط _ ....

# 271_پارت

# ھوسباز_خان زاده

وقاحت  شما چی مامان ھان ؟ بھ خودتون اجازه دادید بدون در زدن وارد حریم شخصی من و ھمسرم میشید بعدش با _
تمام درمورد رابطمون میپرسید ، مامان شما مطمئن ھستید حالتون خوبھ ؟

شھربانو بھ سختی گفت :

ببخشید پسرم _
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ان زاده رو بھش بعدش سریع از اتاق خارج شد ، اما پریناز ھنوز ایستاده بود ، و بھت زده داشت بھ من نگاه میکرد کھ خ
توپید :

بھ چی خیره شدی ھان ؟ _

پریناز بھ سختی نگاھش رو از من گرفت بھ خان زاده دوخت

شما باھاش رابطھ داشتید ؟ _

خان زاده خونسرد سرش رو تکون داد

؟!آره باھاش رابطھ داشتم مشکلی ھست  _

پس من _ ...

خان زاده وسط حرفش پرید :

تو چی ؟ _

اشک تو چشمھاش جمع شد

من زن حاملھ شما ھستم ، شما باید پیش من باشید نھ پیش معشوقھ اتون در حال خوشگذرونی من بھ شما _ ...

دست خان زاده روی فکش نشست فشاری بھش وارد کرد و با عصبانیت شمرده شمرده گفت :

بگی چیکار کنم  من با زن خودم رابطھ داشتم کھ نیازی نمیبینم بھ تو جواب پس بدم ، زن دوم من ھستی پس نمیتونی بھم _
و ھیچ ربطی یا نکنم حق گلھ کردن نداری من یھ خان زاده ھستم میتونم چھار تا زن داشتھ باشم و صد ھا صیغھ پس بھ ت

نداره سعی نکن پات رو از گلیمت درازتر کنی ، حاال گورت رو گم کن دوست ندارم جلو چشمم باشی .

اید بھ خودش پریناز سریع از اتاق خارج شد ، یخورده دلم واسش سوخت خان زاده خیلی بد باھاش حرف زد اما اون ھم نب
اجازه میداد ھمچین سئوال ھایی میپرسید شاید واقعا فکر کرده بود خان زاده عاشقش ھست

بھ چی فکر میکنی ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده سرم و بلند کردم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

بھ اینکھ چرا دروغ گفتید ؟ _

تو االن ناراحت ھستی دروغ گفتم ، میتونم واقعیش کنم _

چشمھام گرد شد داشتم بھت زده بھش نگاه میکردم کھ بھ سمتم اومد و خش دار گفت :

نظرت چیھ ھوم دوست داری واقعی بشھ ؟ _

چشم غره ای بھ سمتش رفتم و با حرص گفتم :

برو کنار ببینم عقلت رو از دست دادی بھ سالمتی _ !.# 272_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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چرا دوست نداری ؟ _

پسش زدم بلند شدم رفتم ایستادم ، چشم غره ای بھ سمتش رفتم و گفتم :

خیلی بی حیا ھستی _

نگاه خاص و خیره ای بھم انداخت ، خش دار گفت :

تو زن من ھستی میدونی دیگھ درستھ ؟ _

با چشمھای ریز شده بھش خیره شدم

درستھ من زن تو ھستم خوب کھ چی ؟ _

و میدونی وظایفی در قبال من داری _ !

خجالت  با شنیدن این حرفش سر تا پا قرمز شدم خیلی خوب میدونستم منظورش چیھ و یھ جورایی از شنیدن این حرفش
کشیده بودم ، خواستم برم بیرون کھ صدام زد

پریزاد _

بدون اینکھ چیزی بھش بگم سئوالی بھش خیره شدم کھ ادامھ داد :

دادم ، شاید  نیاز نیست از من خجالت بکشی ھر چی نباشھ من یھ مدت شوھرت بودم و تموم کار ھایی کھ باید رو انجام _
یھ مدت دور بودیم اما این باعث نمیشھ تو فراموش کنی زن من ھستی ، حاال میتونی بری .

صدای بابا  سریع از اتاق خارج شدم ، دستم رو روی صورتم کشیدم میدونستم از شدت خجالت قرمز شده و گل انداختھ کھ
اومد :

پریزاد _

بھ سمتش برگشتم بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم :

بلھ ؟ _

حالت خوبھ ؟ _

آره _

پس چرا صورتت قرمز شده ؟ _

با شنیدن این حرفش ھول شده دستی بھ صورتم کشیدم

نھ قرمز نشده _

با شنیدن این حرف من سرش رو بھ نشونھ ی تاسف تکون داد :
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آراز کتکت زده ؟ _

اخمام رو تو ھم کشیدم و خواستم جوابش رو بدم کھ صدای خان زاده اومد :

؟!چھ دلیلی داره من دست روی زن خودم بلند کنم  _

ومده بودبا شنیدن این حرف خان زاده بھ سمتش چرخیدم دقیقا پشت سر من ایستاده بود اصال متوجھ نشده بودم کی ا

پس چرا صورتش قرمز شده ؟ _

خان زاده بیتفاوت گفت :

دلیلی نداره واست توضیح بدم کھ چرا صورت زن من قرمز شده ، بیخود ھم نشین واسھ خودت قصھ بباف _ .

# 273_پارت

# ھوسباز_خان زاده

سریع از جفتشون فاصلھ گرفتم رفتم پایین ھیچکس نبود جز خواھرم شیانا خواستم رد بشم کھ صدام زد :

پریزاد _

ایستادم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

بلھ _

میشھ صحبت کنیم ؟ _

رفتم کنارش نشستم سئوالی بھش خیره شدم کھ پرسید :

چرا از دست ما ناراحت ھستی ؟ _

ناراحت نیستم _

اما رفتارت این و نمیگھ _

چرا باید ناراحت باشم یھ دلیل بگو ؟ _

بھ اون رو شدی  باشھ ، قبل اینکھ ما بریم مسافرت ھمھ چیز خوب بود اما چون تو رو با خودمون نبردیم یھو از این رو _
یھ مسافرت ارزشش رو داره ؟

نیشخندی حوالھ اش کردم

نشین واسھ  یھ مسافرت ارزش نداره اما شما من و یادتون رفت یا بھتره بگم جزوی از خانواده نمیدونستید پس حاال _
خودت قصھ بباف و چرت پرت بگو منم دوست ندارم خانواده ای مثل شما داشتھ باشم .
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بعدش بلند شدم تا برم کھ صداش بلند شد :

تو داری اشتباه میکنی پریزاد ما دوستت داریم _

بھ زندگیم  دوست داشتن شما ھم مشخص شد ، دست از سر من بردارید ، من نیاز بھ ھیچکدوم از شماھا ندارم ،میتونم _
ادامھ بدم ھمونطور کھ تا حاال دادم .

آره میتونھ مثل ھمیشھ ھرزه بپره _ .

با شنیدن صدای شھربانو بھ سمتش برگشتم پوزخندی بھش زدم :

تو خودت سر تا پا پر از مشکل ھستی پس نیاز نیست چرت و پرت بگی _

با شنیدن این حرف من اخماش بشدت تو ھم فرو رفت و گفت :

درست حرف بزن تو فکر کردی کی ھستی ؟ _

مغرور بھش چشم دوختم

ده و من زن خان زاده ھستم ھیچکس حق نداره بھ من توھین کنھ ھر توھینی کھ بھ من بشھ انگار بھ خان زاده ش _
مجازات داره پس بھتره حرف ھایی رو کھ میزنید اول خوب مزه مزه کنید .

چخبره باز ؟ _

با شنیدن صدای پدر بزرگ خان زاده بھ سمتش چرخیدم و جوابش رو دادم :

شھربانو خانوم دنبال دعوا ھستند _ .# 274_پارت

# ھوسباز_خان زاده

پدر بزرگ خان زاده با اخم بھ سمت شھربانو برگشت و گفت :

!باز چرا دعوا راه انداختی ؟ _

شھربانو اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

داره دروغ میگھ _ .

با تاسف سری واسش تکون دادم و از عمارت خارج شدم ، ھوای داخل خونھ باعث میشد نفس آدم بگیره آدمای این عمارت 
ت بشم ھیچکدومشون دوست داشتنی نبودند ، ھیچکدومشون باعث آرامش من نمیشدند حتی خان زاده باعث میشد من اذی

چجوری میتونستم طاقت بیارم این ھمھ مدت اینجا

پریزاد _

ر داشت واسھ با شنیدن صدای ماه چھره بھت زده سرم و باال آوردم نگاھم رو بھش دوختم شکھ شده بودم اون اینجا چیکا
رک درستی داشتھ چی اومده بود انقدر ھمھ چیز بھم فشار آورده بود کھ داشتم دیوونھ میشدم واقعا اصال نمیتونستم ھیچ د
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باشم .

؟!تو اینجا چیکار میکنی  _

نیشخندی زد

؟!بالخره ھمھ ی واقعیت رو شنیدی درستھ  _

چند تا نفس عمیق کشیدم تا بھ خودم مسلط باشم وقتی آرومتر شدم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

درستھ واقعیت ھا رو شنیدم اما من خواھر ناتنی تو نیستم _ .

با شنیدن این حرف من جا خورد

!چی ؟_

لبخند ملیحی تحویلش دادم و گفتم :

بابات دروغ گفتھ بود بھ ھمھ من دخترش نیستم عزیزم _

داری دروغ میگی _

نیاز بھ دروغ نیست ھمش واقعیت ھست پس بھتر ھست آروم باشی _

خواست چیزی بگھ کھ خان زاده داد زد

؟!تو اینجا چھ غلطی میکنی  _

فاده کنھ ، واسھ ھمین بھ عقب برگشتم خان زاده اومده بود نباید میذاشتم واکنشی نشون بده تا ماه چھره بفھمھ و بخواد سواست
بھ سمتش رفتم و گفتم :

اھر آروم باش عزیزم اون نمیتونھ من و اذیت کنھ اومده بود چرت و پرت بگھ جوابش رو گرفت ، بھش گفتم خو _
واقعیش نیستم واسھ ھمین این شکلی وا رفتھ .

خان زاده انگار فھمید چرا دارم اینارو بھش میگم واسھ ھمین آرومتر شد .# 275_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ماه چھره با عصبانیت بھ سمت من اومد دستم رو گرفت و بھ سمت خودش کشید و گفت :

چرا داری دروغ میگی ؟ _
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خونسرد خیره بھ چشمھاش شدم و گفتم :

من بھت دروغ نمیگم میتونی بری از بابای حرومزاده ات بپرسی چرا ھمچین کار کثیفی انجام داده _

دستش باال رفت

تو نمیتونی درمورد پدر من اینجوری حرف بزنی ھرزه _ .

قبل اینکھ دستش روی صورت من فرود بیاد خان زاده دستش رو تو ھوا گرفت و با خشم غرید :

اگھ تا ھمین االن کاریت نداشتم و اجازه دادم نفس بکشی دلیل داشتھ _

ابرویی باال انداخت و گفت :

؟!چھ دلیلی داشتھ  _

طور  فقط چون تو عمارت من ھستی و دوست ندارم با خون کثیف تو آلوده بشھ پس ھمین االن گورت رو گم کن تا _
دیگھ ای باھات برخورد نکردم .

ماه چھره با عصبانیت دستش رو از دست خان زاده کشید بھ سمت من برگشت نگاه تھدید آمیزی بھم انداخت

؟!اصال فکر نکن امروز رو فراموش میکنم تو بدترین تاوان عمرت رو باید پس بدی شنیدی  _

با حرص خیره بھ چشمھاش شدم و گفتم :

خیلی زیاد داری حرف میزنی زود باش برو دیگھ _ .

# 276_پارت

364



# ھوسباز_خان زاده

بعد رفتن ماه چھره خان زاده بھ سمتم برگشت و گفت :

؟!حالت خوبھ  _

چشمھام رو محکم فشار دادم

زیاد خوب نیستم _ !.

؟!چرا عصبانی ھستی  _

ندیدی حرفاش رو رسما داشت بھم توھین میکرد _

میدونم اما _ ...

وسط حرفش پریدم :

دیتو نیاز نیست من و نصیحت کنی خودت بدتر از من قاطی کرده بودی کم مونده بود گلوش رو بگیری فشار ب _ .

خان زاده اخماش رو تو ھم کشید

من دلیل داشتم واسھ این کار _

؟!چھ دلیلی  _
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زیادی داشت حرف میزد _

با تاسف سری واسش تکون دادم :

باشھ ، من برم تو عمارت امروز واقعا روز افتضاحی بود _ .

خواستم برم کھ صدام زد :

پریزاد _

!بلھ ؟ _

تو زن من ھستی بھ ھیچ عنوان دوست ندارم کم بیاری بخاطر پسرمون ھم کھ شده باید قوی باشی _ .

غمگین خندیدم :

من ھمیشھ تو ھر شرایطی کھ باشم بخاطر پسرم قوی میمونم حتی اگھ بھ قیمت مرگ من باشھ _ .

# 277_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ستادم ، داشتم تو چند روز گذشتھ بود بدون اینکھ ھیچ اتفاق خاصی بیفتھ واسھ ھمین آدم میترسید نفسم رو لرزون بیرون فر
کھ تو  حیاط واسھ خودم راه میرفتم امروز برعکس روز ھای پیش خلوت بود و کسی جز کارکنان عمارت نبود یھ گوشھ

دید کسی نباشھ نشستم ، داشتم چایی میخوردم کھ صدای مامان اومد :

میشھ بشینم ؟ _

بیتفاوت سرم رو تکون دادم کھ اومد روبروم نشست خیره بھ چشمھام شد و گفت :
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؟!خوش میگذره  _

با شنیدن این حرفش ابرویی باال انداختم

چی باید خوش بگذره ؟ _

چشمھاش برق زد :

اینکھ کنار شوھرت ھستی _

شمھای ریز با شنیدن این حرفش بیشتر از قبل متعجب شدم چرا داشت ھمچین حرفایی میزد قصد داشت بھ چی برسھ ، با چ
شده بھش خیره شدم و گفتم :

؟!چرا داری ھمچین حرفایی میزنی قصد داری بھ چی برسی  _

ببخشید دخترم من قصد نداشتم ناراحتت کنم _ .

ناراحت نشدم اما متعجب ھستم چی باعث شده شما ھمچین چیز ھایی بگید ؟ _

غمگین بھم خیره شد :

بینم خان تا بھ امروز ھمیشھ زندگی سختی داشتی ھمھ باعث اذیتت شدند حتی خود من واسھ ھمین چند روزه دارم می _
زاده رفتارش باھات بھتر شده میخوام ببینم اوضاعت چطوره .

پوزخندی زدم :

خوام بھ ھمھ چیز داره خوب پیش میره بخاطر پسرم ھم کھ شده دیگھ خان زاده قصد اذیت کردن من و نداره منم می _
سھ ھمین تالش زندگی کردن ادامھ بدم واسھ پسرم تا جون دارم میجنگم اجازه نمیدم زندگیش مثل من پر از کثافط بشھ وا

میکنم برعکس شماھا کھ بھ جای تالش باعث شدید زندگی من نابود بشھ .

مامان با درد چشمھاش رو باز و بستھ کرد

من نمیخواستم اینجوری بشھ _ ! 

نیشخندی حوالھ اش کردم

اما شد _

ھر کاری بشھ انجام میدم تا گذشتھ جبران بشھ اما من بخاطر خودت مجبور شدم میفھمی ؟ _

دمیفھمم منم کینھ ای نسبت بھ شما ندارم ، اما دوست داشتنی ھم در کار نیست شما واسھ من غریبھ ھستی _ .# 278_پارت

# ھوسباز_خان زاده

؟!چرا سعی نمیکنی بھم یھ فرصت بدی واسھ جبران گذشتھ چرا تا این حد نسبت بھ من کینھ داری  _
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با شنیدن این حرفش نفسم رو کالفھ بیرون فرستادم و گفتم :

نواده داشتھ من نسبت بھ شما ھیچ کینھ ای ندارم اما از یھ طرف ھم نمیتونم بھتون فرصت بدم من دوست ندارم یھ خا _
باشم من نمیخوام وابستھ بشم و قلبم شکستھ بشھ ، بعدش اون روز یادتون نیست شما شاھین شیانا فرھاد خان ھمتون رفتید 

دونستید خوشگذرونی اما من و یادتون رفت بحث این نیست من حسادت کنم یا چیزی اما شما من رو عضوی از خودتون ن
واسھ ھمین من کنار کشیدم بھتره دیگھ اصرار کنید چون باعث میشید من بیشتر ناراحت بشم .

با چشمھایی کھ پر از اشک بود بھ چشمھام زل زد :

؟!میتونم امیدوار باشم یھ روز من و میبخشی  _

با شنیدن این حرفش چند ثانیھ ساکت بھش خیره شدم و سری بھ نشونھ ی منفی تکون دادم :

صال وجود من میگم شما واسھ من یھ غریبھ ھستید مثل بقیھ پس نیاز نیست منتظر بخشش من باشید ، فکر کنید من ا _
ندارم و دست از سر من بردارید .

صدای عصبی بابا اومد :

پاشو کیانا واسھ چی نشستی داری بھش التماس میکنی وقتی خودش نمیخواد یھ خانواده داشتھ باشھ _ !.

گفت مامان بلند شد با گریھ گذاشت رفت ، با تاسف سری واسھ ی بابا تکون دادم کھ بیشتر از قبل عصبانی شد و :

یھ روزی بابت این رفتارت پشیمون میشی _ .

نیشخندی بھش زدم :

من ھیچوقت بابت رفتار خودم پشیمون نمیشم ، اما شما شک نداشتھ باشید پشیمون میشید _ .

بابا چند تا نفس عمیق کشید :

ببینم درد تو فقط اینھ ما تو رو با خودمون نبردیم ؟ _

بلند شدم و خیره بھ چشمھاش شدم  خونسرد گفتم :

ن واسھ شما یھ من عادت دارم بھ اینکھ ھمیشھ واسھ اطرافیان خودم یھ وسیلھ باشم پس نیاز نیست چرت و پرت بگید ، م _
ستم کاری با وسیلھ بودم تا بھ زنتون برسید کھ رسیدید حاال لطف کنید دست از ناراحت کردن من بردارید من بی آزار ھ

شما ندارم ، دارم واسھ خودم زندگی میکنم .

بابا چشمھاش قرمز شد

تو واسھ من وسیلھ نبودی _

غمگین خندیدم :

دن من اتفاقا خیلی خوب میدونم واست یھ وسیلھ بودم نیاز نیست توجیھش کنی فقط سعی کن کمتر باعث ناراحت ش _
بشی ، بیش از حد خستھ و ناراحت ھستم اونقدر کھ نمیتونید تصور کنید .# 279_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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ث با قدم ھای کوتاه بھ سمت عمارت راه افتادم انگار من نمیتونستم یھ روز آروم داشتھ باشم و ھمیشھ باید با ھمھ در حال بح
 باشم ھنوز پام و داخل نذاشتھ بودم کھ صدای فریاد خان زاده اومد ، ترسیده دستم رو روی قلبم گذاشتم و داخل شدم با دیدن
الناز کھ پخش زمین شده بود چشمھام گرد شده بود داشتم با وحشت بھش نگاه میکردم کھ نیشخندی زد :

پس میخواستی با من بازی کنی آره ؟ _

الناز ترسیده گفت :

داری اشتباه میکنی من _ ...

خفھ شو _ !

الن پیچید ، الناز ساکت شد ، خان زاده پاش رو روی دستش گذاشت فشاری بھش داد کھ صدای فریاد پر از درد الناز تو س
ھمھ یھ گوشھ ایستاده بودند و داشتند تماشا میکردند ، طاقتم تموم شد

خان زاده دارید چیکار میکنید ؟ _

نگاھش رو بھ من دوخت چشمھاش شده بود کاسھ خون با صدای خش دار شده از عصبانیت گفت :

دارم مجازاتش میکنم _ .

مگھ چھ کار بدی انجام داده کھ باید مجازات بشھ ؟ _

خیانت _ !.

با شنیدن این حرفش ساکت شدم ، کھ الناز با گریھ گفت :

تو یھ دیوونھ ھستی پاھات رو بردار من میخوام از اینجا برم _ .

خان زاده فشارش رو بیشتر کرد

میدونم چرا کھ میخوای بری آره بھ ھمین راحتی مگھ میشھ ، تو بھ من خیانت کردی فکر کردی انقدر احمق ھستم کھ ن _
ھ شد بھ حسابت بھم نزدیک شدی ؟ اتفاقا خیلی خوب میدونستم گفتم بزار نزدیک بشھ ببینم چیکار میخواد بکنھ بھ وقتش ک

برسم حاال ھم داری تقاص پس میدی پس دھنت رو ببند وگرنھ خودم یھ جور دیگھ میبندمش .

بعدش داد زد :

نگھبان _

زیاد طول نکشید دوتا از نگھبان ھای شخصی خان زاده اومدند و ھمزمان گفتند :

بلھ خان زاده _

این و ببرید بندازیدش تو انباری دھنش رو ببندید فردا بفرستید پیش بابای احمقش ، حسابی از خجالتش دربیاین خودتون  _
میدونید چیکار کنید .
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یکار کرده کھ خان اون دوتا نگھبان اومدند الناز رو بردند بدون توجھ بھ فریاد ھایی کھ میکشید متعجب شده بودم الناز چ
ب درست زاده تا این حد عصبانی شده ، از یھ طرف ھم میترسیدم عصبانیت خودش رو سر من خالھ کنھ چون اصال اعصا

حسابی نداشت .

# 280_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بابا متعجب پرسید :

مگھ چیکار کرده بود ؟ _

خان زاده اخماش رو تو ھم کشید و با عصبانیت داد زد :

ھ این زودی گول ھرزه با نقشھ مثال داشت بھم نزدیک میشد تا بتونھ شرکت رو نابود کنھ اما نمیدونست من آدمی نیستم ب _
ھ نقشھ ھاش کلک ھاش رو بخورم از ھمون اول میدونستم چرا بھم نزدیک شده اجازه دادم بیاد جلو قشنگ کھ ریدم بھ ھم

حاال وقتش رسیده بود حالش رو جا بیارم کھ جا آوردم ببینم پدر عوضیش حاال میخواد چیکار کنھ .

شھربانو با تعجب پرسید :

چرا اصال بھش نزدیک شدی آخھ از ھمون اول حالش رو میگرفتی کھ امروز انقدر عصبانی نمیشدی _ .

خان زاده دستی داخل موھاش کشید

دلیل عصبانیت من بخاطر کار دیگھ اش ھست _

چی ؟ _

بابا بود کھ این سئوال رو پرسیده بود ، خان زاده بھ چشمھای من خیره شد و گفت :

میخواست من باھاش رابطھ داشتھ باشم تا حاملھ بشھ بتونھ خودش رو بھم وصل کنھ _ .

پریناز مثل ھمیشھ فریاد زد :

چی ؟ _

اشتم کھ داشت خان زاده چنان نگاه بدی بھش انداخت کھ ساکت شد ، من سریع بھ سمت اتاقمون رفتم دستم رو روی قلبم گذ
دیم شده بود تند تند میزد با شنیدن حرفی کھ خان زاده زده بود ناراحت شده بودم و خیلی خوب میدونستم چرا چون حسو

دوست داشتم برم گردن الناز رو خورد کنم کھ ھمچین جسارتی میخواستھ بکنھ .

با باز شدن در اتاق از افکارم خارج شدم نگاھم بھ خان زاده افتاد بھ سمت من اومد و گفت :

آرشاویر رو دیدی ؟ _
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با صدایی کھ بشدت لرزون شده بود گفتم :

آره _

سرش رو تکون داد

سعی کن بیشتر واسش وقت بزاری احساس میکنم افسرده شده _ .

من واسش وقت میزارم چون دوستش دارم _ .

خوبھ _

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم و پرسیدم :

خان زاده _

بلھ _

شما بھ الناز دست زدید ؟ _

بعدش منتظر بھش خیره شدم کھ خودش رو بھم نزدیک کرد و گفت :

چرا ھمچین سئوالی میکنی ؟ _

چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم :

ھمینطوری _ !.

# 281_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نگاه خاصی بھم انداخت و خیلی گرم جواب داد :

مین بھش نھ بھش دست نزدم خودش بار ھا سعی کرد من باھاش ھمخواب بشم اما من قصد و نیتش رو میدونستم واسھ ھ _
نزدیک نشدم .

نداشت چون  لبخند محوی روی لبھام نشست خیلی خوشحال شده بودم از اینکھ بھش دست نزده اما این خوشحالی زیاد دووم
ش داشتم و تو با یاد آوری پریناز کھ حاملھ بود اخمام بشدت تو ھم فرو رفت اون باھاش رابطھ داشت برعکس من کھ دوست

این ھمھ سال اجازه ندادم ھیچکس جز اون تن من رو لمس کنھ

چیشد چرا اخمات تو ھم رفتھ ؟ _

با شنیدن صداش بھ خودم اومدم

فکر نمیکنم بھت مربوط باشھ _ .
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بعدش خواستم برم کھ بازوم رو داخل دستش گرفت و گفت :

وایستا _

ایستادم بھ چشمھاش زل زدم

بلھ _

خش دار شمرده شمرده گفت :

ھمھ چیز تو بھ من مربوط میشھ شنیدی ؟ تموم زندگیت اینو خوب بھ خاطر بسپار ھمیشھ _

با تمسخر گفتم :

باشھ _

بعدش خواستم برم کھ اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

ن باال پریزاد چون باھات خوب برخورد کردم ھوا برت نداره عاشقت ھستم پس مثل آدم جواب بده تا اون روی سگ م _
نیومده شنیدی ؟

سرم رو تکون دادم :

آره _

ستم چرا بعدش خودش بازوم رو ول کرد از اتاق خارج شد ، یھ گوشھ روی تخت نشستم و سخت تو فکر فرو رفتم نمیدون
ان زاده اصال اما خیلی زیاد احساس بدی داشتم شاید چون توقع نداشتم باھام این شکلی حرف بزنھ چقدر ساده بودم من خ

عوض نمیشد ھمیشھ ھمینطور بود بد اخالق و خودخواه با تاسف سری واسھ خودم تکون دادم .

با شنیدن صدای در اتاق از افکارم خارج شدم با صدایی بشدت گرفتھ گفتم :

بفرمائید _

در اتاق باز شد و شاھین اومد داخل با دیدنش متعجب شدم اما زیاد طول نکشید کھ صداش بلند شد :

حالت خوبھ ؟ _

حال من واست مھم شده ؟ _

چرا انقدر زود بھت برمیخوره آخھ ؟ _

# 282_پارت

# ھوسباز_خان زاده

من بھم برنمیخوره اما دوست ندارم واسھ من ادا دربیارید پس لطف کن تنھام بزار _ .
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چشمھاش گرد شد

تو واقعا فکر میکنی ما دوستت نداریم ؟ _

با عصبانیت بلند شدم و فریاد کشیدم :

م مھم نیست من بھ بسھ دیگھ خستھ شدم از اینکھ ھمش باید با شماھا سر و کلھ بزنم دوستم دارید ندارید حتی یھ ذره واس _
تنھا چیزی کھ فکر میکنم پسرم ھست پس دست از سر من بردارید خستھ شدم از اینکھ ھمیشھ باید بھ شماھا جواب پس بدم 
میفھمید ؟

با شنیدن حرفای من بھ سمتم اومد

بسھ پریزاد داری خودت و اذیت میکنی _ !

با چشمھای گریون بھش خیره شدم :

شماھا باعث میشید من گریھ کنم _ .

با شنیدن این حرفش چند تا نفس عمیق کشیدم وقتی آرومتر شدم خیره بھ چشمھاش شدم

االن آروم ھستم _ !.

# 283_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ببین پریزاد من اصال قصد ندارم اذیتت کنم فقط میخوام کنارت باشم شنیدی ؟ _
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سرم رو تکون دادم :

آره _

دستم رو گرفت رفتم روی تخت دراز کشیدم وقتی آرومتر شدم خیره بھ چشمھاش شدم و گفتم :

شاھین _

خش دار گفت :

جان _

قطره اشکی روی گونم چکید

خستھ شدم _

دستم رو تو دستش گرفت بوسید

چرا ؟ _

میخوام از این روستا لعنتی برم ھمھ چیز داره بھم فشار میاره دارم دیوونھ میشم _ .

اشک تو چشمھاش جمع شد

داداش خوبی واست نبودم _ .
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اینجوری نگو _

ھمینطوره _

# 284_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شاھین _

جان شاھین _

م ھمھ ی من ھمیشھ تنھا بودم ، ھیچوقت ھیچکس رو کنار خودم نداشتم واسھ ھمین ھست کھ این شکلی شدم دوست دار _
شماین اتفاق ھای بدی کھ افتاده تموم بشھ اما نمیشھ دوست دارم واسھ ھمیشھ برم جایی کھ آرامش داشتھ با .

دستم رو داخل دستش گرفت و گفت :

من بھت کمک میکنم _ .

نیشخندی زدم :

چجوری میخوای بھم کمک کنی وقتی خودت ھم کلی مشکل داری _

دستی داخل موھاش کشید

من ھیچ مشکلی ندارم پریزاد _

تو واقعا من و دوست داری ؟ _

بدون تردید جواب داد :

آره _

اما من باورم نمیشھ دوستم داشتھ باشی اگھ دوستم داشتی ھیچوقت فراموشم نمیکردی _ .

اون روز ما فراموشت نکردیم پریزاد _ !

چشمھام گرد شد

منظورت چیھ ؟ _

نفسش رو پر حرص بیرون فرستاد

اقعیت رو مامان بابا گفتند چیزی بھت نگم چون بھ صالح خودت نیست اما داری نابود میشی پس باید بھت بگم تا و _
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بفھمی

با ترس پرسیدم :

بگو من باید بفھمم _

نفس عمیقی کشید و گفت :

ساب اینکھ اون روز شھربانو گفت تو خودت گفتی نمیای و حوصلھ نداری با ما باشی پسرت رو تنھا بزاری ما ھم بھ ح _
میخوای تنھا باشی و اذیتت نکنیم گذاشتیم رفتیم چھ میدونستیم ھمش نقشھ اس

با صدایی کھ بشدت داشت میلرزید گفتم :

داری دروغ میگی _ !

اخماش بشدت تو ھم فرو رفت

سکوت کردند  نھ چھ دلیلی داره من بخوام دروغ بگم بھت ھمش واقعیت ھست اما نمیدونم چرا مامان بابا این ھمھ مدت _
تا ھم تو نابود بشی ھم ما

اشکام روی صورتم جاری شدند

باید بھ من میگفتی _

285_پارت#با شنیدن این حرف من دستش رو محکم روی پیشونیش کوبید

# ھوسباز_خان زاده

بسھ گریھ نکن پریزاد من واقعیت رو بھت گفتم تا حالت بھتر بشھ نھ اینکھ بیشتر گریھ کنی _ .

بریده بریده گفتم :

ھ بشھ من از من خیلی زیاد بد ھستم چون تموم این مدت داشتم ھمھ رو اذیت کردم باعث شدم مامان بابا قلبشون شکست _
چیزی خبر نداشتم من ...

وسط حرفم پرید :

ھیس آروم باش _

اھین من با شنیدن صداش آرومتر شدم اما نمیشد چون من احساس بدی بھم دست داده بود ، دستی بھ صورتم کشیدم کھ ش
رو تو بغلش کشید دستش رو نوازش وار پشتم کشید و گفت :

ھ مامان بابا از آروم باش خواھری مگھ میشھ مامان بابا از دستت ناراحت بشند اونا دوستت دارند بعدش تو نمیدونستی ک _
چیزی خبر ندارند درستھ ؟

سرم رو تکون دادم :
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آره من نمیدونستم _

پس آروم باش و بھ ھیچ عنوان گریھ نکن باشھ ؟ _

باشھ _ !.

صدای شیانا اومد :

چیشده ؟ پریزاد حالت خوبھ چرا صدای گریھ ات ھمش میاد _

ین شکلی نگاھش رو بھش دوختم چقدر تو این مدت باھاش بد حرف زده بودم خیلی شرمنده بودم کاش بھم میگفتند تا ا
باھاشون برخورد نمیکردم من از دستشون دلخور شده بودم چون فکر میکردم من و فراموش کردند نمیدونستم من و دوست 
دارند .

ببخشید _

با شنیدن این حرف من چشمھاش گرد شد خواست چیزی بگھ کھ صدای سرد خان زاده تو اتاق پیچید :

من و پریزاد رو تنھا بزارید _

ماش رو تو ھم شاھین پیشونیم رو بوسید بعدش بلند شد ھمراه شیانا از اتاق خارج شدند ، خان زاده در اتاق رو بست اخ
کشید و با عصبانیت گفت :

این چھ حال و روزیھ واسھ خودت درست کردی ھان ؟ _

با شنیدن این حرفش اخمام رو تو ھم کشیدم و گفتم :

چیھ دوست داری واست شاد باشم بشینم برقصم ؟ یا نکنھ گریھ کردن واسھ من ممنوع ھست ؟ _

بسھ دیگھ داری اراجیف میگی _ .

نیشخندی بھش زدم :

جدی ؟ _

دھنت رو میبندی یا خودم بیام ببندمش _ !.

# 286_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نی فقط ھمین تو نگران من نشدی فقط چون گریھ کردن من باعث شده بود اذیت بشی اومدی اینجا داری داد و بیداد میک _
باعث اذیت  من خیلی از دستت عصبانی ھستم خان زاده برو من و تنھا بزار قول میدم دیگھ صدای گریھ من بلند نشھ کھ

کردن گوشات بشھ .

کھ صداش بلند  کالفھ بھ من خیره شد چند بار دھنش باز و بستھ شد اما ساکت شد ، چشمھام رو با درد روی ھم فشار دادم
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شد :

آرشاویر صدای گریھ ھات رو بشنوه فکر میکنھ مثل ھمیشھ من دارم اذیتت میکنم _ .

چشمھام رو باز کردم نگاه خستھ و داغونم رو بھش دوختم و گفتم :

قول میدم دیگھ صدای من بلند نشھ حاال خوبھ ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره _

د دیدش نسبت بھ من بعدش از اتاق خارج شد رفتم کنار پنجره ایستادم بھ بیرون خیره شدم نمیدونستم چرا خان زاده تا این ح
ردم وقتی بد ھست مگھ چیکارش کرده بودم آخھ سری با تاسف تکون دادم واسھ خودم کھ داشتم بھ ھمچین چیزی فکر میک

خودم خیلی خوب دلیلش رو میدونستم .

* * * 

داشتم بلند  سر میز شام نشستھ بودم ، پریناز ھمش داشت از خودش ادا در میاورد کھ اصال نمیشد غذا خورد راحت دوست
ی زشتی نداشتم ، بشم یھ کشیده بزنم تو گوشش تا این ھمھ ادا از خودش درنیاره منم حاملھ شده بودم اما ھمچین رفتار ھا

صدای عصبانی آرشاویر بلند شد :

مامان _

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

جان _

با اخم پرسید :

این خانوم چرا این شکلیھ _ !

با شنیدن این حرفش میدونستم ھمھ دارند میشنوند واسھ ھمین آھستھ پرسیدم :

چھ شکلی ؟ _

دیوونست ھمش نشستھ داره اوخ و آخ میکنھ من حالم بھ ھم خورد مامان نمیتونم راحت غذا بخورم _ .

قبل اینکھ چیزی بھش بگم ، پریناز با عصبانیت بھش توپید :

ببینم بچھ بھت ادب یاد ندادن ؟ _

آرشاویر زل زد تو چشمھاش

صدات خیلی رو مخ ھست _

چشمھاش گرد شد دوباره خواست چیزی بگھ کھ خان زاده بھش توپید :

ا بخور یا بی حق با آرشاویر ھست سر و صدای تو باعث میشھ بقیھ نتونن راحت غذا بخورن یا برو تو اتاقت تنھایی غذ _
سر و صدا بشین غذات و بخور
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پریناز با بغض مصنوعی گفت :

خان زاده شما کھ میدونید من حاملھ ھستم _ .

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 287_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده نگاھش رو بھش دوخت و گفت :

دی ؟حاملھ ھستی درست اما این دلیل نمیشھ ھر جوری دلت خواست رفتار کنی پس بھتره حد خودت رو بفھمی شنی _

پریناز با بھت گفت :

مگھ من چیکار کردم خان زاده ؟ _

خان زاده خواست چیزی بگھ کھ شھربانو گفت :

زن چون پسرم پریناز حاملھ ھست حساس شده تو تا حاال یھ زن حاملھ و رفتار ھاش رو ندیدی پس باھاش بد حرف ن _
باعث میشی بیشتر حساس بشھ .

خان زاده اخماش رو تو ھم کشید

من احمق نیستم مامان کھ بخوای با این حرفا من رو گول بزنی خودم کامل رفتار ھای این دختر رو دیدم و شنیدم اصال  _
دی ھمچین متناسب نبود رفتارش یھ جوری ھست میخواد جلب توجھ کنھ واسھ ھمین انقدر از خودش ادا درمیاره دفعھ بع

رفتاری ببینم انقدر آروم برخورد نمیکنم .

شھربانو عصبی گفت :

اما _ ...

بسھ _

لند شدبعدش خان زاده بلند شد رفت آرشاویر ھم پشت سر پدرش بلند شد رفت منم بلند شدم کھ صدای عصبی پریناز ب :

االن میخوای بری پیش خان زاده درمورد من بد صحبت کنی آره ؟ _

با شنیدن این حرفش سری بھ نشونھ تاسف واسش تکون دادم :

نمیدونم چی باید بھت بگم واقعا رفتار خیلی زشت و زننده ای داری _ .

با شنیدن این حرف من چشمھاش گرد شد

چی ؟ _
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فقط با تاسف سرم رو تکون دادم واسش ، اولین قدم رو برداشتم کھ صداش بلند شد :

وایستا _

ایستادم بھ سمتش برگشتم ، بلند شد اومد روبروم ایستاد و گفت :

خیلی دوست دارم بفھمم چرا انقدر اعتماد بنفس داری _ !.

نیشخندی حوالھ اش کردم

شاید چون تو ھمچین اعتماد بنفسی رو نداری _

صدای شھربانو اومد :

فکر میکنھ چون دختر داداش من ھست ھر غلطی دوست داشت میتونھ انجام بده _

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

با من خالی کنید  خان زاده بھ جفتتون رید چون نمیتونید باھاش شاخ بھ شاخ بشید اومدید دق و دلیتون رو با دعوا کردن _
اما بھتره بھتون بگم بھ ھیچ عنوان ھمچین چیزی ممکن نیست .

# 288_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شاویر با دیدن من بعدش بدون توجھ بھ جفتشون بھ سمت اتاقمون رفتم ، خان زاده و آرشاویر روبروی ھم ایستاده بودند ، آر
بھ سمتم دوید و با شادی گفت :

مامان _

لبخند قشنگی روی لبھام نشست

!حالت خوبھ پسرم ؟ _

با شنیدن این حرف من آھستھ خندید

آره _

ند کھ حاال نگاھی بھ خان زاده انداختم چشمھاش داشت میخندید ، اصال معلوم نبود تو این چند ساعت چیکار کرده بود
جفتشون خوشحال و خندون بودند

با چشمھای ریز شده بھش خیره شدم و پرسیدم :

پسرم _

بلھ مامان ؟ _
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بھت گفت انقدر خوشحال ھستی ؟ بابا چی _

نگاھی بھ خان زاده انداخت و گفت :

حرفامون مردونھ بود مامان _

چشمھام گرد شد

!جدی ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره _

بعدش دوید از اتاق خارج شد ، نگاھم بھ خان زاده افتاد بھ سمتم اومد و گفت :

پایین چیشد ؟ _

با شنیدن این حرفش پوزخندی بھش زدم :

میخواستی چی بشھ مثل ھمیشھ دوتاشون افتاده بودند بھ جون من داشتند دعوا میکردند _

میدونستم _ !.

با شنیدن این حرفش متعجب شده بودم ابرویی باال انداختم و گفتم :

میدونستی ؟ _

سرش رو تکون داد :

آره _

اخمام بشدت تو ھم فرو رفت

پس چرا چیزی بھشون نگفتی ؟ _

چون پریناز نسبت بھ تو حسودیش میشھ و رفتارش حرفاش عادی ھست برای ھمین نمیتونم چیزی بھش بگم _ .

نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم

.پس مامانت چی ؟ _

مامانم ھمیشھ ھمین ھست نمیتونم باھاش بد برخورد کنم _ .

::boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 289_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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ون رو پیش من خالی باید بھشون میگفتی نباید با من الکی دعوا کنند ، وقتی از تو عصبانی شدند نمیتونند بیان عقده ھاش _
کنند .

خان زاده پوزخندی زد :

تو کھ در مقابل حرفایی کھ شنیدی ساکت نشدی و جوابشون رو دادی پس چرا عصبانی شدی ؟ _

نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم

چون شما ھمیشھ خودخواه ھستید _

بعدش خواستم برم کھ صدام زد :

پریزاد _

بھ سمتش برگشتم و حرصی گفتم :

بلھ _

بیھ پسرم دقیقا شبیھ من ھست میخواستم بابت این موضوع ازت تشکر کنم چون رفتارش حرکاتش و حتی کار ھاش ش _
من ھست

با شنیدن این حرفش بیشتر از قبل عصبانی شدم میدونستم فقط داشت اینارو میگفت تا من حرص بخورم

آرشاویر اصال شبیھ تو نیست _ !

جدی ؟ _

بلھ _

ابرویی باال انداخت و گفت :

من اینطور فکر نمیکنم _ .

خواستم چیزی بھش بگم کھ صدای باز شدن در اتاق اومد بدون اینکھ بھ عقب برگردم فریاد کشیدم :

!مگھ این بی صاحب شده در نداره کھ سر خود بازش میکنید میاید داخل ھان ؟ _

صدای عصبانی شھربانو بلند شد :

نمیدونستم برای اومدن بھ اتاق پسر خودم باید اجازه بگیرم _  .

بھ سمتش برگشتم نیشخندی حوالھ اش کردم :

و من نباید برای اومدن بھ اتاق پسرت باید در بزنی قبلش چون اینجا اتاق منم ھست اتاق یھ زن و شوھر ھست اینار _
بھتون یاد بدم سن و سالی ازتون گذشتھ اما این چیز ھا رو نمیدونید
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چشمھاش گرد شده بود با بھت گفت :

تو چجوری جسارت میکنی با من اینجوری حرف بزنی ؟ تو فکر کردی کی ھستی ؟ _

کنم وقتی شما جسارت میکنید وارد حریم خصوصی من و شوھرم میشید ، منم جسارت میکنم این حرفارو بھتون می _
بعدش شما خیلی خوب میدونید من کی ھستم زن خان زاده ھستم و مادرش پسرش ، دختر داداشتون ھستم کافیھ یا دوباره 
یادآوری کنم ؟

با حرص دندون قروچھ ای کرد

زبونت خیلی دراز شده بھ زودی میدونم باھات چیکار کنم _

مامان _

با شنیدن صدای خان زاده نگاھش رو بھش دوخت

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:
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چیھ نکنھ تو ھم میخوای طرفداری این دختره ی خیر سر رو بکنی ؟ _

خان زاده با جدیت گفت :

حق با پریزاد ھست شما نمیتونید بدون در زدن وارد اتاق ما بشید _

شھربانو شکھ گفت :

چی ؟ _

خان زاده خونسرد بھش خیره شده بود و ھمین خونسرد بودنش باعث ترس بیشتر میشد

دفعھ بعدی انقدر آروم برخورد نمیکنم _ .

عصبی شد بھ  بعدش خان زاده از اتاق خارج شد ، با پوزخندی کھ روی لبھام بود بھش خیره شدم با دیدن نگاه من بیشتر
سمتم اومد دستش رو بھ نشونھ ی تھدید جلوی من گرفت و گفت :

بھ زودی باھات کاری میکنم کھ ھیچوقت نتونی فراموش کنی شنیدی _ .

نیشخندی بھش زدم :

تو ھیچ غلطی نمیتونی بکنی _ !.

منتظرم باش _ .
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رم رو تکون بعدش با عصبانیت از اتاق خارج شد انگار ھمھ تو این عمارت عادت کرده بودند بھ تھدید کردن با تاسف س
دادم کھ صدای مامان بلند شد :

پریزاد _

با شنیدن صداش از افکارم خارج شدم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

جان _

م پس چی چشمھاش گرد شد شاید توقع نداشت باھاش انقدر نرم برخورد کنم اون کھ نمیدونست من از ھمھ چیز خبر دار
میشد مگھ اگھ این شکلی باھاش حرف میزدم بعد گذشت چند دقیقھ صدای مامان بلند شد :

شھربانو چرا عصبی بود از دستت چیکارش کردی ؟ _

با شنیدن این حرفش ریز خندیدم

من باھاش کاری نکردم اون خودش ھمیشھ خدا از دست ھمھ ناراحت ھست _

با تاسف سری تکون داد

باھاش ھمکالم نشو اون زن خطرناک ھست بھ عزیزای خودش رحم نمیکنھ تو کھ واسش یھ دشمن ھستی _ !.

بھ شما ھم رحم نکرد درستھ ؟ _

چشمھاش گرد شد

چی ؟ _

زن داداشش  شما رو با خودش برد بیرون با ارباب ده پایین نقشھ کشید ، شما رو بی آبرو کنھ بھترین دوستش بودید _
حاال کم کم حقایق  بودید اما با سنگدلی تمام باعث شد زندگیتون نابود بشھ داداش تو تیمارستان بستری بشھ این ھمھ سال و

گذشتھ داره رو میشھ .

مامان دستی بھ صورتش کشید

زمان گذشتھ رو نمیشھ برگردوند باید برگشت بھ زمان حال _

:# 291_پارت

# ھوسباز_خان زاده

چھ دشمنی باھات داشت ھمچین بالیی سرت آورد ؟ _
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غمگین خندید :

خواد از من شاید اگھ میدونستم خوب بود اما من دلیلش رو نمیدونم ، ھیچوقت ھم ھیچ بدی در حقش انجام ندادم کھ ب _
انتقام بگیره .

روغ سری واسش تکون دادم ، مامان حرفاش صادقانھ بود میدونستم دروغ نمیگھ تنھا کسی کھ میتونست خیلی خوب د
ردیف کنھ شھربانو بود باید باھاش حرف میزدم ببینم خواستھ اش چیھ !.

پریزاد _

با شنیدن صدای مامان از افکارم خارج شدم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

جان _

؟!حالت خوبھ  _

سری واسش تکون دادم

آره _

من نگرانت شده بودم صدای داد و بیداد تو ھمراه شوھرت داشت میومد _

با شنیدن این حرفش ریز خندیدم :

من و خان زاده ھر روز دعوا میکنیم نیاز نیست ھر بار با شنیدنش نگران بشید _ .

چشمھاش گرد شد

چی ؟ _

آره _

بعد دستش  رو گرفتم و گفتم :

رو داشتم  بیا اینجا کنار من بشین من خیلی دلم واست تنگ شده مامان ھیچوقت یھ مامان خوب نداشتم ھمیشھ آرزوش _
سرم و بزارم روی پاھای مامانم اما نشد من ھیچوقت برای ھیچکس دوست داشتنی نبودم

مامان اشک تو چشمھاش جمع شده بود با بغض گفت :

دوست نداشتم ھیچوقت تو رو این شکلی داغون ببینم _ .

با شنیدن این حرفش چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم دستش رو بوسیدم

من داغون نیستم مامان فقط خستھ شدم _ .

دوست داری از اینجا بری ؟ _

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم :

دیگھ اصال نمیدونم چی میخوام فقط میخوام ھمھ چیز مثل سابق بشھ فقط ھمین _
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پریزاد _

با شنیدن صدای مامان نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

جان _

با من من پرسید :

من و بابات رو بخشیدی ؟ _

غمگین بھش خیره شدم

نداشتھ  اونی کھ باید ببخشھ من نیستم شما ھستید چون بد قضاوت کردم مگھ میشھ یھ مامان بابا بچشون رو دوست _
باشند ، اما از دستتون ناراحت ھستم چون واقعیت رو بھم نگفتید

مامان چشمھاش رو با درد باز و بستھ کرد

سھ ھمین بابات خواست این شکلی بشھ گفت باید خیلی چیز ھا مشخص بشھ نباید اجازه بدیم شھربانو متوجھ بشھ وا _
اینجوری شد وگرنھ من طاقت نداشتم ببینم تو انقدر دلشکستھ شدی .

من فقط دردم این بود شماھا من و فراموش کردید ، وگرنھ مسافرت کھ چیزی نیست مامان _

میفھمم _

یھ  خواستم چیزی بگم کھ مامان دستش رو بھ نشونھ ی ھیس جلوی لبش گرفت ساکت شدم کھ اشاره کرد بھ پشت در و
سایھ کھ از الی در افتاده بود داخل اتاق اینطور کھ مشخص بود پریناز بود یکم اذیت کردنش بد نبود

مامان _

مامان متعجب بھم خیره شد ، کھ بھش اشاره کردم جواب بده اون ھم طبق حرف من گفت :

جان _

و ندارم من چیکار خان زاده میگھ باید حاملھ بشی یھ پسر دیگھ ھم میخوام کھ تو برام بھ دنیا بیاری اما من آمادگیش ر _
؟!باید بکنم 

پشت بندش چشکمی بھ مامان زدم کھ خنده اش گرفت سرش رو تکون داد

بھ حرفش گوش بده حتما دوستت داره کھ میخواد حاملھ بشی بچھ میتونھ زندگیت رو _ ...

بی ھوا در اتاق باز شد و صدای عصبی پریناز تو اتاق پیچید :

واد نھ بچھ مثل سگ داری دروغ میگی خان زاده ھیچوقت نمیگھ قصد داره از تو  حاملھ بشھ اون فقط بچھ ی من و میخ _
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ای کھ از یھ خائن مثل تو باشھ !.

ابرویی باال انداختم و گفتم :

فالگوش ایستاده بودی ؟ _

نھ _

؟!پس چجوری حرفای ما رو شنیدی  _

با شنیدن این حرف من رنگ از صورتش پرید بھ من من افتاد ، بلند شدم رفتم روبروش ایستادم

؟!خوب گوش کن چی دارم بھت میگم بھ ھیچ عنوان حق نداری یھ مشت چرت و پرت بگی شنیدی  _

سرش رو تکون داد :

آره _

خوبھ _
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یھو فھمید چی گفتھ اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

وست داشتھ من چرا باید بھ حرفای تو گوش بدم اصال تو کسی ھستی یھ خائن کھ بھ خان زاده خیانت کردی ھر کاری د _
باشم میکنم بھ تو ھم ھیچ ربطی نداره .

ف سری واسش بعدش از اتاق خارج شد با چشمھای گشاد شده بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم چقدر بد دھن شده بود با تاس
تکون دادم  کھ مامان من رو صدا زد :

پریزاد _

بھ سمتش برگشتم و گفتم :

جان _

باھاش دھن بھ دھن نشو من اصال ازش خوشم نمیاد ھیچ برخورد درستی باھات نداره _

من باھاش دھن بھ دھن نمیشم مامان ھمش خودش سعی میکنھ اعصاب من و خورد کنھ _

مامان با تاسف سرش رو تکون داد

کاش میتونستم تو رو برای ھمیشھ با خودم ببرم _ .
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دستای مامان رو بوسیدم

؟!من اینجا باید کنار پسرم باشم مامان ، شما ھم مامان ھستید درک میکنید من رو درستھ  _

با ناراحتی سرش رو تکون داد :

درستھ درک میکنم چی میگی پس نیاز نیست ناراحت باشی _ .

ناراحت نیستم فقط بعضی وقتا عصبانی میشم ھمین _

نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم بعدش کھ مامان خیره بھ چشمھام شد و پرسید :

دوستش داری ؟ _

آره دوستش دارم _

آھستھ خندید

میدونستم عاشقش ھستی _ !.

غمگین گفتم :

اما اون من و دوست نداره عشقم یکطرفھ ھست _ .

اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

چرا فکر میکنی عشقت یکطرفھ ھست ھان ؟ _

دستم لرزید

یر چون خودم بارھا شاھد بودم چجوری قلب من رو شکست این مدت من شدم خدمتکار عمارت زن جدیدش من و تحق _
کرد ، حاال ھم کھ حاملھ شده این ھمھ دلیل ھست .

اما من احساس میکنم دوستت داره _

میکردمشما اشتباه میکنید مامان حتی اگھ من یھ درصد احتمال میدادم دوستم داره بھ ھیچ عنوان ھمچین کاری ن _ .

ھ شدم ، چی بگم واقعا نمیدونم آدم اعصابش خورد میشھ اما بھ رفتارش تو این مدت دقت کردم یھ چیز دیگھ متوج _
دوستت داشت ...

وسط حرفش پریدم :

دوستم نداره مامان ھمش دنبال دلیل ھست شما بیخود واسھ خودتون حرف میزنید _

# 294_پارت
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با دیدن پسر روبروم اخمام رو تو ھم کشیدم و گفتم :

تو دیگھ کی ھستی ؟ _

لبخند دندون نمایی زد و گفت :

اول تو بگو کی ھستی ؟ _

کس من زن خان زاده ھستم حاال بنال ببینم کدوم خری ھستی سر صبح صدات رو انداختی روی سرت نمیزاری ھیچ _
بگیره بخوابھ ؟

حش درشت با شنیدن حرفای من حسابی خندید کھ باعث شد بیشتر از دستش کفری بشم پسره ی احمق آماده شده بودم یھ ف
بھش بدم کھ صدای شھربانو اومد :

داداش _

بھ سمتش  بعدش بھ سمت ھمون پسره اومد ، چشمھام گرد شده بود چرا بھش گفت داداش ، ھنوز تو شک بودم کھ بابا ھم
قعا ھنوز تو اومد محکم بغلش کرد اون پسر تو بغل بابا داشت گریھ میکرد و داداش صداش میزد اینجا چخبر شده بود وا

شک رفتار بقیھ بودم کھ بابا صدام زد :

پریزاد _

گیج بھش خیره شدم کھ نگران بھ سمتم اومد

حالت خوبھ ؟ _

آره _

؟!پس چرا صورتت انقدر رنگ پریده شده  _

با شنیدن این حرفش نگاه اون پسر بھم افتاد با شیطنت گفت :

داداش _

جان _

دختر توئھ ؟ _

آره _

چقدر عصبیھ _ !

دم اگھ اون پسر بابا با شنیدن این حرفش مشکوک بھ من خیره شد کھ سریع با گفتن من کار دارم جیم شدم رسما گند زده بو
دادم واقعا بشدت  داداش بابا باشھ من حرفایی کھ نباید زده بودم و این خیلی بد شده بود ، چشمھام رو محکم روی ھم فشار

از خودم متنفر شده بودم .

پریزاد _
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با شنیدن صدای سوگل بھ سمتش برگشتم و گفتم :

جان _

؟!حالت خوبھ  _

با شنیدن این حرفش سری بھ نشونھ ی تائید تکون دادم :

آره من کامال خوب ھستم نگران نباش _

پایین چخبر شده بود ؟ _

نمیدونم پایین داداش بابام اومده بود _

چشمھاش برق زد با شادی گفت :

شھیاد اومده ؟ _

شھیاد کیھ _

بدون اینکھ جواب من و بده دوید سمت پایین با تاسف سری واسش تکون دادم رسما دیوونھ شده بود !.
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و زشتی بود  نمیدونستم چرا از دیدن پسری کھ حاال فھمیده بودم عموی من ھست خجالت میکشیدم ، شاید بخاطر رفتار بد
کھ داشتم چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم کھ شھیاد من و مخاطب قرار داد

پریزاد _

با شنیدن صداش سرم و بلند کردم با صدایی کھ بشدت گرفتھ شده بود گفتم :

بلھ _

بابت دیروز معذرت میخوام باید خودم رو بھت معرفی میکردم اشتباه از من شد _ !.

با شنیدن این حرفش فقط خیلی کوتاه سر خودم رو تکون دادم کھ مامان گفت :

مگھ چیشد ؟ _

با شنیدن این حرفش رنگ از صورتم پرید رسما گند زده بودم ، صدای شھیاد بلند شد :

ھیچی زن داداش دخترتون فکر کرده من دزد ھستم مگھ نھ ؟ _

بعدش با شیطنت بھ من خیره شد کھ با حرص گفتم :
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آره _

کرد مامان بابا جفتشون مشکوک بھ من خیره شدند کھ سرم رو پایین انداختم ، خداروشکر خان زاده بحث رو عوض

؟!واسھ ھمیشھ اومدی  _

شھیاد سرش رو تکون داد و گفت :

آره _

با دقت بھ حرفاشون گوش میدادم ، اینبار شھربانو مخاطب قرارش داد :

پس زنت کجاست ؟ _

نگاھم بھ صورتش افتاد کھ حسابی درھم شده بود

جدا شدیم _

شھربانو دستش رو روی قلبش گذاشت و بھت زده داد زد :

چی ؟ _

خان زاده نگاھش رو بھ شھربانو دوخت

یواش _

شھربانو ساکت شد نفس عمیقی کشید

باورم نمیشھ چیشده بود _ !

تفاھم نداشتیم طالق گرفتیم این بحث رو تمومش کنید _ .

بعدش با عصبانیت بلند شد رفت با تعجب بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم باورم نمیشد این یکی ھم طالق گرفتھ باشھ این 
خانواده چقدر مشکل داشتند

شھربانو بلند شد کھ خان زاده خیلی محکم گفت :

296_پارت#بشین سرجات کجا داری میری _

# ھوسباز_خان زاده

شھربانو نگاھش رو بھ خان زاده دوخت و گفت :

باید توضیح بده چرا زنش رو طالق داده اونا عاشق بودند نمیشھ ھمچین چیزی من اجازه نمیدم _ .

بابا خیلی تلخ رو بھش گفت :
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گران تو کھ عادت داری ھمیشھ کسایی کھ عاشق ھستند رو از ھم جدا کنی خیلی ھم خوشحال میشی حاال واسھ چی ن _
شھیاد شدی ؟

شھربانو بھ سمتش برگشت

چی ؟ _

بابا بلند شد خواست بره کھ اینبار خان زاده مخاطب قرارش داد :

دایی وایستا _ !

بابا ایستاد بھ سمت خان زاده برگشت ، خان زاده با شک پرسید :

منظورتون چیھ ؟ _

بابا نیم  نگاھی بھ شھربانو انداخت

مھم نیست _

خان زاده با خشم غرید :

دایی _

بابا کالفھ دستی داخل موھاش کشید

عی داشت تو من نمیدونم مشکل شھربانو چیھ اما اون باعث جدایی من و کیانا شده ھمھ ی نقشھ ھایی کھ کشیده حتی س _
ری نمیتونند از این مدت پریزاد از من و مامانش متنفر بشھ و ما از دخترمون متنفر بشیم اما خبر نداره ھیچ پدر و ماد

بچشون متنفر باشند .

تاشک تو چشمھام جمع شد با نفرت بھ شھربانو خیره شده بودم منم نمیدونستم درک کنم چھ مشکلی باھام داش !.

اخماش حسابی تو ھم رفتھ بود با غیض گفت :

؟!چرا داری چرت و پرت میگی ھان  _

بابا نفسش رو پر حرص بیرون فرستاد

من دارم چرت و پرت میگم ؟ _

آره _

ھای چندش تو چیھ  بسھ شھربانو تا االن اگھ سکوت کردم دلیلش این نبود کھ از تو میترسم فقط میخواستم بفھمم دلیل کار _
باعث نابودی زندگیم شدی فکر کردی ھنوز بھت اعتماد دارم ؟

خان زاده بھ سمت شھربانو برگشت

حرفاش حقیقت داره _

نھ _
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بابا نیشخندی زد

من مدرک دارم میتونم ثابت کنم _ .

# 297_پارت

# ھوسباز_خان زاده

شھربانو با خشم بھش زل زد

چیھ فکر کردی پسرم بخاطر حرفای تو باھام دشمن میشھ آره ؟ _

صدای فریاد ارباب بزرگ بلند شد :

بسھ _

جفتشون ساکت شدند ، ارباب بزرگ بھ سمت بابا برگشت و گفت :

فرھاد تو چی داری میگی ؟ _

بابا خونسرد بھش خیره شد

ل میدونم ھمھ این دارم میگم شھربانو با ھزار تا نقشھ باعث شد من و کیانا از ھم جدا بشیم من دیوونھ بشم این ھمھ سا _
کارای شھربانو بوده حتی االن ھم میخواد من و نابود کنھ فقط دلیلش رو نمیدونم

ارباب بزرگ نگاھش رو بھ شھربانو دوخت

چرا ؟ _

شھربانو ترسیده گفت :

داره دروغ میگھ _ !

میدونی فرھاد ھیچوقت دروغ نمیگھ من انقدر کھ بھ فرھاد اطمینان دارم بھ ھیچکس ندارم زود باش واقعیت رو بھم بگو  _
شھربانو

دیوونھ شدید من ھیچوقت ھمچین بدی در حق داداشم نمیکنم _

اشک تو چشمھام جمع شد

تو باعثش شدی شھربانو تو زندگی ھممون رو نابود کردی خدا لعنتت کنھ _

با خشم بھ سمت برگشت و داد زد :

خفھ شو _
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چشمھام رو با درد روی ھم فشار دادم اصال نمیتونستم آرامش داشتھ باشم حتی شده یھ ذره

سر دختر من داد نزن _

شھربانو با عصبانیت دندون قروچھ ای کرد

؟!پس حدش رو بھش نشون بده کھ نیاد پیش من چرت و پرت بگھ شنیدی  _

ھیچکس چرت و پرت نمیگھ تو واقعا پست و عوضی ھستی _ .

چشمھام با درد بستھ شد

پریزاد _

با شنیدن صدای خان زاده بھ سمتش برگشتم و گفتم :

جان _

پاشو بریم دوست ندارم بھ حرفاشون گوش بدیم _ .

باشھ _

دنبال خان زاده خواستم برم کھ شھربانو با تنفر من رو مخاطب قرار داد :

یھ دختر نحس ھستی کھ باعث شدی داداشم درموردم چرت و پرت بگھ میفھمی ؟ _

بھ سمتش برگشتم با تاسف سری واسش تکون دادم :

واقعا متاسف ھستم واست _ !.

# 298_پارت

# ھوسباز_خان زاده

واسھ خودت متاسف باش تو رو ھیچکس نخواست تو ھمیشھ نحس بودی یھ حرومزاده _ ...

خفھ شو _

انو نگاه با شنیدن صدای فریاد ارباب بزرگ شھربانو ساکت شد ، ارباب بزرگ بلند شده بود و با خشم داشت بھ شھرب
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میکرد

ن ھمھ چجوری جرئت میکنی بھ نوه من بگی حرومزاده شھربانو چجوری تو این مدت متوجھ ذات کثیف تو نشدم و ای _
؟!مدت تو رو پیش خودم نگھ داشتم ھان 

با شنیدن حرفاشون دوست داشتم سرم رو محکم بکوبم تو دیوار حقایق داشت کم کم رو میشد ، حقایقی کھ خیلی تلخ بودند و 
بیشتر باعث میشد قلبمون درد بگیره

بابا ھمش دروغ من _ ...

ھیس _ !

شھربانو ساکت شد کھ ادامھ داد :

نیست دختر  تا فردا وقت داری ھمھ ی واقعیت ھارو بگی وگرنھ میدم وسط روستا فلکت کنند انقدر کھ جون بدی ، مھم _
من ھستی پاره ی تن من ھستی وقتی یھ خیانتکار باشی تقاص پس میدی اون ھم خیلی سنگین .# 299_پارت

# ھوسباز_خان زاده

و بست بھ بعد رفتن ارباب بزرگ من و خان زاده ھم رفتیم سمت اتاق خودمون ھمین کھ داخل اتاق شدیم خان زاده در ر
سمتش برگشتم و گفتم :

تو میدونستی ؟ _

سرش رو تکون داد :

نھ _

بنظرت مادرت فردا لب باز میکنھ واقعیت رو بگھ ؟ _
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نیشخندی زد :

اگھ واقعیت داشتھ باشھ حرفای دایی نھ نمیگھ _

متعجب بھش خیره شدم

چرا ؟ _

چون کسی کھ این ھمھ سال حقایق رو مخفی کرده حاال مثل احمقا نمیاد بگھ چیشده پس باھوش باش _

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم حق با خان زاده بود

اما اگھ واقعیت رو نگھ ارباب بزرگ فلکھ اش میکنھ _ !

خان زاده آھستھ خندید بعد اینکھ خندیدنش تموم شد بھ سمت من اومد و گفت :

مامان از ھیچ چیزی نمیترسھ بعدش اونقدر زرنگ ھست کھ خودش رو تبرئھ میکنھ _ .

اخمام رو تو ھم کشیدم و گفتم ؛

تو با کار ھای مامانت موافق ھستی ؟ _

نھ _

پس چرا داری اینجوری میگی ؟ _

من دارم بھ سئواالتت جواب میدم چون خیلی خوب مامان رو میشناسم _ .

!اصال ناراحت نیستی مامانت انقدر بد ھست ؟ _

# 300_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

ار شده بود خان زاده با شنیدن این حرف من چند ثانیھ ساکت بھم زل زد اما یھو چشمھاش یخ بست و با صدایی کھ خش د
گفت : 

من بھ ھیچ عنوان با کار ھایی کھ مامانم انجام میده راضی نیستم و بھ موقعش بار ھا بھش ھشدار دادم _ !.

ود چرا بعدش گذاشت رفت گیج بھ مسیر رفتنش خیره شدم یعنی اون میدونست مامانش بد ھست و فقط بھش ھشدار داده ب
جلوش رو نمیگرفت شھربانو باعث نابود شدن زندگی خیلیا شده بود

پریزاد _

با شنیدن صدای شھیاد از افکارم خارج شدم ، نگاھم رو بھش دوختم کنار در اتاق ایستاده بود

بلھ ؟ _

میشھ بیام داخل ؟ _

آره _

داخل شد اومد روبروم ایستاد و گفت :

تو نمیخوای مثل بقیھ بپرسی چیشد از زن خودم جدا شدم ؟ _

نھ _

ابرویی باال انداخت و پرسید :

چرا ؟ _

چون زندگی خصوصی تو بھ من مربوط نمیشھ ، اما اگھ دلت خواست میتونی باھام درد و دل کنی _ .

لبخندی روی لبھاش نشست

دوستش داشتم خیلی زیاد فکر میکردم اون ھم مثل من عاشقم ھست اما نبود _

ابرویی باال انداختم کھ نفس عمیقی کشید و ادامھ داد :

اطره ی بعد چند سال زندگی مشترک زیاد طول نکشید کھ گفت من و دوست نداره بھتره جدا بشیم دوست ندارم ھیچ خ _
طرفھ جنگید باید بدی داشتھ باشیم اولش طالقش ندادم خیلی مقاومت کردم اما بھ خودم کھ اومدم دیدم نمیشھ بخاطر عشق یک

میذاشتم بره ھر جایی کھ خوشبخت میشھ .

طالقش دادی ؟ _

آره _
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رفت ؟ _

غمگین خندید

واسھ ھمیشھ گذاشت رفت ھیچ خبری ازش ندارم _ .

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم

دوستش داری ؟ _

مگھ میشھ دوستش نداشتھ باشم من بھش عادت کردم خیلی زیاد _

با شنیدن این حرفش چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم و گفتم :

واقعا متاسف ھستم _ !.

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 301_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ین کھ متاسف بودن دردی از من دوا نمیکنھ میدونستم دوستم نداره واسھ ھمین طالقش دادم عشق زوری نمیشھ ھم _
و ھر شجاعت بھ خرج داد اومد گفت بھم خیانت نکرد ھم واسم ارزش داشت من عاشق یھ دختری شده بودم کھ ھمیشھ ت

شرایط عاقل بود .

لبخندی بھش زدم :

ھنوز ھم وقتی درموردش حرف میزنی چشمھات از شدت خوشحالی برق میزنھ مثل اینکھ خیلی دوستش داری _ !.

مگھ میشھ دوستش نداشتھ باشم _ .

با شنیدن این حرفش آھستھ خندیدم

خیلی شجاع ھستی _

ھمیشھ باید شجاع باشیم وگرنھ نمیتونیم زنده باشیم درستھ ؟ _

درستھ _

بھ سمتش رفتم و پرسیدم :

میشھ بغلت کنم عمو ؟ _

ید چون مثل خودش پیشقدم شد و من رو بغل کرد ، شھیاد برعکس آدمای این خونھ باعث میشد احساس خوبی داشتھ باشم شا
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خودم بود ، ازش جدا شدم خیره بھش شدم و گفتم :

شھیاد _

جان _

تو خیلی شبیھ من ھستی _ !.

با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت و گفت :

یعنی چی شبیھ تو ھستم ؟ _

خوب خیلی واضح ھست بعضی حرفات رفتارت شبیھ من ھست واسھ ھمین دارم میگم _ .

با شنیدن این حرف من خندید

پس واسھ ھمینھ کھ دوستم داری بد اخالقش _

من بد اخالق نیستم _ !

دستاش رو بھ نشونھ ی تسلیم باال برد

درستھ بانو شما بد اخالق نیستید _

شھیاد _ !

با شنیدن صدای خان زاده جفتمون بھ سمتش برگشتیم اخماش حسابی تو ھم فرو رفتھ بود

جان _

دایی فرھاد باھات کار داشت _

باشھ _

بعدش بھ سمت من برگشت و گفت :

دوباره میام پیشت مراقب خودت باش _

لبخندی بھش زدم :

تو ھم ھمینطور _

بعد رفتنش احساس خوبی داشتم کھ نمیتونستم بھ زبون بیارم شھیاد بیش از حد خوب بود .# 302_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ھمیشھ عادت داری خیلی زود با ھمھ جور میشی نھ ، فقط بھ من کھ میرسی وحشی میشی ؟ _
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زی ، با با بھت داشتم بھ حرفاش گوش میدادم یعنی االن خان زاده داشت حسادت میکرد اصال امکان نداشت ھمچین چی
چشمھای ریز شده بھش خیره شدم و گفتم :

یعنی شما االن دارید حسودی میکنید ؟ _

اخماش وحشتناک تو ھم فرو رفت و نیشخندی زد :

اگھ دوستت داشتم شاید اما من ھیچ عالقھ ای نسبت بھت ندارم _ .

د یھ جوری بعدش گذاشت رفت ، کثافط پس اگھ دوستم نداری چرا واسم اینجوری میشی ھان بھ تو چھ ربطی داره کاش میش
مکان نداشت حالش رو میگرفتم اما میدونستم بھ ھیچ عنوان نمیشھ با غیرت خان زاده بازی کرد چون ھمچین چیزی اصال ا

و نمیشد

از اتاق خارج شدم بھ سمت پایین رفتم کھ ارباب بزرگ صدام زد :

پریزاد _

بھ سمتش برگشتم و متعجب جواب دادم :

بلھ _

بیا داخل اتاق من زود باش _ .

باشھ _ .

دنبالش راه افتادم داخل اتاق شدم در رو پشت سرم بستم خیره بھش شدم و گفتم :

چیزی شده ؟ _

سرش رو تکون داد

آره _

چی ؟ _

بشین میگم بھت _ !

رفتم نشستم کھ خودش اومد روبروم نشست و گفت :

وام من و من نمیدونستم تو نوه من ھستی وگرنھ ھیچوقت اجازه نمیدادم ھمچین بال ھایی سرت بیاد واسھ ھمین میخ _
ببخشی .

با بھت پرسیدم :

شما از من طلب بخشش میکنید ؟ _

آره _

باورم نمیشھ _ ! 

تو دختر فرھاد ھستی من دوستت دارم ، بابت عذاب ھایی کھ کشیدی نمیدونم چجوری باید جبران کنم اما از این بھ بعد  _
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مراقبت ھستم بھ ھیچ عنوان اجازه نمیدم ھیچکس اذیتت کنھ من نمیدونستم پریزاد تو من و میبخشی ؟

مگھ میتونستم نبخشم صادقانھ بود حرفاش مگھ میشد بھش نھ گفت و نبخشید .

# 303_پارت

# ھوسباز_خان زاده

س کنم دیگھ من ھیچ کینھ ای از شما ندارم ھمین کھ االن من و بھ عنوان نوه خودتون پذیرفتید ھم باعث میشھ احسا _
بیکس و کار نیستم منم یھ خانواده دارم کھ مراقبم ھستند شما باید من و ببخشید

ارباب بزرگ لبخندی روی لبھاش نشست و گفت :

شبیھ مادرت ھستی قلب بزرگی داری خیلی زیاد _ .

با شنیدن صدای در اتاق جفتمون ساکت شدیم ، کھ آقاجون خودش بعد مکث کوتاھی گفت :

بیا داخل _

در اتاق باز شد و بابا اومد داخل نگاھی بھ من و ارباب بزرگ انداخت و پرسید :

چیزی شده ؟ _

نھ ، چی میخواستی ؟ _

با شنیدن این حرف بابا سریع گفت :

مھموناتون اومدند _

آقاجون بلند شد منم بلند شدم ، خیره بھم شد

ھر چیزی الزم داشتی بھم بگو واست فراھم میکنم ، ھیچکس حق نداره اذیتت کنھ _ .

ممنون _

بعد رفتن ارباب بزرگ بابا بھ سمتم اومد :

چی داشت بھت میگفت ؟ _

خصوصی بود _

بعدش خواستم برم کھ دستم رو گرفت ، سئوالی بھش خیره شدم کھ گفت :

من و بخشیدی ؟ _

خندیدم
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بابت چی باید ببخشمت بابا پنھون کاریت ؟ _

محکم بغلم کرد

ھ اصال دوست نداشتم مخفی کنم اما مجبور شدم میخواستم بفھمم قصد شھربانو چیھ چرا ھمچین کار ھایی میکنھ ک _
نفھمیدم .

ازش جدا شدم نفسم رو لرزون بیرون فرستادم و گفتم :

دوست ندارم ھمش با شھربانو سر و کلھ بزنم _

سرش رو تکون داد

منم ھمینطور _

خوبھ _

بریم پایین پیش بقیھ _ !

آره _

پوزخندی زد و  بابا دستش رو دور شونم انداخت و ھمراه ھم بھ سمت سالن رفتیم ھمھ نشستھ بودند ، شھربانو با دیدن ما
گفت :

چھ عجب پدر و دختر کنار ھم دارم شاخ درمیارم امیدوارم باز ھم فراموش نکنید _ ...

میشھ ساکت بشی شھربانو ؟ _

با شنیدن این حرف مامان بھت زده بھش خیره شد

# 304_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تو چجوری جرئت میکنی بھ من بگی ساکت باشم تو فکر کردی کی ھستی ھان ؟ _

مامان خونسرد بھش خیره شد

من زن فرھاد خان ھستم پسر بزرگ این خانواده و تو حق نداری باعث بشی بچھ ھای ما ناراحت بشند _

پریناز پوزخندی زد :

تا دیروز یھ زن فاحشھ بودی حاال کھ _ ...

دھنت رو ببند _
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با شنیدن صدای فریاد بابا ساکت شد ، ترسیده بھش خیره شد کھ شھربانو بلند شد

تو چجوری جرئت میکنی سر زن حاملھ پسر من داد بزنی ھان ؟ _

بابا با خشم غرید :

اگھ دوست نداری از دست من کتک بخوره پس بھتره از جلوی چشمم دورش کنی ھمین االن _ .

باز چخبره ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده بھ سمتش برگشتیم ، شھربانو بھ سمتش رفت و گفت :

این سر زن حاملھ ات داد زد _

و بھ بابا اشاره کرد

خان زاده نگاھش رو بھ بابا دوخت و گفت :

درستھ ؟ _

آره _

چرا ھمچین کاری کردید دایی ؟ _

بابا اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

چون بھ زن من گفت فاحشھ ھمین کھ االن زنده ھست فقط بخاطر توئھ آراز _

بعدش بابا با عصبانیت دست مامان رو گرفت

ھیچکس حق نداره بھ زن من توھین کنھ _ .

رد خان زاده بھ سمت پریناز رفت و جلوی چشمھای ھممون سیلی محکمی خوابوند تو گوشش چشمھام از شدت تعجب گ
شده بود باورم نمیشد خان زاده تا این حد از دستش عصبانی باشھ کھ ھمچین بالیی سرش بیاره

صدای شھربانو بلند شد

تو چیکار کردی ؟ _

خان زاده با خشم فریاد کشید :

د بدنیا اومدن ھیچکس حق نداره تو این عمارت بھ بقیھ توھین کنھ تو جسارت میکنی و بھ زن دایی من میگی فاحشھ ، بع _
بچم طالقت میدم .

# 305_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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اشھ اما من با شنیدن این حرف خان زاده چشمھام گرد شد باورم نمیشد میخواست پریناز رو طالق بده ، شاید بدجنسی ب
خوشحال شدم خیلی زیاد ، پریناز با صدایی کھ بشدت داشت میلرزید گفت :

من نمیخواستم من بخاطر شما _  ...

خان زاده وسط حرفش پرید

ا پر از عقده این روز ھا خیلی چشمم بھت بود میدیدم داری چیکار میکنی اما ساکت شدم تماشا کردم تو واقعا سر تا پ _
ھستی واسھ ھمین من نمیتونم قبول کنم کسی مثل تو زن من باشھ شنیدی ؟

با شنیدن این حرف خان زاده اشکاش روی صورتش جاری شدند

خان زاده من عاشق شما ھستم تو رو خدا بھم یھ فرصت بدید بخاطر _ ...

ھیچ فرصتی در کار نیست من ھیچوقت از حرفم برنمیگردم بعد بدنیا اومدن بچھ طالقت میدم _ .

صدای شھربانو بلند شد :

تو نمیتونی ھمچین کاری کنی بخاطر یھ حرف بی ارزش میخوای زنت رو طالق بدی ؟ _

خان زاده ابرویی باال انداخت

ست ھمیشھ پس شاید ھمتون فراموش کرده باشید اما قبل اینکھ من خان زاده باشم ، دایی من فرھاد خان بزرگ بود و ھ _
ار ھیچکس حق نداره بھش بی احترامی حتی اگھ اون شخص خود من باشم ، خان ھا حرمت دارند ، من حرفم رو یکب

گفتم .

بعدش گذاشت رفت کھ صدای بابا بلند شد :

آراز یھ خان زاده واقعی ھست _ !.

شھربانو با عصبانیت بھ سمت بابا رفت و داد زد :

االن خوشحال ھستی باعث شدی زن حاملھ اش رو طالق بده ؟ _

بابا لبخندی بھش زد :

واقعیتش رو بخوای آره خیلی خوشحال شدم چون دخترم خیلی خوشحال میشھ _ .

دیگھ دود داشت از سر شھربانو بلند میشد خیلی زیاد عصبانی شده بود و نمیتونست خودش رو کنترل کنھ

حساب ھمتون رو میرسم _ .

منتظر ھستیم _ .

بعدش رفتن شھربانو و پریناز بھ سمت مامان رفتم و پرسیدم ؛
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حالت خوبھ ؟ _

آره _

اده شده زیاد ناراحت نشو اون دختره ی چندش ھمیشھ عادت داشت بھ ھمھ توھین کنھ فکر میکرد حاال کھ زن خان ز _
ھش نشون دنیا دور اون میچرخھ و ھر غلطی دوست داشت میتونھ انجام بده اما خوب خان زاده خیلی خوب جایگاھش رو ب

داد .

306_پارت#پ

# ھوسباز_خان زاده

مامان با چشمھای ریز شده بھ من خیره شد و گفت :

خوشحال ھستی ؟ _

بود خیره بھش شدم  با شنیدن این حرف مامان جا خوردم ، آره خوشحال بودم اما تا این حد تابلو بودم مگھ کھ مامان فھمیده
و گفتم :

آره خوشحال ھستم اما مگھ تا این حد تابلو ھست ؟ _

مامان سرش رو تکون داد

آره _

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم کھ صدای بابا بلند شد :

داره باھات شوخی میکنھ _ .

با حرص بھ مامان خیره شدم کھ خندید

بالخره داری از شر ھووت راحت میشی _ .

با شنیدن این حرف مامان لبخند تلخی روی لبھام نشست و غمگین گفتم ؛

آره بالخره دارم راحت میشم اما _ ...

وسط حرف من پرید و گفت :

اما چی ؟ _

چھ فایده _ !.

مامان ابرویی باال انداخت و گفت :

405



چرا داری ھمچین چیزی میگی ؟ _

چون خان زاده ھنوز من و دوست نداره پس خوشحال بودن من ھیچ فایده ای نداره _ .

بابا من رو مخاطب قرار داد :

تو دوستش داری ؟ _

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم :

آره دوستش دارم _ !.

بابا آھستھ خندید

خوب پس نگران نباش چون میتونی کاری کنی عاشقت بشھ _ .

چجوری ؟ _

اون و دیگھ باید خودت بفھمی _ !.

چشم غره ای بھ سمت بابا رفتم

خیلی بد جنس ھستی بابا _

دستش رو بھ نشونھ تسلیم باال برد

باشھ بھت میگم اما باید قبلش یھ قول بدی بھم ؟ _

با شنیدن این حرفش متعجب پرسیدم :

چھ قولی ؟ _

اینکھ ھمیشھ کنارش باشی در ھر شرایطی کھ باشی نباید آراز رو تنھا بزاری _ .# 307_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با شنیدن این حرف بابا متعجب شدم خواستم چیزی بھش بگم کھ صدای عمو شھیاد اومد :

عجب گرد و خاکی بھ پا شد ، چرا شھربانو اینجوری شده داداش ؟ _

بابا بھ سمت عمو شھیاد برگشت و جوابش رو داد :

منم نمیدونم چرا شھربانو تا این حد نسبت بھمون تنفر داره اما یھ چیز رو خیلی خوب فھمیدم _

با شنیدن این حرف بابا با چشمھای ریز شده بھش خیره شد و گفت :

چی ؟ _
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اینکھ شھربانو خواھر من نیست _ !

پرسید با شنیدن این حرف بابا ھممون جا خوردیم شکھ بھش خیره شده بودیم کھ عمو شھیاد بھ خودش اومد و با شک :

منظورت چیھ ؟ _

بابا نیشخندی زد :

رکش کنم چرا منظورم اینھ شھربانو خواھر من نیست اگھ بود ھمچین کار ھایی در حق من انجام نمیداد اصال نمیتونم د _
ھمچین کار ھایی میکنھ ھدفش چی ھست از این زندگی شاید اگھ میدونستم خیلی خوب میشد

عمو شھیاد آسوده نفسش رو بیرون فرستاد

ترسیدم واقعا خواھرمون نباشھ _

بابا با تاسف سرش رو تکون داد :

من دیگھ اصال نمیتونم بھ خودم بگم اون خواھرم ھست مخصوصا بعد کار ھایی کھ انجام داده _ .

پشیمون ھست شاید _ !

نیست _ .

مامان غمگین گفت :

شھ من بھترین دوستش بودم اما نمیدونستم مشکلش چی ھست ، ھیچوقت نفھمیدم اون باعث شد زندگی من خراب ب _
ھیچوقت بابت این قضیھ نمیبخشمش

دلیلش رو نگفت ؟ _

بابا بھ سمتم برگشت

نھ _

را این ھمھ دوست دارم برم پیش کسی کھ فکر میکردم بابام ھست بعد دروغ ھایی کھ گفت فقط بفھمم دلیلش چی بوده چ _
سال ھمچین دروغ ھایی گفتھ با زندگی ھممون بازی کرده

نھ _

بابا خیلی محکم این و گفتھ بود وقتی نگاه متعجب من رو دید با ھمون جدیت ادامھ داد :

ت ندارم بھ ھیچ عنوان دوست ندارم بری پیش اون مرد اگھ قرار باشھ کسی باھاش صحبت کنھ من ھستم کھ فعال دوس _
باھاش صحبت کنم باید خیلی چیز ھا مشخص بشھ

# 308_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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من صبر  با شنیدن حرفای بابا بھش حق میدادم ، میخواست بھ وقتش ازش حساب بپرسھ و دلیل کار ھاش رو بفھمھ اما
نداشتم میخواستم بفھمم چرا ھمچین بدی ھایی در حق ما انجام داده اما بخاطر بابا سکوت میکردم .

بھ سمت باال رفتم کھ پریناز کنار راه پلھ ایستاده بود بھش خیره شدم و گفتم :

چیشده اینجا ایستادی اینبار میخوای بھ کی فحش بدی ؟ _

با شنیدن این حرف من یھ قدم بھ سمتم اومد

میخوام اینبار کاری کنم خان زاده زندگیت رو جھنم کنھ شنیدی _

با شنیدن این حرفش متعجب ابرویی باال انداختم

چی داری میگی دیوونھ شدی بسالمتی ؟ _

عصبی خندید

یھ کاری باھات میکنم فقط تماشا کن _

تم از کنارش متعجب بھش خیره شده بودم نمیدونستم منظورش چیھ چرا داره اینارو میگھ اما سعی داشتم کاری نکنم خواس
رد بشم کھ داد زد

پریزاد داری چیکار میکنی آی اخ _

و یھو خودش رو از پلھ ھا انداخت پایین متعجب بھش خیره شده بودم چرا ھمچین کاری انجام داده بود .

یھو صدای شھربانو از پشت سرم اومد

تو چھ غلطی کردی ھان ؟ _

با شنیدن این حرفش ترسیده بھش خیره شدم و گفتم :

من ھیچ کاری نکردم اون خودش _ ...

حسابت رو میرسم فقط وایستا _

م باورم نمیشد و رفت پایین پریناز پایین افتاده بود و خون از بین پاھاش جاری بود چشمھام رو محکم روی ھم فشار داد
بخاطر دشمنی با من ھمچین کاری کرده باشھ و بچش بمیره

ھمھ جمع شده بودند وقتی پریناز رو بردند ، مامان بابا بھ سمتم اومدند مامان با نگرانی پرسید :

پریزاد حالت خوبھ ؟ _

ش میداد وقتی با شنیدن صدای مامان انگار بھ خودم اومدم و سریع شروع کردم بھ گفتن واقعیت ھا بابا با دقت داشت گو
حرفام تموم شد بابا گفت : 
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آراز خیلی از دستت عصبانی میشھ فکر نمیکنم بھ ھمین آسونی تو رو ببخشھ _ .

با شنیدن این حرفش غمگین بھش خیره شدم و گفتم :

اما من ھیچ کاری انجام ندادم _

بابا سرش رو تکون داد

اما میدونیم تو کار بدی انجام ندادی اما آراز کھ نمیدونھ واسھ ھمین از دستت عصبی میشھ _ .

# 309_پارت

# ھوسباز_خان زاده

تی اما من من ھیچ جا نمیرم خان زاده اگھ بھم اعتماد داشت کھ داشت نداشت مثل ھمیشھ محکوم ھستم بھ تحمل بدبخ _
پریناز رو ھلش ندادم حاضرم قسم بخورم .

مامان دستش رو روی شونم گذاشت و گفت :

بریم داخل اتاق بابات میره بیمارستان خبری شد بھمون خبر میده _ .

باشھ _

رفتیم داخل اتاق ھمراه مامان نشستھ بودیم از شدت استرس حالت تھوع بھم دست داده بود یھ احساس خیلی بدی داشتم کھ 
ای مامان نگاھم نمیتونستم ھیچ جوره واسھ ھیچکس بگم نمیدونم چند ساعت گذشتھ بود اما ھوا تاریک شده بود با شنیدن صد

رو بھش دوختم

بیا بریم پایین باید یھ چیزی بخوری _

با صدایی گرفتھ گفتم :

چیزی از گلوی من پایین نمیره ھمش احساس میکنم قرار ھست یکی بیاد و من رو ببره _

ھیس این چھ حرفیھ مگھ ما اجازه میدیم _ .

با باز شدن در اتاق نگاھم بھ خدمتکار افتاد رنگ از صورتش پریده بود ترسیده گفت :

خان زاده گفتند برید پایین _ .

داشت مثل تمساح  بدون اینکھ بترسم ھمراه مامان بھ سمت پایین رفتیم پریناز رو آورده بودند رنگ از صورتش پریده بود و
اشک میریخت با دیدن من خواست بھ سمتم حملھ ور بشھ کھ خان زاده داد زد :

دستت بھش بخوره قلم دستات رو خورد میکنم _ .

پریناز سر جاش ایستاد کھ شھربانو با صدایی کھ از شدت عصبانیت داشت میلرزید گفت :
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چجوری تونستی ھمچین بالیی سرش بیاری ھان خجالت نمیکشی ھمچین کاری میکنی ؟ _

با شنیدن این حرفش چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم

من نمیخواستم اینجوری بشھ _

اما شد _

اشکام روی صورتم جاری شدند

د کرد بعدش ھیچکدوم از این اتفاق ھایی کھ افتاد مقصرش من نبودم ،من پریناز رو ھل ندادم خودش اومد من و تھدی _
خودش رو انداخت پایین

مثل سگ داری دروغ میگی منم اونجا بودم تو ھلش دادی _ .

با شنیدن این دروغ شھربانو چشمھام گرد شد

چرا داری دروغ میگی ؟ _

:boom::dizzy::boom::dizzy::boom::dizzy:

# 310_پارت

# ھوسباز_خان زاده

من دروغ نمیگم تو چون بھش حسودی میکردی ھلش دادی تا بچش سقط بشھ و _ ...

بسھ _ !

با شنیدن صدای داد خان زاده ھمھ ساکت شدند ، خان زاده با صدایی سرد و خشک گفت :

ت چی ھست بھ یادتون نرفتھ کھ عمارت دوربین داره من ھر جایی کھ الزم باشھ رو نگاه میکنم و میتونم بفھمم واقعی _
حرفای ھیچکس ھم اھمیت نمیدم مامان .

یناز افتاد کھ با شنیدن حرفای خان زاده لبخندی روی لبھام نشست با این صورت مشخص میشد من بیگناه ھستم نگاھم بھ پر
رنگ از صورتش پریده بود و شده بود مثل گچ دیوار مامان پوزخندی زد

پریناز جون حالت خوبھ ؟ _

پریناز با صدایی کھ بشدت داشت میلرزید گفت :

آره _

آقا پخش کنم فیلم ؟ _

آره _
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ریناز نگاه ھممون رفت سمت فیلم خونھ کھ پخش شد صحنھ ی حرف زدن ھامون ھمھ چیز واضح بود حتی صدا ھا بعدش پ
کھ رفت خودش رو انداخت پایین

خان زاده بھ سمت پریناز رفت و گفت :

تو قاتل بچھ منی _ !.

پریناز اشکاش روی صورتش جاری شدند

غلط کردم خان زاده من فقط نمیخواستم شما من و طالق بدید من _ ...

ھیس _ !

پریناز ساکت شد اما داشت گریھ میکرد کھ خان زاده ادامھ داد :

انقدر بھ خودت جرئت دادی کھ حتی میای دروغ میگی فکر کردی من احمق ھستم ؟ _

ببخشید _

خان زاده با عصبانیت گفت :

ورت رو گم میکنی اگھ ھمین االن زنده زنده دفنت نمیکنم فقط یھ دلیل وجود داره اونم بابای پیرت ھست ، طالقت میدم گ _
اطراف خودم ببینمت شک نکن زنده ات نمیزارم االنم گمشو زود باش

پریناز سریع رفت کھ شھربانو گفت :

اون زن توئھ یھ اشتباه مرتکب شد نباید طالقش بدی پس با این وجود _ ...

مامان _

شھربانو ساکت شد کھ خان زاده شمرده شمرده گفت :

تو ھم دروغ گفتی _ !.

شھربانو بھ من من افتاد

من فقط _ ...

خان زاده وسط حرفش پرید :

تو فقط میخواستی من با پریزاد بد بشم ھمین _

# 311_پارت

# ھوسباز_خان زاده
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شھربانو با شنیدن این حرف خان زاده نفس عمیقی کشید و گفت :

ھ باعث ببین پسرم داری اشتباه میکنی من ھیچوقت قصد نداشتم تو با پریزاد بد بشی اون دختره یھ شیطان ھست ک _
میشھ ...

ه اول خودت رو بسھ دوست ندارم بیشتر از این بھ چرندیاتت گوش بدم من از پریزاد ھیچ بدی ندیدم واسھ ھمین تو بھتر _
درست کنی بعدش بیای پیش من و بشینی حرف بزنی شنیدی ؟

من بھ سمت شھربانو رفتم

دلیل نفرتت چی ھست ؟ _

نگاھش رو بھم دوخت نیشخندی زد :

آدم مھمی نیستی ازت متنفر باشم تو حتی لیاقت نفرت من رو ھم نداری شنیدی ؟ _

با شنیدن این حرفش چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم زل زدم تو چشمھاش و گفتم :

دمی مثل تو تلف تو واقعا یھ آدم روانی ھستی من نمیتونم چیزی بھت بگم و دوست ندارم بیشتر از این وقتم رو بخاطر آ _
کنم .

بعدش خواستم برم کھ بازوم رو گرفت

وایستا ببینم_

ایستادم خونسرد داشتم بھش نگاه میکردم کھ خم شد کنارم گوشم آھستھ گفت :

تو ھیچوقت خوشبخت نمیشی میفھمی ؟ _

با شنیدن حرفاش پوزخندی روی لبھام شکل گرفت ازش جدا شدم و گفتم ؛

ش دلم اتفاقا من خوشبخت میشم اما اونی کھ خوشبخت نمیشھ تو ھستی چون قراره واسھ ھمیشھ عذاب بکشی واقعیت _
واست میسوزه خیلی بدبخت ھستی .

بھ سمتم حملھ ور شد

تو بدبخت ھستی کثافط _ !

چشم غره ای بھ سمتش رفتم

یواش _

صدای خان زاده اومد :

بسھ دیگھ جفتتون _ .

رفتم یھ گوشھ ایستادم ، خان زاده بھ سمت شھربانو رفت و گفت :

چون مامان من ھستی نمیتونم مجازاتت کنم واسھ ھمین یھ ھشدار بھت میدم _ !.
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شھربانو ابرویی باال انداخت

چھ ھشداری ؟ _

ش در حال نقشھ کافیھ یھ خطای دیگھ ببینم ، یھ کار بد ببینم میفرستمت شھر اجازه نمیدم باھامون زندگی کنی چون ھم _
کشیدن و نابود کردن زندگی بقیھ ھستی .# 312_پارت

# ھوسباز_خان زاده

خان زاده بھ سمتم برگشت و با جدیت گفت :

دنبال من بیا زود باش _

سرم رو تکون دادم و ھمراھش راه افتادم داشت میرفت سمت اتاق خودمون داخل کھ شدیم بھم خیره شد

بھ ھیچ عنوان دیگھ دوست ندارم با مامان من ھمکالم بشی فھمیدی ؟ _

من کھ باھاش _ ...

وسط حرفم پرید :

فھمیدی یا نھ ؟ _

آره فھمیدم _

خوبھ _

چیشده چرا انقدر عصبانی ھستی ؟ _

با شنیدن این حرف من نیشخندی زد :

بخاطر کار ھایی کھ زن من و ماددم پشت سرم انجام دادند شاید اگھ دوربین داخل عمارت نبود من باز تو رو گناھکار  _
میدونستم و یھ بالیی سرت میاوردم اونوقت چی میشد ؟

ردمغمگین بھش خیره شدم چیزی نگفتم چون میدونستم چی میشد یھ بالیی سر من میاورد کھ ھیچوقت فراموش نمیک

آروم باش خان زاده واقعیت فاش شد حاال ھیچکس نمیتونھ ھیچ کار بدی در حق ما انجام بده _ .

سرش رو تکون داد

درستھ _

ی نبود کھ بھ کسی بعدش خان زاده از اتاق خارج شد میدونستم اگھ بالیی سر پریناز نیاورد دلیل داشت وگرنھ خان زاده آدم
رحم کنھ از اتاق خارج شدم داشتم میرفتم پایین کھ شھیاد صدام زد :

پریزاد _
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بھ سمتش برگشتم و گفتم :

جان _

حالت خوبھ ؟ _

آره _

بیا باھات کار دارم _

باشھ _

داخل اتاق شدم در رو بست و خیلی آھستھ گفت :

امشب بھ ھیچ عنوان از کنار خان زاده تکون نخور ھر جا رفت ھمراھش برو باشھ ؟ _

متعجب پرسیدم :

چرا ؟ _

نفس عمیقی کشید

کاری کھ بھت گفتم رو انجام بده پریزاد _

اخمام رو تو ھم کشیدم و گفتم :

دلیلش رو بھم بگو شھیاد _

شھربانو یھ سری آدم اجیر کرده قراره شب بھت تجاوز کنند _

با شنیدن این حرفش خشک شده بھش خیره شدم ، بعدش خندیدم شھربانو نمیتونست تا این حد بد باشھ !.

# 313_پارت

# ھوسباز_خان زاده

!داری شوخی میکنی شھیاد مگھ نھ ؟ _

نھ _

یاوردم با شنیدن این حرفش وحشت زده بھش خیره شدم اگھ ھمچین چیزی باشھ من واقعا میترسیدم چجوری باید طاقت م
ھم بھ خان زاده اینکھ بھم تجاوز بشھ ، ھنوز مات و مبھوت داشتم بھش نگاه میکردم کھ در اتاق با صدای بدی باز شد نگا

ومد یقھ اش افتاد صورتش وحشتناک شده بود ، اینطور کھ مشخص بود شنیده بود شھیاد چی بھم گفتھ بود بھ سمت شھیاد ا
رو داخل دستش گرفت و با خشم غرید :

حرفات واقعیت داشت _ !
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شھیاد خیره بھش شد :

اول باید آروم باشی تا بھت بگم چیشد باشھ ؟ _

خان زاده چند تا نفس عمیق کشید ، شھیاد دستش رو جدا کرد رفت در اتاق رو بست بھ خان زاده زل زد

آروم شدی ؟ _

خان زاده خش دار گفت :

آره حاال بگو _

ره سمت شھیاد تموم چیز ھایی کھ شنیده بود رو تعریف کرد وقتی حرفاش تموم شد ، خان زاده خواست با عصبانیت ب
مادرش کھ شھیاد دستش رو گرفت

وایستا _

خان زاده عصبی بھ سمتش برگشت و گفت :

چیھ ؟ _

داری میری پیش شھربانو ؟ _

آره باید حساب پس بده _ !

شھیاد نیشخندی بھش زد :

اری انجام دیوونھ شدی ؟ فکر کردی االن بری پیشش بھت میگھ آره ؟ نھ شک نداشتھ باش میگھ من نمیخواستم ھمچین ک _
بدم این چرندیات رو از کجا شنیدی پس منطقی باش خوب فکر کن شنیدی ؟

خان زاده با صدایی کھ داشت میلرزید گفت :

!پس میگی چیکار باید بکنم ھان ؟ _

باید صبور باشی ببینیم چی پیش میاد شاید خیلی از اتفاق ھایی کھ افتاده بھ مرور درست بشھ شاید _

میخوای فردا بھ زن من تجاوز کنند بعد اتفاق ھا درست بشھ آره ؟ _

شھیاد اخماش رو تو ھم کشید

را ھمچین کار ھایی نھ قرار شده فردا پریزاد ھمش کنار تو باشھ اجازه ندیم تنھا باشھ تا دست شھربانو رو بشھ بفھمیم چ _
میکنھ دلیلش چیھ من خواھرم رو خیلی خوب میشناسم میفھمم .# 314_پارت

# ھوسباز_خان زاده

و روی شونش خان زاده وقتی ارومتر شد رفت کنار پنجره ایستاد بھ بیرون خیره شد ، شھیاد رفت کنارش ایستاد دستش ر
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گذاشت و گفت :

اده رو آروم باش یھ مدت بگذره ھمھ چیز درست میشھ مطمئن باش شھربانو ھم دلیل تموم کار ھای بدی کھ انجام د _
میگھ .

نیشخندی زدم :

اشتھ باشید بیاد اون اگھ قصد داشت واقعیت رو بگھ تا حاال گفتھ بود اون ھیچوقت خودش رو لو نمیده پس توقع بیخود ند _
و دلیل کارھاش بدی ھایی کھ در حق بقیھ انجام داده رو بھ شما بگھ .

مجبور میشھ بھ حرف بیاد _ !

اینبار خان زاده گفت :

ی من با حق با پریزاد ھست منم فکر نمیکنم مامان راحت بیاد درمورد کاراش صحبت کنھ اما چرا میخواد با زندگ _
ھش زندگی پسرش زندگی کنھ بھ ھیچ عنوان بابت اینکارش نمیبخشمش من بابت تموم کاراش ازش حساب پس میگیرم ب

اجازه نمیدم .

ما بیشتر از میدونستم شھربانو ھر چقدر بد باشھ سنگدل و پست باشھ پسرش رو دوست داره ، خان زاده ھم دوستش داشت ا
کار ھای مامانش ناراحت بود چون نمیدونست مامانش چرا ھمچین کار ھایی میکنھ تا جلوش رو بگیره .

از اتاق خارج شدم رفتم سمت پایین بابا و مامان نشستھ بودند

بابا _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت و گفت :

جان _

!میشھ صحبت کنیم ؟ _

سرش رو تکون داد

آره _

احت صحبت بلند شد ھمراه من اومد از عمارت خارج شدیم رفتیم پشت عمارت میدونستم کسی اینجا زیاد نمیاد و میشھ ر
کرد واسھ ھمین بود کھ اینجا رو انتخاب کرده بودم نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

بابا شھربانو چرا با شما دشمن شده ؟ _

بابا با شنیدن این حرف من چند ثانیھ ساکت شد بعدش خیره بھ چشمھام شد

چرا میپرسی ؟ _

نفس عمیقی کشیدم

میشھ شما اول جواب من رو بدید بابا ؟ _

# 315_پارت
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# ھوسباز_خان زاده

بابا چشمھاش رو محکم روی ھم فشار داد و گفت :

؟!شھربانو با من دشمن نیست اما یھ سری اتفاقات افتاده کھ باعث شده تا این حد حالش بد بشھ شنیدی  _

با شنیدن این حرف بابا نتونستم خودم رو کنترل کنم و گفتم ؛

اگھ با شما دشمن نیست پس چرا نقشھ کشیده فردا بھ من تجاوز کنند ؟ _

ذاشتم و بابا با شنیدن این حرف من انگار خشکش زده بود ، پشیمون شدم از این کھ چیزی گفتم دستم رو روی شونش گ
صداش زدم :

بابا _

با شنیدن صدام نگاھش رو بھ چشمھام دوخت

تو چی گفتی ؟ _

بابا _

خواست بره کھ دستش رو گرفتم و با التماس نالیدم :

بابا صبر کن ھمھ چیز رو خراب نکن االن ھیچ مدرکی تو دستمون نیست خیلی راحت حرفش رو انکار میکنھ _ .

بابا ایستاد کالفھ چنگی تو موھاش زد

مارستان حسابش رو میرسم خیلی بد تقاص اینکارش رو پس میده زندگی من و خراب کرد باعث شد این ھمھ سال تو تی _
باشم حاال وقتش شده بھ دخترم صدمھ بزنھ زنده اش نمیزارم

بابا آروم باش خداروشکر چیزی نشده و ما قبلش فھمیدیم چھ نقشھ ی شومی کشیده _ .

بابا با تاسف سرش رو تکون داد :

یھ زن چقدر میتونھ پست و کثیف باشھ _ !

بابا بھ من نگاه کن ببینم _ .

بھ چشمھام خیره شد

چیھ ؟ _

میشھ آروم باشید ؟ _

سرش رو تکون داد
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نھ _

بابا لطفا من و پشیمون نکنید _ .

شھ ای دارم چند تا نفس عمیق کشید ھنوز بشدت عصبانی بود اما سعی داشت آروم باشھ واسش تعریف کردم چیشده و چھ نق
ھنوز عصبانی بود اما آرومتر شده بود ، بعد شنیدن حرفای من نفسش رو پر حرص بیرون فرستاد

شنیدم چیشد چون نقشھ ی خوبی ھست صبر میکنم بعدش خودم بھ حسابش میرسم _ .

بابا _

جان _

ھنوز نمیخواید بگید دلیل دشمنیش با شما چی ھست ؟ _

دستی داخل موھاش کشید

اگھ میدونستم کھ خوب بود ولی واقعا نمیدونم دلیلش چیھ _

# 316_پارت

# ھوسباز_خان زاده

امیدوارم فردا دستش رو بشھ خان زاده خیلی عصبانی ھست شھیاد بھ سختی آرومش کرد _

بابا دستم رو گرفت و گفت :

اش نزار من نمیزارم چیزیت بشھ شھربانو ھم تقاص کار ھای بدی کھ انجام میده رو پس میده تو فقط مراقب خودت ب _
!کسی اذیتت کنھ باشھ ؟

با شنیدن این حرفش لبخندی بھش زدم :

باشھ بابا _

ون از دست پیشونیم رو بوسید ھمراھش رفتیم سمت عمارت داخل شدیم ، شھربانو با مامان در حال دعوا بودند ، بابا چ
شھربانو عصبانی بود بھ سمتش رفت دستش رو بھ شدت پس زد و با خشم سرش فریاد کشید :

داری چھ غلطی میکنی ؟ _

شھربانو بھت زده بھش خیره شد

داداش _

بھ چھ جرئتی با زن من اینجوری صحبت میکنی ھان ؟ _

با شنیدن این حرف بابا شھربانو نفس عمیقی کشید
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من باھاش بد صحبت نکردم داری اشتباه میکنی _ !

ھیچ اشتباھی در کار نیست اتفاقا من خیلی خوب دیدم داشتی چیکار میکردی _ .

مامان دستش رو روی شونھ بابا گذاشت

ری آروم باش فرھاد نمیخواد بخاطر یھ سری چرت و پرت اعصابت رو خورد کنی بعدش این زن عادتش شده اینجو _
صحبت کنھ نمیشھ باھاش دھن بھ دھن شد .

شھربانو چشمھاش برق بدی زد :

درست حرف بزن تا یھ بالیی سرت در نیاوردم _ !.

ش رو نمیدونستم کھ با شنیدن حرفاش نفس عمیقی کشیدم اما آرومتر نشده بودم شاید چون نمیتونستم آروم بشم شاید ھنوز دلیل
چی ھست

شھربانو _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت

چیھ ؟ _

بھ سمتش رفتم روبروش ایستادم خیره بھ چشمھاش شدم و با خشم بھش توپیدم :

قشھ درست حرف بزن نکنھ دیوونھ شدی ، البتھ شاید دیوونھ شدی از بس ھمش نشستی واسھ اعضای خانواده ات ن _
کشیدی عقلت رو از دست دادی .

شھربانو نیشخندی زد

پسرم تو رو ھم طالق میده _

!نھ بابا اونوقت واسھ چی ؟ _

شیطانی خندید

فعال روز ھای خوبت ھست لذت ببر بھ زودی روزای سختت از راه میرسھ _ .

با تاسف سری واسش تکون دادم دیگھ چی میشد بھش گفت

# 317_پارت

# ھوسباز_خان زاده

ودش رو رسما داشت من و تھدید میکرد ساکت داشتم بھش نگاه میکردم ، بابا فھمید واسھ ھمین عصبانی شد نتونست خ
بشھ کنترل کنھ یھ سیلی محکمی کوبوند تو صورتش کھ باعث شد شھربانو پرت بشھ روی زمین و شکھ بھ بابا خیره
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تو چیکار کردی ؟ _

بابا با عصبانیتی کھ نمیتونست کنترلش کنھ داد زد :

ار ھست تو غلط میکنی دختر من و تھدید میکنی دوست داری زنده زنده آتیشت بزنم ؟ فکر کردی پریزاد بی کس و ک _
؟!داری ھان آره ، این ھمھ سال باعث شدی زندگیم نابود بشھ دوباره چی میخوای از جون من کھ دست از کار ھات برنمی

با شنیدن حرفای عصبی بابا ساکت فقط داشت بھش نگاه میکرد

چخبره دایی ؟ _

با شنیدن صدای خان زاده بھ سمتش برگشتم ھمراه شھیاد بودند

بابا بھ سمت خان زاده برگشت و گفت :

این زن جلوی من نشستھ دخترم رو تھدید میکنھ بعدش توقع داره ساکت باشم در برابر حرفاش _

دوباره بھ سمت شھربانو برگشت و ادامھ داد :

کافیھ ببینم بالیی سر دخترم میاری قسم میخورم آتیشت میزنم شھربانو بھت رحم نمیکنم _ .

خان زاده بھ سمت شھربانو اومد بھش کمک کرد بلند بشھ بعدش گفت :

؟!چیکار کردی انقدر از دستت عصبانی ھست ھان  _

شھربانو انگار تازه بھ خودش اومده بود نگاھش رو بھ بابا دوخت و گفت ؛

پشیمون میشی _ .

بابا دوباره خواست بھ سمتش حملھ ور بشھ کھ مامان جلوش رو گرفت و گفت :

وایستا ببینم داری چیکار میکنی _ !

بابا ایستاد نفس عمیقی کشید

از جلوی چشمھام دورش کنید وگرنھ یھ بالیی سرش میارم _ .

خان زاده شھربانو رو مخاطب قرار داد :

برو _

پرسید شھربانو نگاه پر از نفرتش رو حوالھ ای من و بابا کرد بعدش گذاشت رفت ، خان زاده بھ سمت بابا اومد و :

چیشده ؟ _

بابا با چشمھای قرمز شده اش خیره بھش شد

بیا بیرون باید صحبت کنیم _ .

خان زاده سرش رو تکون داد و دنبالش راه افتاد
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# 318_پارت

# ھوسباز_خان زاده

مامان رفت نشست شھیاد بھ سمتم اومد

دنبالم بیا _

سری تکون دادم و دنبالش راه افتادم داخل اتاقش شدیم کھ در رو پشت سرش بست و گفت :

رفتی بھ بابات گفتی درستھ ؟ _

داده ھمچین  میخواستم ببینم مشکلش با شھربانو چیھ این دشمنی چرا تا این حد پیش رفتھ کھ شھربانو بھ خودش جرئت _
نقشھ ی کثیفی کشیده .

ابرویی باال انداخت

خوب فھمیدی ؟ _

نھ _

شھیاد بھ سمتم اومد و گفت ؛

فتھ بود اما ببین پریزاد منم نمیدونم شھربانو چھ دشمنی بھ داداشم داره چون این اگھ میخواست بگھ سال ھا پیش گ _
ھمچنان سکوت کرده و بھ کار ھای بدش ادامھ میده .

من حتی شک دارم خان زاده رو دوست داشتھ باشھ _ .

شھیاد با تاسف سرش رو تکون داد

کسایی مثل شھربانو کھ چشمھاشون پر از نفرت شده ھیچ عالقھ ای نسبت بھ بچھ ھاشون ندارند _ .

جدی ؟ _

آره _

شھیاد _

جان _

بنظرت فردا ھمھ چیز برمال میشھ ؟ _

شھیاد نفسش رو با حرص بیرون فرستاد

ھر  نمیدونم ھنوز ھیچ چیزی مشخص نیست تو فقط مراقب خودت باش شھربانو االن بیش از حد تصور زخمی ھست و _
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بالیی دلش خواست میتونھ سر تو بیاره .

ھستم _

کشید بھ سرفھ بعدش از اتاقش خارج شدم بھ سمت اتاق خودمون رفتم ، خان زاده کنار پنجره ایستاده بود داشت سیگار می
افتادم و با صدایی گرفتھ گفتم :

بسھ خفھ نشدی انقدر سیگار کشیدی _

با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت نیشخندی زد رفت سیگارش رو خاموش کرد .

کجا بودی ؟ _

پیش شھیاد _

بھ بابات گفتی ؟ _

آره _

بھ سمتم قدم برداشت و خش دار پچ زد :

ھر روز کھ میگذره بیشتر باعث دردسر میشی _

با شنیدن این حرفش اخمام رو تو ھم کشیدم

میخوای برم راحت بشی ؟ _

نچ _

پس چی میگی ؟ _

ارت و ھر تو زن منی ھمیشھ جات پیش من ھست چھ دوستت داشتھ باشم چھ نداشتھ باشم تا اخر عمرت باید تو این عم _
جایی کھ من ھستم باشی .

# 319_پارت

# ھوسباز_خان زاده

!میدونستی خیلی خودخواه ھستی ؟ _

!اسمش رو ھر چی دوست داری بزار اما من حاضر نیستم ھیچوقت کسی رو کھ مال من ھست تقسیمش کنم شنیدی ؟ _

با شنیدن این حرفش چند دقیقھ گیج بھش خیره شدم و بعدش پرسیدم :

منظورت از تقسیم کردن چیھ ؟ _
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اینکھ حتی با دوستات بابات داداشت خواھرت حتی پسرم ھم نمیتونم چیزی کھ مال من ھست رو تقسیم کنم _ .

چشمھام گرد شد با بھت لب زدم :

تو واقعا دیوونھ ھستی _ .

فتبعدش خواستم برم کھ دستم رو گرفت من رو کشید سمت خودش کھ پرت شدم داخل بغلش خیره بھ چشمھام شد و گ :

تو باعث شدی من دیوونھ بشم _ .

رو برد سمت  بعدش لبھاش روی لبھام قرار گرفت خیلی داغ داشت لبھام رو میبوسید ، انقدر بوسید کھ بدنم کرخت شد من
یھ  تخت دراز کشیدم خیمھ زد روم دستام بی اختیار پشت گردنش رفت و ھمراھیش کردم ھمین باعث شد وحشی بشھ و

رابطھ بین ما آغاز بشھ ...

با شنیدن صدای در اتاق چشمھام رو باز کردم نگاھم بھ جای خالی خان زاده افتاد .

با صدایی خش دار شده ناشی از خواب گفتم :

بلھ _

صدای مامان اومد

میتونم بیام داخل _

مالفھ ی تخت رو دور خودم پیچیدم

بیا داخل _

خجالت بکشم  در باز شد و مامان اومد داخل با دیدن وضعیت من نگاه مرموزی بھم انداخت و لبخند موزی زد کھ باعث شد
سرم رو پایین انداختم  کھ صداش بلند شد

از مادرت خجالت میکشی ؟ _

مامان لطفا _

باشھ _

بعدش اومد کنارم نشست و گفت :

من اومدم درمورد این زن جدید شوھرت باھات صحبت کنم _

با شنیدن این حرف مامان سرم رو بلند کردم گیج بھش خیره شدم

چی ؟ _

شوھرت دوباره میخواد ازدواج کنھ _

با شنیدن این حرف مامان خندیدم با صدایی کھ بشدت داشت میلرزید گفتم ؛

شما دارید شوخی میکنید ؟ _
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# 320_پارت

# ھوسباز_خان زاده

نھ پریزاد من ھمین االن پایین شنیدم خودش اعالم کرد میخواد با دختر دھخدا ازدواج کنھ _ .

ھ روزی اشکام روی صورتم جاری شدند وقتی دیشب باھاش بودم انگار روی ابرا داشتم پرواز میکردم حاال ببین بھ چ
اج کنھ یھ افتاده بودم یعنی ھمش دروغ بود فقط بخاطر ارضای ھوسش بھم نزدیک شده بود چجوری میتونست دوباره ازدو

آدم چقدر میتونست پست باشھ .

دوست داشتم سرم رو بکوبم تو دیوار از دستش چرا با احساسات من بازی میکرد .

پریزاد _

با شنیدن صدای مامان از افکارم خارج شدم خیره بھش شدم کھ ناراحت گفت :

ید اون و پابند گریھ نکن پریزاد خودت کھ میدونی اون یھ خان زاده ھست اینکھ تنوع طلب باشھ تو ذاتش ھست اما تو با _
خودت کنی

عصبی خندیدم

مامان من دیگھ ھیچ احساسی نسبت بھش ندارم _

مامان دستم رو گرفت

میدونم ناراحت شدی قلبت شکستھ شده اما باید بخاطر خودت ھم کھ شده بجنگی نباید کم بیاری _

مامان دیگھ باید چیکار کنم من بھ اندازه کافی خار و خفیف شدم _ .

میدونم سختھ اما مثل ھمیشھ باید قوی باشی و قلبش رو بدست بیاری _ .

بلند شدم رفتم سمت حموم و گفتم :

کاری باھاش میکنم روزی صد بار آرزوی مرگ کنھ _

با شنیدن این حرف من دستش رو بھ پیشونیش کوبید

!این چھ حرفیھ دخترم اینجوری نگو خدا قھره اش میگیره دیگھ نشنوم ھمچین چیزی بگی شنیدی ؟ _

باشھ مامان _ !.

اج کنھ باشھ اما داخل حموم شدم اول باید بھ خودم میرسیدم بعدش میرفتم حساب خان زاده رو میرسیدم میخواد دوباره ازدو
باید بفھمھ من رو از دست میده جوری کھ ھر لحظھ واسھ داشتن من لھ لھ بزنھ

کھ نگاھم بھ اتاق  بعد اینکھ حمام کردم بھترین لباسم رو پوشیدم یھ آرایش ملیح روی صورتم انجام دادم از اتاق خارج شدم
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پریناز افتاد درش باز شده بود پریناز داشت میرفت با دیدن من بھ سمتم اومد پوزخندی زد :

خان زاده ھیچوقت راضی نیست یھ زن داشتھ باشھ بھ زودی از دستت خستھ میشھ پرتت میکنھ بیرون _ .# 321_پارت

# ھوسباز_خان زاده

لبخندی بھش زدم

ان زاده اصال مھم نیست خان زاده چیکار میکنھ چون من مادر آرشاویر ھستم و ھمیشھ پیش پسرم میمونم اون یھ خ _
!ھست میتونھ چھار تا زن و ھزاران تا صیغھ داشتھ باشھ اما خوب ھیچکدوم مثل زن اولش نیستند درستھ ؟

با شنیدن این حرف من چشمھاش برق بدی زد

تو ھم واسش تکراری شدی بعد طالق من فور داره ازدواج میکنھ _ .

بیخیال شونھ ای باال انداختم و گفتم :

مھم نیست _

بھ سمتم اومد حاال کامال روبروم ایستاده بود ، خیره بھ چشمھام شد و شمرده شمرده گفت :

مطمئن باش انقدر پشیمون میشی کھ روزی صد بار آرزوی مرگ میکنی _

اھاشون روبرو با شنیدن این حرفش  نفسم رو لرزون بیرون فرستادم ، میدونستم حرفاش ھمش واقعیت داره اما نمیخواستم ب
بشم واسھ ھمین بھش اینجوری گفتم ولی خوب چی میشد

بانو با دیدن من بعد رفتن پریناز چند تا نفس عمیق کشیدم تا آرومتر بشم وقتی آرومتر شدم رفتم پایین ھمھ بودند ، شھر
بدجنس خندید بھ سمتم اومد و گفت :

!خبر خوش رو شنیدی ؟ _

میدونستم منظورش چی ھست واسھ ھمین ساکت بھش خیره شدم کھ خودش ادامھ داد :

پس نشنیدی خوب پس بزار من بھت بگم پسرم دوباره میخواد ازدواج کنھ با دختر دھخدا _

اشتھ باشھبھ چشمھاش کھ از شدت خوشحالی داشت برق میزد خیره شدم چی باعث شده بود تا این حد نسبت بھ ما کینھ د

!شنیدم خبر دارم االن انتظار داری چیکار کنم گریھ کنم با شنیدن این حرفت ؟ _

خوشحالی چند دقیقھ پیش از چشمھاش پر کشید حاال متعجب شده بود

چی ؟ _

نیشخندی بھش زدم حاال نوبت من بود حالش رو بگیرم تا بفھمھ نباید بیاد و با من بد صحبت کنھ

تم و واسم حرفات رو شنیدم دوست داشتی بعد تموم شدن حرفت من ناراحت بشم و گریھ کنم اما متاسفانھ من خبر داش _
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322_پارت#مھم نیست اون یھ خان زاده است بعدش اولین بارش نیست کھ واسھ دوم ازدواج میکنھ درستھ ؟

# ھوسباز_خان زاده

ت گریھ چشمھاش گرد شده بود از شدت تعجب البد انتظار نداشت ھمچین واکنشی نسبت بھ حرفش نشون بدم ، دوست داش
داشت با چشمھای  کنم و اون لذت ببره اما اجازه نمیدادم بھ خواستھ اش برسھ ، بھ عقب چرخیدم نگاھم بھ خان زاده افتاد

ریز شده بھم نگاه میکرد پوزخندی تحویلش دادم بھ سمت بابا رفتم و گفتم :

!بابا میشھ چند دقیقھ صحبت کنیم ؟ _

آره _

ھمراه بابا بھ سمت اتاقش رفتیم نشستم بابا ھم اومد روبروم نشست و گفت :

!آراز بھت گفت میخواد ازدواج کنھ ؟ _

نھ _

پس از کجا خبردار شدی ؟ _

مامان بھم گفت _

نفس عمیقی کشیدم و پلک زدم کھ اشکام سرازیر شد ، دستی بھ چشمھام کشیدم و با گریھ نالیدم :

بابا شما میدونستید ؟ _

ناراحت بھم خیره شد

منم ھمراه مامانت صبح خبردار شدم _ .

بابا خان زاده خیلی نامرد ھست چجوری تونست با من ھمچین کاری بکنھ من دوستش داشتم _ .

بابا بلند شد اومد سمتم من رو محکم تو بغلش کشید

ھیس آروم باش پریزاد تو نباید کم بیاری باید مثل حرفات قوی باشی _ .

ازش جدا شدم و گفتم :

یارمبابا من نمیخواستم بقیھ شکستھ شدنم رو ببینند واسھ ھمین تظاھر کردم بابا من چجوری میتونم دووم ب _

دستش رو رو طرف من گذاشت خیره بھ چشمھام شد و با صدایی پر از آرامش گفت :

خوب بھم گوش بده پریزاد _

باشھ بابا _

نا بازم وم ایمیدونم کھ آراز رو دوست داری ، دیوانھ وار عاشقش ھستی اون بال ھای زیادی سرت آورده اما تو با تم _

426



دوستش داری ولی یھ سئوال میخوام بپرسم دوست داری واسھ بدست آوردنش بجنگی یا نھ مثل یھ آدم ترسو و ضعیف کنار 
!میری ؟

واسش میجنگم بابا _ !

لبخندی روی لبھاش نشست ، پیشونیم رو بوسید

ما ھمیشھ کنارت ھستیم بھت میگم چیکار کنی _ .

ممنون کھ ھستی بابا _

# 324_پارت

# ھوسباز_خان زاده

فتنیشخندی بھشون زدم و خونسرد از کنارشون رد شدم رفتم پیش مامان نشستم ، مامان نگران بھم خیره شد و گ :

!خوبی عزیزم ؟ _

چرا باید بد باشم مامان من کامال حالم خوبھ _ .

قتی با شنیدن این حرف من مامان نفسش رو آسوده بیرون فرستاد اما ھنوز نگران من بود حق ھم داشت چھ کسی و
شون میدم شوھرش واسش ھوو میاورد حالش خوب بود کھ من خوب باشم اما تموم تالشم رو میکردم تا خودم رو خونسرد ن

فقط ھمین

مامان _

با شنیدن صدای پسرم ارشاویر از افکارم خارج شدم نگاھم رو بھش دوختم و گفتم :

جان _

اخماش حسابی تو ھم فرو رفتھ بود

امشب بابا قراره ازدواج کنھ ؟ _

با شنیدن این حرفش متعجب شده کی بھش گفتھ بود با بھت پرسیدم :

کی این حرف و بھت زده ؟ _

بھ شھربانو اشاره کرد

ین حد قلبت لعنت بھت شھربانو دست از سر پسر من ھم برنمیداری تو چھ دشمنی با ما داری چیکارت کردیم مگھ کھ تا ا
پر از کینھ شده

اشی چون من و ببین پسرم بابات آزاده ھر چند تا زن داشتھ باشھ چون اون یھ خان زاده ھست بعدش تو نباید ناراحت ب _
تو ھمدیگھ رو داریم درستھ ؟
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آرشاویر با عصبانیت گفت :

دیگھ دوستش ندارم اون بابای من نیست بره پیش زن جدیدش واسھ بچھ بدنیا بیاره _

ت میشد خواستم درمونده بھ مامان نگاه کردم ، حاال خان زاده فکر میکرد من ارشاویر رو پر کردم و یھ دردسر جدید درس
بھش توضیح بدم کھ صدای خان زاده اومد :

!چخبره اینجا ؟ _

با شنیدن صداش بھش خیره شدم کھ صدای مامان بلند شد :

آرشاویر از دستت ناراحت شده _

چرا ؟ _

آرشاویر خودش جواب داد :

گھ بیاره چون قراره سر مامانم ھوو بیاری پس منم دیگھ پسرت نیستم برو بھ ھمون زن جدیدت بگو واست یھ پسر دی _
منم یھ بابای دیگھ بھ مامانم میگم واسم بیاره

# 325_پارت

# ھوسباز_خان زاده

چشمھام گرد شد این حرفارو کی بھش یاد داده بود چرا تا این حد عصبانی شده بود

آرشاویر _

با اخم بھ سمتم برگشت و گفت :

بلھ _

!این چھ حرفایی ھست کھ میزنی تو باید مودب باشی پسرم میفھمی ؟ _

با شنیدن این حرف من پاش رو روی زمین کوبید

چرا ھمیشھ من باید مودب باشم من دیگھ دوستش ندارم اون بابای بدیھ _ .

بعدش دوید سمت اتاقش خان زاده نگاھش رو اخمالود بھ من دوخت کھ سریع گفتم :

مامانت بھش گفتھ قراره ازدواج کنی من و دخالت نده داشتم واسش توضیح میدادم ، راضی نیستم پسرم اذیت بشھ ازش  _
سواستفاده کنم

مامان _

با شنیدن صدای فریاد خان زاده زیاد طول نکشید شھربانو اومد خیره بھش شد و گفت :
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جانم پسرم _

!تو بھ آرشاویر چی گفتی تا این حد حالش خراب شده بود ھان ؟ _

با شنیدن این حرف خان زاده خونسرد بھش خیره شد

من باھاش حرف زدم درمورد مامان جدیدش و زن جدید شما چیشده مگھ ؟ _

مرده گفتخان زاده چند تا نفس عمیق کشید سعی داشت آروم باشھ اما نمیشد بھ سمت مامانش رفت با عصبانیت شمرده ش :

ن یھ کاری بھت گفتھ بودم آروم باش اما کارت بھ جایی رسیده کھ پسر من و تو بازی ھای کثیفت دخالت میدی آره م _
باھات میکنم تا عمر داری فراموش نکنی مامان پس منتظرم باش من سر پسرم با ھیچ احدی شوخی ندارم ...

از ھیچکس  بعدش گذاشت رفت نگاھم بھ شھربانو افتاد با چشمھای ترسیده بھ مسیر رفتن خان زاده داشت نگاه میکرد ،
نمیترسید اما از خان زاده تا سر حد مرگ میترسید میدونست یھ حرفی بزنھ بھش عملی میکنھ .

مامان خطاب بھ شھربانو گفت : 

چقدر پست شدی با زندگی پسرت ھم بازی میکنی واقعا آدم واست تاسف میخوره _ .

شھربانو بھ سمتش برگشت با عصبانیت جوابش رو داد :

گور بشی تو واسھ خودت متاسف باش نھ واسھ من کاری نکن دوباره یھ بالیی سرت بیارم اینبار تا آخر عمرت گم و _

چشمھام گرد شد

یعنی داری اعتراف میکنی تو باعث جدایی مامان و بابام شدی درستھ ؟ _

# 326_پارت

# ھوسباز_خان زاده

با شنیدن این حرف من نگاه عمیقی بھم انداخت بعدش گذاشت رفت بھ سمت مامان برگشتم و گفتم :

!دیدی چی گفت ؟ _

با تاسف سرش رو تکون داد

چون واسھ  باعث نابود شدن زندگی داداشش شد پس زندگی پسرش ھم واسش ھیچ اھمیتی نداره از این آدما باید ترسید _
رسیدن بھ خواستھ ھاشون ھر کاری میکنند

بھش اجازه نمیدم با زندگی پسرم بازی کنھ بھ ھیچ عنوان نمیتونھ با روح و روان پسر من بازی کنھ _ .

بعدش خواستم برم کھ مامان گفت :
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کجا ؟ _

میرم پیش پسرم باید باھاش صحبت کنم نمیشھ اینجوری باید بھش بگم چیشده تا بھتر بشھ حالش _ .

د ازش پرسیدمبعدش راه افتادم سمت اتاق پسرم خان زاده تازه از اتاقش اومده بود بیرون و انگار عصبانی بنظر میرسی :

چیشده ؟ _

با شنیدن این حرف من خیره بھم شد اخماش رو تو ھم کشید و گفت :

چی چیشده ؟ _

یشد رفتھ بود با شنیدن این حرفش نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم این چھ سئوالی بود من پرسیده بودم آخھ ، چی باید م
با پسرم صحبت کرده بود .

ببخشید ھیچی _

بعدش خواستم برم داخل اتاق کھ دستم رو گرفت و گفت :

باھاش صحبت کن حالش خوب نبود تحت تاثیر حرف ھای مامان من قرار گرفتھ _

دستم رو از دستش کشیدم بیرون خیره بھش شدم و پرسیدم :

مامانت چھ مشکلی با من داره ؟ _

با شنیدن این حرف من ابرویی باال انداخت

نمیدونم _

میخورم یھ  باید حالیش کنی ھر مشکلی با من داره با خود من ھم حلش کنھ نھ اینکھ بره سراغ پسرم دفعھ بعدی قسم _
بالیی سرش میارم شک نداشتھ باش بخاطر پسرم ھر کاری میکنم حتی شده قاتلش میشم .

ھیس یواش چخبره _ !

چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم چی میشد مگھ یکبار ھم شده خان زاده پشت من درمیومد

برو کنار میخوام برم پیش پسرم _ .

# 327_پارت

# ھوسباز_خان زاده

افھ اش وقتی رفت کنار داخل اتاق شدم در رو پشت سرم بستم ، پسرم روی تخت نشستھ بود ناراحت بود کامال از قی
مشخص بود نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم رفتم کنارش نشستم و صداش زدم :

آرشاویر _
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با شنیدن صدام بھ سمتم برگشت خیره بھم شد و گفت ؛

بلھ _

چرا انقدر ناراحت ھستی چیشده ؟ _

با شنیدن این حرف من سرش رو بلند کرد خیره بھ چشمھام شد و ناراحت جواب داد :

مامان بابا قراره واسھ من نامادری بیاره ؟ _

با شنیدن این حرفش شروع کردم بھ خندیدن کھ باعث شد چشمھاش متعجب بشھ با صدایی گرفتھ پرسید :

!چرا میخندی مامان ؟ _

پسرم مگھ قراره من کنارت نباشم ؟ _

نھ _

!پس چرا ھمچین چیزی میگی آخھ ؟ _

مامان بزرگ اینجوری گفت بھ من_

ری تو اما االن من ببین پسرم اگھ من زنده نباشم یا کنارت نباشم اصال وجود نداشتھ باشم بابات ازدواج کنھ میشھ ناماد _
چون بھت اجازه  ھستم کنارت پس اون زن کھ قراره با بابات ازدواج کنھ فقط میشھ زن بابات تو حتی نباید بھش بگی مامان

نمیدم چون تو پسر منی مال منی !.

با شنیدن حرفای من لبخندی روی لبھاش نشست و گفت :

مامان _

جان _

من خیلی دوستت دارم _ .

محکم بغلش کردم سرش رو بوسیدم منم دوستش داشتم خیلی زیاد انقدر کھ حد نداشت خوب بود کھ آرشاویر رو داشتم واسھ 
ھمیشھ کنار من بود

آرشاویر _

!بلھ مامان ؟ _

نباید با پدرت رفتار بدی داشتھ باشی شنیدی ؟ _

سرش رو تکون داد

آره _

 بعد اینکھ آرشاویر خوابید ، از اتاق خارج شدم با دیدن خان زاده کھ کنار در اتاق ایستاده بود متعجب شدم خیره بھش شدم و
گفتم :
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!تو اینجا چیکار میکنی ؟ _

با شنیدن این حرف من نفس عمیقی کشید

!آرشاویر چیشد ؟ _

پس نگران آرشاویر بود حق داشت میدونستم خان زاده تا چھ حد آرشاویر رو دوست داره و واسش مھم ھست

ش صحبت بھش توضیح دادم حالش بھتر شد متوجھ شد اونطوری کھ فکر کرده نیست حاال ھم خوابید میتونی صبح باھا _
کنی دیگھ از دستت عصبی نیست .

# 328_پارت

# ھوسباز_خان زاده

بعدش خواستم برم کھ بازوم رو گرفت ، ایستادم سئوالی بھ چشمھاش خیره شدم کھ گفت :

یتونی بریبھ ھیچ عنوان ھیچوقت سعی نکن با استفاده از پسرم از من سواستفاده کنی چون بھت رحم نمیکنم حاال م _ .

بازوم رو ول کرد ، اخمام رو تو ھم کشیدم ھمونطور کھ تو چشمھاش خیره شده بودم گفتم :

ام واسھ من از پسر خودم واسھ اھداف خودم استفاده نمیکنم درست مثل مامان تو ، بعدش من عاشقت نیستم کھ بخو _
یچوقت بخاطر رسیدن بھت از پسرم سواستفاده کنم نمیدونم چی باعث شده بھ خودت اجازه بدی بھم توھین کنی ، اما من ھ

توھین ھایی کھ کردی تو رو نمیبخشم شنیدی ؟

با شنیدن حرفای من پوزخندی زد :

زبون در آوردی _ !.

من از اولش زبون داشتم الل نبودم ، تو نمیتونی اینجوری باھام برخورد کنی _ .

توھین  با شنیدن این حرف من ساکت شد نفس عمیقی کشید بدون اینکھ حرف بزنھ گذاشت رفت ھمیشھ ھمین بود رفتارش
آمیز بود

دوست نداشتم  یھ جوری برخورد میکرد انگار من برده اش ھستم ، ساکت ایستاده بودم داشتم بھ مسیر رفتنش نگاه میکردم
ثل االن پس دھن باز کنم حرفی بزنم چون ھمیشھ وقتی حرف میزدم بھ جا اینکھ آروم بشم حالم بدتر خراب میشد درست م

تصمیم گرفتھ بودم سکوت کنم در مقابل حرفاش چون نمیشد چیزی بھش گفت !.

پریزاد _

با شنیدن صدای داداشم شاھین با شادی بھ سمتش برگشتم و گفتم :

داداش _

لبخند قشنگی روی لبھاش شکل گرفت و گفت :
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جان داداش _

بھ سمتش رفتم محکم بغلش کردم بوسیدمش و با دلتنگی بھش خیره شده بودم

خیلی دلتنگت شده بودم داداش تو این مدت کجا بودی داداش ؟_

رفتھ بودم یھ سری کار ھایی کھ عقب مونده بود رو انجام دادم اما خیلی زود برگشتم _ .

پس شیانا چی ؟ _

اون نیومد درس داشت _ !.

میاد دوباره ؟ _

329_پارت#آره اما فعال نمیتونھ یھ مدت کھ گذشت میاد _

# ھوسباز_خان زاده

یومد پیش من دلم واسھ ی شیانا ھم تنگ شده بود اما میدونستم اون باید درس بخونھ یھ مدت دیگھ کھ درسش تموم میشد م
داشتن یھ خواھر خیلی خوب مخصوصا کھ باھاش میتونستی راحت باشی !.

پریزاد _

با شنیدن صدای شاھین از افکارم خارج شدم ، بھ چشمھاش خیره شدم و گفتم :

جان _

شنیدم شوھرت داره دوباره ازدواج میکنھ درستھ ؟ _

چند ثانیھ ساکت بھش خیره شدم بعدش با صدایی گرفتھ شده جوابش رو دادم :

آره درستھ _

اخماش رو تو ھم کشید

چرا ازش طالق نمیگیری ؟ _

سی کھ من بخاطر پسرم ھست کھ باھاش ھستم دیگھ اصال بھش دل خوش نمیکنم کھ باعث بشھ قلبم شکستھ بشھ تنھا ک _
واسم مھم ھست پسرم ھست

اما تو حق داری خوشبخت بشی _

میدونی چیھ شاھین من دیگھ بھ خوشبخت شدن فکر نمیکنم _

پس تو بھ چی فکر میکنی ؟ _
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من فقط میخوام ھر چھ زودتر از این منجالبی کھ توش گیر کردم نجات پیدا کنم فقط ھمین _

با شنیدن این حرف من چشمھاش رو محکم روی ھم فشار داد

اما _ ...

شاھین نگران نباش من بھ این وضعیت عادت دارم _ !.

غمگین بھم خیره شد ، میدونستم نگران حال من ھست اما خوب باید عادت کنم بھ این وضعیت سختی کھ داشت شاید درست 
میشد

مامان بابا رو دیدی ؟ _

نھ _

بریم پس مامان خیلی دلتنگت بود _

جفتمون رفتیم پایین پیش مامان نباید میدید حالم بد ھست

* * *

با چشمھای سرد بھ در اتاق بستھ خان زاده و زن جدیدش خیره شده بودم ،  امشب شب حجلھ خان زاده بود .

# 330_پارت

# ھوسباز_خان زاده

اه میکردم حتی با شنیدن صدای جیغ از داخل اتاق صدای کل زنھا بلند شد ، اما من ھمچنان با چشمھای سرد فقط داشتم نگ
ھم ھیچوقت  یھ قطره اشک ھم نریختم چون میخواستم تموم این لحظھ ھا رو بخاطر بسپارم و ھیچوقت فراموش نکنم نباید

فراموش میکردم

پریزاد _

با شنیدن صدای سوگل بھ سمتش برگشتم و گفتم :

بلھ _

ن چقدر شکستھ نگران بھ من داشت نگاه میکرد البد فکر میکرد االن ممکنھ از خودم کولی بازی دربیارم اما نمیدونست م
شده بودم و بھ اینا عادت کردم نمیدونست بار ھا قلب من تیکھ پاره شده بود

خوبی ؟ _

آره _

بھ مادرش داد کھ  با باز شدن در اتاق نگاه ازش گرفتم ، خان زاده با باال تنھ ی برھنھ اومده بود بیرون پارچھ خونی رو
صدای ھمھ بلند شد ، خواست بره داخل اتاق اما نگاھش بھ من افتاد پوزخندی بھش زدم و با تحقیر نگاھی بھ سر تا پاش 
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وضع کھ داشت  انداختم کھ باعث شد اخماش بھ طرز فجیھی داخل ھم بره بدون اینکھ دوباره داخل اتاق بشھ با ھمون سر و
بھ سمتم اومد

بازوم رو داخل دستش گرفت ، من رو دنبال خودش کشید صدای بچ بچ بقیھ داشت میومد

داخل اتاق خودمون شدیم در اتاق رو قفل کرد با خشم تو صورتم غرید :

داری چھ غلطی میکنی ؟ _

خونسرد بھش خیره شدم و با آرامش جواب دادم :

داشتم معاشقھ شوھرم و زن جدیدش رو تماشا میکردم حاال چیشده مگھ کھ انقدر عصبانی ھستی ؟ _

با شنیدن این حرف من چند ثانیھ ساکت بھم خیره شد یھو آروم شد خم شد کنار گوشم پچ زد :

میخوام یھ حالی با زن اولم بکنم _

با شنیدن این حرفش عصبی پسش زدم و گفتم :

عشق و حالت تموم شد اومدی سراغ من چند تا چند تا یھو رو دل نکنی _ .

نیشخندی زد :

زن منی وظیفھ ات ھمینھ _

بعدش دستش رو انداخت دور کمرم من رو بھ خودش چسپوند

ھر چی تالش میکردم ازش جدا بشم بیفایده بود ، خستھ بھش خیره شدم و گفتم :

چی از جون من میخوای ؟ _

فقط خودت رو میخوام _

خواستم چیزی بھش بگم لبھاش روی لبھام قرار گرفت و من رو بھ سمت تخت برد ...
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