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  یبه کانال رسم دیتونی هر کدوم از رمان هام م  یها تیمشاهده عکس شخص  ی)برا
رمان   یها  ت یجست و جو بنر مربوطه عکس شخص هیبا   دیرمانکده در تلگرام مراجعه کن

رمان آورده شده   نیبه آدرس خود کانال رمانهام که در آخر ا ای...شهیم   دایمورد نظرتون پ
 ( دیمراجعه کن
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 ...یرا بنگر یاز من کس ر یبه غ یوقت

 ...یزمانــــ شومی عالم م حســــود

 ...ـــدیخود سخن گو  یاز تو برا  یکس

 هم تخس...  ی...مغرور...حساس...لجباز و کمیرت یغ یمنم مرد  یآر

 هم ترسو...  یساده...پاک...لجباز...شرور و کم یاوست دختر و

 ...شــــودیگونه است که داستان آغاز م نیا  و

 نبــــود... مـــانی بودنها یبرا  یهم هســـت اما روزگار ی گریبــــود د  یکی

 

 .........رمان ظـــاهر مغـــرور باطــــن شــــرور:(......... 

 

 )پاشا( 

به اطراف نگاه   کنهی ابروهام جا خوش م نیهمواره ب که یبا اخم دم یبه غبغبه م یباد
و   شدیروشن م  نیرنگ ی ها  یبود سالن با نور افکن یاهیهمه جا پر از دود و س کنمیم

  شدیم  انینما  میبودن برا  یانرژ هیکه به اصطالح درحال رقص و تخل ییحرکات آدما 

  زیم  یشدمو رو  یخال وانی و ل  زنمیم یپوزخند تلخ کنمیدستم نگاه م یتو  وانیل به
  یدخترها   یخنده ها  تمیبلند آهنگ و ر یصدا  کنمی و دوباره به اطراف نگاه م ذارمیم
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تفاوت تر از هرموقع   یسردتر و نگاهم ب  یا  گهیچشمام از هر وقت د شد یاطرافم باعث م
 بشه   یا  گهید

جمع   نیتحمل ا قهی دق کیپسره سربه هوا نبود حاظر به  نی ا  یبه خاطر معامله کوفت اگه
 شکنجه آور نبودم  

  یصحنه ها و حت  نیهرچند همه ا خوردیچه مرد و چه زن بهم م انمیاز اطراف حالم
 شد یهم برات حالت تهوع آور م یعاد  یزها ی چ یشده بود اما گاه یصداها برام عاد 

اشاره کردم به سمتم    کردیتعارف م یدنیکه نوش یبه خدمتکار  رمی گیم ه ینگاهمو از بق سرد
تکون دادم    کمیکه دستم بودو  یانیلیبرداشتم و مرخصش کردم ساعت بر  وانی ل  هیاومد 

  یدونه از دکمه ها  هیمردونم تا آرنج تا خورده بود و  د یلباس سف ن یآست شهیمثل هم
امشب   یهم برا  پیت  نیزده بودم ا  یدختر کش پی معروف ت  ولباز گذاشته بودم به ق قمی

 چون برنامه ها داشتم الزم بود

نفر به خودم اومدم و   هی  ی صدا دنیافکار خودم غرق بودم با شن  یطور که تو همون
 بردارم  االتمیدادم فعال دست از فکرو خ حیترج

 یی ای ب ی_ممنون که قبول کرد

کنم   جادی حالتم ا  ی تو یرییتغ  نیتر کی کوچ نکهیبدون ا دمیکش یق ی نفس عم خونسرد
 گفتم:

 ی اصرار کرد  یاد ی_قبول نکردم تو ز 

 لبشو حفظ کرده بود    یکرد کنارم نشست همچنان لبخند رو یتک خنده مردونه ا  دامون

 یی نجا یو االنم ا  یاومد نهی_مهم ا دامون 

 توش سود هست؟  یمعامله چه قدر   نی_از کارو بار چه خبر؟ا
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و با تو    می دست پسردا سپارمیم  دمی_اوضاع شرکت خوبه دارم سروسامونش مدامون 
توش سود هست که ارزش اومدن تورو   یمعامله هم اونقدر نی ا  سیانگل گردمیبرم

 داشته باشه 

 ی گی باشه که تو م ینیهم دوارمی_ام

 ؟یکن یحرکت  هی ییخوا ی_خب پاشا نم دامون 

هم ولکن نبود   نجایا  یلباش بود حت ی رو یسمت دامون برگشتم که لبخند گنده ا به
 شناخت  یانگار منو نم

 تفاوت گفتم:  یب

 ندارم  لی _م

  یدار ییچه طرفدارا نیبلندشو بب ؟خبیچ یعنیندارم؟  لی م  روی چ ی_چدامون 

 سن؟ ی نویم ی میندارمو با چه م لی _دامون م

شد شک ندارم باز   یور ه یچونش زدو لباش   ریبه ز  یمتفکر شد دست  افشی ق دامون
 اره یدر ب یمسخره باز  خوادیم

بود؟نوک زبونمه...ها  یکلنگ دار منظورم از اون دسته دارا اسمش چ می_خب مدامون 
 گه ی بگو د

 مزه  ی_ب

حال خودم باشم   یهوا به اطراف برگشتم تا دامون دست از سرم برداره و بذاره تو  یب
حاال که بهداد نبود تا از دستش راحت باشم جاشو دامون گرفته بود حداقل صد رحمت  

 مخم بودن:/   یهردوشون باهم رو  سی انگل  نجایبه ا

  ی نگاه ها نی به ا رم یگیکه درحال قورت دادنم بودن م  یینگاهمو از نگاه دخترا  سرد
  هی  دیاونور نبود پس منم با  نیع بود ران یا  نجایعادت کرده بودم اما ا  رهیو خ  نیسنگ
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  کمی نجای داشتم اما ا  ییخودم خط قرمزا یهرچند اونجا هم برا  کردمیم تی رعا  روی زایچ
 چیه س ی با انگل نمیبیکه من دارم م یزیچ نی متفاوت بود هرچند ا   نیو قوان  طی شرا
 نداشت  یفرق

اون سمت نگاهم مشکوک    یصحنه ها   دنیسمت از سالن جلب شد با د  هیبه  نگاهم
 شد 

راستمو که  یگذاشتم و پا  زی م  یرو  وانوی محکم تر شد ل  یاون صحنه اخمام کم دنید با
بلند   نیبه خاطرهم شهی م یکم کم داره جد  دمی چپم انداخته بودم برداشتم د یپا  یرو

 جلو دادم   نمویپهن مردونمو راست کردم س یشدم شونه ها

 ؟ ی _کجا؟دست به کار شددامون 

 گردم یبمون االن برم نجایو ور نگو دامون هم_شر

 نم یشیم  ریپسر سربه ز  هی  نیع نجای_آره خب تو برو خوش بگذرون من ادامون 

اعصاب    دونستینثارم کرد م ییحوالش کردم که روشو ازم گرفتو برو بابا  یغره ا  چشم
   زدی فک م یندارم اونوقت ه

کردم و به   ز ی ر یبا اقتدار خاص مخصوص به خودم قدم برداشتم نگاهمو کم شهیهم مثل
 اون سمت رفتم مطمئن بودم که اشتباه فکر نکردم  

سرمو به اون سمت خم   یپنهون شدم به آروم یوار ی پشت د دمیمورد نظر که رس  یجا به
از   ماجرا نمیزدنشون شدم تا بب د ینداشته باشن مشغول د ی دیکه به من د یکردم طور
 چه قراره 

 ناکارت کنم آررررررره؟  ییخوا ی_م

خوردن   یلیس   یصدا   یشد حت ی سالن مخف  یبلند آهنگ و سروصدا  یصدا   یمرد تو  نعره
عقب رفت   کمیافتاد بغض کرد    نیزم یجمع گم شد از شدت ضربه دختره رو  یدختر تو 
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ه چون  اومد خدمتکار باش یبهش م برهیو از مرده فاصله گرفت معلوم بود ازش حساب م
 تنش بود فرمیونی لباس 

 یکنم که منبع درآمدم بش  یکار تونمیم  ؟بخوامی هست ییاالن تو چه جا یدونی_م
 احمـــــق 

از اشکشو به مرده   سیمحکم تر شد دختره که تازه سرشو باال آورده بود صورت خ اخمام
  شدی که من داشتم باعث م یکم  دیسالن و د یکی معلوم نبود چون تار ادی داد صورتش ز 

از   سیکه حاال خ ییشدم چشما شیرنگ یاما متوجه چشما  نمیصورت دختررو خوب نب
   یاشک بود و اضافه کنم عصب

  دمیهاتو م  یپول بده کنمی...دارم کار میعوض یبکن یتونینم یغلط چی_تو هدختره 
 ستم ی من فک اضافه نزن بردت که ن  یپست فطرت برا

جسارت دختره باال دادم مرده با   نهمهیاز ا  ییابرو   دیهم ساب یرو  از خشم دندوناشو  مرده
شد   دهیاخمام محکم تر توهم کش  دیدختر کوب  یپاشو باال بردو محکم تو پهلو  یرحمیب

گناه کتک   یدخترو چه گناهکار باشه چه ب هی نکهیاز ا ستادمی ا  یاونجا م نطوریهم دینبا
اومدم اما اون دوتا هنوز متوجه    رونی ب واریاز پشت د نیاطرهمبزنن متنفر بودم به خ

  شتریب ی هم فشرد کم  یکردو چشماشو محکم رو یمن نشده بودن دختره از درد ناله ا 
 خودش فرو رفت   ی تو

 بودم گفتم:  ستادهی توهم ا یاخما  با

کتکرو   یاما وقت   شترهیدردش ب ینیبب کی درد داره از نزد ینیاز دور بب  روی کتک کار گنی_م
 دردناک تره  یل یخ یخودت بخور

داشته باشه همچنان   یچهل سال کی نزد خوردی مرده به سمتم جلب شد بهش م توجه
که داشت سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد اما من   یاخمامو حفظ کرده بودم دختره با ضعف

 کردم ی گاه مکه روبه روم بود ن یتوجه به اون به ظالم عوض یب

 شده؟برو رد کارت  داتی_از کجا پ



 ظاهر مغرور باطن شرور 

9 
 

گناه  یب ینجات آدما  یکه منج ییدرجوابت بگم از اونجا دیشدم با  دای_از کجا پ
اومدم دنبال رد   نیبه خاطرهم شهیختم م نجایرد کارمم به هم  شهی م  دایسروکلشون پ

 کارم 

  شتریجلوتر رفت اخماش ب ی تعجب کرد اما هرچ  کمیاولش  میزبون دراز  نهمهیاز ا   مرده
زدمو با چشم و ابرو به دختره اشاره   یشخندیبهم نگاه کرد ن یشدو عصبان دهیتوهم کش

 کردم 

  تشوی اما راس شمیم یعصبان کننیم یچیاز دستورم سرپ  ی_منم خدمتکار دارم وقت
اجازه   نی همچوقت به خودم اجازه ندادم دستم بهشون بخوره البته توهم   چیه  ییبخوا

 یندار یا

 گورتو گم کن  نجایچرتوپرت گفتناتو ندارم گفتم از ا نیمن حوصله ا  نی_بب

  یبا کس  سمی وا نجایا  نکهیسر اصل موضوع چون منم حوصله ا  می_اوه بله پس بهتره بر
 ازش نبرده حرف بزنم  ییمرده اما بو  هیکه ظاهرش شب

پر کردم دست   نمونویقدم فاصله ب  هیهم فشار داد با  یاز حرص لباشو محکم رو   مرده
که اصال انتظارشو نداشت مشتمو باال بردم محکم تو   یلحظه ا  یراستمو مشت کردم و تو 

ساله دارم    ستی ب ستیپرت شد کم که ن نیزم یرو  میاز شدت ضربه قو  دمیصورتش کوب
   برمینم یاسم فوم اصال از کنگ   گهی د کنمیبوکس کار م

از درد ناله   دویبه صورتش کش یبا ترس به مرده که دست دیکش ی خفه ا  غیج دختره
محکم گرفتمو   قشوی به سمتش رفتم  کهیاون مرت ی توجه به ناله ها ینگاه کرد ب کردیم
 یتفاوت اما عصب یصورتش که از درد جمع شده بود با لحن ب یبلندش کردم تو  کمی

 گفتم:

اونجا   کهیاون ستین بتمیج  یبه غرور و پول تو  ستین کل یبه زور بازو و ه ی_مردونگ
دست تو کرده زورت ازش   ری آدمه که چرخ روزگار اونو ز  هیتو  نیع یکتکش زد 

خب منم زورم از تو   یروش دست بلند کن یکنیم دا یجرات پ نی به خاطرهم شتره؟حتمایب
   کنم والتح  گهیمشت د  هیپس جراتشو دارم که  شترهیب
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فکش زدم قد راست کردم و پامو عقب بردمو محکم   ری ز  یباال بردمو مشت محکم دستمو
اما به   بردمی م یکتک بزنم لذت خاص روی آدما نی همچ  هی نکهیاز ا  دمیشکمش کوب ی تو

 سر به امواتش زده بود  هی نجاشمیبود تا هم یکاف گهینظرم د 

 مرتب کردم همزمان گفتم:   یزدم و لباسمو کم یشخندین

  یرو  ترسم ی م چیفرش که ه یرو  یخودت ساخت ی که برا  یاز عرش یروز  هی_مراقب باش 
 ی فتیخاک ب

سکوت با تعجب و ترس داشت بهمون نگاه   یسمت دختره رفتم که تمام مدت تو  به
تازه   دنشیبلند بشه با د نیزم  یخم شدم بازوشو گرفتم و بهش کمک کردم از رو کردیم

امکان نداره اصال چه طور   نیجا خوردم ا  یصورتش حساب  دنیاز د نمیبب افشویم قتونست
 ممکنه  

  اینبود اما متاسفانه  یبود اصال معمول رممکنیهمه شباهت غ ن یکرده بودم ا  کوپ
 خوشبختانه وجودداشت  

تفاوت باشم و اصال بهش  یکردم ب یهم بستمو بازش کردم سع  یکوتاه رو  چشمامو
رو بهش که با تعجب   میشگیهم یاخم کردم با لحن جد   کمی نی خاطرهمنکنم به  یتوجه

 گفتم: کردی داشت بهم نگاه م

 ؟ ی_خوب

و نگاهشو ازم گرفت احساس کردم ازم    دیبه موهاش کش یکم به خودش اومد دست کم
فرو   بمیج یدستام بود برداشتم به جاش تو  ی بازوش که تو یدستمو از رو دیخجالت کش

 شدم  رهیبردم و به دختره خجالت زده روبه روم خ

 _آ بله...ممنون آقا    

 خانوم...طلبکارتونه؟  ست ین یاز ی _تشکر ن

 به من نه به بابام   یعنی_بله...
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جور   نیبرگشتم از ا دیچیپ یباال دادم سرد به سمت مرده که از درد به خودش م  ییابرو 
هم بودن هه آدما واقعا داشتن به کجا   انجیپست فطرت اونور هم کم نبود پس ا  یآدما 
 شدن؟ یم دهیکش

 روبهش گفتم:  یمرده انداختم و با لحن خشن  یآوردم جلو رونیکارت شرکتمو ب بمیج ی تو

   کنمی م هیتسو   ری _باهام تماس بگ

 گفت:  یبه خودش اومدو تند تند با هول عی حرف سر نی ا  دنیبا شن دختره

 کنم  هی...تسوتونمی ...من...من خودم مستین یاز ی_نه...ن

 ی لیهرجور ما  کنمی _آره خب اصرار نم

دست   شی بودو انجام داده بودم بق تمیانسان فهی که وظ یزیاز مقابلشون رد شدم چ سرد
چه بزرگ باشه چه  ادی از دستت برم یکار یوقت  گفتیپدرم م شهی خودشون بود هم

ت مهم باشه حتما کمک کن منم حاال  برا دینبا یچه عاطف یباشه و حت یچه مال  کیکوچ
 به گفته اون عمل کردم   

نفر کنار دستش بود داشت   هی نباریسمت دامون که هنوز سرجاش بود رفتم اما ا به
مختلف    یجاها  طنتشیبود دوز ش یطونیدامون پسر ش دیخندیم  زدویباهاش حرف م
   شدیم  یپسر مودب کمی  رانی ا  یمتفاوت بود تو 

 بهم نگاه کرد  یدامون نگاهش به من افتاد سوال دمی که رس شی کینزد به

 پسر؟  ی _کجا رفتدامون 

 ره یاومد...دامون من بهتره برگردم کم کم حوصلم داره سر م شیپ یکار هی_

 _اما قرارداد...دامون 

 حوصله گفتم:  یحرفشو قطع کردم و ب  عی حرفشو ادامه بده سر  هیبق نذاشتم
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...من  انین  دمیکردن شا  ریکه به خاطرت اومدم اونا د ید یبکن د  شیکار  هی_خودت لطفا 
 رفتم

 شب خوش  ی_باشه آروم بروندامون 

روشن کردمو به   نمو یشدم ماش نگیاومدم وارد پارک  رونیکردمو از سالن ب یخدافس ازش
 شیپ قهیمتوجه همون دختره که چند دق  دمیکه رس ابونیروندم سر خ یسمت در خروج

افتاده درحال قدم   یبا سر ابون یکرده بودم شدم آروم کنار خ یری از کتک خوردنش جلوگ
مدل باال براش بوق زدن اما اون نه تنها   نیماش تاکم کردم چند  یزدن بود سرعتمو کم 

  میمال یکه زندگ هیا  دهیکش یدختر سخت  کردمیهم نکرد احساس م یتوجه   یبرنگشت حت
ندادم به من چه   یتیکردم و از کنارش رد شدم اهم شتریسرعتمو ب کمی نداره   یکنواختیو 

 شه یبه خودش مربوط م یهرکس ی داشت زندگ یربط

برابر   ی چشمم نقش بست خودش بود شک نداشتم درواقع کپ یصورتش جلو   دوباره
 شباهت...  نهمهیاصل پانته آ بود اما اون نبود اما ا 

اخمامو باز    کمی نی اسم سول دنیاومدم با د رونیب الیگ خورد از فکروخکه زن لمیموبا
 ندادم  م یلحن جد ی تو  یرییکردم تماسو برقرار کردم اما تغ 

 _جانم؟ 

 ؟ یی _پاشا کجانیسول

 سالم کردنته؟   ی_جا

 ؟ ییکجا  دمی_پرسنیسول

خوب   ؟اونکهیچ یعنیپرو فوضول شده بود؟  نقدریا  نیتا حاال سول یکردم از ک یاخم
 دم یجواب پس نم یبه کس دونستی مدت دستش اومده بود م  نیاخالقام ا 

 جوابتو بدم؟  دی_با

 ؟ یی کجا  یبهم بگ یری میبابا م ی_ا نیسول
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 رونم ی...کجا باشم؟ب نی_درست حرف بزن سول

اخم کنم چون اصال   کمی شدی شده بود که باعث م یجور هیلحنش   دیکش  یپوف نیسول
 من نبود    یبرا  ینشونه خوب

 خونه؟  ید یهنوز نرس یعنی_ نیسول

 : دمیغر  یاخم کردم با لحن محکم  رمی تا ته ماجرارو بگ نکهیا   یبود برا یحرفش کاف  نیا

 ن یسول  یرونی _نگو ب

 پاشا...من... نی...ببزهی_خب...چنیسول

 یکردم سع شتریسرعتمو ب به اطراف نگاه کردم کمیدستام فشردم   یحرص فرمونو تو  با
معلوم بود که    میآروم و حرص  یخشن نباشه حرف بزنم اما تن صدا  ادی که ز  یکردم با لحن

  میعصبان

 _ساعت چنده خانوم؟ 

 _پاشا...نیسول

 ن؟ ی ساعت چنده سول  دمی_پرس

 شرمنده و خجالت زده گفت:  یمظلوم با لحن  نیسول

 ازدس ی_خب  نیسول

 کرده بودم؟  نیی تع رویمی شما من چه تا ی_اونوقت برا

 م یزنیخونه باهم حرف م گردمی_پاشا بذار برمنیسول

دستم   یاز ضربه ها  کمیالبته قبلش شما    میدار ادی گفتن ز  ی _اره خب حرف برا
 د یشیم  فیمستضع

 _پاشا لطفا...نیسول
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توهم   رهی کالهامون بدجور م  یخونم خونه نباش گه ی ساعت د می...ننی _حرف نشنوم سول
 گفتم؟  یچ یدیشن

چه   ییزا یچ ن ی همچ هی  یرو  دونستیقطع کردم دختره احمق خوب م  تی با عصبان تماسو
کار   ادیهرچند حدس زدنشم ز  هیکدوم گور  ستی قدر حساسم اونوقت تا االن معلوم ن

که   شدینبود با خشم به سمت خونه روندم کم کم کاراش داشت از کنترلم خارج م یسخت
چون   رمیدوباره به دست بگ رو ی و همه چ  امیببه خودم   دی اصال خوب نبود البته با  نیا
 رو هم از دست بدم   نیسول ذاشتمیپانته آرو از دست داده بودم نم شدینم ینطوریا

  نیپارک کردم از ماش نایماش هیکنار بق نگیارکپ  یتو نویماش  دمیکه رس  نگمیهلد یجلو
به سمت آسانسور رفتم وارد که شدم دکمه طبقه   موتی شدم و با فشار دادن ر ادهیپ
دامون فرستادم که   یبرا امیپ  هیدرآوردم و  بمیج ی از تو لمویو سه رو فشردم موبا   ستیب

 پاسخ داد اممی در جواب پ قهیبعد از چند دق

 جمع"  التیهست داداش خ  ی"حواسم به همه چ 

و   دمیدر کش یتیقفل امن یشدم کارت ورود به خونرو رو  ادهیازش پ  ستادیکه ا  آسانسور
جواب نداد با اخم به سمت سالن   یصدا زدم اما کس نویوارد خونه شدم درو بستم و سول

پس هنوز   باشه تونهینباشه پس سالن باال هم نم نی سالن پا یوقت  دونستمیرفتم م
 نگرفته بود   یخوب م یکه البته تصم ارهیب  باالاون رومو   خواستیبرنگشته بود م

  یکدوم گور نمیبب رمیبگ نو یآوردم تا شماره سول رونیشلوارم ب بی ج یاز تو   لمویموبا
در که نشونه باز شدنش بود توجهمو به خودش جلب   کی ت یمونده که همون لحظه صدا 

با   دنمیبست اما با د عیوارد خونه شد درو سر   زدینفس نفس م کهیدر حال نیکرد سول
قطع شد   دنمیبا د  زدیعجله کردنش م شدتکه از  ینفس نفس دی وحشت به در چسب

 رفته بود ادشی  دنینفس کش ه یچند ثان یانگار برا 

که زده بودمو   یحرف  یاما به راحت  دیترسیم یحت   بردیاب مجالبه ازم حس یلیخ جالبه
 قشه؟ یکه ال ییبشم پاشا  خواستیم  نیسول یعنی؟یی به کدومش باور کنم خدا زدی م نیزم

 _پا...شانیسول



 ظاهر مغرور باطن شرور 

15 
 

که  ین یانداختم درهمون ح  میدسته مبل کنار ی زدم کتمو از تنم دراوردم و رو یپوزخند
 قدم زدمو گفتم:   زدمی لباسمو تا م  نیآست

قانون   نمتیقانون دوم دوروبر مرد نب یخونه باش  دی_قانون اول قبل از ساعت هشت با 
 ی نر یو قانون چهارم تا من اجازه ندادم پارت ینکن یچیسوم از دستوراتم سرپ

 _پاشا من...نیسول

 پا له شدن   ریز  ی_امشب قانونام همگ

 دم یم حی بذار برات توض ستین نطوری_انیسول

اما از حرکاتش   کردمیهنوز نگاهش نم دیبه در چسب شتریب ستادمیروش که ا  روبه
 ترسه ی که ازم م دمیفهمیم

بشم چه  یرتیغ یوقت دونستیم  میرتیغ دونستیبود؟پس م یچ  یترس برا  نهمهیا
که   کردی م  یباز رفتار رفتیاعصابم راه م   یباز رو کردیم  یرتیباز منو غ یول کنمیم  ییکارا

من نگران خودشم و  کرد ینم ؟درکی متیبه چه ق یحرمتارو بشکنم و سرش داد بزنم ول
گذشتش   نیع خواستمینم  ندهیکه درآ  هیفاقاتاز ات  یریجلوگ یبرا   یری سخت گ نهمهیا

 اد؟ یدوباره سرش ب

  دهیلباسمو تا آرنج باال زده بودم و آروم درحال حرف زدن بودم برعکس لحن ترس  نیآست
که قرار   یبود خبر از طوفان یخبر دمیبود شا  یلحن من آروم اما پر از معن ن یو نگران سول

 بود به راه بندازم 

 هیاز عطر تن خودت و   یبی _ساعت دوازدهس پس قانون اول شکسته شد عطرت ترک
  نجایکه ما ا ییکردنت و از اونجا  ری عطر مردونس پس قانون دوم هم شکسته شد د

همزمان قانون چهارم و سوم هم شکسته   یبود ی پارت میر یگی م جهیپس نت میندار رویکس
 شد 

نبود  یفی در برابرم دختر ضع  گرفتی خودشو م یاما جلو  رهیبگ ش یبود گر کی نزد نیسول
 باشم  یمرد حساس و وحش تونمیچه قدر م دونستیمواقع خوب م  نجوریاما ا 
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متنفرم    یچ از  نی از ا  شتری ب یدونیبزنم به حرفم عمل نشه م یحرف نکهی_متنفرم از ا 
حرکت   نی ...برام استیمثل من ن  یمرد  دی بره که مورد تا ییکه باهاشم جا یکس نکهیا

 سخته اما مجبورم  یلیخ

  دمیصورتش کوب  یبزنه دستمو باال بردمو محکم تو یبهش اجازه بدم حرف نکهیقبل از ا  و
باال رفته بود  نیسول  یکه رو یهم بستم دست  یرومو ازش گرفتم چشمامو محکم رو 

و افتادنش  غیج یافتاد صدا   نیزم یرو  نیهم گره خورد سول  یمشت شد و تو  دیلرز 
  یلیصحنه س  خواستمینم نمیاشکاشو بب خواستمینم نمیبب خواستمیشد نم یکیباهم 

خودش مجورم کرد خودش پا   نمیمظلومشو بب یچشما  خواستمی نم نمیخوردنشو بب
که   کردیم ی محسوب کرد خودش داشت کار رتیغ  یخودش منو ب میمردونگ   یگذاشت رو 

 ادیبازهم خاطرات و ترس از گذشته نسبت به خودش سراغم ب 

خر بودم که تورو با خودم   ؟منی قول داد  ینطوری؟هــــا؟ایفرض کرد  ی_منو چ
 ران یبرگردوندم ا 

 ی...منو...بزنی_تو...تو حق نداشتنیسول

دو انگشتم   ن یچونش بردم ب ریخم شدم دستمو ز  زانوم یکردنش رو  هیتوجه به گر  یب
خم شدم با  کمیصورتش   یبرگردوندم تو تیگرفتمشو به سمت خودم با عصبان

 : دمیچفت شدم آروم غر   یدندونا ی اما از ال   تیعصبان

 م؟ یتوام؟ه ی_من چ

 _پاشا...نیسول

 شم؟ یتو م یمن چ دمیچند بار برات تکرار کنم؟پرس دیبا  روی_امشب چرا هر سوال

 شد   ریسراز   شتری انداخت اشکاش ب ن ی سرشو پا  نیسول

 ی_تو...تو همه...کس مننیسول

 ؟ ی شیمن م  ی_اونوقت تو چ
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شدن تحمل اون اشکارو نداشتم   ری از قبل سراز   شترینگاهشو باال آورد اشکاش ب نیسول
که االن اصال   ارهیب نی از موضع خودم منو پا کم یو امکان داشت    شدیتاب م یدلم ب

 وقتش نبود  

 ی جواب بد  دیسوالو تو با  نی _انیسول

 یجوابو گرفته باش ی که خورد یلی_فکر کنم از س

وشه اما هنوز اشکاش از گوشه گ  دیباال کش شوینیب دیبه چشماش کش یدست نیسول
 شدن یچشمش روون م

 ی کرد یدست روم بلند م دی_تو نبانیسول

 ی نیبینکن بد م یباز  رتمیبا غ ن یسول یدونیدارتم بزنمو دارم خودت خوب م نکهی_حق ا 

 دست خودم باشه  ارم ی _بذار اختنیسول

 ازت گرفتم؟  ارتویاخت یعنیبرات حدو حدود گذاشتم   نکهیکردم؟ا  ارتی اخت ی_ب

 ذارم یکج نم ی_من پانیسول

 کنم یبرات راستش م یچه طور یکه کج بذار  یدونیچون خوب م دونمی_م

 مظلوم با التماس بهم نگاه کرد   نیسول

 من... یبفهم ییخوا ی_بهم اعتماد کن پاشا...چرا نمنیسول

 شد؟ها؟جواب بده  ی که بهت کردم چ یبشه؟ته اعتماد  ی_بهت اعتماد کنم که چ

 اتفاق بود  هی_اون  نیسول

   میاتفاق بود وگرنه منو بهداد زندت نذاشته بود هی_اتفاق؟آره خب  
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  یباز بحث اون اتفاق لعنت نکهیانداخت از ا  نی به هق هق کردن افتاد سرشو پا  نیسول
خودش بود دست   ری اما تقص  دمیموهام کش یتو  یشده بود با خشم دست ده یجلو کش

 فته یکه مبادا باز اون اتفاقا ب شدم ینگران م ییجاها نیهمچ هی  رفتی م  یخودم نبود وقت

 هاش داد زد:  هیگر نیب یبلند یبا صدا نیسول

 یبه من اعتماد دار  ی_تو بهم گفت نیسول

قسم به همون   یآبرو بش یاگه باز ب نیسول نینه...بب انتی_اعتماد دارم اما به اطراف
برده هم بدتر باشه   هیکه اوضاعت از  ارمیسرت م  ییباال سرم به روح پانته آ بال  یخدا

 ن یبشم سول ینذار وحش

 _دست از سرم برداااااار نیسول

  یداشت خونم به جوش م شیسر باز   رهیخ نهمهیکم کنترلم از دستم خارج شد از ا کم
  روی جاها  نیهمچ هیبره   نکهیجرات ا گهیبود د ی ا  گهیاومد چه قدر پرو بود هر دختر د 

 بود  یهنوز عشق خوش گذرون یعوض ن ی نداشت اونوقت ا

 نعره زدم: تیعصبان با

 رووووووون ی_پس بلند شو گمشو برو ب

  دونستم یم   دمیلرز یغضب رومو ازش گرفتم به سمت اتاقم پا تند کردم از شدت خشم م با
شد با   ده یبازوم از پشت کش کهوی دمیدستش م یکار هیاونجا بمونم   نیاز ا  شتر یاگه ب

بازوهامو   ستاد ی مقابلم ا   نیهم فشردم اما به سمتش برنگشتم سول ی خشم چشمامو رو 
از ترس خشک شده و نگرانه    شی که معلوم بود گر یدخترونش گرفت با لحن ی دستا ی تو

 گفت:

 یکن  ینم رونی ...تو...تو منو بیکه نگفت ی_جد نیسول

 ...برو خبیخواست ی...آزادیخواست ی...راحتیخواست اری _اخت

 خوام یکنار تو م ناروی_من همه ا نیسول
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کرده   ی رو  ادهیز  کمی  دیبازوم لرز  یشد دستاش رو ونینگاه کردم چشماش باز گر  بهش
  یب نطوریا  دایچرا جد  رونیبره ب گفتمیبهش م دینبا زدمیسرش داد م ی نطوریا  دیبودم نبا 

 اعصاب شدم؟ 

شد به خودم آروم   لیبه زجه تبد شی بغلش کردم که گر یجبران کارم به آروم یبرا 
که   یهم بستم با لحن  یرو یآغوشم پنهون کردم چشمامو به نرم  ی فشردمش و سرشو تو

 آرومتر شده بود لب زدم: 

 سی انگل یبرگرد  رمیگی م طی _فردا برات بل

 ؟ ی _پس تو چنیسول

اونجا بهداد هواتو داره   میگرد ی کار دارم کارارو که کردم همراهه دامون برم نجایا  کمی_من  
 راحته  المیخ

 خوام ی_پاشا معذرت منیسول

با وجود اون   دمیبوس شویشونیپ قیخم شدم عم دمیگونش کش یرو  یدست یآروم به
جونم   ییطورا هیدوسش داشتم  کردیآرامشم بود حضورش آرومم م هیاتفاقات هنوز ما
 بهش بسته بود 

 تکرار نشه باشه؟ گهی_د

 اشکاش بهم نگاه کرد که خندم گرفت اما جلوشو گرفتم  نی با حرص ب نیسول

 ؟ ی کن یازم عذرخواه ییخوا ینم شعوری_پسره بنیسول

خودت خوب   یتاوانشم داد  یکرد  یغلط هینکردم که ازت معذرت بخوام  ی_کار اشتباه
 به اتاقت  یاالنم بهتره بر  نیکارو کردم سول نی چرا ا یدونیم

باال   یو با ابروها   ستمیها رفتم که سوالش باعث شد با جدا شدم به سمت پله ازش
 به سمتش برگردم  دهیپر
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 ؟ ی_پس..پس دامون...چنیسول

 ست یاسم دامونو از زبونت نشنوم؟پسرخالت که ن گهی _نگفتم د

لبم نشوندم    یرو یشرم دخترونش لبخند محو  نی با خجالت روشو ازم گرفت از ا  نیسول
که روش داشتم به خاطر   ییها  یری سخت گ کمی نتش ینب نیپاکش کردم تا سول عی اما سر

  طونیهمون دختر ش  کردینم ی ریی تغ چیبشه اما متاسفانه ه یخودش بود که دختر خوب
 بود

 دوست پسرخالم که هست  کنهی م  ی_چه فرقنیسول

 م؟ یه یبخور گه ید یلیس  هی ییخوا یباز که نم نی_سول

 با غرغر از کنارم رد شدو گفت:  نیسول

  ختیریباهات حرف زد...پسره ب  دی نبا ی کرد دایدست بزن پ  دایب شما جد_نه خنیسول
 ل ی گور

 بهت زدم که حقتم بود یلیبار بود س نیاول  نی_مزخرف نگو ا 

اتاقامون کنار هم بود قبل از   م یبه سمت اتاقامون رفت مید یپله ها که رس یباال  هردومون
 به روش زدم  یلبخند کوتاه مردونه ا  میبه سمت هم برگشت میوارد اتاقمون بش  نکهیا

 ؟ ی_دلخور نباش اوک

 شعوری _برو گمشو بنیسول

در اتاقو باز کنه که مانعش شدم دستمو دو طرف کمرش خونسرد گذاشتم که   خواست
 گفتم:   یخم شدم و به آروم کمینگران بهم نگاه کرد  

 کنم مونت یحرف پش  نی_نذار از ا 

 _ولم کن نیسول
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 ... نی_ سول

 _کوفت...پاشا ولم کن نیسول

 یخودت خواست ی_اوک

باز کردم مچشو گرفتم و محکم دنبال خودم به سمت تخت کشوندم   یاتاقو ناگهان در
عقب رفت    کمیتخت انداختمش وحشت زده  یرو  یبلند شد وقت غاشیج یصدا 

  نکهیا  ید برا بو یحرکت کاف ن یخواست فرار کنه اما نتونست چون محکم گرفتمش هم
 تقالهاش شروع بشه

 ...پاشا ولم کن دی_ولم کن...توروخدا...باشه اشتباه کردم...ببخشنیسول

 شده خانوم کوچولو  ری_تازه د 

غلط کردنماش بلند نشد  یکه صدا یهمون لحظه شروع کردم به قلقلک دادنش تا وقت و
 غیکردن افتاد ج هیدستوپام کم کم به گر ریو بهم لذت نداد دست از سرش برنداشتم ز 

  شتری کمرشو ب یکه خب منم فشار رو  دادیوسط فحشمم م  نیو ا  دیخندیم  دیکشیم
  ری مدت دختر سربه ز   هیبود چون تا   کارساز بود واقعا هم  نیا  شیشگیهم هیتنب  کردمیم

   شدیم یو مودب

به موهام   یدست از شکنجه دادنش برداشتم باالخره ولش کردم دست قهیاز چند دق بعد
تشک   ی کمرش بود سرش تو  یدستش رو  نیکردم سول  یتک خنده مردونه ا  دمویکش

شد و    نمیاالناست به سمتم حمله کنه هم دونستمیم  زدی فرو رفته بودو داشت زار م
 شد  شتر یب نیسول  ردنمن باال رفت و حرص خو  یخنده ها  یصدا  ندفعهیا

 

 

 )شهرزاد(
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  کردمیم  یو سع دی کشیم ری لباسامو تنم کردم بدنم ت  یکه داشتم به آروم  یشدت درد از 
الک پشت باشه تا حداقل کمتر درد بکشم برخورد لباس به بدن کبود   نیهمه حرکاتم ع

   شدمیزدنم م غیشدم اونقدر دردناک بود که با گاز گرفتن لبام مانع از ج

  شدی م دهی چیکمرم پ یپست فطرت تو کهیکه از شدت ضربه اون مرت یدرد  شبید تمام 
زجرم  یکه از پدرم خورده بودم باعث فزون می درد کتکا یباعث شد خوب نخوابم از طرف

تحمل شده   رقابلیسالم بود غ کی و  ستیکه فقط ب یمن یبرا  یچه قدر همه چ شدیم
شده بودم چه قدر زجر   تی چه قدر اذ بودطرافم دردناک بود چه قدر همه اتفاقات ا

 هم بدهکار بودم   شهیدونست هم ی وسط قدرمو نم نی ا  یاما کس دمیکش

که از   ییچشما  یجلو  شدیمن محسوب م یبه قول خودش منج شبیپسره که د  افهیق
فرم   یو رو   یورزشکار یکلیبلند ه یشدت درد بدنم پر از اشک شده بود نقش بست قد 

پولدار به  یبود از آدما  مین یب یهنوزم تو   رشیعطر نفس گ  یو جذاب بود بو   پیخوشت
آقازاده برام   هیبود که  یبار  نیاول  نینداشتم اما ا  یخصوص از پسراشون خاطره خوب

 کتک زد  کرویدفاع کردو اون مرتمهم جلوه کرده بود چون ازم 

 دم یدی م دنشویصحنه درد کش یکه چه قدرم دلم خنک شده بود وقت  آخ

بود بابا هم   دهیبرگشتم خونه زودتر از برگشت من همه خبرا به پدرم رس یوقت شبید
داشتم منم طبق  یبهمم تهمت زد که با اون پسره رابطه ا  یمنو به رگبار کتک گرفت حت

ضربه   ری ز  دیبتازونه شا  نطورینگفتم اجازه دادم هم یزیمعمول فقط سکوت کردم و چ
  هیصبح باز چشممو زد و بهم فهموند   یدیسپ مروز هاش جون دادم اما خب متاسفانه ا

 رو دارم  شیپ گروید یروز کار

اونم   کنهیسکوت نم  یاز موضوع خبردار بشه به راحت  داداشم برگرده و یوقت  دونستمیم
 افتاد   یبه جونم م شدویم   یپدرم وحش نیع

طلبکار پدرم بود و چون بابام توان پرداخت طلبشو نداشت مجبور بودم که   یعوض اون
که  ینفر طلبکار پدرم بود اونقدر  هی نی اون پول براش کار کنم کاش فقط هم  یدر اضا
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  اه ی منو مادرم به خاک س یکتاباش از دستم در رفته بود زندگ پدرم طلبکار داشت حساب
 م یظلم و زور نبود نی در برابر ا میجز سکوت و تسل یا  م؟چارهیکردینشسته بود اما چه م

  رونیبه سمت پرده اتاقم رفتم و به ب عی سر   دمیاز ترس لرز   اطی ح یتو  یصدا   دنیشن با
  ستادهیو مادرم با التماس مقابلش ا   دیلرز یم تی برادرم که از عصبان دنینگاه کردم با د 

 دهنم گرفتم  یبود دستمو جلو 

 مادر  کنمیششش...آروم باش خواهش م  دی_توروخدا پسرم...نومامان

 زنم ی _مامان شما برو کنار فقط باهاش حرف مدینو

وش بلند  دست ر گهید یکی کتکش زد توروخدا تو   یبه اندازه کاف شب ی_بابات د مامان
 نکن

به  یکنه؟نکنه انتظار دار  ت ی ازمون شکا  خوادی م ارو ی  یفهمیمامان؟م  یچ یعنی_ دینو
ازش دفاع   ادیکه م شهیم ن یا  یکارش سکوت کنم؟اصال اون پسره ک نیمقابل ا   یراحت

 روشن کنم  روی قض نیا  فی تکل  دیبا  کنه؟منیم

صدام زد با   یبلند  یپس زد به سمت خونه اومد با صدا  یمادرمو به آروم  عیسر   دینو
اما    دیرسیمامان به گوشم م  یالتماسا  یصدا  دمیکنار پنجره چسب  واریبه د  دمیوحشت لرز 

که داشت بود بابا خونه  یترس از داداشم و کمربند  دیچرخی سرم م  ی که تو یزیتنها چ
  نباریبشه و دوباره ا داشت باز داغ دلش تازه   انگفت خوب بود چون امک  شهینبود م

 فتن یهمراهه داداشم به جونم ب

داشت   یالغر  کلیشد قد بلند و ه ان ی درگاه نما ی اتاقم به شدت باز شد و داداش تو در
اون   نیباباش بود ع نیاونم ع دمیترسیاز من چهارسال بزرگتر بود ازش به اندازه پدرم م

 بد   یلیخ زدیبد کتک م

  دهیحالت نگران و ترس  یداداشم رو یبا التماس پشت سرش بود اما نگاه عصبان مامان
خودمو مادرم که به  یکس یب نهمهیا  یبرا  می بدبخت نهمهیا  یمن بود بغض کردم برا 

 م یخوردیکنارشم کتک م میکرد ی زورو قبول م یراحت
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 ؟ازت دفاع کرده و خواسته پولو پرداخت کنه یبود؟به چه حق  یپسره ک نی _ادینو

 ...بارم...نیاول شبی...دشبید  شناسمشی_به خدا من نم

  یا  دهیگفتن چه فا دیدهنم ماس یروون شد حرف تو شتریباز شدن کمربندش اشکام ب با
 گرفتن ی م روی نها میو تصم دوختنیم دنویبریخودشون م یداشت وقت

به سمتم   دیباشه نو دنمیشاهد زجر کش خواستمی التماس به مادرم نگاه کردم تا بره نم با
بارم نبود که  نی اول دمی بغض کردم لرز  دیچی اومد با خشم کمربندو دور دستاش پ

   دمی ترسی م نقدریبارم بود که ا نی کتک بخورم اما انگار اول خواستمیم

 دی...توروخدا پسرم...ولش کن...نودی_نومامان

هم فشار داد خواست    یمادرم کمربندشو باال برد لباشو رو  یتوجه به التماسا  یب اداشد
 بزنه که با التماس بهش نگاه کردم پچ پچ مانند آروم گفتم:

 ...قلبش...داداش نهی_مامان...نذار بب

  یرو شتریبه سمت مادرم برگشت انگار اونم نگرانش شده بود اشکام هر لحظه ب دینو
 با بغض لب زدم:   شدنیگونم روون م

داداش...توروخدا نزن...تمام بدنم درد    خورمی...قسم مشناختمشی_به خدا نم
 ...لطفاکنهیم

قلب مامان خبر داشت که االن کوتاه   تیتوهم برد انگار از وضع شتر یاخماشو ب  دینو
 کنهی داره با خودش فکر م دمیشا  ای  اوردیبدنم به رقص در نم یاومده بودو کمربندشو رو 

 پسر پولدار مثل اون داشته باشه  هیبا  تونهی م یکه خواهر بدبخت من چه ارتباط

کار   یچ دی با گهی د رقصهی داره م دی گیکه م یهر ساز  ن؟بهی خوایاز جونش م  ی_چمامان
 کنه که نکرده 
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بودمو   هدی چسب واریهم فشار داد به د یبهم نگاه کرد لباشو محکم رو   تی با عصبان داداش
روبه روم تکون   دیبود با تهد دهی چیکه دورش کمربندو پ یدست کردمیاز ترس بهش نگاه م

 داد

  ی از رو خورم یشهرزاد...قسم م یذاریکج م یبفهمم پاتو دار ارهی_خدا اون روزو نداداش 
 شهینون خورمون هم کم م هی  ینطوریا کنم یمحوت م نیزم

  یتو  نی سر خوردم پا واریبه د  دهیرفت چسب رون یاز در ب تیحرفو که زد با عصبان  نیا
 خودم مظلوم جمع شدم و زانوهامو بغل گرفتم  

فقط زورشون به   م؟چرایمگه ما چه قدر نون داشت  خوردم؟اصالیمن چه قدر نون م  مگه
ه کار کردن من  ب یاز ین گهیتا د ستادیا  یبابا نم یطلبکارا  یجلو  ینطوریا  د؟چرایرسیمن م

  م؟چرایشدی غرق م یبدبخت یتو   شتریب میکندیجون م شتریب ینباشه؟چرا ما بدبختا هرچ
و منو به  یهوا ولم کرد  یب ؟چرای ستی مراقبم ن  ؟چرایندار و هوام ؟چرای خدا هوامونو ندار

 خدا؟چه طور؟  ادی طور دلت م ؟چهیخودم گذاشت  یهوا 

محکم بسته    یصدا   شدیخفش کنم هرلحظه بلندتر م کردمیم یکه سع یهق هق یصدا 
  نکهیکتکم نزده بود تعجب کردم از ا نکهینشون از رفتن داداشم بود از ا  اطی شدن در ح

  دیبابا تهمت نزد خوشحال بودم شا نیع نکهیفحشم نداد از ا  نکهی کرد از ا دیفقط تهد 
ذره ذره آب   و  کشمیم یچه قدر دارم سخت دونستیم  دیشا شدیبرادرم داشت آدم م 

   شمیم

  یرو  شی شدم چشمام پر از اشک شد داغ رهیبا بغض باال گرفتم به سقف اتاقم خ سرمو
 جاش بسوزه  شدی پوست صورتم باعث م

  یها و فالکت ها  یبدبخت نی...شاهد همه ا ی هست یخودت شاهد...همه چ ای _خدا
...ازم نکهی...به احترام ا یکه در برابر ظلماشون دارم هست یتی من...خودت شاهد مظلوم

گفتم   شهینکردم...صدامو باال نبردم...دلشونو نشکوندم...هم یاحترام  یبزرگترن بهشون ب
هنوز   دونم یخودم گذاشتم...م یعالقه ها   یاز حق خودم گذشتم...پا رو شهیچشم...هم

  ییخوا یم  یکه تا ک دونمی نم نویا  ...امایکنیم  ییخدا  یهنوز دار دونم ی...مییاون باال 
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نا   گهیجهنمتو ندارم...د نیتحمل ا گهید ای...خدایجهنمو برام شعله ور نگه دار  نیا  شیآت
چه   یلی...خدا وکردموقلب زخم خو نی تن رنجورمو...بب نیمنو...بب نیندارم...بب

  نیکنم که باالخره ا  یزندگ  دی ام  نیقدر؟...ها؟...چه قدر؟...تو بگو چه قدر تا حداقل به ا
منم ظهور   یکمون خوشبخت نینشونه...که باالخره رنگ هیندا بده... ه ی...شهیروزا تموم م

 ؟ ی فهمــــی خدا... م رسمی ...دارم به ته خط مکنهیم

  ورشیشد وحشت زده به سمت در آشپزخونه باعث  یاز تو  یزیشکستن چ یصدا   کهوی
 ببرم  

 _مامان 

 د یشدم تنم لرز  رهیبهش خ یصحنه مقابلم با ناباور  دنی با د دمی آشپزخونه که رس به

   کی

 دو

   سه

 قلبم اوج گرفت   ضربان 

   کی  هزارو

 دو   هزارو

 سه  هزارو

به سمتش رفتم وحشت زده سرمو به   فتهیب ی اتفاق  دینبا  شدیم ی نطوریا  دینه نبا نه
 زدم:  غیسمت سقف برگردوندمو ج

 _خدااااااااااااااااااااااا 
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 )پاشا( 

از   یتا زودتر خبر  کردمیم یضرب گرفته بودم کالفه داشتم لحظه شمار نیزم یپام رو با
 ی چیبه ه یچیدامون بهم برسه اما ه

  یماریب ن ی به سمت اتاق عمل برگشتم دامون امروز حالش بد شده بود کم کم ا دوباره
زده بود و   بیهاش آس هی آلوده تهران به ر یهوا دادیداشت کار دستمون م شیتنفس

 شده بود شی مار ی ب دیباعث تشد

اونکه از اوضاع آب و   رانی ا گشت یکاش برنم دمی موهام کش یتو  یدست  دمویکش یپوف
   گرفتمی جلوشو م دی که برگرده با ذاشتم یم دیتهران خبر داشت نبا  یهوا 

آوردم به صفحه نگاه کردم بهداد بود  رونشیب بمیج ی حوصله از تو یزنگ خورد ب  لمیموبا
 بابا  یاز صبح ده بار زنگ زده ا  دادمیکاش به بهداد خبر نم

 _بله بهداد؟ 

 داره؟  یا  دهیچه فا نجایم ا موندن رانی ا  امی_من مبهداد

 نداره  یا  دهیهم فا نجای_بودنت ا

 ؟ ی کنیم تی _بذار برگردم پاشا چرا اذ بهداد

شد بهت زنگ   یاونجا تنها باشه تو مراقبش باش خبر  خوامیامروز فرستادم نم نوی_سول
 نگران نباش  زنمیم

براش   میخواستیهردومون نم کردم ی بابت دامون درک م شوینگران دیکش یکالفه پوف بهداد
 برادر بود   هی نیبرامون ع فتهیب یاتفاق

 خبر نذار  ی_باشه پس منو ببهداد

 خدافس  ی_اوک
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  نکهیبلند شدم از ا یصندل  یانداختم از رو  بمیج یتو لویقطع کردم کالفه موبا تماسو
  هفتیبراش ن ی فقط اتفاق دوارمیام دیکشیجا نشستم کالفه شدم عملش طول م  هی  نقدریا

 نداشتم  گرویضربه د ه یچون اصال تحمل  

متوجه جروبحث دو نفر شدم اولش خواستم    زدمیقدم م یخودم عصب ی که برا نطوریهم
باعث شد به اون   نیبرام آشنا بود به خاطرهم شونیکی  یتفاوت بگذرم اما صدا  یب

بودمش   ده ید یمهمون  یمتوجه همون دختره که اون شب تو کهویسمت برگردم که  
 ی عجب تصادف دیابروم باال پر   هیشدم 

   ستیحال مادرم خوب ن  گمیم د؟دارم یفهمی_چرا نم

 کنهیعملش نم دینکن زی _خانوم منم بهتون گفتم دکترش تا پولو وار

با دکتر   دی ...خانوم بذار کنمی...خواهش مکنمی...پولو هرجور شده جور مدی_لطفا عملش کن
 ست یکه ن یاره شوخد یقلب  یحرف بزنم...مادرم ناراحت

چرا   دمیکش  یپوف شدیکه در حق اون دختره بدبخت م  ییظلما نهمهیکردم از ا  یاخم
دوست داره چون   یلیمدام در حال دستوپا زدن و التماس کردن بود؟معلومه مادرشو خ

 و التماس کردن بود   ختنیبه شدت درحال اشک ر

اومدو به  ی ه از دستشون برمک  یکار یشده بودن به راحت رحمیاطرافمون ب  یقدر آدما  چه
  یو ساده از کنار التماس ها  کردنیم یبا جون آدما باز  زدنیخاطر پول پس م

کشور دور بودم   نیا  یفرهنگ و آدما  نیوقته از ا   یلیدرسته خ گذشتنیم  انشونیاطراف
فراموش نکرده بودم به خصوص   تویو انسان ات هنوز اعتقاد میدور ن یا  یاما انگار تو 

 برده بودن  ادیشرافتو از    نی ها ا یبودنمو اما انگار بعض یرانی ا

به خاطر شباهتش   ممیتصم  نیا  دونمیخودمو گرفته بودم به سمتشون رفتم نم میتصم
بهش کمک   خواستیخودم که دلم م تی به خاطر انسان ای  لرزوندیبه پانته آ بود که دلمو م

 که بود از ته دلم دوست داشتم بهش کمک کنم و گرشو باز کنم  یچاما هر  دونمیکنم نم

 گفتم:  یبا لحن جد  دمیکه رس بهشون
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 کنم ی_من پرداخت م

جا خورد   کمیانگار شناخته باشه  دنمی به سمتم برگشت با د ونیگر   یبا چشما دختره
 اشکاش خشک شدن اما کم کم روشو ازم گرفت 

 هفت پشتم بس بود   یبرا  دی که قبال بهم کرد یآقا همون کمک ستین یاز ی_ن

  یتو   شونیا  نی فعال کار مادرتونو باهاش راه بنداز  دم یقرض م د؟اصالیکنی م ی_چرا لجباز 
 تن ی الو

 لب زد   یبغض کرد به سخت دیبه چشماش کش یبهم نگاه کرد دست دختره

 کردم  ری...گیدوراه ی...تودونمی...نمیعنی شهی_نم

 به سمت پرستار برگشتم و گفتم:  یتوجه به حرفش با تحکم خاص یب

  نی فرمو بهم بد  کنمی_خانوم من حساب م

ذهنم اسم پانته آرو روش   یاما تو  دونستمیهنوز اسمشم نم یبعد از کنار دختره که حت و
  هی  خواستمیخوب شدن دامون م تیرفتم به ن  رشی شدم به سمت پذ گذاشته بودم رد

هاش   یسخت  نیکه هربار ح ییکمک انسان دوستانه به دختر دست تنها هیبکنم  ریکار خ
بار اولم   کردم یکمکو بهش م ن یاون بود ا  یجا مه  ی ا  گهیدرواقع هرکس د دمشیتنها د

  گرفتمیپتروس فداکارو م یکم کم داشتم جا  ییطورا  هی کردمیکارا م  نینبود که از ا 

سکوت   یفرمو که پر کردم بعد از امضا کردنش به سمت دختره برگشتم کنارم تو  اطالعات
 کرد یدستم نگاه م ی داشت به فرم و خودکار تو یاشک ی بودو با چشما ستادهی ا

 ؟ یندار ی کس یبرادر ی_پدر

  یهمرنگ چشما قایود دقرنگ ب یبهم نگاه کرد چشماش عسل دویباال کش شوینیب
چشماش کبود بود   ریداغون شده بود ز  یخواهرم خوشگل بود اما خب صورتش حساب

  یدی خراش برداشته بودو کنار ابروشم شکسته بود صورت گردو سف یگوشه لبش کم
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 یفیخف ریشد دوباره قلبم ت اعثصورت غرق خون پانته آ افتادم که ب اد ی داشت ناخواسته 
 بکشه

 _دارم 

 ؟یطی شرا  نیهمچ  هی ی_پس کجان؟اونم تو 

 بکنن تونن ی نم یچون کار دسیفا ی_خبر ندارن اومدنشونم ب

  مویکنجکاو  یجلو تونستمیاومد؟نم یاز دستشون برنم یکار یچ یعنی  دیابروم باال پر  هی
براش دم درآورده باشه و   کهی بعد از رفتنم دوباره اون مرت شبید  نکهیاز فکر ا  رمیبگ

 :دمیپرس نیبه خاطرهم شدمیم یعصبان کتکش زده باشه

 کتکت زده؟  ی_ک

 تفاوت بهم نگاه کرد  ینگاه کرد نگاهش سرد شد فرمو برداشت امضاش کرد و ب بهم

 ست ی _به شما مربوط ن

دختره چه قدر پرو بود اصال به    نیکردم ا یرفت اخم گهیسمت د  هیاز کنارم رد شدو به  و
از   کردمیسوالو م  نیازش ا  دیخودم بود نبا  ری کتکش زده تقص یداره ک  یمن چه ربط

 دادم یم   شوی پرو نی به موقعش جواب ا یطرف

سرکوبش   دیبود که با یحس کنجکاو  هی نمیالبته از دور ا نمیمادرشو بب خواستمیم
هم   ییبایمادر ز   دیبود با یا جذابصورتش دختر نسبت ی با اون آثار کتک رو کردمیم

  یکار جلو نیکردم با ا  یمادر خودم افتادم و آب دهنمو قورت دادم سع ادی داشته باشه 
 رم یشدنمو بگ یاحساسات

و   ستادمیا  واریکه دختره واردش شده بود رفتم درش باز بود پشت د یسمت اتاق به
دستاش گرفته بود  یتو  ختیر یبهشون نگاه کردم دختره دست مادرشو که داشت اشک م

 زد یو باهاش حرف م

 ...پول عملت جور شدمینکن عشق زندگ هی_گر
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 ؟ ی شهرزاد؟از کجا جورش کرد  ی_چه طور

 اومد   یداشت بهش م یاسمش شهرزاد بود اسم قشنگ پس

 کرد  کمک ریآدم خ هینباش  نیشما نگران ا گهی_دشهرزاد

 شهرزاد...داداشو بابات بفهمن...  میندار  یخاطره خوب رهایخ نی_از ا 

  زننیفکر نکن قربونت بشم فوقش کتکم م زایجور چ نی _ششش مامان...شما به اشهرزاد
 برام مهمه  نیا یشیتو خوب م  نهیمهم ا

مادرشو پاک کرد مادرشم دستشو سمت صورت شهرزاد   یباال دادم شهرزاد اشکا  ییابرو 
  یکرد شهرزاد خم شد مادرشو تو  هیهم بستو گر  ینوازشش کرد چشماشو رو  کمیبردو 

مادر خودم افتادم سرمو   ادی نشستم  یصندل یرومو ازشون گرفتم و رو  دیآغوشش کش
 شونه هام دست خودم نبود فیخف شهم بستم لرز   یانداختم و چشمامو رو نی پا

 نباش مامان  یزیافته نگران چ  یبرات نم ی"_اتفاق

 _پا...ن...ته آمامان

   یباش یقو  د یخوبه مامان تو با   یلی_اونم خوبه...خ

 ...هم مادرش ی_مراقب...خواهرت باش...پسرم...تو...االن هم...باباش مامان

 حرفو نزن...بسه مامان...بسه نی _ا

 ...نمی_پسرم...بهداد...تنهاش نذار...سو...سولمامان

 حرفا نزن  نی بشه از ا تی زی چ ستی_مامان شما که قرار ن

 ...پشت همه به تو گرمه" یبابات نیهمرو داشته باش...توهم ع  ی_هوامامان

جون شدن دستاش لرزش تن خودم از شدت ترس   یآغوشم ب یجون دادنش تو  صحنه
باره به وجودم حمله کرده بود چه قدر سخت بود چه  از دست دادن مادرم همه و همه دو
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لحظه بهش دروغ گفته بودم مجبور   نی آخر یچه قدر سخت بود که تو  ای قدر سخت خدا
خواهرمو از  گفتم یچه طور بهش م ردهگفتم که دخترت پانته آ م  یبودم چه طور بهش م

  شیدارم ازت مخف زمویری خودم م یهمش تو  یتو خوب بش نکهیا  یبرا  یدست دادم ول
   کنمیم

به فاصله سه روز مرگ خواهرو مادرتو هضم   یطور تونست ؟چهیچه طور سرپا شد پاشا
  ی؟بهدادیپناه شد هیبهداد  یطور برا  ؟چهی اریبهدادو به خودش ب یطور تونست  ؟چهیکن

سالها چه طور  نیمادربزرگش؟تمام ا   ایداغدار مرگ مادرش باشه  دونست یکه نم
 بودم؟  یحد قو   نیبودم؟تا ا پناه یخودم ب کهیه شدم درحالگذشت؟چه طور پنا 

کرده بود بهداد   رییتغ یبه گذشته فکر کنم االن همه چ دیباز کردم نبا  یبه آروم چشمامو
  شویخاطرات پنج سال پ د یشدم پس نبا ی ا  گهیو پنج سالش شده منم که مرد د  ستیب

   رویآره همه چ رویفراموش کنم همه چ رویهمه چ د ی با ارمیب ادیباز به 

  کردمیم  یکار هی  دیبا  خورمی شهرزاد افتادم جمله آخرش که گفته بود فوقش کتک م ادی
از  یکتک بخوره اما قبلش به سمت اتاق عمل دامون رفتم هنوز خبر  ذاشتم یم  دینبا

 یطوالن یاد یآخه عملش ز  شدمیکم کم داشتم نگرانش م دمیکش یدکترش نشده بود پوف
  یلبخند دنمی به سمتش رفتم با د عی اومد سر رونی شده بود همون لحظه دکتر از اتاق ب

 دلم روشن شد  یتو  ید یزد که نور ام

 به بخش کننیمنتقلش م  گهید کمی خوشبختانه خطر رفع شد   دی_نگران نباشدکتر 

درآوردم   بمیج یاز تو   لمویموبا  عی دکتر که از کنارم رد شد سر دمیکش یاز سر آسودگ  ینفس
هم نشسته   نیبهداد پرواز سول یو به بهداد خبر دادم که حال دامون خوبه طبق حرفا 

هم راحت شده بود خب   نیاز بابت سول  المی خ ینطوریدنبالش ا  رفتی بودو داشت م
 کردم یم یدگیبهش رس دیاشهرزاد که ب ی ماجرا  مونهیحاال م

اتاقش   یتو  بهیمرد غر هی یب عص یبود رفتم صدا  یکه مادر شهرزاد بستر یسمت اتاق به
 باعث شد توجهم به سمتشون جلب بشه

 شد؟  داشیاز کجا پ  کهوی ریآدم خ نی_اون وقت ا 
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 نه نیگی بعد شماها م کنهیم  ییغلطا هیداره  نی ا  گمی_من م

 کنم یبعد...خواهش م یبرا   دیبحثو بذار  نی لطفا ا  ستی _مامان حالش خوب نشهرزاد

باال سرش داشتن حرف   ضشونیتوجه به اوضاع مر  یراحت ب نقدریکردم چه طور ا یاخم
باشه  یاومد دختر خوب و پاک   یم کردن؟بهش یبه شهرزاد شک م  دی چرا با زدن؟اصالیم

 گول ظاهر آدمارو خورد  دیهرچند نبا 

جسارتو دادم که وارد اتاق بشم و باهاشون رودرو بشم هر چهارتاشون با   نیخودم ا  به
  وارید  نیرنگش ع دنمیمحکمم به سمتم برگشتن شهرزاد با د یقدما  یصدا  ندیشن
به   یاخم کردم و جد کمیبود  دهیمقابل خونوادش بودم ترس نکهی شد انگار از ا  دیسف

 ندارن   یخوب یمال اعپدرو برادرش نگاه کردم معلوم بود اوض

 که پول عملو داد   ی_من پاشا سخاوت هستم همون کس

  دمیاز رنگ چشاش فهم نو یا  دیبرادر شهرزاد باشه باال پر  خوردیکه بهش م یپسر یابرو 
کرد هردوشون کامل به سمتم برگشتن    یشهرزاد بود پدرش اخم یچون همرنگ چشما 

 بهمون نگاه کرد  یشهرزاد با ترس آب دهنشو قورت داد و مادرش با نگران

 جناب؟  دیکن یکار  نیهمچ هی  دی_اونوقت چرا باپسره 

 تفاوت گفتم:  ی باال انداختم و ب یال یخ یبا ب یا شونه

ازشون ندارم   میشناخت چی ه  کنمیکه من بهشون کمک م ستنین یکس نیاول شونی _ا
عهده گرفتن مخارج عمل   کنمی ندارن کمک م یمناسب یمال  تیکه وضع ییمعموال به آدما 

 شد یمادرتون هم جزوش م

درآوردم و خودمو مشغول بهش نشون دادم و بعد نگاهمو سرد و   بمیج یاز تو   لمویموبا
 کوتاه باال آوردمو بهشون نگاه کردم 

باال سرش   ینطوریا نکهینه ا دیرفتن به اتاق عمل آماده کن یبرا  ضتونوی_بهتره مر
 ست یمناسب ن  شونمیروح  یبرا دیجروبحث کن
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ه قدر خوشحال بودم که  چ نداختیمادرم م  ادیمادر شهرزاد نگاه کردم چشماش منو  به
 ه یبهش کمک کرده بودم معلوم بود زن خوب و مهربون

 خانوم...روز خوش    دیداشته باش یز یآم تی _عمل موفق

به   ایباور کنم  رتتونیزدم به غ ی از اتاق خارج شدم پوزخند تلخ یا  گهی حرف د  چیه یب و
   یبگ د یمواقع با نجوریکار کنه؟ا ییجا  نیهمچ هی دیدختررو فرستاد نکهیا

 " ؟ی بی"وات د فاز ب

 

 

 )شهرزاد(

  ینگاه کردم برا زدیحرف م سشی که داشت با رئ یو منتظر به منش  دمی به شالم کش یدست
  کردمی م یاسترس داشتم اما با قورت دادن آب دهنم سع کمیرودرو شدن باهاش  

 حفظ کنم   موی خونسرد

با حرص نگاه کردم از   زدیحرف م سی داشت با رئ یکه با افاده خاص  یبا کالس یمنش به
مکالمه ساده    هی ی داشت برا یچه لزوم  خوردیداشت حالم بهم م شی خرک ینازها  نهمهیا
  تونستمی صورتش بود نم یکه رو   یشیآرا نهمهیبا ا  یعنیاه  ؟اهیی ایافاده براش ب  نهمهیا

  تونهی لحن صدارو م نیا  یچه طور سشیرئ هیخودش چه شکل یمعمول افهی تجسم کنم ق
 تحمل کنه اونم پشت تلفن 

 شد؟  یخانوم چ  دی_ببخش

تکون   کمیدستشو   یخودکار تو  کهیتموم شده بود درحال سیکه تماسش با رئ دختره
نکنه انتظار   ومدیبه سرتا پام کرد که اصال از نگاهش خوشم ن یا  زانهیآم  ری نگاه تحق دادیم

 سم؟ ی طرز پوشش جلوش وا  نیکرده با ا شیرا آ نطوریاون ا  نیداشت منم ع

 تو  دیببر فی تشر دیتونی _م
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 گفتم:  یزیآم  ریاما قبلش به سمتش برگشتم و با لحن تحق دمیبه شالم کش یدست مجدد

   زمیعز ی به هدفت برس یتونینم ینطوریا  تینی ب ری نه تا ز  یلبت بزن ی_بهتره رژتو رو 

 سیحرصش دادم به سمت اتاق رئ  نکهیبا حرص بهم نگاه کرد منم سرخوش از ا  دختره
 نی با ا  نکهینکنه از ا  دمی عقبش کش کمی دی درو باز کنم دستم لرز  نکهیرفتم قبل از ا 

دختره    نیخودش فکر کنه که ا  شی پ دیاصال شا  ادیسرووضع اومدم شرکتش بدش ب
 ش داره  سر  یو ت  یینقشه ها ایخودشو بهم بچسبونه   خوادیم

گوشه   یتر اومدو رو نی پا یکه کبود شده بود دستم به آروم دمیچشمم کش  ریبه ز  یدست
لباسا    نیصورت اونم با ا   نیبا ا یچه حساب ی لبم نشست که زخم شده بود واقعا رو 

 دار و باکالس بودن؟   هیکه همشون ما  یاومدم تو شرکت کس 

در اتاقش    یبرم خواستم از جلو  دنشیبه د  خواستمیشده بودم نم مونیپش ممیتصم از 
 دختره دستام مشت شد  ز یآم ری تحق یصدا  دنیعقب گرد کنم که با شن

رغبت   سی دوما رئ میدیمثل تو کار نم ییتو چون اوال ما به کسا  ی_آره به نظرم بهتره نر
 به حرفت گوش بده  نکهینگات کنه چه برسه به ا  کنهینم

از   یاما منم دست کم کردیم ر ی مارو تحقآد  زدویم ش یسمتش برگشتم چه قدر راحت ن به
 شدینم ینطوریا  دادمیجوابشو م دی اون نداشتم با

خودم ساده   یاونقدر جسارت داشتم که با صورت واقع  نهیمهم ا زمی_شما حرص نخور عز
که   نمیبیرنگ روغن م نهمهیا ؟با یجلوش ظاهر بشم اما شما چ خوام ی بدون رنگ روغن م

 ش ینه سوگول یشرکتش یمنش

  یکم کردن رو  یبرا  گهیبهش زدم نه د یدستاش از شدت خشم مشت شد پوزخند دختره
  شدینم  ینطوریتو ا  رفتمی م  دیبا  یریکبیا  نیا

 هزار رفت   یمردونش ضربان قلبم رو  یبم و جد یصدا   دنیبه در زدم که با شن یا  تقه

 تو  دی _بفرما
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و   دمیکش  ی قینفس عم شنیر ماطراف برام دارن کمت ژنی کردم هرلحظه اکس احساس
درو گرفتم آب دهنمو   ره ی نکنه دستگ یقرار یب نمیس  یتو نقدریتا ا دمیبه قلبم کش یدست

هم بازو بسته کردم   ی قورت دادم و چرخوندم که باعث شد در باز بشه کوتاه چشمامو رو
به سمتش برگردم درو بستم   نکهیشدم بدون ا  اقش تمام جسارتمو جمع کردم و وارد ات

 کردم و به سمتش برگشتم   یمکث

همه   یتشکر ساده برا  هی...نی هم یباهاش حرف بزن یشهرزاد آره فقط اومد یتونی م تو
استرس   نهمهیبه ا یاز یکرده ن  شناستتینم نکه یکه در حقت با وجود ا ییمحبت ها 

 باالتره   یلیکه البته از تو خ یآدم معمول هیآدمه  هیاونم   ستین

  کردویدستشو امضا م ری ز  ینشسته بودو داشت برگه ها زیمردد باال آوردم پشت م  سرمو
اون در  م یکرد هردومون سکوت کرده بود یزدم نه اون حرکت  ینه من حرف زدیمهر م

که   یخاص مردونه ا  ی ها  تی جذاب رهیسکوت مشغول کارش بودو من در سکوت خ
 داشت 

  فی هم تشر پی داشت قدش بلند بودو خوشت یعضله ا  یپهن و بازوها  یها  شونه
داشت چشماش همرنگ موهاش بود با   یرنگ یلخت پرپشت و مشک یداشت موها 

چند برابر    تشویصورتش بود که جذاب  یرو  شیته ر هیمتناسب با صورتش    یو لبا ینیب
  یبود برا  دهینلرز  نایا  یبود اما خب دل من برا  یه پسر خواستنهم رفت یکرده بود رو 

بودم نه  نجایو االنم به خاطر همون ا   دیکه در حقم کرده بود لرز  ییمحبت ها و کمک ها
 ی ا  گهید زیچ

شدن سکوت   یبا طوالن دونستمیاسمشم نم ی نشسته بود و حت ز ی که پشت م یپسر
  یتو  یچشماش به چشمام لرزش خاص  یقسرشو باال آورد بهم نگاه کرد با طل  نمونیب

شرکتشم خجالت   یسرووضع تو  نیبا ا  ینطوریا  نکهیشد احساس کردم از ا  جادیبدنم ا
باهام   کنم؟اگهیم یچه غلط نجا یفحشم بده بگه ا  نکهی؟ا ی چ کردیم  رمی زدم اگه تحق

  هیبا  یکارو کردم؟چرا اصال اومدم؟چرا همون پشت در سر لجباز  نی کنه؟چرا ا  یبدرفتار
 و وارد شدم؟  میمونیپش ی پا گذاشتم رو  دموی کش نی پا رروی دستگ ختیر یکشمش ب
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باشم و استرسمو   یکردم عاد  یسرم گذشت سع  یتو  هیاز ثان  یکسر  یفکرا تو  نیا  همه
 لب زدم:  نیکنار بذارم به خاطرهم

 _سالم 

جون کنده بودم اصال فکرشو   یکه از دهنم در اومده بود بابتش کل یدو کلمه ا  نیهم
 مقابلش رفتار کنم   ینطوریا نکهیا  ایسالم کردن بهش برام سخت باشه    نقدریکه ا  کردمینم

 دی _سالم خوش اومد

  یو بهش نگاه کنم بهم خوش آمد گفت حت ارمیبم مردونش باعث شد سرمو باال ب یصدا 
اومدم شرکتش داد    نکهیسر ا  ای کنه  رمیتحق خوادینم یعنی نیجواب سالمم داد پس ا 

 بزنه 

 د ینیبش دی د؟بفرمای ستادی _چرا اونجا ا

برام ارزش قائل نشده بود اونم   ینطوریا  یتا حاال کس زدی قدر محترمانه باهام حرف م چه
 پسر مثل اون  هی

داخل اتاقش   یچرم راحت یاز مبل ها  یکی  یدادم به سمتش رفتم و رو ی لب ری ز  یتشکر
داد و   هیتک استشیر  یمرتب کردو کنار گذاشت به صندل  کمینشستم خودشم برگه هاشو  

 منتظر بهم نگاه کرد  

 ؟ ی کرد  دایاز کجا پ نجاروی_آدرس ا 

اون   یخودم برشداشتم از رو  دی اون طلبکارم انداخته بود ی_اون شب که کارتتونو جلو 
 کجاست   دیفهم  عی کردم درواقع اسم شرکتتونو به راننده گفتم سر  دایآدرسو پ

به سمتم اومد و روبه روم    زشی تکون داد بلند شدو از پشت م دی به نشونه تا یسر
عطر   ی باشه بو  ادیز  نمونیفاصله ب دادمیم حی ترج نشستینشست کاش همونجا م

بکشم که خودش متوجه نشه  یقیباعث شد آروم نفس عم دیچیپ م ینیب یمردونش تو 
 سرد و تلخ    یا  حهیعطرش محشر بود را یبو
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 دادم یم  ؟طلبتویکارو کرد  نی_خب چرا ا 

 د یتا اون مبلغو متقبل بش دینداشت ینبود شما که با من نسبت یاز ی_ن

شامل همه افراد   ست یکه دوست و آشناتن ن ییآدما  یفقط برا  تی اما انسان دونمی_م
   شهیم

بود باورم   یطرز فکرش خوشم اومد سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم پسر خواستن از 
بهم لطف داشت خوشحال   نکه یاز ا   زدمیحرف م  یپسر نی همچ هیکه داشتم با   شدینم

بود   نیمبه خاطره  دینکرده بودم شا افتی محبت و کمک در یبودم چون تا حاال از کس
 جنبه بودم یب کمیکه 

به  شد یشر م دنیفهمیبرادر و پدرم م کنهیقبول نم  نویا  طمیاما شرا  دیدار  ی_طرز فکر جالب
 کارو کردم  نیا  نیخاطرهم

 حال مادرتون خوبه؟  دی _هرطور راحت

 بود به لطف شما کاراش زود راه افتاد  زی آم تی _بله عملش موفق

 لطف خدا باعث شد که مادرتون خوب بشن    نی_من فقط واسطه بودم هم

  امیعمل مادرم برب نیاز عهده مخارج سنگ تونستمینم دی_لطف شما هم بود اگه نبود
 بازم ممنونم 

 کنهیمن بسنده م  یکارتون راه افتاده برا نکه یخانوم هم ستی به تشکر ن یاز ی_ن

  کردمیاحساس م زدیشده بودم چه قدر محترمانه حرف م یطور هیتواضعش   نهمهیا از 
شده بود انگار  نیسخت و سنگ کمینفسام   رونیاز دهنم بزنه ب خوادیقلبم هرلحظه م

به خاطر حضور اون   یعنیشدم؟ یم  ینطوریچرا ا  زدمیزور م دنمینفس کش یداشتم برا
 داشت؟  ریحد روم تاث  نیتا ا  یعنیبود؟

سواستفادرو ببرم و    تیخودم نها ی اتاق باز شد که باعث شد از غافل شدن پسره رو در
شرکتش باشه برامون   یاومد آبدارچ یکه بهش م یچشمامو کوتاه بازو بسته کنم مرد 
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حرف   نیخوردم؟هم یم یزیپسره چ نی ا  یجلو یآورده بود حاال من چه طور  کی قهوه و ک
  یشکالت کشمی:/المصب کیچی ه گهید  خوردمی م میز یچ  دشوار بود حاال یزدن برام کل

 بود:// 

  دمیبه شالم کش یراست شدم معذب روبه روش نشسته بودم دست کمیبسته شدن در  با
 بزنم که خودش زودتر به حرف اومد  یخواستم حرف

 کارو باهاتون کرده؟  نی_اون پست فطرت ا 

پدرم  گفتمیبهش م یطور دادم؟چه یبهش م یخجالت نگاهمو ازش گرفتم چه جواب  با
 ی که تو اون شب بهم کرد  یبالرو سرم آورده؟اونم سر کمک نیا

 کارو نکرده  نی_نه اون ا 

 گفت:  یمشکوک بهم نگاه کرد با لحن موشکافانه ا  پسره 

حرفتون    ستی به من مربوط ن دیبودم که شما گفت دهیسوالو پرس نی هم ا گهیبار د  هی_
کارو   نی نکنه پدرتون ا ستی ن شیوقتا آدم منطق حال یاما خب بعض هیمنطق

 کرده؟درسته؟ 

بود تا پسره بفهمه که جواب سوالش   یرفتارم کاف ن یانداختم ا نی خجالت سرمو پا  با
 بود که پدرم دست بزن داره؟  دهیباشه اما از کجا فهم تونهیم یچ

 تر شد    یکردم اخم کرد و نگاهش جد  احساس

 ن؟ یدی که ند یخب صدمه ا  زدم ی_حدسشو م

 د ی_نه نگران نباش

 قهوتون سرد شد  دی _بفرما

شونم انداختم و   یرو  فموی تر کردم دسته ک کی به خودم نزد کمیکه کنارم بود   فمویک
 بهش نگاه کردم  
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فقط مزاحمتون شدم که ازتون بابت کمک هاتون تشکر   ومدمیکارا ن ن یا  ی_ممنون برا 
 کنم بهتره من برم  

 بهش نگاه کنم یبلند شم که با به حرف اومدنش باعث شد کنجکاو سوال خواستم

 د ینی_لطفا بش

حرفش گوش دادمو دوباره نشستم نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد دستشو سمت   به
به   رمویقهوه بگ  کی عث شد نگاهمو از فنجون شتر کرد که با  کی بهم نزد یقهوم آوردو کم

 خودش نگاه کنم  

 باهاتون حرف دارم  دی_قهوتونو بخور

تا سر حد مرگ بهم  یبا من داشته باشه کنجکاو شدم فوضول تونهیم   یچه حرف نکهیا از 
 فشار آورد 

کردم چون کنار   کی به لبام نزد  یگفتمو دستمو سمت فنجون قهوه بردم به آروم  یا باشه
  اوردمیخودم ن یبه رو  ادیاما ز  شدمیم  تیاذ  یزی خوردن چ یبرا  کمی زخم شده بود  لبم 

 تا پسره نفهمه  

راحت تر بودم هرچند اونم اسم منو  یلیخ  ینطوریا  هیاسمش چ  دونستمیم  کاش
 :/ میدونستیهردومون اسم همو نم یعنی دونستینم

 خوام بهتون کمک کنم  ی_م

  یچشما  یتو   کمیتو گلوم که باعث شد پسره   دیپر  دادمیکه داشتم قورتش م ی ا  قهوه
سرفه کردم خواست بلند شه تا کمکم کنه که دستمو   کمی نهیبش ینافذش نگران  یمشک

سرفه کردم چشمام از شدت سرفه    گهید  کمیباال آوردمو مانعش شدم که اونم نشست 
 کردم نگاه  شاز اشک به  یهام قرمز شده بود پشت هاله ا

 د؟ یگفت ی_چ
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ذره   هیچشمام نشسته بودو پس زدم  یکه از شدت زور سرفه هام تو  ییدستم اشکا  با
 کنه یاصرار م ن ینخورم ا  یزی بهتره چ گمیمن م یمونده بود خفه بشم ه

 بود؟   زی حد براتون تعجب برانگ نی _حرفم تا ا

 د؟ یبه من کمک کن دی_شما چرا با

به لباش   کمیدستشو   ی داد فنجون قهوه تو هیمبلش تک  یبه پشت ی با غرور خاص پسره 
 کردو قهوشو مزه کرد   کی نزد

 داشته باشه؟  یلیدل دی_با

 گفتم:  یزدمو با لحن طعنه دار یپوزخند

 د یبه من کمک کن دی بخوا ینطور ی_فکر نکنم هم

آدم  شد ی تر از قبل شده بود که باعث م یلحنش جد  دیاخماشو توهم کش  کمی پسره 
 کنه  تی ناخواسته ازش طبع

 بوده؟  یخواسته ا  ای  لی دل یاز رو  رمیاخ  یکمک ها  ؟مگهیچ یعنی_

خواسته   هیبعدتونه که امکان داره از سر انجام  یمهم کمک ها دی _اونارو فراموش کن
 باشه

 ؟ یبرام انجامش بد  یاز تو داشته باشم که بتون   تونمی م ی_مثال من چه خواسته ا 

  دینبا شدیکم کم داشت پرو م شعوریکردم پسره ب یبه من گفته بود تو اخم نکهیا از 
  هی که فکر کنه خبر دادمیبهش رو م یادیز 

 سراغ اصل مطلب  دیبر عتر یبهتره سر دیدونی شما بهتر م نشوی_ا

 ن یفالکته هم نیاما هدفم فقط نجات دادنت از ا   گذرهی تو ذهنت م یچ دونمی_نم
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ابروهاشو حفظ کرده بود   نی باال دادمو بهش نگاه کردم اما اون همچنان اخم ب ییابرو 
بهش  ی بشه؟چ یکمکم کنه که چ خواست یمن سوخته بود؟م یاالن چرا دلش برا   نیا
 بخواد... یحت  ایکارش باشه   ی تو  یا  لهیح د یبه کنار شا نایا  د؟اصالیرسیم

  نیاحمق ا یگی با خودت م یدار یچ دمیکش  یکه به سرم زده بود کالفه پوف یفکر از 
 ؟ یخواب نما شد  هیمزخرفات چ

 ؟ یکنیفکر م یبه چ یدار قای_االن دق

 بهم مشکوک شده بود نگاه کردم    یکه حساب افشیباال آوردم به ق نگاهمو

  ایبکنم  ییاستفاده ها   هیازت   ینطوریا  خوامیکه م یکنی فکر م  نی به ا ی_نکنه دار
 ...دمیشا

حرفش که    ینجا یانداختم پسره هم به ا  نی رخ شدمو سرمو پاشدت خجالت و شرم س از 
  خواستی م یعنیخاک به سرم   یاخماش محکم تر شدو با حرص بهم نگاه کرد وا  دیرس

 بود؟  شعوریحد راحت و ب  نیحرفشو ادامه بده؟تا ا

 ؟ یفکر کرد   ی_تو درباره من چ

  کردیدهن باز م نیخدا کاش زم  ییووو ارمیبه زبون ب یزی چ تونستمیکردم اصال نم سکوت 
   شدمیم دیچه قدر ساده جلوش سرخو سف دیبلعیمنو م

   ستمیفازا ن نی ا  یمحض اطالعتون من تو   یول یخب حقم دار  ستیبه خجالت ن  یاز ی_ن

و به سمتم گرفت    ختیبرام آب ر کمی ز یم ی پسره خم شد از رو دمیبه صورتم کش یدست
داخل   ات ی از محتو یدمو از دستش گرفتم کمدراز کر وانی با خجالت دستمو به سمت ل

   دمیبود که تا حاال نوش یآب  نی خوردم احساس کردم گوارا تر وانویل

 _من پاشا هستم اشتباه نکنم اسمت شهرزاد بود

که  یز یکنم از نگاهم چ دونست؟فکریاسم منو از کجا م  نیتعجب بهش نگاه کردم ا  با
 بشم ی جور هیزد که باعث شد  ی خوند چون لبخند کوتاه مردونه ا  گذشتویسرم م ی تو
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 که شهرزاد صدات زد دمیشن  یزد ی _اون دفعه که با مادرت حرف م

داشت   میکردم گفت پاشا؟اوف عجب اسم  دی گفتمو حرفشو با تکون دادن سرم تا یآهان
 برازندش بود

 نم؟ بهت کمک ک ییخوایم یسراغ موضوع خودمون...نگفت  می_خب بر پاشا

 ؟ ی _چه طور

 کار برات جور کنم هی تونمینداره م ی_کارپاشا

 خجالت گفتم:  با

 ندارم فقط تا کالس هشتم درس خوندم  ی_اما من مدرک

  یتو کمیدادو  هیمبلش تک یشده باشه به پشت  د یناام کمیانگار    دیابروهاش باال پر پاشا
 گفتم: ی فکر رفت نگاهمو ازش گرفتم به سخت

 دم یانجام م  میا  گهیمتفرقه د  یالبته کارا  کنمیها کار م یمهمون ی تو_من خودم کار دارم  

 ؟ ی مثل اون شبه که توش بود  ییها یمهمون  ی_منظورت تو پاشا

اومد   یشده بود انگار بدش م  یحرص  یانداخته بودم لحنش کم نی همچنان پا  سرمو
 من؟   یشده بود؟اونم رو یرتیغ یعنیاخه چرا؟   یول

 ؟ یباهام راحت باش شهی_مپاشا

 مثل شما ندارم  ییراحت شدنا با آدما  نی از ا  ی_خاطره خوب

 ؟ ی_مگه با چندتا پسر مثل من راحت شدپاشا

االنشم بفهمن اومدم شرکت شما   نی حساسن هم یلینبود برادرو پدرم خ نی _منظورم ا
 کشن یمنو م

 ی کار کن ییها یمهمون  نیهمچ  هی یتو  یبر دن ی_جالبه اونوقت اجازه مپاشا
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 هم روش   یکی  نیبود ا  ب یمن عج  یزندگ یکال همه چ  گفتیراست م پاشا

بهت   دنیها بهت م  یکه تو از اون مهمون یمن مقدار حقوق میکن یکار  هی میتونی_مپاشا
 کنمی پرداخت م

 اد؟ ی پول از کجا م نی ا  گنیخونوادم نم نمی_اونوقت خودم تو خونه بش

 ؟ یبلد  یدارم آشپز یاونم فکر  ی_برا پاشا

 بودم  دهی داشت که پرس یبه سوال یبهش نگاه کردم چه ربط مشکوک 

 _آره 

تو   نیشرکتم به خاطرهم یغروب تو  ی کایمن تا نزد  یکنیم ی_تو خونه من آشپزپاشا
خونه   گهیتو فر و د یخونه تو شاممو آماده گذاشت گردمیبرم میوقت ییخونه من تنها 

 ی ستین

خوشحال شدم اما   یلیمنو از اون جهنم دره ها ببره خ  یشده بود که پا  دایپ یکی  نکهیا از 
 بهش نگاه کردمو گفتم:  یموضوع با ناراحت  هیافتادن   ادیبا به   کهوی

 ها شبونس یمهمون کنمی_اما من شبا کار م

 ابروشو باال داد  یتا  هیبعد بهم نگاه کرد   د یکش یپوف پاشا

از   یکیخونه  یخونه بر یبرگرد  نکهیا  یجا شبونس به یکه مهمون ییشبا  یتونی_مپاشا
 دوستات 

تا   مونمی م ابونی نداره فوقش تو خ یندارم کار روی چکسیه یعنیندارم   ی_من دوست
 خونه  گردمیدوازده بشه برم ازدهی ساعت 

داشت از    نکهیاتاق شروع کرد به راه رفتن از ا  یمبل بلند شدو تو  یکرد از رو  یاخم پاشا
 یل یخ دادینجاتم م ارنیسرم ب  ییبال  دمیترسی مزخرف که مدام م  یها یاون مهمون
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مثل پاشارو سر راهم قرار داده تا کمکم    یکیخدا از عمد  کردم یخوشحال بودم احساس م
 داد یداشت جواب م کردمیکه م ییکنه پس باالخره دعاها

  یافت ی م یکی  ریگ ینطوری ا  یباش رونیدوازده شب ب ازدهی تا  یچ یعنی...شهی_نمپاشا
  یکی رسونمتیشب هم خودم م یشبارو خونه من بمون نطوریا یتونیم  میندار یچاره ا

 نتمون ینب یتا کس یش یم ادهیپ نمیتر از ماش نی دو کوچه پا

 گفتم:  یدار یباال دادمو بهش نگاه کردم با لحن معن ییابرو 

  دیرسونه؟بگیم  یبه من به شما چ ن؟کمکی نگران من هست نقدری_اصال شما چرا ا 
 د؟ یبریم  یوسط شما چه سود نیخب...ا

شرکت بزرگ    هیشد شرکت پاشا    رهیخ رونی به ب یا شه یش واریروشو ازم گرفت و از د پاشا
مرتفع بودو   نی قسمت برج قرار داشت به خاطرهم ن یباالتر یو نامدار بود اتاقشم تو 

 داره  هیما یلیبه اتاقش داده بود خوش به حالش معلومه خ روی بایمنظره ز 

 به حرف اومدم و گفتم: دمید نشویهمچنان سکوت سنگ  یوقت

 _سوالم جواب نداشت؟ 

 ست ی _جواب که داره اما قانع کننده نپاشا

 قانع شدم  دیشا  دی_بگ

 ست یخواهر به اسم پانته آ دارم واضح تر بگم داشتم چون االن ن هی_من  پاشا

 دن؟ _فوت ش

 _اوهوم  پاشا

کت   کردینگاه م رونیبهش نگاه کردم اما اون پشتش به من بودو داشت به ب یناراحت با
معلوم بود   دیکشیبه رخ م شتریبزرگ و پهن مردونشو ب یتنش شونه ها  ینسکافه ا 

کرد که مو به    دی ازش اسم بردو حرفمو تا یجور  هیدوست داره چون  یلیخواهرشو خ
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  رمیخوش به حال خواهرش فکر نکنم من بم دحد براش ناراحت بو ن ی شد تا ا خیتنم س
 ککشم بگزه   دینو

بودنتم مثل اونه درواقع منو   ر ی آروم و سربه ز  گمیم  افهی از نظر ق یاون ه یشب یلی_تو خپاشا
 ینداز یاون م ادی

 ؟ یکنیکمکم م نی_به خاطرهم

  یتا وقت خوادیدوست دارم دلم م یلی_هم آره هم نه من کمک کردن به آدمارو خپاشا
 ی ادامه بد  گهیطور د هی تویزندگ یکمکت کنم بتون رانمی ا

 یعنی؟ ی چ یعنیشد  جادی تنم ا  یتو یفینباشه لرزش خف یبودنش دائم نکهیفکر ا  از 
کنم   یراحت زندگ تونستمیمدت فقط م  هی یکه من برا  ینطوریبره؟ا  نجایاز ا خواستیم

دوال   یعوض  یمردها  یکه جلو  گشتمی برم میقبل یباز به همون زندگ  ؟باالخرهیتهش که چ
کار   یحاال چ  کردمی با خودم حمل م موی هرلحظه ترس از دست دادن پاک  شدمیراست م

 کردم؟ یم

 _قانعت کرد؟ پاشا

 _اره قانع شدم 

 ؟ ی بهم اعتماد کن یتونی_مپاشا

 دونم ی_نم

  یکنیکن ظرر نم _اعتمادپاشا

 د؟ ی گردیبرنم  گهید  دیبر رانی_از ا 

 د یبه شرکتم برگشتم البته شا یسرکش  یبرا  گهیچندسال د  هی دی_نه شا پاشا

دل گرم   ینطوریا  رفتیکردم کاش نم یشالم باز  یانداختم و با رشته ها  نی پا سرمو
 خورده بودم  ینشده تو ذوق یچیبودم اما حاال هنوز ه دوارتری بودم از بودنش ام
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 خونوادم اونجان   سی انگل رمی_مپاشا

 گفتم:   عیباال آوردمو بدون فکر سر  سرمو

 ازه؟ یرفتن به اونجا چه قدر پول ن ی_برا 

 مشکوک بهم نگاه کرد  پاشا

 ...چرا؟ ادی _ز پاشا

  هیفکر کردم؟من پول رفتن به کرجو هم نداشتم تو پول کرا  یکردم با خودم چ سکوت 
شهرزاد با خودت   یواقعا مسخره ا   س؟ههیم موندم اونوقت بخوام برم انگلخودم نیماش

 ؟ ییخدا  یفکر کرد  یچ

 تو سرته؟  ی_چپاشا

 د ی از سرم پر گهیفکر احمقانه که د هی_

مبل نشست هنوز نگاهش مشکوک بود با غم بهش نگاه کردم    یاومدو روبه روم رو پاشا
 جا بخوره  کمیاشک تو چشمام لونه کرد که باعث شد پاشا 

متفاوت    کمی  خوامیاز خودم م یتوش خسته شدم حت یو آدما یزندگ  نیاز ا  یلی_خ
 خوشبخت باشم  کمی نمیبب یخوش کمیکنم  یزندگ

  شهی حل نم یزی با فرار چ ستیکه تو سرته ن ینی_راهش اپاشا

 کردم یفرار م شیوقت پ یلی_هدفم اگه فرار بود خ

به   ایکه بخوام تورو از خونوادت جدا کنم  ستین  نیکمکا ا  نی من هدفم از ا  نی_ببپاشا
 بکشونمت شهرزاد  گهیراه د هی

شدم چه قدر اسممو   یطور هیاسممو به زبون آورده بود ضربان قلبم باال رفت   نکهیا از 
کردم به  یبود سع اوردهیاسممو به زبون ن  ینطور یا  یقشنگ صدا زده بود تا حاال کس
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  خوردیجنبه بودنم حالم بهم م یاز حالو روزم نفهمه از ب یزیخودم مسلط باشم تا پاشا چ
 اه دختره ساده بدبخت 

اصال   یا  گهی د یهرجا  ای  سیانگل یری نگ یبچگونه ا  ماتیو تصم یعاقل باش_بهتره پاشا
 دختر  هی یبه خصوص برا  ستیکس ن  یآدم تنها و ب  هی یبرا  یخوب یجا

کنم بعدش   یزندگ یکم یواقع  یبه معن یرانی مدت که شما ا  نیا  دمی م حیترج می_بگذر
 خدا بزرگه 

تا اون    یها برات جور کنم ول  هیما نی هم یکار خوب تو  هی کنمیم   ی_اوهوم سعپاشا
 ی اجرا کن  ختمویکه من ر ینقشه ا  نیا  یتونیموقع م

 _اگه پدرم بفهمه...

که از   یاز مقدار حقوق  کمی دمیکه بهت م ینگران نباش حقوق فهمنی نم یزی_اونا چپاشا
تو   یذاریم  شویبق ید یبه پدرت م یداریاون مقدارو ازش برم شترهیب ی ریگیها م یمهمون

 یکه دوست دار  ییزایچ   دیو خر نتیماش ه یپول رفت و آمد کرا  یخودت برا  بیج

 همون...  ستین یاز ی_ن

 _لطفا رو حرف من حرف نزن  پاشا

ته دلم   یجبران کنم؟از طرف  تونستمیم  یهمه محبت و لطفشو چه طور نی ا  دمیکش یپوف
 کنهی داره اما فعال روش نم ییهدفا هی  کردمیبود انگار حس م یجور هی

 درسته؟  شهیچک م لتی_موباپاشا

 وقتا آره  یلی_خ

 ؟ ی حفظش کن یتونی م  یکن وی شمارمو س  یتونی _پس نمپاشا

 گفت    یبه نشونه آره تکون دادم که باشه ا  ینگاه کردمو سر  بهش
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با   یکارتمه همونو حفظ کن هروقت خواست یهمون شماره رو رانمی _خوبه شماره ا پاشا
 متوجه نشه یالبته بعدش گزارشارو پاک کن تا کس ری اون شماره باهام تماس بگ

 باشه  دونمی_م

 _توهم شمارتو بده که داشته باشم  پاشا

کردنش داخل   وی برداشت بعد از گفتن شمارم و س لشویموبا  زیم  یبلند شد و از رو پاشا
نگاه کرد بعد نگاهشو باال  لشیمتفکر به موبا   کمیذاشت  گ زی م یرو  لو یموبا  شیگوش

 شد  رهیاوردو به من خ

هم   زایجور چ نی و از ا یپارت ی...مهمونیرینم یی...جایکنینم ی_بدون اجازه من کارپاشا
هم که پدرت برات    یمنه هر برنامه ا  یبرا  یاونم آشپز  یکار دار هیتو فقط  م یندار گهید
که پدرت قمار   هیشکرش باق یدربارش بکنم جا  یفکر هیکه   یدیبه من خبر م  ختیر

 کنهینم

پاشا باال بپره پسر   یابرو  هیلبام نشست که باعث شد   یپوزخند بود رو هیکه شب یلبخند
 دیپوزخندمو فهم  یبود خوب معن یباهوش

 دارن فی_پس قمار باز هم تشر پاشا

 راهه  نیهامون از ا  ی_نصف بده

 ؟ یقمار؟مکانشونو بلد  یبرا  رهی م  یک یدونی_مپاشا

 شم یکه منم متوجه م زنهی_آره قبل از رفتن دربارش با داداشم حرف م

قمار   یبره برا  خوادیم  یدیهروقت بحثش وسط اومد و فهم  ستین  ی_باشه مشکلپاشا
 بده   امیبهم پ

 کرد یو اخمالو شده بود انگار داشت فکر م ینگاهش جد کمیبهش نگاه کردم که  کنجکاو

 _چرا؟ 
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 که من گفتمو انجام بده  یزیکارا نباشه شما چ  نیبه ا تیکار  گهی _دپاشا

 جبران کنم؟  یلطفتونو چه طور نی _ا

 شده بود گفت:  یمیصم کمیکه  یباال انداختو با لحن یدستاشو از هم باز کرد شونه ا  پاشا

 ن یمزه غذا حساسم هم یرو  کمیخوشمزه درست کن چون   ی_راحته...غذاپاشا

داد چه قدر پسر   لمیتحو یلبخند محو مردونه ا  مچهیزدم که اونم نبه روش  یلبخند
مدت راحت    هی  تونستمیکارا م  نینجات بود با ا  یمنج  هی  ییبود خدا ی مهربون و با محبت

  تی داشتم هم امن یجان تی که هم امن کردمیمثل اون کار م یکس ی کنم تازه برا  یزندگ
 :( یفکر

پاتو اونجور جاها   گهیکنم که بعد از رفتنمم د یفکر  هی  کنمیم یمدت سع  نی_منم ا پاشا
 ینذار

بابت زحماتتون تشکر کنم اونوقت شما باز منو    نجایسخاوت من اومدم ا   ی_ممنونم آقا 
 دی شرمنده کرد شتریب

به نفع خودمم شد  یاز طرف کنمیکارو م نینداره منکه گفتم چرا دارم ا  ی_شرمندگپاشا
 خسته شده بودم  رون یب یاز خوردن غذا   گهیچون د

دوشم انداختم که باعث شد پاشا هم بلند بشه روبه روم   یرو  فمویسرجام بلند شدم ک از 
خجالت زده بشم  کمی شد ی صورتم بود که باعث م  یها   یکبود ی نگاهش رو  ستادی ا

  یانداختم هم از نگاهش خوشم م نی سرمو پا  نیبود به خاطرهم ن ینگاهش برام سنگ
 د هم نه  اوم

 تو   یبذاره بر یکه اومد کنمیبا نگهبان هماهنگ م  کنمی م امکی_آدرس خونمو برات پپاشا

 ام؟ ی_ساعت چند ب

 رون؟ یب یزنی_ساعت چند از خونه مپاشا
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به کارام داره بهتون که گفتم   یبستگ رون یب زنمیساعت م هیداره هرروز   ی_خب بستگ
 کنمیم  ادی متفرقه ز   یکارا

  یخونه من اونجا برا  ایراست ب  هی رونیب یزن ی_خب همون موقع که از خونه مپاشا
  یکه مهمون می غذا درست کن بعد برو خونتون شبا هیوقت شام  ک ی خودت بمون نزد

 خونه   گردمی برم یشیمنتظرم م یمونیخونه من م یکنیکار م یگفتم چ گهی شبونس که د

 فرسته یبالش م از کارام پدرم منو دن یهست بعض یمشکل  هی_فقط 

خونه من اما   ایاول اون کارو راه بنداز بعد ب  ستی ن یباشه مشکل یخوب  ی_اگه جا پاشا
 کنمیحلش م  یطور هیمن خودم   ید یهاس بهم خبر م یمهمون  نیا  نیاگه جاش ع

  نهمهیا نکهیتکون داد از ا یکردم سر   دی حرفشو تا  نکهیزدم که اونم به نشونه ا یلبخند
  یتا حاال تو  شد یبغلش کنم و ازش تشکر کنم اما خب نم خواستیهوامو داشت دلم م 

مثل   یکه مرد  کردمینبود اما حاال احساس م زی کس به اندازه مادرم برام عز  چیعمرم ه
مادرم نگرانم بودو   نی که ع یمرد  شهیم ی مهم  مردذهنم برام   یپاشا هم داره تو

  یبهش اعتماد کنم بهش م خواستمیم  یکنم از طرف دایفالکت نجات پ نیاز ا خواستیم
  کردیها کار م  یاونجور مهمون  یمثل من که تو  یدختر یباشه از طرف یاومد پسر خوب

پاشا که معلوم   ثلم  یداشته باشه اونم پسر یترس کنهیپسر کار م هیخونه  نکهیاز ا  دینبا
 داره  یتی بود چه جور شخص

 فر حاظره   ی_باشه پس شام فردا شبتون آماده تو

 یداشته باش یدستپخت خوب دوارمی_امپاشا

 سخاوت   یروزخوش آقا  دی_دستپختم خوبه نگران نباش

 ی _خوش اومد پاشا

لبام نشست    یرو  یاومدم درو که بستم لبخند گنده ا   رونی کردمو از اتاق ب یخدافس ازش
  از   یبهم کرد که باعث شد وقت یا  زانهیرآمیبه سمتم برگشت نگاه تحق ختیر یکشمش ب

 بهش بزنم یلبخند  شدمیروبه روش رد م
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 گلم  یگوشت بشه به تنت بابا  ؟بخوری خوریم  زم؟حرصیعز  هی_چ

  واریمقابلش که رد شدم سرخوش وارد آسانسور شدم و طبقه همکفو فشردم به د از 
هوا تکون دادمو   یهم بستم و دستامو تو  یدادم با ذوق چشمامو رو  هیآسانسور تک

   دمیخند

فکر کنم که بودن پاشا کنار من   نیبه ا خواستیقدر خوشحال بودم اصال دلم نم چه
داشتم خوشحال باشم احساس   جانیه یاالنمو که کل خواستمیفقط م ست ین یدائم

  شدیکتک خوردن هم برام قابل تحمل م یبودم حت طیشرا  نیا  یکه تو  یاالن  کردمیم
خدا   یواقعا الزم بود وا  میزندگ یکه وجودش تو ی مثل پاشارو داشتم موجود   یچون کس

شبونه برام   یتازه قراره شبا که مهمون ییکنم ووو یبه بعد آشپز نیجون قراره براش از ا 
 ول یا  ولی ا  ولی خدا ا دهیبمونم چه قدر حال م  ششیپ شهیجور م

لبمو پاک کنم در   یو لبخند گنده رو  امیکه باعث شد تا به خودم ب ستادیآسانسور ا  کهوی
شد   انیدرگاه نما  یهمسن پاشا باشه تو  بایتقر  خوردیکه بهش م یباز بشه و پسر

سرشو باال آورد با   دیدر باز شدرو د یوقت رفتیدستش بودو داشت باهاش ور م لشیموبا
جا خورده بود وارد   ینطوریا  دمیترک افهیوضعم و ق سروجا خورد حتما از  کمیمن    دنید

  یجذاب و بو  پی انداختم و اصال به ت نی دکمه همکفو فشرد سرمو پاآسانسور شد و 
 نکردم   یعطر محشرش توجه 

 د؟ یکار اومد  ی_شما برا 

 ر ی_نخ

 د؟ ی کار داشت یبپرسم با ک تونمی م دمیند نجای_شمارو تا حاال ا 

 گفتم: تیبه سمتش برگشتمو با عصبان عیکردم سر  یفوضول بود اخم نهمهیا  نکهیا از 

 کار داشتم  یکیداره؟حتما با   ی_به شما چه ربط

کرد   یزد اما سع تیبه عصبان کمی کمرنگش  یقهوه ا یهم متقابال اخم کرد چشما  پسره 
 خونسرد باشه 
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 د یشناسیخانوم شما منو نم شهی_اتفاقا به من مربوط م

 هست باش به من چه  ی_هرک

   ستهی نمیچرا وا  یآسانسور لعنت  نیا  اه

  کهیکه پسره هم حق به جانب درحال کردمیکرده بودمو به در نگاه م یاخم  یتخس با
 گفت:  ذاشتیم بشیج یتو لشویموبا

   رونیب یشرکت بر نیاز ا  ذارمینم یکنیکار م ی چ نجایو ا   یهست یک ی_اگه بهم نگ

    ؟ی ریجلومو بگ ییخوا یم هی_چ

به  ی کنیکار م  یو تو شرکتم چ  یهست یبفهمم تو ک ستمین کاریب  نقدری_من که نه...ا
 یش یمراحلو شاهد م  یاونوقت خودت باق دمینگهبان خبر م

پسره بود؟پس پاشا   نیا  یشرکت برا  نیا  یعنی؟ی چ یعنیشدم   یطور هیلفظ شرکتم  از 
  یفکر پوزخند ن یاز ا ذارهیو سرکارم م   زنهینبود؟حتما داره بلوف م س یاون رئ ؟مگهیچ

غوغا به پا بود از   هیدلم   یتفاوت رومو ازش گرفتم و اصال محلش ندادم اما تو  یزدم و ب
با نگهبان حرف بزنه و اجازه نده   تونستی شرکته،م  نی مهم ا  یکه معلوم بود از آدما  پشیت

که   دنی فهمیخونوادم م ینطوریافتادم ا  یدردسر م یبرم اونوقت تو  رونیب نجایمن از ا
  ذاشتنیسر به تنم نم گه یپاشاس د  سشیرئ  ننیبعد بب یکتشر  نیهمچ هیاومدم  

پله   سته؟از ی وانم  یآسانسور لعنت نیچرا ا  یتنم افتاد وا  یتو  یخودم لرزش االتی فکروخ از 
 اه لعنت بهت   دمیرسیاومدم زودتر م یم  نی ها پا

 ؟ ی_با توام...نکنه جاسوس

 که هم قانعش کنه هم بسوزونتش دادمیبهش م یجواب هی  دیسمتش برگشتم با به

اجازه خروج منو نده   دیبگ یبه نگهبان نکهیمن نه جاسوسم نه دنبال کار اومدم ا دینی_بب
 ن یفقط هم دیافت یخودتون تو دردسر م 
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بگه که همون   یزی زد خواست چ ینگاه به لباسام کرد بعد به صورتم پوزخند هی پسره 
پا تند کردم   یدم و به سمت در خروجاوم رون یازش ب عی سر  ستادیلحظه آسانسور ا 

 سم یاما باعث نشد وا  دیصداش که پشت سرم بود به گوشم رس 

   دمیم لتیتحو نمتیاطراف بب  نیا  گهیبار د  هی_

دادم از شدت   رونی ب یزدم نفسمو به راحت رونیاز شرکت ب   عی نکردم و سر یتوجه بهش
لبام ننشسته بود نشست سرخوش تک خنده   یوقت بود رو  یلیکه خ یلبخند   یخوشحال

  هی کردمیشهرزاد بدبخت نبودم احساس م  گهید  داشتمیخودم قدم برم یکردم و  برا یا
 دوشم برداشته شده   یاز رو  میبار عظ

  نیا  یبهتره بهش بگم اونم تو  کردم یازش پنهون نم  رویچیبه مادرم بگم ه خواستمیم
هم من در   ینطورینفهمه ا یکنم که کسجمع   یلیحواسمو خ  دیبا کنهینقشه کمکم م

 فته یبراش ب یبه خاطرمن اتفاق خواستمیامان بودم هم پاشا چون نم

سرسبز و   ی فضا   یتو کمیسوار اتوبوس بشم  نکهی گرفتم قبل از ا  میپارک شدم تصم وارد 
 یلیآهنگ که خ  هیلب شروع کردم به زمزمه کردن  ری ز  یبزرگ پارک قدم بزنم به آروم

 دوسش داشتم 

 

 من 

 یی تنها  یروزا  دختر

 دم یهر عذاب تازه جنگ با

 از 

 فردا نگو با مـــــن  غصه

 دم یبدترم د نیاز ا   یروزا
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 لب آهسته خوندم:   ریبه اطراف نگاه کردم همزمان ز  یزدم و کم یتلخ پوزخند

 

 تا 

 وحشت  مرز 

 جنون رفتن  تا

 ست یشدن کم ن ونهوی ترس د از 

 

 هم بستمو آروم بازش کردم   یلبام نشست چشمامو کوتاه رو یرو  یمحو  لبخند

 

 تو 

 ی تا فکر روزا ی اومد

 گذشته از سرم وا شه  تلخ

 تر شم  یضربه خوردم تا قو  من

 شه بای ز  تونهیمن م  یفردا

 

لب    یشدم به آروم رهی خ کردنیم  یکه داشتن باز  یینشستم و به بچه ها  یصندل  یرو
 زدم: 
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 که برام افتاد  یاتفاقـــــ هر

 داره   یمحکم  لی دل دیشا

 ی نــــیبی ورق برگرده م  یوقت

 به من بدهکاره  ی زندگ نیا

 به من بدهکاره  ی زندگ نیا

 د یبا

 تا عشــــــق  یباور کن منو

 آرزو باشه دویام سقف

 تونه یمرهم دست تو م  با

 من مداوا شه قیعم زخم

 

 

 )پاشا( 

  گشتمیبرم د یساعت نه شب بود با   بای شده بودو تقر کی کردم هوا تار شتر یرعتمو بس یکم
 اونجا   ادی خونه چون ساعت ده قرار بود دامون ب

 صداشو باال بردم  کمیعوض شدن آهنگ دستمو سمت ولوم پخش بردم و   با

 

 د یکه سنگدله شا  یکس

 مهربون بوده یروز  هی
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 اعتمادشو   شکستن

 جوون بوده  یلیخ یوقت

 جنگه  یاندازه که م هر

 ست یبس ن کنهیحس م بازم

  شی تنها دهیتبع مثل

 ست ین  چکسیمنتظر ه که

 

  یکوتاهو برا  ری به نشونه تاسف تکون دادم فرمونو چرخوندم و مس یزدمو سر  یشخندین
 انتخاب کردم   نگیبه هلد دنیرس

 

 برگشتو  یپال  دیشا

 عمدا خراب کرده  خودش

 ختهبا دیبار با سف هزار

 انتخاب کرده  اهویس

 دل بسته  یبه هرک دیشا

 ده ی رنج یبدجور ازش

   دیکه سنگدله شا  یکس

 ده ینبخش گذشتشو
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  یداشتو انتخاب کردم وقت یکمتر  ک یکه تراف یابونیروشن کردم و خ نو یاس ماش یپ یج
  یکرد برف پاکنو روشن کردم دست چپم رو دنی افتادم بارون شروع به بار کی تراف ی تو

 برد ی بود که هرلحظه صداشو باالتر م یولوم   یفرمون بود اما دست راستم رو

 

 تو حرفاش  رحمهیب اگه

 مرموزه   روی مه گ اگه

 شبه،تو شب  هیچشماش  تو

 سوزهیجنگل داره م هی

 نه یفرارش از ا بازم

 نهی معلوم نشه غمگ که

 بهش دروغ گفتن  اونقدر

 نه یعاشقانه بدب به

 

خاموش کردمو   نویآوردم ماش  نی ولومو پا  یپارک کردم صدا  نگیپارک یتو نویماش  یوقت
و سه رو فشردم   ستیبه سمت آسانسور رفتم دکمه ب موت ی شدم با فشردن ر ادهیازش پ

 هم بستم    یچسبوندم و چشمامو رو واری دادم سرمو به د هیبه آسانسور تک

  ی اما حاال به خاطر کارا سیانگل گشتمیزودتر برم  ینطوریپانته آ نبود ا  هیشهرزاد شب کاش
دارم به خواهرم کمک   کنمیاحساس م کنمیکنارشم و بهش کمک م یوقت  تونستمیاون نم

  یکنه برا  ریی تغ شیتا زندگ کردمیاومد براش م  یکه از دستم برم  یهرکار دیبا  کنمیم
اون پناه من    شهینکردم هم یوقت برادر چیسال از من بزرگتر بود ه  فدهیکه ه یخواهر

 شی مامان خودم بود دوم  شی کیدوتا مامان داشتم  شهیبودو مراقبم بود من هم
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خودم تجربه  یحسو تو  نیا   شتریخودشم بچه دار شد ب یخواهرم بود به خصوص وقت
پانته  نکهیا  تیراهم قرار گرفته به ن یمثل شهرزاد مقابلم بودو جلو   یکردم حاال که کس

خواهرم نکردم   یبرا  یحس مزخرف که برادر نی ا  ینطوریا  دیشا کنمیآس بهش کمک م
پسرش    ینکرده بودم برا  یخواهرم برادر یدرونم فروکش کرد هرچند هرچه قدر که برا 

 باشم   یخوب ییکردم دا  یسع

  یتیقفل امن ی شدم کارتمو رو  ادهی پاومدم ازش  رون ی ب االتمیاز فکروخ  ستادیکه ا  آسانسور
داخل   یها  د،المپیباز شد وارد خونه شدم و با فشردن کل یکی ت یکه با صدا دمیدر کش

تا   نکهیاپن گذاشتم و خسته کتمو درآوردم حوصله ا  یرو چمویسالن روشن شدن سوئ
  ونیز ی تلو یکاناپه روبه رو  یرو  نیاتاقم برم و لباسامو عوض کنم نداشتم به خاطرهم

  زیم  یلب تابمو که رو  نیهم نداشتم به خاطرهم  دنوید ون ی زی حوصله تلو  ینشستم حت
  یدوتا از دکمه ها  ندوز یروبه روم بود برداشتم و روشنش کردم تا باال اومدن و یعسل

ه  زنگ خورد ب لمیموبا  ووردباال اومد بعد از وارد کردن پس  ندوز یو یلباسمو باز کردم وقت 
  نکهیبدون ا  ارمیدرش ب بمیج  یمبل راست شدم تا تونستم از تو  یرو  یکم نیخاطرهم

 به صفحه نگاه بکنم تماسو برقرار کردم 

 _بله؟ 

 یی _سالم دا 

 و زهرمار    یی_دا

   یزنی_عه چرا تو ذوق مبهداد

 ؟ یی_من صدبار به تو نگفتم بهم نگو دا 

 تو؟  یستیمن ن  یی_مگه دابهداد

 خوبه؟ نی شده؟سول یزی رکت برگشتم چ_بهداد خستم تازه از ش

 پاشا؟  نجایا ی گردی برم یک مینیبیم   لمیف میخوبه دار ن ی_اوهوم سولبهداد
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 کنه؟ ینم یگوشی که باز  نی سول گردمی ماه برم نی ا  یتو یکار دارم ول کمی_

 م یبود یمهمون  شبید خورهیدختر خوب نشسته داره تخمه م هی   نی_نه بابا عبهداد

گذاشتم بلند شدم و به سمت آشپزخونه  زیم  یلب تابو رو  دمیکش یباال دادمو پوف ییابرو 
 رفتم

 که نرفته؟   یی_خوبه تنها

 _مگه جرات داره رو حرف من حرف بزنه؟ بهداد

 بره یازت حساب م  میلیخ ستی_آره جون خودت ن

من   یها  ییتنها دارا   نیبزنم بهداد و سول یکه باعث شد خودمم لبخند دیخند بهداد
 خواهرم بود  ادگاری بودن به خصوص بهداد که تنها 

 از شرکت چه خبر؟   زمیعز  یی_خب دابهداد

 نه  ای  یصدام بزن ییدا  یکنیجرات م نمی_بهداد برسم اونجا بب

هم   گهیبرادر د هیکاش مادرم  زنم یصدات م  ییدا نه ی_خب االن فرصته به خاطرهمبهداد
اغده    زدمی صداش م ییدا ینطوریا  شد یم دایز  یلی منو اون خ نیب یداشت که اختالف سن

 شدم ینم یا

 و پنج سالته  ستی_خجالت بکش ب

 یدوست داره با عموش دوسال اختالف سن هی   گفتیم  نیسول نی _باور کن همبهداد
 پاشا نه؟   شنیدارن مردم کم کم دارن ترسناک م

  یعنیمنو بهداد پنج سال بود  نیب یاختالف سن گفتیکردم راست م یخنده مردونه ا  تک
بنده   میمن هفت سالم بود بهداد دوسالرو بغل کرده بودم و باهم عکس گرفته بود  یوقت

 و بهداد هم درنقش خواهرزاده   ییدر نقش دا



 ظاهر مغرور باطن شرور 

61 
 

وقتا کرم   یاومد همون پاشا بهتر بود اما خب بعض یصدام بزنه خوشم نم  ییدا  نکهیا از 
اومدم اما حاال دستم بهش  یخجالتش در م که خب منم از  زدی صدام م  ییدا ختیر یم

 د یرسینم

 کنه؟ یکار م ی_دامون چبهداد

 د ی_شما که ظهر باهم حرف زد

 ده؟ یبهت م نمی_گزارش ا بهداد

 تو اتاق من بود   یزد یباهاش حرف م یداشت ی_نه وقت

 بلند شد نیاعتراض سول  یکه همون لحظه صدا  دیخند بهداد

حرف    ش ی داره با دا دهی مورد عالقه منو م لمیاالن که ف شاهللیا یخفه ش ی_ا نیسول
 زنه یم

نشونه جواب بهداد   ن یو بعد فحشاش بلند شد که ا  نیسول  غیج یحرف صدا  نیا  پشت
دختر   نی و بهداد همسن هم بودن سول  نیحرفش بود خندم گرفته بود سول  نیدر برابر ا

ما بزرگ شده    شیبود پخونوادشو از دست داده   یکه خب چون از بچگ شدی خاله من م
 پانته آ بود نی ع امحکم خواهرمو داشت که بر   نیبود به خاطرهم

 نکن بهداد  تش ی_اذ 

بهتره زودتر   کنهیم  تی منو اذ ن یکنم ا  تی وروررو اذ  نیا  ادی _باور کن پاشا من دلم نمبهداد
 کشه یاون منو م ای  کشم یم نویمن ا  ای وگرنه   یبرگرد

 یخب حاال مراقبش باش یلی_خ

 ست؟ ی ن یا گهی_چشم امر د بهداد

 _نه مراقب خودتم باش خدافس 

 خدافس زمی عز  یی_اون که صد البته دابهداد
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از زبونش  ییکلمه دا  نیکنم ا  یکار هی دی کردم من با یکه قطع شد دندون قرچه ا  تماس
  گه ی م یه ادیکلمه خوشم نم نیاز ا  گمیبهش م  فهمهیخر نم  شعوریپسره ب فتهیب

به سمت سالن رفتم   نکهیفنجون قهومو که آماده شده بود برداشتم هم  دمویکش یپوف
دامون به سمتش رفتم و باهاش   دنیانداخته شد به سمتش برگشتم با د دیدر کل ی تو

 دست دادم 

 ی کرد   رید  ی_خوش اومد 

 راست اومدم خدمت شما  هیبچه ها   شیسر رفتم پ  هی_دامون 

هوا   یبرام انداخت که باعث شد تو  دویکل مینشست مویباهم به سمت مبال رفت هردومون
من    ایخونرو بهش داده بودم که اگه زودتر برگشت خونه  دیبذارم کل زیم  یرو رمشویبگ
 کردم پشت در نمونه  رید

 _بهداد بهت زنگ زد؟ دامون 

 _آره االن تماسمون تموم شد 

 ودن  ب  یمهمون  نیهمراهه سول شبید  گفتی _مدامون 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 راحته چون بهداد کنارشه نیاز سول  الممیخ کنهینم یرو  ادهی_بهداد ز 

 همش نگرانم باز اتفاقات گذشته تکرار بشه  یمهمون  رهیم ن یسول ی_وقتدامون 

از شدت خشم و    هیافتادن اون قض ادیکردم و نگاهمو از دامون گرفتم با هر بار به   یاخم
   شدیمردونم دستام مشت م رتیغ

 گفت:  ع یسر   دیحالتمو د نی که ا دامون

 زدم یم یدربارش حرف  دی پاشا نبا دی_ببخشدامون 



 ظاهر مغرور باطن شرور 

63 
 

 گذره یاز اون اتفاق دوسال م اری بحثو وسط ن نیا گهیخودش د ی_جلو 

 نگران نباش   گمیخودش که نم ی_جلو دامون 

  کهیدرحال کردیروشن م ونوی زی سمتش برگشتم نگاهشو ازم گرفته بودو داشت تلو به
 روبهش گفتم:  کردیم نی داشت شبکه هارو باال پا

 امروز چرا اعصبات خورد بود؟   ینگفت ی_راست

کم  یچی دختر پرو رودرو شدم که از زبون ه هیبابا...امروز تو آسانسور با   یچی_هدامون 
   اوردینم

 بود؟  ی_دختر؟ک

اومد   یبه شرکت ما نم  پشیت یعنینداشت   یسرووضع مناسب  دونمی_من چه مدامون 
 باشه  یحدس زدم جاسوس خرم

  هیشهر نی معلوم بود که پا پش یبهش نگاه کردم نکنه منظورش شهرزاده؟آخه ت مشکوک 
 ب و آراسته بود  لباساش مرت  میاما از حق نگذر

 ه؟ یک ید ی_نپرس

  دمیم  لتیشدم گفتم تحو   ینداره منم عصبان ی به تو ربط گفتیم  دمی_چرا پرسدامون 
 یعنی سادی تا اومدم جوابشو بدم آسانسور وا یش یم  مونیکارت پش ن ی گفت از ا ینگهبان

  یکف دستش دختره دهات ذارمیحقشو م نمشیتو شرکت بب  گهیبار د هی کنمیخدا خدا م
 زشت

 بود؟ ی_صورتش زخم

 کرد  ریی بودن تغ یبه سمتم برگشت حالت چهرش از حرص دامون

 ش؟ یشناس ی_آره...مدامون 
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ازش گرفتم پس با شهرزاد روبه رو شده بود چرا شهرزاد به دامون نگفته بود   مویجد  نگاه
 اشت د یدامون هم دست از سرش برم ینطوریکه اومده با من قرار داشته؟ا

زدم حتما نخواسته بگه با   یلبخند  ادیپشت منو خودش در ب ینخواسته حرف نکهیفکر ا  از 
مناسب    ختشیبلند بشه چون شهرزاد سرور یا   گهید یمن قرار داره تا نکنه ازش خبرا 

 کرد ی بهمون شک م ینبود امکان داشت کس

 _پاشا؟با توام؟ دامون 

  دنیرد خم شدم و برشداشتم با دهمون لحظه زنگ خو لمیجوابشو بدم که موبا  خواستم
  ینطوریرد تماس زدم و خودم دوباره شمارشو گرفتم ا  دیابروم باال پر  یتا  هیاسم شهرزاد  

 بهتر بود 

 د؟ ی_چرا خودتون تماس گرفت

 دن ی_معموال اول مکالمه سالم م

 که شرم زده بود گفت:  یکه معلوم بود خجالت زده شده با لحن شهرزاد

 رفت...سالم  ادمی دی_اوا...ببخششهرزاد

 شده؟  ی...خبرکی_عل

 گفت:  عی افتاده باشه هول کرد سر  یز ی چ ادیانگار   شهرزاد

 کنمی آدرسو االن براتون اس م رون یقمار بره ب یامشب برا  خوادی _بله پدرم مشهرزاد

 دم یپرس مشکوک 

 ؟ یزنیراحت حرف م نقدریا  یی_کجا

 _خونم شهرزاد

 ؟ یزنیحرف م  یراحت با من دار رنطویخونه ا  ؟اونوقتی_خونه ا 
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 رون ی_برادرم همراهه بابام االن رفتن بشهرزاد

 ی_اونوقت مادرت چ 

 شده گفت: یکه معلوم بود حرص شهرزاد

 _مادرمم تو آشپزخونس منم تو اتاقمم شهرزاد

 گفتم:  یلکسیبا لحن ر کردیگفتم دامون مشکوک داشت بهم نگاه م یآهان

 م؟ یه ینیبیبد م یکه بهم دروغ بگ یدونی_شهرزاد م

بدم دست مادرم   لمویموبا  دی خوا یدارم م یبابا آقا پاشا من با شما چه دروغ ی_ا شهرزاد
 باهاتون حرف بزنه؟ 

   کردیداشت مسخرم م شعوریکردم دختره ب یاخم

 نکهیبود رنگ نگاهش مشکوک تر شده بود انگار از ا  دهیکه اسم شهرزادرو شن دامون
تعجب کرده بود حق    زدمیدختر که دربارش با دامون حرف نزده بودم حرف م هیداشتم با  

 م یگفتیبهم م  رویهمه چ مینداشت  یسر زیچ چیداشت منو دامون ه 

 باشه منتظر آدرسم  ستین یاز ی_ن

 د یکار کن یچ دی خوایم  دی_نگفتشهرزاد

 خدافس  دمیم ح ی_بسپارش به من برات بعدا توض

 _باشه خدافسشهرزاد

به سمت دامون برگشتم که داشت مشکوک با تعجب   دمیکش یکه قطع کردم پوف تماسو
 کرد یبهم نگاه م

 شده؟  ینطوریا  افتیق  ه؟چرای_چ

 ه؟ ی_شهرزاد کدامون 
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 دختره  هی_

 پسره  کردمی_چه جالب فکر مدامون 

 جان  قیرف  ی_اشتباه فکر کرد 

 ه؟ یک نمینکن پاشا بگو بب تی_اذ دامون 

 کمکش کردم  یکه بهت گفتم اون شب تو مهمون _همون دخترس

پول عمل مادرشو   شیدید  مارستانیب یمن اتاق عمل بودم تو  یوقت کهی_هموندامون 
 ؟ یداد

شهرزادرو باز   امی پ دیدستم لرز   یتو لی به نشونه آره تکون دادم که همون لحظه موبا  یسر
 خودمون باشه؟  یپاتوق بچه ها  قایدق دی جا با نهمهیاخم کردم ا  کمیآدرس  دنیکردم با د

 یکرده تو نگفت دایاز کجا شمارتو پ نهی_خب حاال چرا بهت زنگ زده؟منظورم ادامون 
 ی باهاش دوست شد 

 منتظر بهم نگاه کرد  دویکش   یچپ بهش نگاه کردم که هوف چپ

  کنمی باهاش دوست شدم دارم بهش کمک م یک  ه؟منی_دوست چ

که تو چه   یدونیخودت م م یدردسر دار یکاف _کمک؟پاشا ما خودمون به اندازهدامون 
 س یانگل  میزودتر برگرد دیطرفم با هیاز   میهست یتیوضع

 نی ا  نیحرفارو ول کن ب ن یا  ینگران باش خواد ی_من همه کارا تحت کنترلمه تو نم
 خوام یم یهست قمار بلد باشه؟حرفه ا  یدوستات کس

 بهم نگاه کرد   یاخماشو توهم بردو جد  دامون

خطا   نیا  یتا حاال تو  یک ؟از ییخوا یم یچه کار یبرا  شویحرفه ا  ی_اونوقت جنابعالدامون 
 ؟ ی افتاد 



 ظاهر مغرور باطن شرور 

67 
 

 کلمس   هیاز من سوال نکن جوابش   نقدری_دامون ا 

 عمرا زبون باز کنم یچه کار  یبرا  ی_تا نگدامون 

بهم   ییبا حرص به سمتش برگشتم که لبخند دندون نما  دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
 کردن همه ماجرا شدم  فی مشغول تعر  یچشم غره اساس هیزد منم با  

 

 

 )شهرزاد(

کامال   میزندگ یدو هفته همه چ نیا  یگذشت تو   یپاشا م شنهادیاز پ  یهفته ا دو
که فردا چشم باز نکنم و روز نشه  دمیخوابیدعا م نیکه شبا با ا یبرعکس شده بود من 

 زودتر صبح بشه تا من به سمت خونه پاشا پرواز کنم  کردمی حاال هرشب دعا م

به گفته پاشا پامو اون   گهید نکهیموضوع نبود ا نی فقط ا میزندگ رییو تغ یخوشبخت علت
ر پول د کردمیکار م  رفتمی م کردنیبه چشم بد بهم نگاه نم گهی د ذاشتمیخراب شده ها نم

 بود   نیهم گرفتمیازش عذاب م شهی که هم یزیچ کردمی اما گناه نم اوردمیم

به مادرم گفته بودم اولش نگرانم شد گفت نکنه پسره بخواد ازت سواستفاده   رویچ همه
مادرمو    الیواقعا هدفش کمک به منه خ ستین یپسر نطوریکنه اما بهش گفتم که ا

   رمیتونستم باهاش تماس بگ یراحت به شبید ن ی راحت کرده بودم به خاطرهم یحساب

خوشحال بودم   گرفت یجهت م  یسمت قشنگ هیداشت به  میزندگ یسمت و سو   نکهیا از 
زجر  یکه کل ی بزنم تا عالمو آدم بفهمن شهرزاد غیاز ته دلم ج  خواستی که دلم م  یاونقدر

  کنهی م  یبود حاال احساس خوشبخت دهیکش

پول ازم   نهمه یحساب کردم انگار ارث باباشو خوردم ا  نویماش  هیپول کرا ستادیکه ا  راننده
  نیماش هی حد پول کرا  نی:)به عمرم تا ا دنیکشیخونه پاشا مترو م یگرفت:/کاش تا جلو 

 نداده بودم  
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دو هفته   ن یا  یکه شدم به نگهبان سالم کردم و سوار آسانسور شدم تو  نگیهلد یالب وارد 
  یبه راحت نی به خاطرهم  شناختیمنو م  هگیرفتو آمد داشتم نگهبان د نجایکه به ا یا

 برم   اموی که ب دادیاجازه م

قبل   کردمیچند روز تا حاال با پاشا روبه رو نشده بودم چون من شامو درست م نیا  ی تو
 شدیو خط مترو قسمتم م  گرفتمی م نیتا ماش رونی ب زدمیاز ساعت هشت از خونه م

  یمن سرکار یبود که انگار یهمون بازه زمان قا ی که خب شکر خدا دق شدیساعت ده م
به   دیبه تورم خورده بود که با یپارت هیامشب    اام کردنیبودم که پدرو برادرم فکرشو م

 ه یبرنامش چ نمیبب گفتمی پاشا م

از مبل ها   یک ی  یرو  فمویو وارد خونه شدم درو بستم و ک  دمیقفل کش  یرو  رویورود  کارت
بود خوبه پسر   زیمرتب و تم  یهمه چ شهیم مثل همپرت کردم به سمت آشپزخونه رفت

 نبود  ی شلخته ا

  دادمیبه پدرم م داشتمیازش برم مویکه پول کار قبل یطور دادیبهم م یحقوق خوب پاشا
اتاقم بود:/    یقال ری خودم ز  بی البته منظورم از ج  ذاشتمیخودم م بی ج یهم تو  شویبق
اونجا    نکهیاما هم دنیفهمیخونوادم م ینطوریحساب باز کنم چون ا   هی تونستمینم

اون   یبود چون در نبودم مراقب بود که کس یو مادرمم خبر داشت کاف  کردمیجاسازش م
 نکنه یفوضول ریز 

  یشام امروز چ یفکر کردم که برا  نیبه ا  کردمی مانتومو باز م ی که دکمه ها همونطور
  هی گشتی نهار برنم یچون پاشا برا  یت نکرده بودم ولدرست کنم البته هنوز نهارو درس 

 شدم یشام دست به کار م یبعد برا  خوردم یخودم م ییمرو ین

صبح بود    فتیاومدم اما امروز چون کارم ش یساعت چهار عصر م شهیدو هفته هم نیا
اون   یبرا  یهرچند از قبل به پاشا نگفته بودم چه فرق  نجایا  امیمجبور بودم که از االن ب

 خونه   گشتی هر صورت اونکه برنم کرد؟دریم

  یروشن کردم و برا  ونو یز یتلو   دمیشلوارم کش  یمرتب کردم و رو  کم ی  شرتمویت نی پا
  یاطرافشونن تک خنده ا   الیخ  یکه پولدارنو ب ییاشراف زاده ها   نیا  ن یخودم لم دادم ع
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 هیبه  نکهی توجهمو جلب نکرد اما هم  یخاص زیکردم چ نی هارو باال پاشبکه  کمیکردم و  
بلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم از   عی از سر ذوق زدم و سر  یلبخند دیباحال رس لمیف

 برگشتم  ونی ز یتلو یبرداشتم و بعد دوباره به سمت جلو  بی س هی  خچالی ی تو

 بکنم من  ی امروز چه حال  اوف

 

 

 )پاشا( 

که دستپخت شهرزاد  کردمی فکر م نیبه ا  کردمی م یدگیکه داشتم به کارام رس همونطور
 یل یمزه غذا خ  یکه رو یمن کردی مزه دار م  قیبه اندازه و دق روی واقعا خوبه همه چ

بود   یکه البته قابل چشم پوش رمیاز غذاش بگ تونستمیم  یزیر ی ها  رادی حساس بودم ا
امروز هم از   فرستهیبرام م شویکار  ینامه ها بر کنهیم  یکه برام آشپز  شهیم  یدو هفته ا

   کنهیخونه و شامو آماده م رهیاون روزاس که عصر م

که   یکس هیک نمیتا بب اوردمیبه در خوردو پشت سرش در اتاقم باز شد سرمو باال ن یا  تقه
 دامونه:/ شهیو قبل از اجازه من وارد اتاقم م زنهیفقط در م

اومده...آقا دامون اومده...صفا آورده...با ناز اومده...دست پر   یک نی_تق تق تق بب دامون 
 اومده 

  بستیدر اتاقو م  خوندویباال آوردمو بهش نگاه کردم که سرخوش داشت آهنگ م سرمو
 سرحاله؟  نقدریشده که ا  یچ یعنیباال دادم   ییابرو 

 کوکه  فتیک نمیب ی_م

  دیسف  یاز مبل ها  یکی  یود رولباش ب   یکه رو ییو لبخند دندون نما   یبا آسودگ دامون
اون    یپاشو رو هیمبل گذاشت    یپشت یداخل اتاقم نشست دستاشو از هم باز کرد و رو 

 انداختو با همون لبخند به سمتم برگشت  یکی
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 ارم یبال در م یخوشحال نباشم دارم از خوش  شهی_مگه مدامون 

 م یبهره ببر  تیخوشحال نی_خب بگو تا مام از ا

 ی خبر دار ی_پسر خودتو به اون راه نزن تو بهتر از من از همه چ دامون 

افتاده   ادمیانگار    کهویکج کردم اما   دونمینم یلبامو به معن  کمیابرومو دادم باال  یتا  هی
 به نشونه تاسف تکون دادمو گفتم: یسر  هیباشه منظورش چ

 ؟ ی قرارداد امروز خوشحال ی_برا 

 ه کرد هوا زدو بهم اشار  یتو  یبشکن دامون

  نهیبابت ا  میدو سوم خوشحال مهیسوم خوشحال  کی  نیبه خال اما ا  یزد  ولی_ا دامون 
   رهی م شی پ عتریداره سر  سی برگشت به انگل یهمه کارامون برا 

خوشحال بود  یلیلبم محو شد خودمو به کارام مشغول کردم دامون که خ  یاز رو  لبخند
 کرد  ف یسابقش تعر   یحالتم نشد و همچنان با همون انرژ  ریی متوجه تغ ادیز 

چون   میراحت تر به فکر برگشتمون باش  میتونیم  میقرارداد بزرگو بست  نی_حاال که ا دامون 
 ران یا  میبرگشت نی هم یما برا 

 مونده   ای خورده کار  یسر  هی_اما هنوز 

 شهیاونام تموم م ندهی دو سه روز آ نیا ی_اونکه بله ط دامون 

رفتن عجله داشت   یبرا  دونمیصفحه لب تابم گرفتمو بهش نگاه کردم م  از  نگاهمو
هم   نی بهداد و سول یشرکتشم اونور بود از طرف یبودن شعبه اصل سی خونوادش انگل

  دونستم ی م کردمیهردومون سخت بود درکش م  یازشون برا یاونجا بودن که واقعا دور
  بودمیم نجایا  دیبا  سی برگردم انگل تونستمیاما من فعال نم  رهینم نجایبدون من هم از ا 

 بعد دادمیاوضاع شهرزادرو سروسامون م



 ظاهر مغرور باطن شرور 

71 
 

 شهیدوماه هم نم رانی ا  یهمه عجله به نظرت الزمه؟بعد از پنج سال برگشت نی _ا
 ی زنیهمش حرف از رفتن م یینجایا

 اونوره  مون یتازه همه زندگ م یندار رو ی کس نجای_خب داداش ادامون 

 ؟ ی چ نجاتیا _شرکت 

 یانگار از برنامه هامون خبر ندار  یزنیحرف م یطور هی_دامون 

  کمیاز سرجام بلند شدم به سمتش رفتمو روبه روش نشستم دامون    دمویکش یپوف
 د یپرس یمشکوک بهم نگاه کرد با لحن موشکافانه ا

 ی برگرد  ییخوا ی _نکنه تو نمدامون 

 اونوره  مونی_چرا برنگردم؟به قول تو زندگ

 ی موند ی هفته م هیبه زور  رانی ا  یگشتی برم شهیهم ه؟تویحرفا چ  نی_پس ا دامون 

سهام شرکتو   دی ارث بهداد هم هست با کنهیفرق م نباریا  شد ی_چون کارام زود تموم م
 بهش منتقل کنم 

 د یبه صورتش کش یبه نشونه آره تکون دادو دست یسر  دی کش یهوف  دامون

   یکارو بکن  نیا  خوادیبهداد نم  یول دونمی_مدامون 

 دم ی_منکه به حرف اون گوش نم

 زوده  کم ی_به نظرم دامون 

 و پنج سالشه    ستیب ستی_زود ن

امکان داره   ا یانتقال سندو کاغذ باز   نیا کنهی _خب اونور رو شرکت داره کار مدامون 
 ره یبگ کمیوقتمونو 

 نگران نباش  ندازنی_سپردم به بچه ها زود کارشو راه م
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فکر   یو تو   میپاش زد هردومون سکوت کرده بود  یرو یگفتو ضربه آروم یباشه ا  دامون
نداشتم که   یکس قابل اعتماد نجا یا  یکار کنم از طرف یشهرزاد چ یبرا دونستمینم میرفت

  کردیکه شهرزاد توش کار م یی بهش بسپارم شهرزاد براش کار کنه از اونورم آدرس جاها 
 همون آشو همون کاسه   شدیمن باز م  رفتننبود با  ی درست یاصال جاها 

 ؟ یقرار ندار ی_امروز که با کس

ساعت    یکیساعت دوازده اون   شونی کی_چرا دوتا از دوست دخترام هستن با دامون 
 قرار دارم شش عصر 

 یانگار من باهاش شوخ شعور یکرد پسره ب یبهش رفتم که تک خنده ا  یغره ا  چشم
 ذاره یدارم داره سربه سرم م

  کنهیبشنوه فکر م یهرکس یقرار ندار  یبا کس یپرس یم یطور هی_نه داداش من...دامون 
شرکت که خودت در  یبوده اونم برا یهر روز با دوست دخترام قرار دارم همه قرارام کار

 ی همشون انیجر

 استراحت کنم   کمیخونه  گردمیبه تو خودم برم سپارمی م رویخب حاال...همه چ یلی_خ

 شده پاشا؟  یزی_چدامون 

 نشده نگران نباش  یچی_نه ه

سوال دامون    دنیبردارم که با شن لمویرفتم تا موبا  زیسرجام بلند شدم و به سمت م از 
 لحظه توقف کنم و به سمتش برنگردم   هیباعث شد  

 _از اون دختره چه خبر؟شهرزاد؟ دامون 

 م یستیباهم در تماس ن ستین ی_خبر

خونه  رفتی فقط م میچند روز باهم در تماس نبود  ن یا  یدروغ نگفته بودم واقعا تو  بهش
  یفاصله اصال نگاهم بهش نم نی ا  یو من تو  گشت یبرم کرد یمن شام درست م یبرا 

 افتاد 
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 بچه ها؟  شیپ میبر ییا ی_امشب مدامون 

 دم یکتم کش قهیبه  ی مرتب کردم و دست  کمی لباسمو   نیسمتش برگشتم آست به

 ام یم گهیوقت د  هیاستراحت کنم خودت برو من    کمی  خوامی_نه م

بازش کردم به سمتش   یگفتو از سرجاش بلند شد به سمت در رفتم وقت یباشه ا  دامون
خودش   یبه رو  ادی ز  خواستیبود انگار بهم مشکوک بود اما نم  یطور  هی افشیبرگشتم ق

 اره یب

 _دامون حواست به کارا باشه 

 سرورم؟  ستین یا  گهی _اطاعت پادشاه امر ددامون 

 ینکن طنتمی_نه ش

 ده یحال نم  ییتنها میبسوزون شی آت کمی  ستی _اونکه صد البته نه چون بهداد ندامون 

  رونیبه نشونه تاسف براش تکون دادمو از اتاق ب ی زدم سر ییصدا  یخنده مردونه ب تک
پنهون شده بود و مانتو تنگ و شلوار چسبون زننده   شی هفت تن آرا  یکه تو   میزدم منش

 یکردمو با لحن پر از تحکم  یاز سرجاش بلند شد اخم  عی من سر دنیپاش بود با د یا
 روبهش گفتم: 

 باشه؟ ینطوریسرووضعش ا   میمنش ادیمن به شما نگفتم خوشم نم  یاعظم_خانوم 

 بهش برم  یگفت که باعث شد چشم غره ا  یانداخت چشم  نی با خجالت پا کمی سرشو

 سابق   نیاما همچنان ع دی گیم  نوی_هربارم هم

  یمنش هیتا دنبال   زدمی با دامون حرف م د یکنارش رد شدمو به سمت آسانسور رفتم با از 
شرکتم   یتو  یدختر نیهمچ ه یاومد   یاما خوشم نم کردمیکار نم نجای باشه درسته ا  گهید

 باشه

 شدم و با سرعت به سمت خونه روندم  نمیماش سوار
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 )شهرزاد(

گاز بود که داشت سره   یچشمم به قابلمه ر کردمی درست م وهی که داشتم آب م همونطور
   دمی کش یبا حرص پوف خورد یروش تکون م

  نویتا ا  یریجوش بزن تا بم ؟انقدری روشن کردم تو جوش اومد  نویبابا تا من ا ی_ا 
 سراغت    امیدرست نکنم نم

دکمه خاموش شدن   شدینم ینطور یا  شهیم  شتریسره قابلمه داره ب  یتکون خوردنا  دمید
  کمیزدم و با حرص به سمت قابلمه رفتم سررو از روش برداشتم و   رویر یگ وهی دستگاه آبم

 باعث شد حرصم فروکش کنه   دیچیپ مینیب یکه تو  ییخورشتمو هم زدم بو

 ه ی_اوف چه قدر بوش عال

روشنش کردم و   گهی بار د هیکه از بابت خورشتم راحت شد به سمت دستگاه رفتم  المیخ
  خچالی  یکردم و تو  یخال ی ا  شهیبلند ش وانیل   یاونو تو   وهی بعد از درست کردن آب م

 خسته شده بودم  یلیبه خودم دادم خ یکشو قوس دمویبه کمرم کش یگذاشتم دست

از مادرم   شب یدرست کنم که البته دستورشو د  یشام قرمه سبز  یگرفته بودم برا  میتصم
 مادرم معروف بود   یها  یگرفته بودم آخه خورشت سبز

اپن آشپزخونه ولش کردم و به    یرو  الیخ یزنگ نزده ب ینگاه کردم خب کس لمیموبا  به
  مرویسمت هال رفتم ساعت دو ظهر بود هنوز نهار نخورده بودم درواقع فعال حوصله ن

 درست کردن نداشتم 

به  دهینم یزی چ دمیکردم د  نی شبکه هارو باال پا کمیرفتم و   ونیز یسمت تلو  به
که به حالو روانم بخوره داره که با پخش شدن   ی آهنگ نمیبب یام س یزدم پ نیخاطرهم
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کردم و شروع   ادیصداشو ز  کمی  جانیبا ه دمیکش ی خفه ا غیآهنگ مورد عالقم ج تراژیت
 دن کردم به قر دادنو همراهه آهنگ خون

 

   یزنیکه زنگ م تو

 نگاهت به دلم  با

 لبخند   هی  ستیکاف

 از حال برم  که

 ی کیتو مرده دل ما  واسه

 یمک بان یجور هی آخه

 هواست   نویزم ن یمن ب دل

 ی تو حرف دلتو بگـــــــــ تا

 

تکون دادمو دستامو از هم باز کردم با   کمویزدم کمر بار یدور خودم چرخ یخوشحال با
 چشم و ابروهامو تکون دادم   کردمیخودم م یکه برا  یناز 

 

 که دلم آب شد  آخ

 شد  داتیکجا پ از 

 با اون طعم لبت  ایب

 کن  رابیس  منو
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 دنت یبا رقص ایب

 تاب کن  یب دلو

 

خودشو  لیدال  نمیبود ا ی رقص من عال دادمی قر م خوندمویهمراهش م  یخوشحال ای
از دخترارو   یلیباز شد که خ ییجاها  هیپام به  یچهارده سالگ زدهیداشت چون از س

  گرفتمی م  ادیمنم با نگاه کردن ازشون    نیبه خاطرهم دنیرقصیم ی که حرفه ا دمیدیم
   دمیرقصی مادرم م ی نبودن برا رمپدرمو براد یخونه وقت یتو  یوقتا حت یبعض

وقتا که حوصله   یلینبودم خ یحرفه ا  ادی بلد بودم اما ز  کمیرقص شافل بودم   عاشق
خودمونو بهتر بلد بودم به   یران ی اما رقص ا دمیرقصی م کردمویم نی خونه تمر یداشتم تو 

بودم که توشون کار   ییها  یمهمون ونی مد نمیخصوص کرشمه رفتن و ناز کردن که ا 
 کردم یم

دختر خوشگلو نازم ضعف  ی دلم برا  یکنیو ناز م  یرقصیم  یوقت گفتیم  شهیهم  مادرم
  فی هم تعر  گهید ی مادرم بود آدما کردی م فی هام تعر ییبا یاز ز  شهیکه هم یتنها کس رهیم
 اومد  یبود که خوشم نم  یزیچ  یاما از رو  کردن یم

 

 ارم یدلدارو   بشو

 ندارم عشقم  دارو

 چشمک  هیبا  یبریم  دلو

 و بازم  ای در منو

 کن موهاتو بازم  وا

 گره خورده حواست به حواسم   که
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لخت   یبرگشتم که باعث شد موها  خوردمیبا ناز تکون تکون م دادمویکه قر م همونطور
صورتم پخش بشه و به  ی تو  کردمیونش ماون پنه نویا  دیاز د شهیبلندم که هم یحساب

زدم و به نشونه  یسمت پرت بشه و از تو صورتم کنار بره لبخند گنده ا  هیباره به   کی
 گذاشتمو خم شدم نمیس  یجلو ستموداشتم د  نندهیب یمثال کل  نکهیا

 _مچکرم مچکرم  

 کردم  یخنده ا  تک

 یرقصی_خوب م

 ممنو...  دی_شما لطف دار 

فقط تصورات   دم یجرات برگشتنو نداشتم شک نداشتم اشتباه شن دمی خشکم زد لرز  کهوی
 خودم بوده آب دهنمو با ترس قورت دادم

 ؟ ی برگرد ییخوای_نم

زدمو تند   غیج تونستمی تا م  دنشیبه سمتش برگشتم با د کهو یجملش  نیا  دنیشن با
اما    کردیاه مپاشا گرد بشه بهم مات نگ  یتند عقب رفتم که باعث شد همزمان چشما 

بازومو گرفتو   دیبه سمتم دو  عی با همون نگاه تعجب زده و نگرانش سر  کهوی چرا  دونمینم
به   عی پشت سرم بخوره سر  زی به م یمانع عقب رفتنم شد که باعث شد پام به آروم

چشماش هم تعجب بود   یشدم تو  رهینافذش خ یمشک یسمتش برگشتم به چشما 
 بود  یهم خنده اما صورتش عاد 

بازوم   یبه خودم اومدم راست شدم که اونم همراه با من راست شد دستشو از رو  عیسر 
من متوجه حضورش نشدم؟اه لعنت بهت   ده؟چرایرقصمو د یعنی خدا   یبرداشت وا 

 ی شی از اطرافت غافل م یرقصی شهرزاد هروقت م

 ی یا یظهر م ی_بهم نگفته بودپاشا
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بود   دهیبودم که پاشا د یبگم هنوز تو کف رقص یچ  دونستمیسرخ شده بودم نم یحساب
تو   زد یکه م کردیاز آسمون نازل م ی زیچ هیخدا   خواستیکار کنم دلم م یچ دونستمینم

اصال اون بخش از حافظش به    ایافتاد   یچشام تو چشاش نم گهی و د  مردمیسر من م
 شد یطور کل پاک م

 کنه؟ یفکر م ین چاالن درباره م یوا 

 ؟ یکه جلوم دار  یوضع ن یا  ی برا ای رقصت  ی ه؟برا ی_االن سرخ شدنت علتش چپاشا

  هیچسبون با  یحد ممکن گرد شد به سرووضعم نگاه کردم شلوار ل ن یتا آخر چشمام
چون تنگ بود به  شرتمیقلب قرمز بزرگ بود ت هیکه جلوش   دیکوتاه سف  نیآست شرتیت

  یبلند بود که رو  یگذاشته بود اما خب اونقدر شی خوشتراشمو به نما  کی کمر بار یخوب
  نی پا یکم ی کمرم و حت یتا رو ش یکه بلند دمبلن یلخت حساب ی باسنمو بپوشونه موها

 آزاد بودن   دی رسی تر م

 خاک به سرم چشم داداشم روشن یوا 

پوشم که به خواستم از کنارش رد بشم تا برم مانتو و شالمو ب عیصحنه سر   نیا  دنید با
گرد شده نگاهمو عقب بردم سرم محکم به تخت   یشدت به عقب پرت شدم با چشما 

 تو بغلش حضور داشتم:/   ییطورا هی  بایخورده بود تقر  شیصفت و عضالن نهیس

هزار تا شوک به من    قهید هی ی تو  یعنیتونستم بهش نگاه کنم هنوز تو شوک بودم   فقط
 :/ شدیبهم وارد م  گهید یکیهضم نکرده بودم   روی کیوارد شده بود هنوز اون  

به   عیابروشو باال داد که باعث شد سر  یتا  هیاوضاعو نداشت   نیکه انگار انتظار ا پاشا
 ی بازوم برنداشته بود و تو  یراست بشم اما پاشا هنوز دستشو از رو  امیخودم ب

زبونم قفل   ارمیبه زبون ب یزیچ  تونستمی نم یبگم ولم کن حت تونستمی محاصرش بودم نم
 هم از حرص   مکرده بود هم از خجالت هم از شر 

آهنگو   یدختر تو خونه تنها باشه صدا هی  نکهیشهرزاد ا یخجالت بکش  ستین یاز ی_نپاشا
 ه یباال ببره و باهاش برقصه عاد
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  دمیسرخ شدم کش یبه گونه ها  دیلرز یم جانیاز شدت ه کممیشرم دست راستمو که  با
 از موهامو زدم پشت گوشم    یو تره ا

منم  یبا اونا سر کن یفکر نکنم تا شب بتون یمانتو شال تنت کن یبر  خوادی_االنم نمپاشا
  چیتو کمدش لباس بهت بدم هرچند لباس تنت ه تا از  کنهینم یکه دختر باهام زندگ 

   دسینداره به نوبه خودش پوش ی رادی ا

هم درحال شکنجه دادنم بود هم  کردیهم بستم حرفاش هم آرومم م یرو  چشمامو
  خواستمیچشماش محو بشم هم م   یاز جلو خواستمیفرار کنم هم نه هم م خواستمیم

با خودم مشخص   فممیده باشم تکلاون حرف بزنه من شنون ستمیهمچنان روبه روش با
 ! ؟؟باهم؟ کجایاونم  ضی ضدونق یحس ها   نهمهینبود آخه ا

 گرونه  یل یهرچند معلومه خ  هیاسمش چ دونستمیبود کاش م یعطر مردونش عال یبو

 ؟ یبگ یز یچ ییخوا ی_نمپاشا

صداشو کم کرد    کمیرفت و  ونی ز یدهنمو قورت دادم پاشا بازومو ول کرد به سمت تلو  آب
شوک رفته بودمو محو   یحد تو  نی تا ا یعنی  ستادی دوباره به سمت من اومدو روبه روم ا 

 نشده بودم؟!  ونیزی بلند تلو  یپاشا که متوجه صدا  یحرفا

 د ی...شما برگشتدونستمی...نم زهی_من...من چ

 زت معلوم بود  ا  دونمی_مپاشا

 د؟ ی دی_هم...همشو...د

  هیوگرنه من   دمیفهمیاز حرکاتش م نویزد ا یلبخند محو  دیپشت گردنش کش یدست پاشا
همون   دونستم یبهش نگاه کنم چون م میمستق  ارمیلحظه هم حاظر نبودم سرمو باال ب

 ن یتو زم رمیم  شمیلحظه آب م

 دم یرس ی شروع کرد ی_راستش از اون لحظه که صداشو باال برد پاشا
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که باعث شد پاشا تک خنده  دمیکوب میشونیبه پ یهم بستم و ضربه ا یرو  چشمامو
  طی شرا نیا  یمن تو  ن یخنده کوتاهش قشنگ بود بب یبکنه چه قدر صدا  یآروم

 :/ کنمیفکر م ایوحشتناک دارم به چ

درضمن  ستمیجنبه که ن یب رقصهیم نمیب یمدخترو   هی  ستی_منکه بار اولم نپاشا
 ی فراموشش کن تا راحت تر باش

خبر اومدم کاش بهش از قبل خبر   یکردم ب یوول دادم عجب غلط گهی هم د  یتو  دستامو 
 بابا  یا  گردهینهار برم یکه برا  گفتیاون وقت اونم بهم م دادمیم

خجالت   ستین یاز یهم ن گهی د یبهتر ش کم یتا  ی به صورتت بزن یآب هی ی_بهتره برپاشا
 رم یچشم و دل س  یکه فکرشو کن  یزی از اون چ شترینگران نباش ب یبکش

گرد شده به سمتش برگشتم    یبه سمت پله ها رفت با چشما یحرف  چیبعد بدون ه و
حد دختر براش    نیتا ا  یعن یدوست دختر داره؟  نیا  ره؟مگهی چشم و دل س یچ یعنی

   کنهیاشاره م رهیکه م ییها   یداره به پارت دمی شا ایده؟ یرقص

 باشن:/  ریچشم و دل س دم یبا  کننیم یزندگ  سیافتادم که آقا انگل  نیا  ادی  کهوی

پاشا از سالن باال باعث شد توجهم به سمتش جلب بشه صوتش بود اما خودش   یصدا 
 نبود

رو آماده کن  نها زی تا اون موقع لطفا م رمیگی دوش کوتاه م هی کنمی_لباسامو عوض مپاشا
 باشه یخورشت سبز زنمیحدس م یکه راه انداخت ییبو  نی با ا

خاک عالم خورشت   یبه صورتم زدم وا  یبسته شدن در اتاقش ضربه آروم دنیشن با
شام آماده کردم   یبرا  نویافته من ا  یهم جا نم گهی خورشتم تا چند ساعت د ی؟ولی سبز

  نجامیا  ازدهیوگرنه منکه از ساعت    گردهینهار برم یبرا  نیا  دونستمی نه نهار من چه م
 نهار آمادش کنم  یبرا  تونستمیم
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 ینطوری نداره ا  دهیکردم فا  ادی خورشتمو ز  ریز  دمیبه سمت آشپزخونه دو یبا هول عیسر 
دوباره کم کردم با استرس پوست لبمو   رشویز  ره یهم مزش بد بشه هم ته بگ شهیباعث م

 کار کنم؟  یدم حاال چ نگاه کر کمیکندم و به اطراف 

  یمغزم گنده بشه که ماجرا   ینهار پاشارو آماده کنم باعث شده بود اونقدر تو  نکهیا  فکر
  نشیلباسم فقط آست گفتیبره مانتومو تنم نکردم پاشا راست م ادمیاز   شیپ قهیچند دق

هم بود درضمن  یبود پسر چشم پاک  ریاون چشم و دل س یاز طرف  نیتا آرنجم بود هم
  قهیچند دق نی چون هم شدیم ا یحرکت دن نی تر   خرهمس  دمیپوشیمانتومو م  من اگه

بشه   شیمتوجه بلند  یکس خواستمیموهام نم یراست  یبود وا  دهید  ینطوریمنو ا شیپ
 اه  

 شمی دوال راست م یاز موهامو از بغل جمع کردم و باال بستم تا وقت کمیمو   رهیگ با
  خچالی موهامو آزاد گذاشتم به سمت   هینشه اما بق زونی صورتم آو  یموهام از کناره ها 

بود نگاه کردم اما من   خچالیکه داخل   یرفتم درو باز کردم و با استرس به همه چ
 کار کنم  یچ دونستمینم

برداشتم اما   یباز کردم از توش چندتا بسته مرغ سوخار زروی در فر عیبستم سر  خچالوی در
سر جاش گذاشتم   ید یآماده بشه با ناام رونیب ادیم  پاشا از حموم یتا وقت  نمیفکر نکنم ا 

کوکو هم   شد یدرست کنم املت هم که نم مرویبراش ن تونستمینم خچال یبازم رفتم تو 
 تو سرم کنم یخاک خدا حاال چه  یا شهینم

 که بهتر بود   یچی زدم از ه یخورد لبخند هیچشمم به بسته ساالد اولو  کهوی

  ارشورویگذاشتم خ ینهار خور ز ی م یبرداشتم و رو  خچال ی  یاز تو   روی بسته ساالد الو عیسر 
که   چینون ساندو موندی م دمیچ  زیم  یرو ازمویمورد ن  لی گوجرو هم برداشتم و همه وسا

نکردم با حرص   دایپ چ یگشتم نون ساندو یرفتم هرچ خچالیداره به سمت  دونستمیم
   میافتاد یری بابا عجب گ یدستام مشت شد ا 
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برش داشتم و در  عی بود افتاد سر خچالیکه گوشه  ییچشمم به نون تست ها  کهوی
  نهیگز  نی رفتم بهتر زی م یرو  لیبا ذوق به سمت وسا  دمویبستم بسترو بوس خچالوی

 نداشتم   یبود چاره ا  نیهم

درحال   کردیم  فی مادرم ازش تعر  شهیکه هم یخاص قهی مشغول کارم بودم با سل یحساب
برش زدم و گوجه هارو مرتب   ارشورهارویخوشگل خ یلیبودم خ چی درست کردن ساندو 

 نون گذاشتم  یمزش معلوم نباشه برش زدمو ال  ادی که ز  یطور

براش   نایصدتا از اکه چه عرض کنم  ستا ی ب دیکه داره فکر کنم با یکلی با اون قدو ه پاشا
 کنه:/  رشی درست کنم تا س

  چ یگذاشتم و مشغول درست کردن ساندو اتی محتو یبرداشتم و رو   گهی نون تست د هی
پاشا از   ی صدا  دنیبا شن کهویسرگرم کارم بودم و از اطرافم غافل که   یشدم حساب یبعد

   دمیجا پر

 :/ ید یبه من م هیالو یاونوقت دار میدار ی_خورشت سبز پاشا

  یبود که باز قرمز شدم ا  نیاون صحنه ها افتادم ن صورتم نشون از ا ادی بازم  دنشید با
 بابا  

 _شهرزاد؟با توام پاشا

نگاهم فقط   نی نگاه نکنم به خاطرهم میبهش مستق کردمیم  یسرمو باال آوردم سع  عیسر 
جذب زرد   شرتی پررنگ روش انداخته بود و ت یحوله طوس  هیشونه هاش بود که  یرو

 تنش بود  میرنگ

 ...شامه ی_اون...اون برا 

شونش درحال خشک کردن موهاش بود به سمت   ی رو کی با حوله کوچ کهیدرحال پاشا
کار کنه در قابلمرو برداشت بعد درهمون   یچ خوادی م  نمیاجاق گاز رفت بهش نگاه کردم بب

 باهاش چشم تو چشم بشم   نباریبه سمتم برگشت که باعث شد ا یسوال نیح
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 لختش که حاال براق تر شده بود چهرشو واقعا جذاب تر کرده بود  سیخ یموها 

شام   یبرا  نهمرویا تونمی به نظرت من م کنهیم تی نهار فردا هم کفا  یبرا  نی_اپاشا
 گه ید اری نهار هم ب یبرا  نی بخورم؟خب از هم

  هیباز  ستادمیم کنارش که ا ول کردمو به سمتش رفت  چارویساندو  دمیبه موهام کش  یدست
 حس خوب  هیشدم هم حس شرم بهم دست داد هم  یجور

همش زدم همزمان    کمیقابلمه گذاشتم اما قبلش  یقابلمرو از دستش گرفتم و رو  سره
 هم گفتم: 

چهارنفره منم    یسرچ کرده بودم برا  نترنتیا ی که مادرم داده بود و تو ی_دستور پخت
کم کنم به  اتشویچه قدر محتو  دی با دونستمینکردم نم ینفر آشپز هی   یچون تا حاال برا 

  یبرا دیخور یشامتونو م نیبه اندازه چهارنفر خورشت درست کردم شما از ا نیخاطرهم
   مونهینهار هم م

 ؟ ی چ گشیدو دست اون دو دست د شهیم  نکهی_اپاشا

 رک گفتم:  یلیسمتش برگشتم و خ به

 روهم چهار پرس  شهی م لی نهاروشام تکم  ینطوریا  یخوری_شما به اندازه دونفر م

 چشماش گرد شد ابروهاش باال رفتو به خودش اشاره کرد  پاشا

 خورم؟ ی_من به اندازه دونفر مپاشا

 _اوهوم 

 ؟ ی دونی_از کجا مپاشا

 کلتون ی_از ه

کرد بعد به سمت من برگشت بعد دوباره به   یاومد به غذا نگاه  نی ابروهاش پا پاشا
   خوردیسمت قابلمه خورشت برگشت که داشت قل م
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حاصل ورزشه    کلمیه نی به هرحال درضمن ا یحاال قورمه سبز  ستین نطوری_اما ا پاشا
 من شکم داشتم   یاالن به اندازه چ  ینطوریا ادیخانوم نه خوردن ز 

پس   خوردیسوال داشت حرص م  ری دم ز بر  کلشویه نکهیگرفته بود معلوم بود از ا  خندم
 حساسه  کلشیه  یرو

 م یبخور اری االن ب خورم یم  رونینهار فردا بمونه نهارو ب یبرا  ستین یاز ی_نپاشا

نهار   یبرا  دونستمی شام آماده کردم نم یبرا  نویمن ا فتادهیهنوز جا ن  ستی_آخه آماده ن
 د یگرد یبرم

  ینشست پوف زی قانع شده بود پشت م گهیاخم کرد انگار د کمیتکون داد  یسر پاشا
که گرفته بودم برگشت دستشو دراز   ییچایبه قابلمه نگاه کرد بعد به سمت ساندو دویکش
 دونه برداشت و بهش نگاه کرد  هیکرد 

 هوف  یبخور هیکل خونتو برداره اون وقت الو  یقورمه سبز  ی_بو پاشا

 بامزه شده بود   افشی لبخند بسنده کردم ق هیبه گاز بهش زد خندم گرفت که  هیبعد  و

  رینخ دمی براش گرفتم دستمو سمت بسته نون تست بردم که د چی ساندو  گهی د چندتا
با   خوردویراحت داشت غذاشو م الینمونده به سمت پاشا برگشتم که با خ یچیه

  گرفتم؟خودش چیبا حرص بهش نگاه کردم اصال من چرا براش ساند رفت یور م لشیموبا
تو گورت   یدرست کنه:/ا  ودشخ نمیبچ زیفقط موادو رو م تونستمی دست نداشت؟م

 نموند    یزی خودتم چ یهم برا  یکنی هم پروش م  ینطوریشهرزاد ا

برش داشتم پاشا   عی سر یلیببره که خ چیساندو نی دستشو سمت آخر   خوادیپاشا م دمید
 دستم نگاه کرد  یتو  چیاخم کرد بعد به ساندو کمیبهم نگاه کرد   یسوال

 من نبود؟   ی_اون براپاشا

 من شد  ی_بود اما االن برا 
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چشمش به بسته    یسرشو کج کرد به کنار دستم نگاه کرد وقت کمیاخم کرد  شتریب پاشا
 افتاد با همون اخمش به سمتم برگشت   چ ینون ساندو  یخال

 _همشو من خوردم؟ پاشا

 حق منه  نمی_آره ا 

که هنوز ازش مونده   هیبکشه به ساالد الو  یگاز بهش زدم که باعث شد پاشا پوف هیعد ب و
مشغول    یخودش گذاشت و خال یکرد دستشو دراز کرد و برش داشت جلو  یبود نگاه

  نهمهیا  خورمیمن به اندازه دو نفر نم گهیخوردنش شد خندم گرفته بود پسره پرو بعد م
 دادم یم  حقنشده هرچند بهش  ری خورده بود س

 درست کن بخور مروین هی_ پاشا

 خودتون؟  یبرا  ای دی من گفت  ی_االن برا

 شهرزاد راحت باش  یحرف بزن یرسم ستین یاز ی_نپاشا

   دمیکشی ازش خجالت م کمی به نشونه باشه تکون دادم هنوز  یسر

  الخچیاز سرجاش بلند شد که باعث شد توجهم به سمتش جلب بشه به سمت  پاشا
تخم مرغارو کنار اجاق گاز  یرفت و چندتا تخم مرغ دراورد و بعد به سمت اپن رفت وقت

 بلند شدم به سمتش رفتم   ع ی تابه برداشت سر ی ماه هیرفت   نتیگذاشت به سمت کاب

 دی نیآقا پاشا شما بش کردم ی_من درست م

   کنمیمن درست م  نیتو بش ستین یاز ی_نپاشا

  شهی نم ینطوری_آخه ا

 هیکردن منم شدن ی آشپز یبخور مرویو ن  هیالو  یقورمه داشته باش  ی_وقتپاشا
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ظرف برداشت و چندتا تخم  هیدلش بود   یرو  یگرفته بود هنوز داغ قرمه سبز خندم
  خچالی یرفتم ربو از تو  خچالیمرغ شکست و شروع به هم زدنش کرد به سمت  

 د دستم نگاه کر  یبه رب تو  ی برداشتمو به سمتش گرفتم که سوال

 م؟ یزی که توش بر یآورد  نوی_االن اپاشا

 ه؟ ی_آره خب مشکل

من    کردنی خدمتکارا درست م  ای  نی سول شهیهم ستم یبلد ن رویتخم مرغ رب ی_نه ولپاشا
 خوردم یم

دوست   ه؟منظورشیک  گهید نی ن؟سولی لبم محو شده بود سول  یاز رو  لبخند
لبمو که کم   یکردم لبخند رو  ی سع اوردمیخودم ن  یبه رو  ادیدخترشه؟حرصم گرفت اما ز 

 پررنگ کنم شدویکم داشت کمرنگ م 

 د ی اومد  شیخوب پ نجاش یتا هم کنمی_من خودم درست م

موادو آماده کردم    یوقت دمی کش یهوف ختیروشن کرد و توش کره ر تابرویماه  ریز  پاشا
کردم پاشا هم همچنان کنار دستم بودو داشت بهم نگاه   یخال تابهی ماه  یهمشو تو 

  ذاشتمیم ییظرفشو  نکیس  یرو  میزدیکه توش تخم مرغارو هم م یظرف یوقت کردیم
 کرد   ادیز  رشو یز  کممیپخش کرد  تابرویداخل ماه اتیپاشا هم قاشقو برداشت و محتو 

درست    یکنار هم تخم مرغ رب نکهیاز ا   کردمیلبخند داشتم نامحسوس بهش نگاه م با
جا   نیفقط هم یواریچهار د  نیهم شدیمن م ی خوشحال بودم کاش زندگ میکرده بود

  میچیبه ه گهی د نیهم بودمیو کنار پاشا م  دمیکشینفس م کردمیغذا درست م موندمیم
  د یانسانم کنار پاشا شا کردمیواقعا احساس م  نجاینداشتم البته مادرمم کنارم باشه ا  از ین

برام قائل بود   یاحترام خاص هی دخترم چون  که  کردمیاحساس م  شتری احمقانه باشه اما ب
بهم نگاه   ی با چشم بد  کردینم یاحترام یاما بهم ب کردمیبراش کار م نکهیبا وجود ا

دخترم متنفر   نکهیاز ا  نایقبل از ا  اوردیهم برام به وجود نم یو دل شکستن  تی اذ  کردینم
  کهی ت کردنیم  تمیاذ  کردن یم  زیبرام دندون ت بودمیمدام مراقب خودم م  دیبودم چون با
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که   ییاز ظرافت ها بردمیدو هفته کنار پاشا از دختر بودنم لذت م نی اما ا   نداختنیبهم م
 که خدا بهم داده بود  ی تیداشتم از جنس

  فی کرده بود تعر  رییبرام تغ  یدو هفته همه چ ن یا  یترسناک بود که تو  میقدر زندگ چه
مسخره باشه اما درک و حس کردنش واقعا سخت بود چه قدر از   دمیکردنش آسون شا 

  کنمیم یدارم زندگ کردمیدو هفته احساس م نیا نطور یزده شده بودم که ا  میآدما و زندگ
 نازلش کرده بود  رامپاشا بودم که خدا ب  ونی همشم مد

 االن آمادس؟   نی_اپاشا

 دی به نشونه تا یخاموش کردم سر رشویدادم به سمتش رفتم و ز  مرویبه ن توجهمو
 تکون دادمو گفتم:

 ارمشیمن م دینی_بله آماده شده شما بش

برداشت بعد   تابروی گذاشت به سمتم اومد و ماه ز یم  یقابلمرو برداشت و رو  ری هم ز  پاشا
 گفت:  کردیبهم نگاه م  کهیدرحال

  ینطوریگشنمه ا  یلیکه خ ایا منو کنار بذار بمحترم حرف زدنو شم فاتویتشر نهمهی_اپاشا
 رسه ی بهت نم یزیچ

رفتم تا نونو از   خچالیبه روش زدم به سمت  ینفر نشست لبخند  ن یبعد خودش اول و
 گفت:  کردیاشاره م خچال یسمت از  هیداشت به  کهی توش بردارم که پاشا درحال

 _اون طرفه  پاشا

برشداشتم و به سمتش رفتم   دمیکه پاشا اشاره کرده بود برگشتم نونو که د  یسمت به
لقمرو گرفت خندم گرفته   نینون برداشت و خودش اول  کهی ت هیروبه روش نشستم پاشا 
اما معلوم بود گشنشه  خوردی که داشت مردونه باکالس غذا م یبود با وجود متانت خاص

   رهیگیخودشو م یداره جلو  یو ه

 د؟ یخوریم مرویباکالس ن  نقدریپس چرا خودتون ا  میکنار بذار فاتویتشر دی_شما گفت
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  ینطوریا   شهیگفتم شما و منو کنار بذار محترمانه حرف نزن درضمن من هم نمی_اپاشا
 عادت کردم  ییطورا  هی  خورمیغذا م

لقمم خندش    دنیلقمم گذاشتم پاشا با د  یتو مروین کمیسمت قاشق بردم و   دستمو
 گرفت 

 نکهی ا   ستی ن یبزرگ که توش شک ونی و آقا  رنی گیلقمه م کی خانوما کوچ کهنی_اپاشا
تو گشنه  نکهیاما ا   ستین یبحث نمیا  یو خانوما کم تو   خورنیم ادیراه ز  نیبا ا  ون ی آقا
 م؟ ینصفش کن ستی بحث داره بهتر ن یجا  نشیا   ری و من س یمونیم

   خورمینم ادی _نه من ز 

کردم پاشا هم خودش خندش گرفته بود چه قدر رفتارش مهربون و   ی بعد تک خنده ا  و
کنه راحت    یکار کردیم یاما با رفتاراش که سع دمی کشیخوب بود درسته ازش خجالت م

که کنار پاشا تجربه کرده بودم تا حاال کنار   ییباشم آروم درحال غذا خوردنم بودم حس ها 
 ودم ب ده یبه چشم ند یحت یآدم چیه

 صبح افتاده بود؟  فتی _امروز کارت شپاشا

 کار داشتم   گهید  یجا  هی_آره عصرم  

 _هماهنگه با من درسته؟ پاشا

بگه فقط    یبرادرم بهش زنگ زد چ ا یکه اگه پدر   دی_بله خودتون باهاش هماهنگ کرد
 کارو بکنه؟  نیکه حاظر شده ا  دیچه قدر بهش پول داد

 گفت:   گرفتیداشت لقمه م کهیدرحال پاشا

 نبوده نگران نباش  ادی ز  یسوالو نپرس نی از اولشم گفته بودم ا ست یهم ن_مپاشا

 دیکن یخودتون م ونیمد شتری_هر بار منو ب
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انجامش بدم توهم درعوض   فمهیو وظ  ادیکه از دستم داره برم هینداره کار یونی _مدپاشا
 میشی حساب م یپس ب ی ری و م  ییا یهمه راهو م نی ا  یکنیبرام غذا درست م یدار

ناراحت بودم   کمی  کردیم سهی ارزش من مقا  یکار با ارزش خودشو داشت با کار ب نکهیا از 
  رویکی ی ها  یخوب یتونینم  یوقت  گنیبراش جبران کنم هرچند م تونستمی کاش واقعا م

از خدا براش   کردمویم ریخ  یکن منکه هرشب براش دعا  ری خ یبراش دعا یجبران کن
بود  یبراش کاف نیبه نظرم هم کردیم  دعا شمادرمم برا  یحت کردمی طلب م یخوشبخت

 ست ین ری خ یبا ارزش تر از دعا یچیه

نگاه کردم که نصفش مونده   مرویداد به ن هیتک شی به صندل دیکشیعقب م کهیدرحال پاشا
 گفتم:  عی بود بهش اشاره کردمو سر 

 بخورم  تونمینم نهمروی_من ا

 داره    یتی_منم معدم ظرف پاشا

 گشنتون بود  یلیشما که خ ی_ول

حق   یتموم نکرد  نویشده ا   کیکوچ یاد یز  تشی شدم معده تو ظرف ریس  دونمی_مپاشا
 یی ا یب رونیاز آشپزخونه ب  یندار

باز مثل    افشی از سرجاش بلند شد خواستم اعتراض کنم اما ق دمیگرد شد د چشمام
 کنه  تی ازش طبع  کردیشده بود که آدمو مجبور م ییوقتا

 حرفو دوبار تکرار کنم   هی_شهرزاد عادت ندارم  پاشا

به  یبا زار  دمویکش یرفت با حرص پوف رونی از آشپزخونه ب یحرف  چیبعد بدون ه و
 کجام جا بدم:/   نهمرو یخدا من ا اینگاه کردم   تابهی ماه
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 )پاشا( 

 ؟ ی کنیکار خودتو م یباز دار گه؟تویم  یدامون داره چ نی_پاشا ابهداد

کارو کرده تا من   نیدامون از عمد ا  دونستمیفشار دادم م یکم موی نیاستخون ب یعصب
 تو روحت دامون  یا  سی انگل میگشتیبرم عتریسر  ینطوریدنبال کارا نباشم ا 

 بهت خبر داد؟  یزود  نیدامون دهن لق به ا نی _ا

   ای نکرد یکارو کرد  نی _ابهداد

  کنمیدر حقت نم یبهت بدم لطف دی_بهداد سهم خودته که با

  نیپاشا سهم من سهم تو نداره به روح مامانم اگه ا یکارو بکن نیا  خوامی_من نمبهداد
 زنم یباهات حرف نم گهید یکارو بکن

 نفهم باز به روح پانته آ قسم خورد   نیتوهم بردم ا   اخمامو

 نگفتم... ؟مگهی _تو باز قسم خورد 

من   میادامه بد مونو یزندگ یمول مع  نطوریکارو نکن بذار هم نی_پاشا لطفا...باشه؟...ابهداد
 خوام یاز اون شرکت نم یسهم

پاش   یگرفت یجونشم م خوردیروح خواهرمو قسم م یوقت دم یهام کش قهی به شق یدست
 دم یکشیپامو عقب م یبود من تا نصفه مراحل رفته بودم چه طور دهی گاوم زا ستادیوام

 ؟ یی _دابهداد

 یی _زهرمارو دا

 یصدات زدم مطمئن بشم پشت خط ینطوری_ابهداد

 کردم  ی_د آخه نفهم من نصف مراحلو ط

 گفت: زدی م  شمیکه داشت آت  یبا لحن خونسرد  ست ین الشیخ نیکه معلوم بود ع بهداد
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 یکه ط  یاز همون نصفه ا  یکن یط ستین یاز ی ن گشوی داره نصف د ی_چه اشکالبهداد
 نجا یا با دامون برگرد  ری بگ طیبل هیبرگرد بعد  میمستق ی کرد

 رسم ی م رویکی _من برگردم اونجا حساب تو 

 دادم  هیمبل تک   یهم بستم و سرمو به پشت  یچشمامو رو دمویکش  یهوف دیخند بهداد

 یلیهم خ ن یسول  ییایب ی_تو فقط برگرد اصال همش منو بزن منتظرتم پاشا زودبهداد
 دلش برات تنگ شده 

 _کجاست؟تلفنو بهش بده باهاش حرف بزنم

 ی رفته خونه نانس نی_سولبهداد

 اون  شیپ رفتی م قایدق دیدوست داشت با  نهمهیبابا ا یا   دمیکش یپوف

 بمونه  ششیشبم پ خوادی_حتما م

  ادی راست م  هیفردا   کشمینفس راحت از دستش م هیمن    ینطوری_شکر خدا آره ابهداد
 شرکت 

   نیخب مراقب هم باش یلی_خ

 _چشم خدافسبهداد

  یفکر رفتم چرا بهداد برا  یتو  یبه لبام چسبوندمو کم لویکه قطع کردم لبه موبا  تماسو
بهش   دیکه حق خودش بود و با  یزیکرد؟چیحد مقاومت م  نیانتقال سهام شرکت تا ا 

 بود؟  یچ لشیدل یمقاومت و لجباز   نهمهیپس ا  دادمیم

 _آقا پاشا؟ 

کالفه و گرفته بود به  یحساب  افشیشهرزاد به سمتش برگشتم که ق یصدا   دنیشن با
لقمه نسبتا بزرگ که با لواش گرفته بود    هیدستش که به سمتم دراز شده بود نگاه کردم 

 بهش نگاه کردم  یو سوال   دیابروم باال پر  هیتو دستش بود 
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 ه؟ یچ نی _ا

 تونمینم گهی د دیبخور نوی_لطفا اشهرزاد

توجه بهش  یبرگردوندمو ب ونیز ید اما جلوشو گرفتم رومو به سمت تلو گرفته بو خندم
 گفتم:

 زنم یبدجور دورت م یشبونه چه خبر؟شهرزاد دورم بزن ی ها ی_از پارت

 مبل نشست که باعث شد به سمتش برگردم  یبا حرص کنارم رو  شهرزاد

ها کار   یاون مهمون  یتو  ادیخوشم م  یلیدورت بزنم؟خ دینکن چرا با  دی_منو تهدشهرزاد
 کنم؟

 اد ینم شی پ نمونیب ی _خوبه پس مشکل

 بخور نویا  ای_بشهرزاد

سمتش برگشتم که لقمرو دوباره به سمتم گرفت دستمو سمتش بردم لقمرو از  به
راحت بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت خندم   ال یبا خ دویکش یدستش گرفتم که هوف

 یعنی:/ دادیمزرو نم  نیخودم ا  یقمه ها قورتش دادم احساس کردم ل   یگرفته بود وقت
 شده؟:/  ینطوریکه ا ختهیتوش ر  یزیخودش چ یبرا 

  الش ی خ نیشهرزاد ع دمیباعث شد به سمت آشپزخونه برگردم د  ی لیزنگ موبا  یصدا 
  دمیروش بود برگشتم حتما االن جاش گذاشته چون د لشیکه موبا ز یبه سمت م ستین

 برداشتم  زیم  یاز رو  لشویکه دستش بود خم شدم و موبا

 " ی پارت ابی "کار

کم   ونویز یتلو  یصدا  کمیسرجاش گذاشتم   لوی کردم موبا  ؟اخمیچ  یعنی؟ یپارت ابیکار
هم خونه بزرگ بود و   ینبود که شهرزاد صداشو نشنوه از طرف ادیز  می کردم هرچند اونقدر

  یباهاشون کشت ای  شورهی داره ظرف م ستیمعلوم ن  ادیآشپزخونه ز  یهم سروصداها 
 ره ی گیم
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 خودم صداش بزنم  دیبا  ستین  یچاره ا  نکهیا  مثل

 _شهرزاد...شهرزاد

 _بلـــــه؟ شهرزاد

 خوره یداره زنگ م لتیموبا  ای_ب

شماره به سمتم   دنیبرداشت با د زیم  یاز رو  لشویموبا  یبه سمتم اومد با نگران شهرزاد
ازم فاصله گرفتو به سمت آشپزخونه رفت خوبه  عی بهش زدم که سر  یبرگشت پوزخند

بشه اونوقت هنوز   دایسروکلت پ  ییجاها نیهمچ هی  خوامینم گهی بهش گفته بودم د 
 زدیطرف بهش زنگ م

بلند شدم به سمت   نیبه خاطرهم دمیشنیکه صداشو واضح نم زدی آروم حرف م اونقدر
 به مکالمش گوش دادم  یواشکی آشپزخونه رفتم و  

...خب چه قدر بهم حقوق  اوران؟ین ی...کجادیگفته بود  دونمیامشب؟...م  ی_برا شهرزاد
 شنهادی که پ ی...آره با همون مقدارامیچند نفرن؟...باشه م ستین ی ...باشه حرف؟ی دیم

 ...باشه ساعت هشت اونجام...خدافسدیشماره زنگ نزن نیبه ا گهی ...فقط ددیداد

به سرش   یهم بستو بازش کرد دست یکه قطع شد شهرزاد چشماشو کوتاه رو  تماس
 مچهول گفت:  دویکش

 به پاشا بگم؟  ی_حاال چه طورشهرزاد

 ؟ ی چرا به من بگ  گهید یگفت ارو ی تو که جوابتو به   یبگ ستین یاز ی_ن

 بهش زدم  یقدم عقب رفت پوزخند تلخ  هی د یرنگش پر دنمیبا د شهرزاد

 که زدم بگذره  یربع از حرف هی یذاشتی_م

 بدم  حی_بذار برات توضشهرزاد
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دادن   حیتوض یهم برا  یا فهی وظ ؟اصالیکنیم یازم پنهون کار نکهی؟ا ی بد حیتوض روی_چ
 ی بر یتونی م یجمع کرد  الروی وسا  یبد  حیچون نه شوهرتم نه برادرت که برام توض یندار

راست به سمت پله ها رفتم اونقدر   هیآشپزخونه کنار رفتم  یتوجه بهش از جلو  بدون
 ش؟از یاز پنهون کار رهیگی حجم خشم از کجا نشات م نهمهیا  دونستم یبودم که نم  یعصبان
 قرار بود پاش به اونجاها باز بشه؟   نکهیاز ا  ای کنمیازت پنهون نم   رویچی که گفت ه یدروغ

  یحرص  ینطوریکه بابتش ا  هیه اون کباشم؟مگ ی عصبان دیمن چه مرگم بود؟چرا با  اصال
 بشم

هم   یشد از شدت خشم چشمامو کوتاه رو  ده ی بازوم کش کهویپله ها بودم که  وسط
 بستم و بازش کردم اما به سمت شهرزاد برنگشتم چه طور جرات کرده بود بازومو بکشه 

 ی کنی...اشتباه فکر مدمیم  حی...بذار برات توضکنمی_برگرد...خواهش مشهرزاد

 گفتم:  تیتر اومده بود با عصبان نی پا یکه کم صدام

بکن به  یکن یم  یهرکار یکنیم  یچه غلط ستیبرام مهم ن ستین حیبه توض یاز ی_گفتم ن
 خودتو خونوادت ربط داره نه به من 

 نیقدم بردارم اما شهرزاد نذاشت هنوز پشت سر کنار دستم بودو بازوم ب  هی خواستم
 دستاش قرار گرفته بود 

 به توهم مربوطه  ستین نطوری_ا دشهرزا

  یجور جاهارو دوست دار  نی معلومه ا یکرد ینم شیازم مخف  شدی_اگه مربوط م

شده   ری اشکاش سراز   ستادی پله باال تر از من روبه روم ا هی عی بازومو ول کرد سر شهرزاد
  راتریگ ی ا   گهیخوشرنگ تر از هروقت د شیعسل  یچشما  دیلرز  یبودن اما صداش نم 

قرمز بود که حتما به خاطر    یاز اشک و کم سی حاال خ  دشیشده بود صورت گردو سف
   خوردیداشت م هک ی بابت حرص دمیشا  ای کردنش بود  هیگر
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  هیصد بار بهت گفتم    ستادمیکه روبه روت ا  یاالن  ؟تای فکر کرد  ی_تو درباره من چشهرزاد
 ؟ یهمفی ها ندارم اما مجبورم م یبه اون مهمون  یدرصد هم عالقه ا 

  یگفت رسونمتی اصال خودم م  یبر یتونی م ی_راه بازه شهرزاد منم مجبورت نکردم که نر
 ی اورانین یدرسته؟خب االنم تو  اورانین

 برم اونجا نگرفتم  نکهیا  ی_آدرسشو برا شهرزاد

بهم دروغ  یبه راحت یدار ستمیسالمه بچه ن  ی_آره خب گوشام درازه...شهرزاد من س
  ده یچه قدر بهت پول م ید یازش پرس یحت   امی باشه م یگفت  دمیخودم شن یگیم

اگه   دهی دوست بابامه به بابام گزارش م اروی نی ا  گفتمی م د یچون با  امی _گفتم مشهرزاد
 کشت یبابام منو م امینم گفتمیم

تو اتاقم کارت تموم شد   رمیمنم م   شهیم یبابات عصبان یچون اگه نر  ی_پس بهتره بر
 ی بر یتونیم

به سمتش برگشتم که بازومو    تیرد بشم که باز بازومو گرفت با عصباناز کنارش  خواستم
هردو دستش بود نگاه کردم بعد با همون اخم نگاهمو باال   ی فشار داد به بازوم که تو

 نگاه کردم  ختی ر ینم یآوردمو به صورتش که حاال اشک

آدرسشو  کجا قراره برگزار بشه تا  یآدرسش کجاست تا بدونم مهمون دمی_ازش پرسشهرزاد
که به پدرم بگه شهرزاد   یکن یرو راض  اروی  یطور گه ی د یاونا  نیع یبه تو بدم آدم بفرست

تا تو   یتا مقدارشو به تو بگم که به همون اندازه بهم پول بد دمیبوده حقوقو پرس نجایا
برگشتم   ی تا وقت رمی تا بابام بفهمه که م  گفتمیم  دیچون با  امی م تمدست بابام بذارم گف 

اونجا برم چون به تو قول داده بودم من از   خواستم یکتکم نزنه که چرا نرفتم من نم
کارم    دمیاالنم به حرفت گوش م دهیها نجات م یشده منو از اون مهمون دایپ یکیخدامه  

راه بهش زنگ  نیخونه ب گردمیبرم یکنیم  کرکه تو ف ییاما نه اونجا  رم یتموم شد باشه م
شده برام و اصال هم مهم  یکه عاد خورمیکتک م  هیفوقش   امی ب متونیکه نم زنمیم
از   گهیهم برات درست بشه د  یجنگ اعصاب خوامیو نم  یچون بهم اعتماد ندار ستین

  هبهم فهموند ک زوی چ هیخودت اومدنت  یزندگ یپ یبهتره توهم بر امی نم نجایفردا ا 
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و از دستشون کتک خوردم   یدوبار که نرفتم پارت یک یجسارت داشته باشم و شجاع بشم  
 کارا بدم  نیتن به ا  خوام ی نم گهی که د ادی حساب کار دستشون م

بود و نه  یکه نه عصبان یروشو ازم گرفت خواست بره جلوشو نگرفتم اما با لحن شهرزاد
 گفتم:  یمیصم

  نیا دم یاون تلنگر بودم اما بهت اجازه نممن مسبب  خوادیتلنگر م هی_شجاع شدن 
   یشجاعتتو مقابل من داشته باش

کردم  همونطور   یتر بود اخم  نی به سمتم برنگشت چندتا پله از من پا ستادی ا شهرزاد
 که پشتش بهم بود گفتم:

به   یخواهرم هیبهت گفتم شب ادتهیکه رو حرفم حرف زده بشه  ستمین ی_مرد 
 حساسم   نطوریروت ا  نیخاطرهم

 به سمتم برگشت بغض کرده بود شهرزاد

 روم حساس بود ینطوریتو ا  نی _کاش داداش منم عشهرزاد

 ؟ یکو؟به حرف من گوش داد  ید یبه حرفش گوش م یلیخ ست ی_ن

 کردم   فیبرات تعر  روی_منکه همه چشهرزاد

حق نداره بهت زنگ بزنه با من   گهید  زنمیباهاش حرف م یدیرو بهم م اروی _شماره اون 
 کنم یم ستی خودم کارارو راستور کنهیهماهنگ م

 ن ی آب دهنشو قورت داد سرشو انداخت پا شهرزاد

شبونه برام جور شده که برم کار  ی_اون وقت...اونوقت من از کجا بدونم که مهمونشهرزاد
 کنم؟

 شد  دیسرخو سف  کمیچپ بهش نگاه کردم که  چپ



 ظاهر مغرور باطن شرور 

97 
 

  یساعت کار  یتا وقت یبمون نجایخونه هم یبرنگرد  گهیکه د مزنی_خودم بهت زنگ م 
 مفهوم شد؟  فتهین لتیموبا  یرو  گهید اروی  نیشهرزاد شماره ا  شهیاونور تموم م

اومدم که باعث   نی بودو پا نمونیکه ب یدوتا پله ا کردیتمام مدت بهم نگاه م شهرزاد
به  دیپله ناخواسته عقب بره دستمو سمتش دراز کردم که خودش منظورمو فهم هیشد 

 دستم گذاشت   یتو لشویموبا  نیخاطر هم

پدر پدر  یخواستگارته فکر کنم جا  ونرهیلیم  ارویکه اون   دونمیم  نمی_محظ اطالع ا 
 پدربزرگتو داشته باشه

  یدادمو با لحن معن هوا تکون ی تو لشویزدم موبا یانداخت پوزخند  نی پا شتریب سرشو
 گفتم:  یدار

  ینمیذره ب ری ز  یازم پنهون کن  روی ز یچ یتونینم م ی خانوم کوچولو؟بخوا ینیبی_اونم پر م
 ضمانتت نکردم  خودیب

شهرزاد هم به کار افتاده   یمردونم رو  رتیبعد از کنارش رد شدم به سمت سالن رفتم غ و
 یدر قبالش ب تونستمینم دمی دی تشابهشو به پانته آ م نهمهیا  یبود دست خودم نبود وقت

  رتممیوقتا غ  یبعض یبود حت  ادی ز  کمیبودنم  یرتیبودم غ یتفاوت باشم من مرد حساس
 مثل شهرزاد سهل بود ی گه دختری :/دشدیم  کیبهداد تحر  یرو

 ؟ یکار دار ی _باهاش چشهرزاد

هنگ کرده بود   لشیزدم اون دفعه که کنارم صفحه موبا لشویمبل نشستم رمز موبا  یرو
گرفته بودم شهرزاد ابروهاش   ادیمنم رمزشو   نی به خاطرهم شدیباز نم زدیمدام رمزو م

 رمزشو بلد بودم جا خورده بود   نکهیفکر کنم از ا دیباال پر

   خوامی_شماره طرفو م

  لی موبا  یزدم درعوض شمارشو رو  لمیموبا  یخودمو برداشتم و شمارشو تو  لیبعد موبا  و
دستم بودو   یتو الی نشست همونطور که دوتا موبا یشهرزاد پاک کردم که کنارم به آروم

   کردیپام خم شده بودم به سمتش برگشتم که داشت بهم نگاه م یرو
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   فتهین لی موبا  نیا ی شمارش رو  گهی_د

 ست ی_دست من که نشهرزاد

 ی زنیبهش زنگ نم گهی توام د  یول  گمی_به اونم م

 زنگه  هیالزمه؟خب  تی حساس نهمهی ا  گمیم زنمی_باشه بهش زنگ نمشهرزاد

 حرفشو ادامه نده سرشو تکون دادو تند تند گفت:   گهیباال دادم که باعث شد د  ییابرو 

 قبول کردم  گهیخودمه د ری الزمه تقص تی حساس نهمهی_به نظر منم اشهرزاد

نگاه کرد بعد به سمت   یواریکردو به ساعت د  یبهش رفتم که تک خنده ا  یغره ا  چشم
 من برگشتو گفت:

   ؟ی خوریم ی _عصرونه چشهرزاد

 ار یآمادس اونو ب هیباشه به نظرم اگه قرمه سبز  ی_هرچ

خواستم از شهرزاد بپرسم که    رمی ازش گرفتم و وارد تماسام شدم تا شماره طرفو بگ رومو
  ادویب نی لمس شماره پا یخندش باعث شد انگشتم برا  کی با شل کهویاما  هیسمش چا

 با تعجب به سمتش برگردم  

ناخواسته    خندهیداره م ینطوریا  دمید یبود که م ی بار نیاول  نیا  دیخندیداشت م شهرزاد
  دویسف   یخندش قشنگ بود دندونا  یلبام نشست چه قدر صدا  یرو  یلبخند محو 

 کرد یم  شتریب  تشویمرتبش جذاب

 ی داد هیقورمه سبز  نیبه ا یری_چه گشهرزاد

 گفتم: یتفاوت  یباال انداختمو با لحن ب یا شونه

 م یخور یحداقل عصرونه م  میازش بخور میتونینم میست ی_شام که خونه ن
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و    رمی خندش قطع شد با تعجب به سمت من برگشت که باعث شد رومو ازش بگ شهرزاد
 و لمس کنمر ارویشماره  

 م؟ ی _چرا؟مگه کجاشهرزاد

   میشام برنگشت  یبرا  دیشا رونی_ب

 بخوابم   رمیم  یسر نهار گفت ؟خودت ی _مگه تو خسته نبودشهرزاد

 _اونم... 

شروع کردم باهاش حرف زدن تمام   یدادمو جد  ریی طرف جواب داد لحنمو تغ نکهیهم
  ت ینگاهش بود که خوب جنس ی تو   یدرخشش خاص کردیمدت شهرزاد داشت بهم نگاه م

 حد مراقبش بودم   نی بود تا ا نیحتما به خاطرا  دمیفهمیدرخششو م نیا

بود باهام   دیکه اسمش جمش اروی از کنارم بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت  شهرزاد
که بهش  یبا اون مقدار  یکنه البته نه مفت یشد که باهام همکار نیا معامله کرد و قرار بر 

  نینبود به خاطرهم یچی من ه  یشده بود هرچند اون مقدار پول برا  یراض دادمیم
 شده  یراض نقدریخوشحال بودم که به ا

شهرزادرو برداشتم درسته   ل ی گذاشتم و موبا  بمیج یتو  لمویمبل بلند شدم موبا   یاز رو
  دمیبا کردی هنگ م شی صفحه لمس  نهمهیا  یوقت ه یمیقد  یلیمعلوم بود خ  بود اما یلمس

به  شدی خوب بخرم اما خب متاسفانه نم لی موبا  هیبراش   تونستمیباشه کاش م  یمیقد
 از کجا اورده؟  لویموبا  نیکه ا  گفتی پدرو برادرش م

 _شهرزاد؟ 

 _بله؟ شهرزاد

 ی کن دارمیبخوابم ساعت شش ب کمی  رمی _من م

 افته   یجا م ی_باشه تا اون موقع هم قورمه سبزشهرزاد
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  یرو  لویحرفش تکون دادم موبا  دی به نشونه تا یکرد منم سر  ییصدا   یتک خنده ب بعد
به سمتم برگشت که با  زیبا م لشیبرخورد موبا یصدا  دنیاپن گذاشتم که با شن

رفتم تا   اومدم به سمت اتاقم   رونیمواجه شد عقب گرد کردم و از آشپزخونه ب لشیموبا
 اومد:/  کهوی از کجا    یحجم خستگ نهمهیا  دونمیاستراحت کنم نم کمی

 

 

 )شهرزاد(

مثل پاشا من    یکیکه   کردمیفکر م ن ینشسته بودم به ا ون ی زی تلو  یکه جلو  همونطور
داداش خودم که خواهر   یحد روم حساس بود ول  نیخواهرش بودم اونوقت تا ا  هیشب

  ریخب تقص اد؟بلهیبا عقل جور در م نیروم حساس نبود:/آخه ا ینطوریبودم ا شی واقع
 گه یشانس خودمه د 

  دمیاز جا پر کهویشده بودم   قهی به سمت ساعت برگشتم شش و پنج دق دمویکش یپوف
  دینبود که ساعت شش با ادمیتند تند ازشون باال رفتم اصال   دمی به سمت پله ها دو 

 کنم   دارشیب

کردم به خودم مسلط باشم به    یو سع  دمیکش یقی نفس عم ستادمی اتاقش که ا یرو  روبه
و وارد اتاقش شدم اما درو نبستم به   دمیبه داخل کش یدر اتاقشو باز کردم سرک یآروم

 سمتش رفتم آروم صداش زدم 

 _آقا پاشا؟ 

  نباریا دیشن یشدم باز صداش زدم اما انگار نم کی بهش نزد  گهید کمینخورد   یتکون اما
اخم کرد دستمو سمت بازوش    کمیخوردو   یفیبردم که فقط تکون خفصدامو باالتر  کمی

بهش دست بزنم هم  تونستمینم دمیدستمو عقب کش عی بردم تا تکونش بدم اما سر
 دربارم بکنه  یفکر الک خواستمینم نکهیهم ا  دمیکشی خجالت م
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بود و پتورو هم   دهیبهش نگاه کردم به سمت راست خواب دمویکش  یبه کمر پوف دست
 بود  ده ی خودش کش یرو

 نه؟ یحد خوابتون سنگ  نی...تا اد یش داری_آقا پاشا؟ب

 نگاش کردم باز صداش زدم   یپسره خرفت حرص زنمیانگار نه انگار دارم صداش م رینخ

 زنمی بابا انگار دارم عممو صدا م ی_پاشا؟پاشا خان؟آقا پاشا؟ا 

بعد دوباره   دیابروم باال پر هی  یخاص طنتیکنار تختش افتاد با ش وانی چشمم به ل کهوی
کارو بکنم چه عکس    نیا دونمیخواب فرو رفته بود برگشتم نم یبه سمت پاشا که تو 

انتقام    تونستمی م شد؟تازهی نم داریب یوقت کردمیکار م یاما خب چ  دهینشون م یالعمل
  رویمن دختر سربه ز   کنهیفکر م نی ا  رمی هم ازش بگ دروبهم تهمت زدو قضاوتم کر نکهیا

  میطونیوقتش برسه چه ش دونهینم میآروم

برش داشتم بهش نگاه   زی م  یاز رو یکه تا نصفه پر آب بود رفتم وقت وانی سمت ل به
فرار کنم  عتریبهتر و سر  تونستمیم  ینطوریبازه ا  نمیکردم بعد به سمت در برگشتم بب

 لبام نشست   یرو ی دیاما لبخند پل  زمیخواستم آبو روش بر 

هم  یکی انتقام قضاوتم و اون    شیکیبهتره   ینطور ی_بذار دوتا شوک بهش وارد کنم ا 
 که به زور به خوردم داد ییانتقام غذا 

  نیچهره جذاب و درع الیخ ی ازش فاصله گرفتم ب  کمیتکون دادم   دی به نشونه تا یسر
از خودش    یبشه چه عکس العمل داریب نکهیبه ا  یغرق در خوابش شدم حتحال مظلوم 

  خیکه باعث شد س دمیکش یفرابنفش غیج نی ندادم به خاطرهم ت یاهم دهینشون م
بود که   ومدهین رونی و منگ به اطراف نگاه کنه هنوز از هپروت ب جی و گ  نهیسرجاش بش

 تو صورتش  دمیحرکت پاش هیآبو با   وانیل

گرد شده بهم نگاه کرد حواسش که سرجاش   ی لحظه نفسش قطع شد با چشما  هی یبرا 
 :دی اومد عربده کش

 _شهرزاااااااااااااااادپاشا
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ببره اما   زیپتوشو با خشونت کنار بزنه و به سمتم خ نکهیا  یبود برا   یحرفش کاف  نیا  و
نبود   ایه باما پاشا کوتا  رونیب  دمیدو عی حرفا بودم چون همون لحظه سر  نیمن فرزتر از ا

بهم نگاه کرد با   تیشدم پاشا با عصبان میبا دو وارد سالن طبقه باال شدم و پشت مبال قا
 گفت: یزی آم دیلحن تهد 

 شجاعتت به کار افتاده؟  هیها؟چ  یکنیفرار م یدار  سا؟چرا ی_وا پاشا

  یکه چه طور شهیعوض نم قتیحق نی هم ا  یبکش ؟منویکار کن  یمثال چ ییخوا ی_م
 کردم  دارتیب

براش دراوردمو دوباره فرار کردم که اولش باعث شد پاشا چشماش گرد بشه   یزبون بعد
که شکارشو ازش گرفتن  یببر زخم هی نیاما بعد کم کم از شدت خشم فوران کردو ع

 دنبالم کرد  

 تونستم ینم جانیورم از شدت ه  هیاز  کردمی طرف از ترس داشتم سکته م هی از 
  یبرا   کهیدرحال شهیسگ م  شتریب کنمی دارم مسخرش م کنهیفکر م نینخندم:/حاال ا 

  ریدستش بهم برسه زنده از ز  دونستمیچون م  دمیخند یخودم بود داشتم م یبدبخت
 :/ امینم رونی دستو پاش ب

 سا ی وا گم یدارم بهت م دمیسر...حاال بهت نشون م  رهیدختره خ سای_وا پاشا

نگاهش به چهره   یبهم نگاه کرد وقت دیبا تهد ستادیاونم اون طرف ا   ستادمی مبل ا پشت
جذب تنش    شرتیت  یجلو شدی م  شتریافتاد حرص خوردنش ب یو خندون من م  طونیش
 با چشم و ابرو به لباسش اشاره کردمو گفتم: نیشده بود به خاطرهم سیخ کمی

 یسرما نخور یعوضش کن ی_بهتره بر

مبل تا   یرو  دیزد پر  ینداشتم جستحرکت که اصال انتظارشو   هیتر شد با  یرغضبی م پاشا
  یشد چون محکم موهامو از پشت گرفت اه لعنت بهت مو ری عقب برم د عی خواستم سر

 دردسرهارو داره   نی بلند هم ا
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منو به چنگ   نکهیشده بود انگار از ا  دیبه سمتش برگشتم چشماش پل کمی ینگران با
 آورده بود خوشحال شد

 ؟ یکنی کارو نم نی _تو که ا

 کنمی _شک نداشته باش مپاشا

تقال کردم    دمیکش یبلند غینکردم ج یمنم نامرد  د یحرکت محکم موهام کش  هیبعد با  و
 حرفا بود   نیتا ولم کنه اما خر زورتر از ا 

حد پرو    نیا  ؟تایکنیم داریمنو از خواب ب ینطور یا  دهیرس یی_حاال کارت به جاپاشا
 ؟ یشد

 _ولم کن تا بهت نشون بدم 

 نه؟  شهی م یاد یداره ز  گهینشون بده شجاعتت د  ینطور ی_خب همپاشا

 ی _ولم کن پاشا موهامو کند 

 گفت:   یدار یمتفکر دست آزادشو به چونش زد با لحن معن پاشا

 دوز شجاعتت بکنم  ی برا  یکار هی  دیبا شهینم ینطوری_اپاشا

اومد همچنان موهام تو دستش بود با درد به سمتش خم شدم تا    نی مبل پا  یرو از 
 شدم  رهیبا حرص بهش خ ستادمیروبه روش ا  یوقت ره یحداقل کمتر دردم بگ

 _ولم کن 

 کنم؟ ی م زتیحلقه آو  یگیبود؟نم یچ یطانیفکر ش نی_اپاشا

  خواستیدلم م شدیکار کنم کم کم کنترلم داشت از دستم خارج م یچ دونستمینم
  نی کاش ا شدم یحد هم باهاش راحت م  نیتا ا  دی درواقع نبا تونستمیفحشش بدم اما نم 

 کردم یکارو نم



 ظاهر مغرور باطن شرور 

104 
 

 ؟ ی بد یندار یم؟جوابی_هپاشا

 _ولم کن پاشا 

 _چه جالب االن شدم پاشا؟ پاشا

هم  غیشروع کردم به مشت زدن بهش و همزمان ج نباریا  دیزدم که خند یغیحرص ج با
  نیدست آزادش داشت مانع ا  ی کیپاشا هنوز موهام تو دستش بود اما با اون  زدمیم
 چنگم قرار گرفت  ی موهاش تو یحرکت ناگهان  هی یبزنمش اما تو  ادی ز  شدیم

 شد  سکوت 

 م یشد  آروم

 م یزد ی فقط نفس نفس م هردومون

 م یکرد ینم یحرکت چیه

 می ه باشکپ کرد انگار

 گفت: دیبکنه با تهد  یحرکت  نکهیبدون ا  پاشا

 یکنیکارو نم  نی_تو ا پاشا

 خودش در جواب حرفش گفتم:  نی لبام نشست ع یرو  یثیخب لبخند

 کنم ی_شک نداشته باش م

 غیاز درد ج  دیزدو موهامو محکمتر کش یکه داد  دمیخوش حالتشو محکم کش یموها و
سرشو   ره یکمتر دردش بگ نکهیا  یپاشا نبودم پاشا برا  یاما حاظر به ول کردن موها   زدمیم

   میهم نبود یحاظر به ول کردن موها  یخم کرده بود هردومون از سر لجباز  یحساب

 ...ولش کن ی_ولم کن دختره احمق...موهامو کند پاشا

 کنم یولت نم ی_تا موهامو ول نکن
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 _تو اول ول کن پاشا

 ل کن زود باش اول تو و  ی_زرنگ

نکردم   یمنم نامرد   دمیبا حرص خند شیهمه غد باز   نیاز ا  دیمحکم تر موهامو کش پاشا
تا ولش کنم اما    زدی هم پاشا داد م زدمیم  غیهمزمان هم من ج دمیمحکمتر موهاشو کش

سرش خم    یپاشا حساب نیزم مینبودم تعادلمون بهم خورد هردومون افتاد  ایمن کوتاه ب
  یمن هرچ  دم یبا حرص بهش نگاه کردم د  شدیم  دهیشده بود درعوض سر من عقب کش

به   ستی که اصال درست ن شهیتر م  کیبکشم سرش به خودم  نزد  نویا  یموها 
  هیبا   کهیپاهامم وارد عمل کردم پاشا با حرص درحال نباریزدم و ا غیبلندتر ج نیخاطرهم

 دیاز پاهامو محکم گرفتو کنار کش  یکی  دستش یکیبا اون  دیکشیدستش موهامو م
  دیبه شکمم چسب شیشونیپ  نیزم ی حرکت منو خوابوند رو  هی ی جلوتر اومد تو ودشخ

عنوان حاظر به ول کردن موهاش نبودم   چیکه باعث شد از خجالت سرخ بشم اما به ه
 چون هنوز موهام تو دستش بود  

  عیشد سر  یمن اونم وحش  یها   غیلحظه آروم شد اما با تقال ها و ج هی  یبرا پاشا
بعد  د یدستش که به موهام بودو محکم کش یکی دستامو از دور موهاش باز کرد اون 

دست گرفت   هیدوتا دستامو با  عی سر یلیدستمو ول کرد با حرص بهش نگاه کردم که خ
 بزنم و تقال کنم غیکه باعث شد دوباره ج

 شعور ی...ولم کن بــــــــــــــــــــــغی_ولم کن...ج

شکمم گذاشتو   یشدو دستامو رو  زیخ میپاهام انداخته بود ن یوزنشو رو شتریب پاشا
 دستش محکم دهنمو گرفتو با حرص بهم نگاه کرد  یکیفشارش داد با اون  

 رام نکن آروم... رو ی کینزن...من امروز تو  غیج نقدری_خفه شو...اپاشا

  یچشما  رهی فقط خ زدیم  یحرف  و نه اون  زدمیم غی نه من ج میهردومون سکوت کرد  کهوی
جذابش فشار   یمشک یچشما   رهیمن و من خ یعسل  یچشما  رهیاون خ میهم شده بود 

  نیزم یقطع شد رو هیچند ثان  یکمتر شد نفس هردومون برا  کمیمچ دستام   یپاشا رو 
قابل تحمل بود اما   ریپاهام غ یرو  شسر من بود وزن  یافتاده بودم و پاشا هم باال



 ظاهر مغرور باطن شرور 

106 
 

ندادم فقط به  ییگندشه بها یدستا  یمچ هردو دستم تو  نکهیبه ا یحت  دادمینم یتی اهم
زنگ در   یدوباره صدا  دادمی م تی که باعث آروم شدن هردومون شده بود اهم زیچ هی

باورم   میبا ترس به سمت در برگشت میاومد رون یهردومون از شوک ب  نباریبلند شد ا
 به سمت پاشا برگشتم عی امکان نداره سر   نینه نه ا شدینم

 ؟ یهست  ی_منتظر کس

 ؟ ی_نه تو چپاشا

 _من آره خونه مادر شوهرمو دعوت کرده بودم  

هردومون شده بود باز   ییکهویکه باعث سکوت   یزنگ یبا حرص بهم نگاه کرد صدا  پاشا
  میدر زدن هم اومد که باعث شد هردومون هول کن یپشت سرش صدا  نباریبلند شد ا

من بود خجالت   ی پاها یرو  قای پاشا همون لحظه دستامو ول کرد سرجاش نشست که دق
هنوز  ینشستم پاشا با نگران نی زم یمنم بلند شدم و رو  لی پسره گور کشهیهم نم

مثل   یلی بودم و گور  دهیپاهام دراز کش کهیمنم درحال  کردینم ینگاهش به در بود حرکت
 گاهم بشه   هیپام بود دستامو عقب بردم تا تک یتن بود رو  ستیپاشا که دو 

 ؟ یپام بلند ش یاز رو   شهی_م

 نکرد با اخم بهم نگاه کرد  یبه سمتم برگشت اما حرکت پاشا

 بود یمن االن شوهر جونت م ی به جا  خواستینکنه دلت م هی_چپاشا

  شامیخندم کنترل داشته باشم ن یرو تونمیگرفته بود خاک آهک تو سرم که نم خندم
   رمی جلوشو بگ کردم یم  یاما مدام سع شدیداشت باز م

 باهاش کنار اومد  شدی_خب آره اگه شوهرم بود بهتر م

در و   یبزنه که باز صدا  یشد خواست حرف کیبهم نزد  کمیبا حرص بهم نگاه کرد  پاشا
پام بلند شد  یاز رو  پاشا  م یزنگ همزمان باهم بلند شد هردومون به خودمون اومد
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بلند شدمو روبه روش   عی سر  یمرتبش کرد منم با نگران کمی  دویبه لباسش کش یدست
 گفتم: یبا هول ستادمی ا

 میستیبرو درو باز کن بگو ما خونه ن نی_بب

 بهم کردو به سمت در رفت ی مرتبش کرد نگاه مسخره ا  دویبه موهاش کش یدست پاشا

 تو چه طور کشف نشده  ینبوغ تو  نهمهی_من موندم ا پاشا

اخم کرد دست   کمیجلوشو گرفتم که   عی به سمت در رفت خواست بازش کنه سر نکهیهم
 مرتبش کرد   دویبه موهاش کش یا  گهید

 _نرو 

جواب پس بدم اما بعدش   یکه زد  ییغایبابت ج دیمنو بخورن با   ستی _قرار نپاشا
 غو یج غیدختره ج رسمی حسابتو م

 شده بود  یتهاجم کم یو لحنش   یمنو کنار زد و درو باز کرد نگاهش جد پاشا

 _چه خبره؟ پاشا

شما مجرد   ه؟مگهیچ غی همه سروصدا و ج  نیا  میاز شما بپرس  دیسوالو ما با  نی _ا
 د؟ یستین

 _آدم مجرد مهمون نداره؟ پاشا

   کنهیم ی خونواده زندگ نجایمحترم ا   ی_مهمون؟اونم دختر مجرد؟آقا 

مرتبش کردم    کمی دمو یبه موهام کش یدست ع یبهشون نگاه کرد سر  تیبا عصبان پاشا
و شالمو از روش    دمی به سمت مبل دو عی:/سر ستین سیکه انگل نجایافتاد ا   ادمی  کهوی

  یکار هی  دیبا زدی موهام انداختم پاشا هنوز داشت باهاشون حرف م ی برداشتم شالمو رو 
 م  یافتاد  یدردسر م  یوگرنه تو   کردمیم
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باز کردم که باعث شد پاشا با اخم به سمتم برگرده اما درو   کمیو درو  ستادم یکنارش ا 
 ببنده تا من معلوم نشم  کمی

 _شما برو تو پاشا

 _صبر کن پاشا بذار من حرف بزنم

  یفشار درو باز کردم که باعث شد جمالم به رو ه یبهش اجازه بدم با   نکهیبعد بدون ا  و
به روشون زدم سه نفر آقا بودن که با   یبخند خجوالنه ا محترم باز بشه ل یها  هیهمسا

بودو با اخم  ستادهیاز اونا نداشت کنارم ا  یپاشا هم دست کم کردنیاخم بهم نگاه م
 انداخته بود نی نگاهشو پا

خودتون   گهیکردم د  داریبا آب ب شونویسروصدا شد درواقع من ا  کم ی  دی_سالم ببخش
 گم یمعلومه که دروغ نم سشمی از لباس خ دیتا آخرشو بخون دیتونیم

به رخم  تشویکه کم کم داشت عصبان یبا اخم شونیکیسه نفر چشماشون گرد شد  هر
 گفت:  دیکشیم

 خانوم؟  یدار شونیبا ا ی_شما چه نسبت

 _نامزدم هستن 

   کردیگرد شده به سمت پاشا برگشتم که با اخم داشت بهشون نگاه م یچشما  با

 دم خونم؟   دی ایب ینطوریا  دیتوش سروصدا شد شما با  کمیخونه  نی _بعد از پنج سال ا

پسر مجرد   هیدختر اونم تو خونه  غیج یصدا   دنیاولش از شن می شناسی _ما شمارو م
 اومد  ینم مخودتو  یدادا  یچون صدا  م یکم کم نگران شد م یشوکه شد

 دادم   حیشما توض  یفکر کنم سوتفاهم شده باشه من که ماجرارو برا ونی_آقا 
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خاتمه دادن به فکر و   یاما برا  خوامیشده ازتون معذرت م جادیا  ی_از سروصداها پاشا
موضوع    نیحرف پشت ا  ادی نامزدم هستن خوشم نم شونیا  یپراکن عهیاز شا   یریجلوگ
 ادیدر ب

مواقع واقعا   نجوریبهم کرد ا   ینگاه جد هیپاشا با اخم به سمتم برگشت  دمیکش یپوف
 شد یم  زیسام برانگ  افشیق

   زمی_شما برو تو عز پاشا

درو   کمیکردمو وارد خونه شدم پاشا هم  یبه نشونه باشه تکون دادم از اونا خدافس یسر
لحنش   شدم از  یطور هی  زمیبهم گفته بود عز  نکهیدر رفت از ا یبست و خودش جلو 

بودنش که کامال  یبود هم پر از محبت حرص ینشدم اما هم حرص یزیمتوجه چ
 م یرفتار کن یعیاونا طب  یکه جلو بود نیا  یبود اما محبتش برا  یمشخصه به خاطر چ

 غ یج یکارو کردم؟چرا به راحت نی دستام گرفتم چرا ا نیمبل نشستم سرمو ب  یرو
 شه؟ یآپارتمانه صدا پخش م نجاینبود که ا  ادمی  یعنیزدم؟یم

آپارتمان   کردمیفکر نم شدی م  یمتر  صدیس هیاطراف خونه نگاه کردم راحت سالنش  به
به پاشا نگاه   یانداختم حاال چه طور نی با غم سرمو پا ادیصدا بره و ب  مینطوریا  ییها
  دارشیب یمن اونطور  یچه حساب یکنم؟رو  یازش معذرت خواه یچه طور  کردم؟اصالیم

 پرو شدم:/  نقدریکردم؟چرا ا

دادم اشک   هیمبل تک یبه پشت  یبا تخس دموی لبامو برچ دمیموهامو کش  کمیحرص   با
 پسش زدم   عی تو چشمام حلقه زد اما سر

 دونه؟ ی م  ؟مگهیزنیم غیتو خونه ج ینطوریا یکش ی_تو خجالت نم

ست اما  با اخم اومد کنار دستم نش دویکش یرومو ازش گرفتم پاشا پوف  یشرمندگ با
 زانوهاش خم شد   یهم فرو بردو رو ی کرد دستاشو تو  تی رعا نمونویفاصله ب

 ها... هیهمسا خواستمیبشه...نم ینطور یا  خواستم ی_نم
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حد ممکن   نیدهنم گرفتم سرمو تا آخر  یدستمو جلو رمیاشکامو بگ یجلو  نتونستم
زانوهاش گرفت به سمتم   یاز رو  شویکردم پاشا به سمتم برگشت تک  هیگر  نوی انداختم پا

هردو دستمو   نینگاهش کنم به خاطرهم تونستمی شد نم کی بهم نزد کمی شدو  لی متما
   هیگر ریصورتم گرفتم و زدم ز   یجلو

 از اشک مجبورم کرد که نگاهش کنم  یدستامو کنار زد پشت هاله ا یبه آروم پاشا

 کردن نداره  هیکه افتاده شهرزاد ارزش گر  هیاتفاق ست ی_مهم نپاشا

 شه یها بد م  هیهمسا شیاسم تو پ ینطوریا  ی_ول

  ینتونستم بگم خواهرم نیبه خاطرهم  شناسنی ها منو م هیهمسا  ستی ن نطوری_اپاشا
بذار حرف در   رمی م  نجایاز ا گهی مدت د  هیکه فوت شده منم  شناسنیچون خواهرمو م

 کنم یخونرو عوض م نهیفوقش ا  ادیب

 رومو ازش گرفتم  شرمنده

 میفتیتو دردسر ب  خواستمی نم نایا  ینامزدم نکهیاون حرفو زدم ا  خوامی_معذرت مپاشا

لبامو   ختمی ر ی هم بستم سرمو مخالف جهت اون چرخونده بودم و اشک م یرو  چشمامو
 مرد به تمام معنا بود    هی ییهم فشار دادم چه قدر مرد بود خدا   یرو

دستش گرفتو منو   یتو  یشد دستشو سمت چونم برد به آروم کی بهم نزد گهید  مکی پاشا
 به سمت خودش برگردوند 

ارزش اشک   یزیچ  چیوقت ه چیگوشت کن...ه زه یآو  شهیهم گمیبهت م یزیچ هی_ پاشا
بشکنه   یبه راحت دیمحکم باشه نبا  دیدختر که با  هیشهرزاد  یدختر  هینداره...تو  ختنیر

افته تازه    یکه م یاتفاق ریبگ اد ی...یبکن گنوی بهت م یهرکار یسر خم کن  یبه راحت دینبا
هم   یکه ماجرا حل شد اثر ی دی...دشهیعوض نم  یزیچ یکن هیافتاده تو هرچه قدرم گر 

 مونه یازش نم
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واقعا پاشا    شدیم  یدهنده بود چ نیبغض بهش نگاه کردم چه قدر حرفاش برام تسک با
 نداشتم  یغم چیه گهید یرنطویبود؟ایبرادر من م

خودت   یخودت حام یندار یحام  یخودت پناه خودت شو وقت یندار یپناه ی_وقتپاشا
تنه بهت زده تا به خودت   هیرهگذر که   هی نی تلنگرم ع هیفقط   ت ی باش من تو زندگ

 هیکه موندن  یزیچ میستین  یخونوادت دائم یاطرافت حت  یاز آدما  یلیمن و خ  ییایب
 و خودت  یخودت

 ی می_ممنون که تلنگر زندگ

  یاونطور  نکهیاز ا  کنمیکه بهت خورده خوب استفاده کن حاال که فکرشو م ی_از تلنگرپاشا
  یشجاع شد یستیدختر ساده و زودباور ن هی گهید  دهیخوشحالم نشون م یکرد داریمنو ب

 ی کارت کنم فکر نکرد یبعدش من امکان داره چ نکه یچون اصال به ا  وونهی د میبهتر بگ ای

 کردم  دارتی ب ینطوریا  نیبه خاطرهم ینشد داریصدات زدم ب  ی_هرچ

 بهش فکر نکن شهرزاد گهی د ست ی_مهم نپاشا

کرد بعد به سمت من برگشت و لبخند  ینگاه میسرشو بلند کرد و به ساعت ن پاشا
 قلبم بلرزه  یاون ته مها  ی زیزد که باعث شد چ یمردونه ا 

 یز ی چ هیگشنمون شد  رونیب میبعد بر می _ساعت هفته بهتره شاممونو بخورپاشا
 م یخور یم

 نم یچیم زو ی منم م  ی_باشه تا تو لباستو عوض کن

 ؟ ی به مادرت بزن یزنگ هی ییخوا ی_نمپاشا

 داداشم خونه باشن  ایبابام   ترسمی_آخه م

 راحته؟  یینجایا  نکهیمامانت از ا  الی_خپاشا

 انداختم و با خجالت آروم لب زدم:  نی پا سرمو
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 _آره 

 سراغ کارامون  می _خوبه پس برپاشا

بلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم   عی بعد خودش زودتر از من بلند شدو رفت منم سر  و
شام   ز یم  هی  دیثال پاشا شوهرمه و منم االن زنشم بالحظه با خودم فکر کردم که م هی

   نمیبراش بچ

به صورت زنده   یهم شوهر دار ای مزا ن یاز ا یک ی داشت  یاد یز  یا یکار کردن مزا  نجایا
در  یخنگ باز  ادیز  کردمیشوهر م یوقت گهی افتاد د یبود)خخخ(دستم خوب راه م

 اوردم ینم

رفتم   خچالیکنارش گذاشتم و با ذوق به سمت  واناروی ل  دمیچ قهیمرتب با سل بشقابارو
  هی شدیم تونیگذاشتم بعد از آوردن مخلفات که شامل ز   زیم  ینوشابرو برداشتم و رو

 شد  دای برنج شدم همون لحظه سروکله پاشا هم پ دنیبرداشتم و مشغول کش سید

 باال دادو بهم نگاه کرد  ییبعد ابرو  ستادی اولش ا  زیم  دنی با د پاشا

 ؟ یی حد کدبانو  نی_تا ا پاشا

 ه؟ یچ گهیسادس کدبانو د  زیم  هی_

دارم خورشت   کهی که باعث شد درحال ستادیبرداشت کنارم ا  زیم ی نوشابرو از رو  پاشا
 بهش نگاه کنم  یسوال کشمیم

 مصرفش نگذشته بهش دقت کردم  خی اون دفعه تار  نیشده؟ع ی_چ

 ی کرد یم  یتو پارچ خال نمیخب ا  یدی رس زیبه م نهمهیا  ی_وقتپاشا

  کردمیپسره فکر م نیزدم از دست ا یپارچ برداشت لبخند هیرفتو  نتیبه سمت کاب بعد
 شده  یچ
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منم ازش خورده بودم آخر سر    یاون دفعه افتادم که پاشا تا ته نوشابرو خورد حت ادی
 نکهی ا  یپاشا برا میزد ینوشابه چک و چونه م متیسر ق میهمراهه پاشا داشت  یوقت

  شدیم  شیانقضاش افتاد که مال دوماه پ  خی کنه نگاهش به تار دایروشو پ تمیق

 ی راحت نی _بفرما به اپاشا

رفتم و   م یگذاشتم به سمت صندل زیم  یخورشتو رو  یگذاشت ظرفا   زیم  یپارچو رو  بعد
برد بعد بشقاب منو   رینشستم پاشا هم اومدو روبه روم نشست دستشو سمت کفگ

 خجالت بکشم  کمیکه باعث شد  دیبرداشت و برام برنج کش

 دم یکشی_خودم م

براشم   دیکش یمادرم غذا م  یسر سفره برا شهیپدرومادرم زنده بودن پدرم هم ی_وقتپاشا
گرفتم که   اد ی منم از اون   کردیکارو م  نیا  شهیهم ی مهمون  ایمهم نبود خونه خودش باشه  

 من براش غذا بکشم  نهیشیخانوم روبه روم م هی  یوقت

 ؟ ی باشه؟هر خانوم یچه خانوم  ستی_اون وقت برات مهم ن

با حرص بهش نگاه کردم اما   دیخودش برنج کش یبرنجو جلوم گذاشت بعد برا  پاشا
 خوردم؟ یکردم تا متوجهش نشه اصال من چرا داشتم حرص م شیمخف

 شجاع شدنته زهیکارمم جا  نیا  کنمیکارو نم نی ا  یهرکس ی_مهم که هست برا پاشا

 نطوریو مشغول غذا خوردنم شدم پاشا هم هم دمیخودم خورشت کش یبرا کمی
  لیزنگ موبا  یبا بلند شدن صدا  کهویکه  میسکوت درحال غذا خوردن بود   یهردومون تو

 از آشپزخونه جلب شد   رونیتوجه هردومون به سمت ب

 مشغول غذا خوردنش شد همزمان گفت:   الیخ یب پاشا

 ؟ یدی نم صی تشخ لتویزنگ موبا ی_صدا پاشا

 ه یک یعنی_ماله منه؟عه حواسم نبود 
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به   عیسر  دمیشماره از شدت ترس لرز  دنیبعد بلند شدمو به سمت سالن رفتم با د و
نگران   کمیآوردو   نی خوردن باال برده بود پا یکه برا  یا قاشقپاش  دمیسمت آشپزخونه دو 

 بهم نگاه کرد 

 شده؟  ی_چپاشا

 _ب..با...بامه   

 _خب جوابشو بده پاشا

 چرا ساکته اونجا؟   گهیباشم نم یپارت  یتو  دی _من االن با

گرد شده بهش نگاه   یمبل بلند شدو به سمت سالن رفت با چشما   یاز رو  عی سر پاشا
خواستم   کنهیروشن م ونیزی اون داره تلو  رمیمیکردم پسره خرفت من دارم از استرس م 

دوبس دار   یآهنگ خارج هی که از شانس خوبمون   یام س یزد پ دمیبهش بتوپم که د
 تماسو جواب بدم  هکرد بعد بهم اشاره کرد ک ادی بود صداشو ز 

 تماسو برقرار کردم   دیلرز یکه دستام م  یدرحال

 _الو بابا؟ 

 ی تا جواب بد  دیطول کش   نهمهیا یهست ی_کدوم گوربابا

شد   یدستم خال ینشدم وقت  لی موبا  یشلوغه متوجه صدا یلیخ نجایا دی_سالم...ببخش
 شد  رید کمی  نیشدم به خاطرهم برشیمتوجه و 

 درسته؟   شهیاونجا شب ساعت دوازده تموم م ی بهم زنگ زد گفت که رفت د ی_جمشبابا

نگاه کردم   کردیبه پاشا که  با اخم داشت بهم نگاه م یدهنمو قورت دادم با نگران آب
 شهیتموم م  یبه من نگفته بود چه ساعت دیساعت دوازده؟جمش 

 _ساعت...دوازده...

 کردمو در ادامه جملم گفتم: دی تاحرفشو  عی به نشونه آره تکون داد که سر یسر پاشا



 ظاهر مغرور باطن شرور 

115 
 

 چه طور بابا؟  شهی _آره آره ساعت دوازده تموم م

 شهرزاد یخونه باش کی _قبل از بابا

 چه قدر راهه؟  یدونیتا خونه ما م اورانی_بابا از ن

 ؟ ید یخب تا دو فهم یلی_خبابا

 ؟ ی ندار ی_چشم من بهتره برم به کارام برسم شما کار

 شه _نه حواست به کارات بابابا

کنه تماسو قطع کرد به سمت پاشا برگشتم که با اخم دستاشو از   یخدافس  نکهیا  بدون
 هم باز کرد 

   یچونیمنو هم بپ  ینطوریا  خوادی_فقط دلم مپاشا

عه  شدی پسره کم کم داشت پرو م نیبعد از کنارم رد شدو به سمت آشپزخونه رفت ا  و
که   یاون نامزد  ای نکنه واقعا باورش شده برادرمه؟ کنهی م دیراه به راه تهد  یه یچ یعنی

 در گفت:/  یجلو

شده   ینشستم پاشا جد  می قبل یاپن گذاشتم خودمم سرجا  یرو  لویموبا   دمیکش یهوف
چونم گذاشتم   ری اما من اشتهام کور شده بود دستمو ز   خوردیبودو با اخم داشت غذاشو م

 بودم با غم گفتم:  دهیلبامو برچ کمی  کهیدرحال یبا نگران

 ؟ ی _اگه لو برم چ

 ی ری _لو نمپاشا

 ذارنیداداشم بفهمن سر به تنم نم ای ..اگه بابام ترسمی_من م

حرف برات    نیا  یفهمن کجا  ی افته اونا نم ینم  ی_شهرزاد...صد بار بهت گفتم اتفاقپاشا
 مبهمه؟ 
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  یچونم برداشتم حرص ریشدم دستمو از ز  یبه خودش مطمئن بود عصب نهمهیا  نکهیا از 
 گفتم:

 مونه ینم  نیب نیا  ید یشک و ترد  چیه یجا ؟انگاری زنیخاطر جمع حرف م نقدری_چرا ا 

 ست ی_چون واقعا هم نپاشا

 ؟یمطمئن  نقدری_از کجا ا 

 شهرزاد یدارم االنم بهتره شامو کوفتم نکن مانی_چون من به کار خودم ا پاشا

  تیشغول غذا خوردنش شد قاشقمو برداشتم اما با عصبانحرص بهش نگاه کردم که م  با
 شدم آخه پدر من االن وقت زنگ زدن بود؟  رهی دستم فشردمشو به غذام خ ی تو

 _قورمه اولته؟ پاشا

 مامانمه   وهیبه ش  نیخودم ا  وهیتو خونه درست کردم البته به ش ی_نه چندبار

 یاریحد خوب درش ب نیتا ا  کردمی_خوشمزه شده فکرشو نمپاشا

 درست کنم قرمه سهله  یکه گفت یخارج بی و غر بی عج یتونستم اون غذا ی_وقت

 تنگ شده بود  یران ی ا  یغذاها یدلم برا  هیحرف  نمی_اپاشا

 همزمان با طعنه گفتم: ختمیخودم نوشابه ر یبرا کمی

  تو قی تحق یبا کل یمنم با بدبخت  یخواست یخارج یچندبار غذا  نهی_آره به خاطرهم
 تونستم برات درست کنم  نترنتیا

خب   کنمیم  یسال اونجا زندگ نهمه یبود درضمن ا  ت ی آشپز دنی_هدفم به چالش کشپاشا
 اونجا عادت کردم  یبه غذاها 

  زینوشابه خوردم آشپزخونه خونه پاشا بزرگ بود م کمیکردم و   کی به لبام نزد وانمویل
  نتیکاب  ری زرد رنگ ز  یمخف  یوسطش بود و االن فقط المپ ها  یچهارنفره ا  ینهارخور
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  یفضا هی بود   یروشن عاد  ادیبود نه ز  کی آشپزخونه نه تار یروشن بود فضا  ییباال ی ها
 اومد:/  یاما خب به فاز منو پاشا نم  دمو خوشگل که عاشقش بو  کی رمانت

 نه؟ یس ی تو انگل یلحظه احساس کرد  هی_ پاشا

 داشت؟  یگفت؟زده به سرش بدبخت چه ربط  یاالن چ  نیا تعجب بهش نگاه کردم  با

 ؟ ی_چ

 و بعد به من نگاه کرد    ختیبرنجش ر  یخورشت رو کمی پاشا

سه تا   ی جلو  یلخت اومد  ی سرت اون وقت با بازوها یرو  یشال انداخت هی_فقط  پاشا
 سوال  ر یز  یمنو تمام و کمال برد  رتیتماما غ یعنیمرد 

بعد به سمت پاشا برگشتم    دیرسیآرنجم م یتا رو کمی  ناشیلباسم نگاه کردم که آست به
سوال   ر ی مردا بردم ز   یجلو رتشو یغ نکهیاز ا ایشده بود  یرتی االن غ ن یخندم گرفته بود ا 

 هیعصبان

 رو سرت  ی_حداقل خوبه اون شالو هم انداخت پاشا

 ا یحساس باش نهمهیا  ستین یاز ی_ن

 دادم سکوت کنم اما به موقعش براش داشتم   حی بهم رفت که ترج یچشم غره خفن  پاشا

گذاشت بعد  ییظرفشو   یشد از سر جاش بلند شد ظرف خودشو تو  ری که س پاشا
 گفت:   بردیم زی پشت م  شویصندل  کهیدرحال

 م یافت یراه م ی _کاراتو که کردپاشا

 کنم یتمومش م  ی_باشه زود

 شهرزاد  ی_تو که غذاتو نخورد پاشا

 خوردم  یل یندارم نهار خ لی _م
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 به نشونه تاسف تکون داد همزمان گفت:  یسر پاشا

 ی الغر نقدریا نه ی_به خاطرهمپاشا

 کرد؟  نیمن توه  کلی االن به ه  نیحرص بهش نگاه کردم ا  با

مثل من داشته    یکیآرزوشونه کمر بار  ای لیمانکن هاست خ نیا  نیاندام من ع دی_ببخش
 باشن

 خندش گرفته بود  پاشا

 ن ی به نظر ما مردا الغر هست ی_آره خب ولپاشا

 مشت شد  دستام

 ی گنده ا  نقدریا نی به خاطرهم یخوری م  ادی_خب توهم ز 

به خوردن نداره   یربط چیدرسته ه هیسال ورزشو تغذ ستیمن حاصل ب  کلی _اوال هپاشا
 هی من از دور معلومه ورزشکار کلیدوما ه

 ن یبه نظر ما دخترا گنده هست ی_آره خب ول

هم فشار بده   یدندوناشو رو  کمیکردم که باعث شد  ن ی بعد ابروهامو براش باال پا و
  ستادهی جناب پاشا خان همونطور ا کردمیداشتم ظرفارو جمع م کهیسرشو بچرخونه درحال

 صابم بود چون تو دست و بال من بود اع  یحرکتش رو  نیا  خوردنیبودن و تکون نم

 بابا  یجا ا  نهمه یبرو اونور ا ای_ب

 ؟ ی کنیم یکردنتو مخف ی _چرا حسودپاشا

 تعجب به سمتش برگشتم  با

 ؟ ی_حسود 

 شه یم  تی من حسود  کلی_تو به هپاشا
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تو   نیع   نقدریبازوم ا  خوادی بشه؟من اصال دلم نم میتو حسود  کلی به ه دی_من چرا با 
 گنده باشه 

  ییمعموال دوست دارن اما از اون جا  روی کلیه نطوری_اوال گنده نه بزرگ دوما دخترا اپاشا
 ... یست ین ی که تو معمول

 سوال پاشا خان حواسم هست   ریز  ی بریم  مویهمه چ  ی_همزمان دار

روز باهام راحت   هی  یتو  دمی تو د   یتو رویر یو رشد چشمگ راتییامروز تغ  دونمی_مپاشا
 نهمهیاصال ا  یکشیموهامو م یکنیم  دارمیب غیبا آب و ج  یمه آقارو کنار گذاشتکل یشد
 ست یروز هنوز برام هضم کننده ن هی  یرفتار تو رییتغ

سابق خودت   یبه روزا  گردهیبرم  یهمه چ شهیم ده ی کلمه آقا باز به اسمت چسب یی_بخوا 
 بودنو کنار بذار یباهام راحت باش رسم یگفت

 گذاشت همزمان گفت: خچالی   یتکون داد و پارچ نوشابرو تو  دی به نشونه تا یسر پاشا

برات تکرار کنم   دی جملرو با  نی تا چند روز ا  کردمیمن فکر م ی_آره خب ولپاشا
 کنه یروت اثر م یبه زود دونستمینم

 م ی_من دختر حرف گوش کن

و روشنش   دمیچ ییظرفشو   ن یماش  یکردم ظرفارو تو  یخودمم تک خنده ا  دیخند پاشا
 ستادم یبود ا  ستادهیپاشا که پشت سرم ا  یکردم بعد همزمان بلند شدم روبه رو 

 م؟ یر ی_کجا م

 _دور دور پاشا

 ... نهیمارو بب ی_اگه کس

 مثال؟  ی_کپاشا

 ی هرک دونمی_نم
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 نگران نباش  ستی اصال داخل معلوم ن هیدود نمیماش یها  شهی_شپاشا

طرفم نه چه  هیاز   رونیباهاش برم ب خواستیطرف دلم م  هیانداختم از  نی پا سرمو
پولداره اما من   دی باری م ختشی برم که از سرور  رونیمثل پاشا ب  یبا پسر تونستمی م یطور

 گدا زاده بدبختم   هیمعلوم بود   میخودم همه چ ؟لباسام یچ

   ستی حرفو به خودم بزنم درست ن  نیا  دیکه به خودم زدم گرفت نبا  یاز حرف دلم

 گفتم: یبه کنارم لبم زدم بعد با لحن آروم  یدست

 ...من...من صورتم...رونیب می_بهتره نر 

توش   یکوچولوهه مشکل یلیزخم کنار لبتم خ ستی مشخص ن گهیهات که د ی_کبود پاشا
 یی ایب  ییکه نخوا نمیبینم

 _منو تو کنار هم...

 ساعته آماده باش  می_نپاشا

 بعد از کنارم رد شد  و

گونم با پشت   یرو  دیقطره اشک از گوشه چشم چپم چک هیرفتنشو با چشم گرفتم   رد
از اپن گرفتم و آشپزخونرو جمعو جور کردم به سمت   مویدستم آروم پاکش کردم تک

  ییبه صورتم زدم از دستشو  یفوق محرمانه آب  یرفتم و بعد از انجام دادن کارا ییدستشو 
 پ ی جذاب و خوشت شهیاومد مثل هم  رونیدم پاشا از اتاقش باوم  رونیکه ب

 _منم مانتومو بپوشم آمادم 

پماد که دستش   هی ستادی برگردم که پاشا صدام زد به سمتش برگشتم روبه روم ا خواستم
 بهش نگاه کنم یسوال رمویاز دستش بگ   یبودو به سمتم گرفت که باعث شد به آروم

 ه؟ یچ نی _ا

   شهی_بزن به زخمت زودتر خوب مپاشا
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شدم به خودم   ییهم بستمو بازش کردم وارد دستشو  یبعد از کنارم رد شد چشمامو رو  و
به خودش   کمیکه اگه   دمیدیسالرو م   کی و   ستی دختر ب هی ری نگاه کردم تصو نهی آ ی تو
  میدرشت و عسل یچشما  ون ی صورتمو مد تیجذاب  شدیم رینظ یب یحور  هی دیرسیم

که انگار عمل کرده   میقلم ینیب  یاما قلوه ا  کی چنسبتا کو ییبا لبا دیت گردو سفبودم صور
 داشتم  یو پر یمشک  یمژه ها   کردیم  باتریبود فرم صورتمو ز 

دوست نداشته باشم نه پولشو نداشتم که بخرم   نکهینه ا  کردمینم شیوقت آرا  چیه
غوز   یهمه چ ینطوریکنم ا  شی نبودم که آرا یتیچون تو وضع دمیخری هرچند داشتمم نم

   شدیباال غوز م

 که تو ذوق بزنه   ادی متوسط بود الغر اندام البته نه ز   قدمم

گوشه    کی دچشمام کبود بود البته از نز  ریز  کمی خوب و کامل بود اما االن که  میچ همه
کنار   دمیکشیخجالت م میشهر  نی که کامال معلوم بود پا یپیزخم کوچولو بود با ت هیلبمم  
  یکیپاشا هم اصال مهم نبود  ینداشتم و برا  یمثل پاشا راه برم اما انگار چاره ا   یپسر

 مثل منو کنار خودش بذاره 

  یرفتم مانتومو از رو نی اومدم به سمت طبقه پا   رونیب ییکه زدم از دستشو  پمادو
نگاه   ونی زی مبل نشسته بودو داشت تلو  یدسته مبل برداشتم و تنم کردم پاشا هم رو

بود  یرنگ سلطنت ییطال نهی که روش آ  یزی سرم انداختم به سمت م  یشالمو رو  کردیم
روبه روش   ی عسل زی م یبرگشتم پمادو رو  پاشارفتم و توش خودمو مرتب کردم به سمت 

 گذاشتم 

 ممنون  _بابتش 

 کنمی_خواهش مپاشا

تکون داد انگار از   دی به نشونه تا یبهم کرد بعد سر ینگاه میاز سرجاش بلند شد ن پاشا
 بود  یراض ختمیسرو ر

 د؟ یپسند یم ی نطوریا  یعنیواقعا؟ 
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باال انداختم و دنبالش راه افتادم پاشا درو پشت سرم بست باهم   یال یخ یبا ب یا شونه
  کمیاول من سوار شدم و بعد اونم پشت سرم وارد شد سرمو   میبه سمت آسانسور رفت

  چیه دوارمیخدا ام ی کفشامم کهنه بود ا یهام نگاه کردم حت یانداختم و به کتون نی پا
 ره ی توشم قرار نگ نکه من اال یطیشرا  یتو  یدختر

پاش بود به همراه کت براق    یشلوار چسبون مردونه کرم هیبهش نگاه کردم  یچشم ریز 
بود   ختهیطبق معمول هم موهاشو ژل زده و مرتب کج ر   دیلباس مردونه سف  ینسکافه ا 

حس ذوب شدن بهم دست داد دست   رفتیداشت ور م لشیسمت از سرش با موبا  هی
 مقابلش بودم    پیسروت نی که با ا  دمیکشیت مخودم نبود اما واقعا خجال 

   دمیکش یهوف

 مد نظرت هست؟   یی_جا پاشا

 _نه 

  رونی در باز شد هردومون ب ستادویتکون داد که آسانسور ا  دی به نشونه تا یسر پاشا
 نشمیاسم ماش  یحت م یرنگ پاشا رفت یمشک یخارج نیو به سمت ماش  میاومد

 اما ازش معلوم بود که خدا تومن پولشه  دونستمینم

عقب و جلو موندم که کدومو سوار شم باالخره با خودم کنار اومدم و در  یصندل نیب مردد
 یگذاشت و به جاش هندزفر بشیج یتو  لویجلورو باز کردمو سوار شدم پاشا هم موبا

به  یراه دست نی روشن کرد ب نویگوشش گذاشت و ماش  یرنگشو تو  یتک اسپرت مشک
 مشغول حرف زدن شد دو یکش یهندزفر

بگو   ی...به آرتارونمیب ستمیکار کنم؟...نه خونه ن یمن چ یگی_خب حاال تو م پاشا
...خب به دامون  دمیبهش خبر م زنمیزنگ م یخب...بهداد تو نگران نباش خودم به آرتا

 ...خدافس ؟یندار یخب کار یلیاز حساب من بردار...خ ستیهم بگو...مهم ن

 م یتا برگرد  ییخوا یم یر دار_اگه کا
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  هیشرکت    یحساب بانک یکنم برا  فشیرد  تونمیهم م   ینترنتیا  ستی ن ی_نه مشکلپاشا
 صبحه  ازدهی نه اما االن اونجا ساعت   ای  یبدون دونمیاومده نم  شیپ یمشکل

رفتنمون   رونیب نیعقب انداختن ا  یبرا  یگفتم و رومو ازش گرفتم چه بهونه ا یآهان
  رونی ب کسرهیبه تورم بخوره تا شبشو با پاشا  یپارت هیکه  کردمی دعا م اوردم؟قبالیم

 ست یاصال درست ن  نیا نمیبی م کنمیدقت م شتری اما حاال که ب میخوش بگذرون مویباش

 شنوم ی_خب مپاشا

 رو؟ ی_چ

 _بهونه هاتو  پاشا

 _بهونه؟ 

 رون یب ییا یباهام ن نکهیا  ی_بهونه برا پاشا

 که بتونه باور کنه گفتم:  یازش گرفتم با لحن  عی سر نگاهمو

 رون یب  امینخوام باهات ب ؟چرا یشد  یاالتی_خ

لبه    یدستشم رو یکیو اون  چرخوندیدست فرمونو م هینگفت همچنان با   یزیچ پاشا
حرف زدن   الیخ یباال انداختم و ب ی داده بود منم شونه ا نی بود که پا نیماش شهیش

 بود یمعمول  ری غ کمی زد یبه خال م قای دق نکهیاما از ا نبود یهوش پاشا شک  یشدن تو

 م؟ یر یکجا م می_دار

 بودم  ختهی که برنامشو ر  ستی ن ییجواب بدم اما جا میدی رس یسوالو بهتره وقت  نی_اپاشا

 ؟ ی ختیکه تو برنامشو ر ییاونجا میر ی_خب چرا نم

 به سمتش برگردم   یکه باعث شد سوال یمجتمع تجار  نگیپارک یتو دیچیپ پاشا

 ؟ ی دار دید؟خر ی_خر
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 _اوهوم  پاشا

  یاما جلو رهیبگ میذره مونده بود گر هیکردم  یتنم نگاه  یگفتم و بعد به لباسا   یا باشه
تر جلوه   یعیبه روش زدم تا نقشم طب یبه سمتش برگشتم و لبخند   عی خودمو گرفتم سر

 کنه 

 باشه؟   مونمی منتطرت م نی _پاشا من تو ماش

  دویکش یباال م روی ترمز دست  کهیپارک کرد درحال گهی د نیکنار چندتا ماش نویماش پاشا
 به سمتم برگشت  کرد یکمربندشو باز م

صورتم   ای  امیراه ب تونمینم کنهیپام درد م یبگ یتون ی م ؟مثالی بهونت چ ن؟پسی_همپاشا
 خونه جوابتو دادم چون تو  یبگ یتونینم رو ی مورد آخر نی البته ا یزخم

  کردم؟پاشایکار م یخدا حاال چ یشالم پنهونش کردم ا  ری ز  کمی  دمویبه موهام کش  یدست
 بود دنبال راه فرارم  دهیهم فهم

   ستیمن مهم ن  یسرته برا ی تو  کهی_شهرزاد اونپاشا

 در اشاره کرد  رهی سمتش برگشتم که با چشم و ابرو به دستگ به

   دیخر  میر یشو باهم م ادهی_پپاشا

شدم همون لحظه دوتا دختروپسر   اده یازش پ  دمویدرو کش رهی دستگ یسر ناچار از 
  موتیمنو پاشا که ر   دنیپسره حلقه کرده بود با د یبازو  یدختره دستشو تو  کهیدرحال
زد هم حرصم گرفت هم   یپوزخند میفتیتا باهم راه ب ستادیزد و کنار دستم ا  نویماش

چشم غره   زانشیآم ری فقط در جواب نگاه تحق وردما یخودم ن یبه رو  ادیبغض کردم اما ز 
 بهش رفتم   یا

 شهرزاد؟  یفتیراه ب ییخوا ی_نمپاشا

 م ی_باشه بر 
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از   لشویپاشا دکمه طبقه دو رو فشار داد موبا میسوار شد  م یبه سمت آسانسور رفت باهم
برام سخت   یلیهام بود خ یکتون  یشماررو گرفت نگاهم فقط رو هیدرآوردو  بشیج ی تو

چند نفر   یبغض کردم حاال با نگاه ها  نطورینفر ا هی با نگاه   یکردم؟وقتی کار م یبود حاال چ
 م؟ بکش یقرار بود چ گهید

 ی خبر...سالمت ؟چهی...سالم پسر چه طور امک؟ی _الو سپاشا

به   یدستشو پشتم گذاشت و منو با احترام خاص یآسانسور که باز شد پاشا به آروم در
پاشا    میاومد   رونیب یگرفتم وقت یرفتارش دل ضعفه خاص نیکرد از ا تی هدا رونیب

 آروم من هماهنگ کرد یقدماشو با قدما 

  میری دور م هیوقت نشد حاال بعدا باهم   گهی ...دشهیم یماه هی...آره...رانمی_نه ا پاشا
 رون یب

کالفه بهم نگاه کرد انگار از آروم راه رفتنم خسته شده بود دستمو گرفت و دنبال   پاشا
پاشا   نمینب رویباشه تا نگاه کس نیزم ینگاهم فقط به رو  کردمیم یخودش کشوند سع 

 هم همچنان مشغول حرف زدن بود 

  امیسر م  هیدرسته؟...باشه داداش االن   گهی...آره طبقه دوم بود د ؟ی _مغازه اپاشا
 خب فعال خدافس  یلی...خامک؟یدارم س ی...من با تو شوخنتدید

  دنید رفت ی شد داشت م جادیتنم ا  یتو  یفیتماسو قطع کرد لرزش خف پاشا
وضع کنار دست خودش به همه نشون    نیمنو با ا   خواستیدوستش؟اونم با من؟چرا م

 ام؟ یبهش م یل یمناسبه؟خ ختمیسرو ر یلیبده آخه؟خ

دشمنمم نداشته باشه که به خاطر   کنمیآرزو م طمویشرا  ادیز  یلی سخت بود خ یلیخ
 بره  ییمردم بگرده و جا نیرخت و لباس نتونه ب

  نیداره من هم یدوستت به من چه ربط دنیخب خودت برو د  امی _پاشا بذار من ن
 کنمیلباسا و مغازه ها نگاه م  نیبه ا  گردمیخودم م  یاطراف برا 

 یی ای ب دیتوهم با شهی_نمپاشا
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 ؟ ی کنیم یباهام لجباز  درنقی_چرا ا 

 ؟ یی ایکه ن  یکنیمقاومت م  نقدری_تو چرا اپاشا

 بابا  یداشت ا نشی جواب تو آست هی گفتمیم  یحرص رومو ازش گرفتم هرچ با

  یلباس فروش  کی بوت هیسمت رفت و منو هم دنبال خودش کشوند به سمت    هیبه  پاشا
نگاه دوستشو   دیاونجا با رمیخودش پولداره حاال من م نی بزرگ رفت بفرما طرف ع یلیخ

کنار دست خودت  یچرا انداخت  نویتحمل کنم حاال نگاه بدرک امکان داره به پاشا بگه ا 
 چه طور روت شده 

  یو ک  میشد  کی وارد بوت ی ک دم یدرحال فکر کردنو حرص خوردن بودم که نفهم اونقدر
   دست پسره مقابلم دراز شد تا باهاش دست بدم

  یرنگ یالغر اندام و قد بلند بود نگاه کردم چشما  بایکه تقر  یباال آوردم و به پسر سرمو
 بود  یهم رفته پسر خوشگل  یرنگ بود رو یکه قهوه ا ییداشت با موها 

 خوشبختم دنتونی_سالم من دوست پاشا هستم از دامک یس

پس زد   امکویدست س یبه دستش نگاه کردم که پاشا دستشو جلو آوردو به آروم یسوال
 بهش رفت  یچشم غره ا 

 است   رانیا  نجای_اپاشا

   دیو دستشو عقب کش  دیخند  امکیس

داشتم  یخشک بودنت تنگ شده بود پشت تلفن وقت نیا  ی_چه قدر دلم برا امک یس
خاک مملکت   زنمیچوب خشک حرف م هیدارم با   کردمیاحساس م زدمی باهات حرف م

 ی الغرتر بود دمتیرسوب کرده دفعه قبل که د  کلتیبه کل ه بیغر

 تنگ شده بود    اتیعقل باز  یب نیا  ی_منم دلم برا پاشا
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ازم فاصله گرفتن مشکوک بهشون نگاه کردم    کمیشونه پاشا گذاشتو  یدستشو رو  امکیس
  ادیهم ز   امکیشده بود س  ید نگاهش ج کمیپاشا   کردیپسره داشت با پاشا پچ پچ م

 کرد ی رفتار م یم ی لباش نبود اما با پاشا صم یلبخند رو 

بهم کرد بعد مشکوک به سمت پاشا برگشتو   ینگاه  میبه سمت من برگشت ن امکیس
دارن درباره من حرف   دیفهمیخر هم بود م دمی کش یادامه بحثشونو دادن پوف

 زدن و بعد به سمت من اومدن   یهردوشون لبخند  دم یبگم که د یز ی :/خواستم چزننیم

 لباش بود روبه من گفت:  یکه رو  یبا لبخند هیکه معلوم بود پسر خونگرم  امکیس

 قرمز؟   یمشک   ای  دیپسندیم  شتریب روی طال  دویرنگ سف یبند ب ی_خب ترکامک یس

تا جواب   کنهیمنتظر داره بهم نگاه م  دمیگرد شد به سمت پاشا برگشتم که د چشمام
 برگشت   امک یبه سمت س گمینم ی زیچ دید یبدم پاشا وقت امکویس

   یبهش نشون بد   باروی_بهتره ترکپاشا

 گه؟ ی_ست کامل دامک یس

  اریکه گفتمو ب  ییاونا  می _حرفشو که زد پاشا

گرد شده به سمتش برگشتم هنوز تو شوک بودم    یگفتو رفت با چشما  یباشه ا  امکیس
 کرد یپاشا داشت به اطراف نگاه م

 _پاشا؟ 

که مانتو داشت رفت و به مانتوها نگاه   کیسمت از بوت  هینداد در عوض به  یجواب پاشا
 کرد  

 زد   دنیاما خودشو به نشن دیخوب شن  میلیاتفاقا خ  دیحتما نشن دینگ

رخش نگاه کردم اما اون انگار نه انگار   میبه ن و  ستادمی دنبالش رفتمو کنارش ا عیسر 
 که به من توجه نکنه کردیم  یداشت کار  ییطورا هیکنارشم 
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 ه؟ یا  غهیپاشا؟ست کامل چه ص یچ یعنیرفتارا   نی _ا

 نگاشون کن  ادیمدل رنگا هم بهت م ن ی_فکر کنم از ا پاشا

 بهم نگاه کرد  دویکش یگرفتم و کامل به سمت خودم برش گردوندم کالفه پوف بازوشو

تا آخر شب مدام به بهونه هات گوش    یداشت ؟انتظاریکنینگام م ینطوریا  ه؟چرای_چپاشا
  نجایبود؟خب آوردمت ا  یبه خاطر چ تی لیاسرائ  یبن یبهونه ها  دونمینم یکنم؟فکر کرد 

 بهونه هاتو ببرم  

 از تو لباس خواستم؟  یک ؟منی گیم  یدار ی_چ

خواستتو    برمیهات خواست،منم دارم بهونه هاتو م ،بهونهیتو نخواست یگی _راست مپاشا
   کنمیبراورده که نم

  عیپاشا سر  م یکه پاشارو صدا زد هردومون همزمان به سمتش برگشت  امکی اومدن س با
 هم گفت:   نیدست منو گرفت و به سمتش برد درهمون ح

و توهم    خرمیباشه م یشهرزاد من اونارو هرچ ینگ ی زیچ امکیس   ی_بهتره جلوپاشا
بد   قمی توهه نه من سل قهی که طبق سل میبخر ی زیپس بهتره چ یتنت کن   دیامشب با

 باشه پس حرف نزن  تونهیم یمردونم چ قهی که سل یدونیاما خب م  ستین

 مغازرم ندارم اونوقت... ن یکارو بکنم من پول شال ا  نیعمرا ا  ؟منی گیم  یردا ی_چ

بشم خر که نبودم خوب   رهیبهم کرد که باعث شد با حرص بهش خ یچنان نگاه پاشا
 دم یفهمینگاهشو م نیجنس ا

 بدم؟  نشویچند ماه برات کار کنم تا بتونم هز   دی_با

 حرف نزن   ی_غلط کردپاشا
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گرد شده   یهارو جلومون گذاشت با چشما  ییطال دو یست سف  میدیکه رس امکیس  یجلو
نگاه   هیبه سمت پاشا برگشتم که با اخم  یبود نگاه کردم و سوال زیم  یکه رو  ییزایبه چ

 به مانتو کرد 

کنه  ر یبه پاش گ ترسمیم  زمیبلنده عز یادی ز  نی؟ا یار ی ب یکوتاه تر نداشت نی از ا  گمی_مپاشا
 فتهیب

 دیخند  دوی پشت گردنش کش یدست امکیس

  یجزو اون مدالس هرچ نامیباکالس و گرون خب ا  یمدال   ی_خب داداش تو گفتامک یس
 کوتاه تر گرون تر 

   رمیبراش بگ شرتاتو یاز ت یک ی_پس بهتره پاشا

رنگ بودو کمربند   دیبود که سف ییمانتو   یاما من هنوز نگاهم رو دی کش  یهوف  امکیس
  ییکفش طال   فویبه همراهه ک د یروش کار شده بود شلوار چسبون سف  یرنگ ییطال  کی بار

 باهم ست بود  شیداشت همه چ ییطال  یکه رگه ها   دیرنگ و شال سف

 چه طوره  ن یخب حاال الزم نکرده...شهرزاد برو تنت کن بب یلی_خپاشا

  بود تنش بره چه قدر مدل و  یهر دختر یکه آرزو  رمی بگ یینگاه از اون لباسا  تونستمینم
لباس بخرم    ینطوریا  یروز  هی  نمیتو خواب هم بب  تونستمی طرحاش باکالسو خاص بود نم

 باهم ست کنم  موی و همه چ

 فقط تونستم لب بزنم رمینگاهمو از لباسا بگ نکهیا  بدون

 کنمیکارو نم نی _من ا

 برگشت  امکی کرد به سمت س یاخم پاشا

 کنمیداشتم صدات م  یجان شما فعال برو کار امک ی_سپاشا
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ست   ارنیقرمزو هم االن براتون م  ی_باشه داداش به بچه ها سپردم ست مشکامک یس
 گهیست هامونه د  نیدو رنگ پر فروش تر نیکه اون طرفه اما ا  می هم دار  گهید ی ها

 د یدونیخودتون م

 _باشه ممنون پاشا

اسا گرفتمو به نگاهمو از اون لب یپاشا با اخم بهم نگاه کرد به سخت امک یرفتن س با
  یبرا  نقدریا  داد؟چرایم تیبهم اهم  کردویبهم محبت م نقدریسمت پاشا برگشتم چرا ا

حد براش    نیتا ا  تمیو امن یبهونه هام براش مهم بود؟چرا راحت  کرد؟چرایخرج م میراحت
بدرک فقط به  نایا  شدم؟اصالیاون م یشد؟من چیمن م  یارزش داشت؟مگه اون چ

وقتا ازش   یچرا بعض کنه؟ی باهام رفتار م ینطوریخواهرشم ا هیشب نکهیخاطرا 
 که بهش کردم ضربه بخورم؟  یامکان داره از اعتماد یعنیترسم؟یم

 بهت گفتم؟  ی_چپاشا

 _منم جوابمو بهت دادم 

   خرمیم  نارویمن ا  ییچه نخوا یی_شهرزاد چه بخوا پاشا

 کنمی_بخرشون اما من تنم نم

لباسا   نی که با ا  ییجاها هی م یچشم امشب قراره بر  یبگ دیبا  گمیکه من م ی_هرچاپاش
 یی ا یب یتونینم

 اونجور جاها  یمنو ببر یستی_مجبور ن

 با من کلکل نکن   نقدری_شهرزاد اپاشا

همش منو    ییخوایپاشا؟چرا م هیچ ؟هدفتیکنی خودت م ونی منو مد   نقدری_چرا ا 
 ؟ ی شرمنده خودت کن

قدم ازش فاصله    هیشد اما در عوض من  کی قدم بهم نزد هیبا حرص بهم نگاه کرد  پاشا
 گرفتم 
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  رهی بدجور کالهامون م یحرفا بزن  نیاز ا گهیبار د هی شهرزاد   نیه؟ببی_هدف؟هدفم چپاشا
ت  س  هی  ینداشت میداریبرم ی دوسش داشت یپوشیهارو م یلعنت نی ا  ی ریتوهم االن م

 شد؟  می تفه میدار یبرم گهید

 

 

 )پاشا( 

 _پاشا؟ شهرزاد

که تنش بود   ییطال دویست سف  یتو  دنشیاسمم به سمتش برگشتم با د دنیشن با
که پاش    یپاشنه بلند  ییطال  یچه قدر خوشگل شده بود با اون کفشا  دیچشمام درخش

 بود قدش بلندتر شده بود  

زدم و به خودش نگاه کردم که چهرش ناراحت و گرفته بود به سمتش رفتم و   یلبخند
 دم یجلوترش کش کمی  ضمیغر یدستمو سمت شالش بردم و از رو   ستادمیروبه روش ا 

 اد؟ ی ازش خوشت م ادی _بهت م

 _قشنگه اما...شهرزاد

 حساب کنم   رمیمن م   میندار یی_اما 

 برنیبرگردم خونه؟سرمو م یطورلباسا چه  نی کارو نکن پاشا من با ا نی_ا شهرزاد

 ی گرد ی خودت برم یبا لباسا  مونهیتو خونه من م نایخونه ا  یبرگرد  نایبا ا ستی_قرار ن

بهونه   دمی رفتن زده شد فهم رون یحرف از ب  یکرد دستمو سمت چونش بردم از وقت بغض
برام   ادیز  افه یو ق پی نبودم که ت یواقعا برام مهم نبود مرد   هیبه خاطر چ اورد یکه م ییها

 کارو کردم   نیا  نیشهرزادرو نداشتم به خاطرهم یمهم باشه اما حوصله بهونه ها
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فکر   یچیامشبو به ه  هیو  یکه خوشحال باش دمیخر  یعبوس باش دمی نخر ناروی_شهرزاد ا 
 ینکن

 ممکنه پاشا؟   نا؟مگهی_با ا شهرزاد

به  یان ری ا  یاز دخترا  یلیزدنمه خ غیهدفت ت  ی_ممکنه اصال فکر کن دوست دخترم
 باش و اصال برات مهم نباشه  ی اونا عاد نیع شنی م کی پولدار نزد  یهدف به پسرا نیهم

 به روش زدم  یلبخند  دیکش یپوف شهرزاد

  دهیبه رخ کش  شتریصورتت ب  ید یکنندس سف رهی هم صورتت خ  شیبدون آرا  ی_حت
 شه یم

وقت بود   یلیکنم خ ییصدا  یشد که باعث شد تک خنده ب دیسرخو سف کمی شهرزاد
  ا ی دیکشی اصال خجالت نم نی نمونش سول دمیدی به چشم نم روی شدن دختر دیسرخو سف

دختر ساده و کم رو بود هرچند کم کم   هیراحت بود اما شهرزاد  یلیاونم خ ینانس یحت
 کنه یم ریی داره تغ کردمی احساس م

بهش نگاه کرد   یبا لبخند  دی شهرزاد چشماش درخش دن یبه سمتمون اومد با د  امکیس
 من خوشش اومده بود   نیاونم ع

 قشنگه  نیهم ن یداشته باش از ین یا  گهی د یفکر نکنم به ستا  گهی _دامک یس

  میحساب کن  میمنو شما بر میدار یبرم نو ی_هم

  عی د برگشتم و سررفت به سمت شهرزا گهی سمت د هیبهم رفتو به   یچشم غره ا   امکیس
 گفتم:

 ناز داره   کمی  گردمی تا برم سایوا   نجایهم کی _تو لباساتو بنداز تو پالست

به   عی رفتم صداش زدم که سر امکیگفت به سمت س یکردو باشه ا  یتک خنده ا  شهرزاد
 : دیبا حرص روبهم غر ستین یکس دید یبه اطراف نگاه کرد وقت  کمی سمتم برگشت 
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 ذارمینامزدت آبرو برات نم یبرو وگرنه جلو  ای اوردین ی اسم پولو آورد  نی_ببامک یس

 کنهیبهت گفتم تو خونم کار م وونه؟منید  هی_نامزد چ

 ی دی خبر بابا شدنتو ازش بهم م ییای م گهیدو روز د کنهی_آره خب االن کار مامک یس

چه  نی بب شعوریچپ چپ بهش نگاه کردم که حساب کار دستش اومد پسره ب چنان
 زه یکرم خودشو بر   دیاما با دونهای منو م  طی حاال خوب شرا زنهیم  ییفاحر

 کرد  یتک خنده ا   امکیس

 م یزنیگول م  انمونویاطراف ینطوریبرو خودتو رنگ کن داداش ما خودمون ا ای_بامک یس

 بودم که االن باشم؟   یطور نیا  یتوام؟من ک نی_مگه من ع

  یس کنهی فرق م ط یشرا  گهی قبال به هرحال اما االن د  زم یباال عز  رهی_سن داره م امک یس
 سالته 

 با حرص بهش نگاه کردم   دیخند دویخودشو عقب کش ع یبردم که سر  زیسمتش خ به

که زندت  یحرفا به بهداد نزن  نیاز ا  نهیبیهمرو به چشم خودش م  شعوری_پسره ب
 ذارم ینم

 مونه ی خودمون م نی_نگران نباش داداش بامک یس

  دایپ خواستمویکه م یزیکشوهارو گشتم اما اون چ یرفتم تو شخوانشیپ زیسمت م به
 با خنده بهم نگاه کرد  یسوال   امکی نکردم س

 پاشا؟دختر اون تو ندارم  یگرد یم  ی_دنبال چامک یس

 گرفته بود پسره مزخرف   خندم

 دم یپرس  یسوال گشتمیکه داشتم م همونطور

 ؟ ی ول کارت به کارت کردبرام پ س؟کهیشماره حسابت همون قبل امکی س ی_راست
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باهاش پول برات کارت به کارت کردمو هنوز دارم چه   کهیدارم اون ادی_کارت که ز امک یس
 طور؟ 

باال دادم و به   ییمشکوک بشه ابرو  کمیبهش زدم که باعث شد   یا  روزمندانهیپ لبخند
چشماش   دنمینگاه کردم به سمتش رفتم با د کنهیکه معلوم بود اونجا کار م یدختر

کرد اداهاش با نازو افاده باشه هه خبر نداشت من اهل فرنگ بودم   یو سع دیخشدر
 نداشت  یا  دهی برام فا زایچ نجوریا

 مته؟ یچند ق تونی دوطالیسف  ی_خانوم ست ها

  متویاومد اما دختره همون لحظه با ناز ق  عیسر   امک یبزنه که س یخواست حرف  دختره
 گفتم:   زدمیبه روش لبخند م  کهی درحال یدار یبرگشتم با لحن معن امکی گفت به سمت س

افته بعد از پنج سال اومدم از مغازت   یزحمتام پات م رانیا  امیم یوقت   ی_به اندازه کاف
 حساب نکنم؟تا شب رو حسابته  شهیکنم مگه م دیخر

  بهش کرد که باعث یبا حرص بهم نگاه کرد به سمت دختره برگشت نگاه عصبان امکیس
برگشتم   امکیبا اومدن شهرزاد به سمت س رهیازمون فاصله بگ  عیشد دختره بترسه و سر 

 شونش گذاشتم  یدستمو رو 

   ارمیسرت در م  شوی _تالفامک یس

 صبرانه منتظرم  ی_ب

به سمت شهرزاد  میاومد رونی ب کیکردم و همراهه شهرزاد باهم از بوت یخدافس ازش
 بامزه شده بود  یلیخ افشیبرگشتم که هم ناراحت بود هم خوشحال خندم گرفته بود ق 

 نشنوم  یحرف تکرار  ؟فقطی_االن چرا ناراحت

 شه؟ یم یچ یدونی بشناستم م نهیمنو بب یکی_اگه  شهرزاد

   یکرد  رییتغ یلیخ شناستتینم  یلباسا کس  نی_با ا 
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کمرش انداخت با حرص انگار که با خودش داره  کنار  شوی طال فیک  دیکش یپوف شهرزاد
 گفت:  زنهیحرف م

 عوض کرد اما بختو نه   شهی_رخت و لباسو مشهرزاد

 خودش گفتم:  نیع یبا لحن منم

 یعوض کن یتونیاونو هم م  یکنی_اشتباه م

فقط   کردمیدستشو گرفتم که باعث شد به سمتم برگرده اما من بهش نگاه نم یآروم به
 روبه روم بود  ینگاهم رو 

 نمونده پاشا خان؟  ید یخر گهی_دشهرزاد

 شهرزاد خانوم؟  یندار ید ی؟خر ی _نه شما چ

 تمیظرف  لهیبه لطف شما تکم ری_نخشهرزاد

 م یبر دیکه با ییهمونجا میری م گهی _خوبه پس د

اما من   زدیبا حرص بهم نگاه کرد تمام مدت داشت با حرص باهام حرف م شهرزاد
 حرص نخوره  نی از ا  شتریخندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم تا ب دادمیجوابشو م لکسیر

 

 

 )شهرزاد(

  کردم ینگاه م رونیبه ب شهینشسته بودم و از ش نیماش ی تو

انگار برام دوست   ییطورا  هی  شدیم یکه تنم بود کم کم داشت برام عاد  یگرون یلباسا 
تنم قشنگ بود  یتو  یلیبود خ دهیمثل پاشا اونارو برام خر یبود چون کس یداشتن
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تا   ارمیخودم ن یبه رو  مویخوشحال ادیز  کردمیم ی داده بود اما سع ریی تغ  یحساب افمویق
 متوجه نشه  ادیپاشا ز 

مرد   هی نکه یاز ا  کردیتوجه نم یزی بودو به چ شی درحال رانندگ یسمتش برگشتم جد به
  یحرفش حرف زده بشه بدش م  یرو  نکهیاومد از ا  یخونسرد اما خودخواه بود خوشم م

 مدت خوب دستم اومده بود   نیا  یتو   نویاومد ا 

توجهش به سمتم جلب شد اما   کمیپاشا   نی بردم و دادمش پا ریسمت آفتابگ  دستمو
صورتم    یمرتب کردم و کج تو  کمیبرگشت موهامو   ابونشیتفاوت به سمت خ یبعد ب

 پاشا خندش گرفته بود ختمیر

 شگاه؟ یببرمت آرا  ییخوا ی_حاال نوبت موهاته؟مپاشا

داشبورد گذاشته   یرو  لشویموبا  دیخند یمردونه داشت م  زیر زیگرفته بود خودشم ر خندم
 عوض کردن موضوع گفتم:  یبهش اشاره کردم و برا  نیبود به خاطرهم

 ؟ یظر تماس هست _منت 

 _آره خواهرزادم قراره بهم زنگ بزنهپاشا

کمربندشو باز   دمیکار کنه که د یچ خوادیم نمیبه سمتش برگشتم بب ستادی که ا نیماش
 کردو به سمتم برگشت 

 ؟ ی بر ییخوای_کجا م

کار   کممیکارت به کارت کنم   امکیس  یبمون من پول لباسارو برا  نیماش  ی_تو توپاشا
 ایتوهم ب ییخوا یاگه م گردم یبرم ی دارم زود

 برو نگران نباش  مونمیم  نی_نه تو ماش

  یبا دور شدنش ازم لبخند گنده ا  دمیکش یشد پوف ادهیپ نیگفتو از ماش یباشه ا  پاشا
  یچه خوشگلن کاش تو نی خدا جون بب ییلبام نشست و به لباسام نگاه کردم وو  یرو

   دمیرقصی باهاشون م کردمویذوق م کمیاتاقم بودم  
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لبام   یرو  ی هم بستم و با ذوق لبخند یدادم چشمامو با آرامش رو  هیتک میصندل به
واقعا حالم خوب بود راحت نفس  ینطوریا  بودمیکنار پاشا م شهی نشوندم کاش هم

   دمیکشیم

  یمن که نبود توجهم به رو  لی موبا  یچشمامو باز کردم صدا  لی موبا  یصدا   دنیشن با
جا گذاشته    لشو یپاشا بود دستمو سمتش بردم عه موبا  لی جلب شد موبا نی داشبورد ماش
باال انداختم به  یالیخیبا ب ی باشه شونه ا  سینبود احتماال شماره انگل رانیبود شماره ا 
 منچه اصال  

فکرشو    تونستمیوقت نم چی برگشتم ه ابونیسرجاش برگردوندم و به سمت خ لویموبا
مامانم   یهمشو برا  دی برگشتم با یوقت نمیشیم یینا یماش نی همچ هی  یتو  یروز  هیبکنم 

 کنم  فی تعر

توجهمو به سمتش جلب کرد به سمت پاشا برگشتم که اونور   لی دوباره زنگ موبا یصدا 
  یکارا  لش یبا موبا شهیهم  نکهیا  رفتی بود و داشت با خودپرداز بانک ور م ابونیخ

 کنه؟ یچه طور شده االن داره با خودپرداز کار م دادیانجام م شویبانک

 قطع شد اما دوباره زنگ خورد   لشیموبا ی صدا  دمیکش یپوف

 بابا   یا

حرف پاشا افتادم که گفت منتظر تماس خواهرزادشه  ادیبردم   لشیسمت موبا دستمو
 شده خب   شی خب بهتره جوابشو بدم طرف بچس حتما نگران دا

 به کنار گوشم بردم  لویتماس بردم و موبا  یدستمو سمت برقرار مردد

 _الو؟ 

 _شماره پاشا سخاوتو گرفتم درسته؟ 

به   یچرا جواب داد گهیم ادیاالن ب  دادمیپسر بود:/خاک به سرم کاش جواب نم هی  یصدا 
 :/کنمیبعد به عواقبش فکر م  زنمیبابا منم گندرو م یا  یدست زد  لم یبه موبا یچه حق
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 د یت تماس گرفت_بله درس

 : دیکه مشکوک شده بود پرس پسره 

 شما؟  دی_ببخش

 ...زهی_من...من خب چ

 گفتم؟ یبهش م یحاال چ دمی به شالم کش یدست

 کنه؟ ی کار م یپاشا دست شما چ لی _الو خانوم؟اصال موبا

   رنیگی _جاش گذاشته من جواب دادم برگشتن خودشون باهاتون تماس م

 ؟ یهست  یجا بذاره راستشو بگو ک لشوی_پاشا سابقه نداره موبا

با خودشون   گهیهستم به ربع د یداره من ک  یمحترم به شما چه ربط یبابا آقا  ی_ا 
 اه   دیر یتماس بگ

همون    دادمیش جواب نمسرمو مرتب کردم کا   یبعد تماسو قطع کردم کالفه شال رو  و
  ن یلحظه در سمت راننده باز شد با ترس وحشت زده به سمت در برگشتم که پاشا از ا

 جا خورد  کمیحالتم  

 _چته؟ پاشا

 بابا سکته کردم   یا  رونی قلبم گذاشتمو نفسمو راحت دادم ب یرو  دستمو

 کنه؟ ی کار م یمن تو دست تو چ  لی _موباپاشا

  نویماش دمیه کردم بعد به سمت خودش برگشتم که ددستم بود نگا ی که تو   لشیموبا  به
 کرد یروشن کرد اما منتظر بهم نگاه م

 بار جواب دادم  نیزنگ خورد آخر  گهی_زنگ خورد اولش جواب ندادم چندبار د

 _باشه بدش منپاشا
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  یاخم کردو پوف  کمی لی موبا  یشماره رو  دنیسمتش گرفتم که از دستم گرفت با د لویموبا
 دیکش

 ؟ ی گفت ی_بهداد زنگ زده بهش چپاشا

 زنگ بزنه  گهید قهیچند دق هی  یجا گذاشت لتو یبهش نگفتم فقط گفتم موبا  یزی_چ

 ؟ ی هست  یک دی_نپرسپاشا

 نگفتم یزیچ  دی_پرس

زنگ خورد تماسو وصل کردو   لشیراه افتاد همون لحظه دوباره موبا دویکش یپوف پاشا
بودم   ییفقط تو قکر صدا  کردمینم یهشروع کرد به حرف زدن اما من به مکالمشون توج

   دمیکه پشت خط شن

خاص بود که منو به   یصدا  هی پاشا   ی صدا نیمردونش نرمو جذاب بود ع  یقدر صدا چه
 هم بستم پس اسمش بهداد بود   یلحظه رو  هیسمت خودش جذب کرده بود چشمامو 

 بابا  یشده بودم؟پوف من چمه ا ینطوریصدا ا  هیفقط با  یعنیشده بود؟  یطور هی  چرا

 

 

 )پاشا( 

که   دمیبه لباسم کش یدست دی خند یبلند  یحرص به سمت شهرزاد برگشتم که با صدا با
  یبلند یبا صدا  شدیبهش رفتم اما خندش قطع نم یگند زده بود بهش چشم غره ا

 سرم آورد   ییچه بال نیاز خنده هاش خودمم خندم گرفته بود دختره احمق بب  دیخندیم

 شده  فی پسربچه ها شده که لباسشون کث نیا ن یع افشوی_قشهرزاد

 کار کنم؟   یلباس چ نی تو بود حاال من با ا ری_مرض تقص
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 ست یاالنم شبه معلوم ن یکن یخونه عوضش م  یبرگشت گهید  وسی آبم هی_پاشا  شهرزاد

دستم نگاه   یتو  یدنیو به نوش  دمیکش یپامون برگشت پوف ریبعد به سمت شهر ز  و
 :/ شدینم یلباسم خال  یرو وم ی آبم زدیدستم نم ر ی کردم اگه شهرزاد ز 

 خونوادت تنگ نشده پاشا؟  ی_دلت برا شهرزاد

 کنم یدارم تحمل م ی_تنگ شده ول

 پسر؟  ای_خواهرزادت چند سالشه؟دختره  شهرزاد

  یعسل ی شب چشما  یکیتار یتو  کردیسمتش برگشتم که با ذوق داشت بهم نگاه م به
  یاز زندگ  شتری ب یلیخ نهیاز ا  شتری ب یلیشهرزاد خ اقتیل  کردمیاحساس م  زدی نازش برق م

 که توش درحال دستوپا زدن بود  

 _پسره 

 _خب چندسالشه؟ شهرزاد

 سوالتو جواب ندم   نی_بهتره ا 

روشو ازم گرفتو به سمت منظره روبه رومون   دیکردم که خودشم خند یخنده مردونه ا  تک
 بود  یبودم واقعا عال نجایحکم فرما شد عاشق سکوت و آرامش ا  نمونیب یبرگشت سکوت

 س؟ ی انگل ی برگرد ییخوایم ی_کشهرزاد

 ؟ یدی_حرفامو با بهداد شن

 ختهی _معلومه اوضاع شرکتتون بهم رشهرزاد

 اد یبهداد خودش از پس کارا برم ستین یزیچ کهی کوچ  مشکل هی_نه 

 دستش؟  یکه شرکتتو سپرد  یحد بهش اعتماد دار ن ی تا ا یعنی_شهرزاد
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با خواهرزادم پنج سال   نکهیبهش بگم بهداد خواهرزادمه هضم کردن ا تونستمینم
که اصال حوصلشو نداشتم به  دادم یم  حیتوض یکل  دمیسخته با  کمی دارم   یاختالف سن
 کوتاه گفتم: نیخاطر هم

 بهش اعتماد دارم  یلی_آره خ

   یاعتماد دار یکی_خوبه که به  شهرزاد

 ؟ ی اعتماد ندار ی به کس ؟توی _تو چ

 بهش اعتماد دارم یلی_به مادرم...خشهرزاد

 به روم زد  یتکون دادم که به سمتم برگشتو لبخند محو  دی به نشونه تا یسر

   نطوریتوهم هم _بهشهرزاد

 راحت اعتماد نکن   ی_به هرکس

 ی هوامو داشت  یلیمدت خ  نیا یکن ی_تو فرق مشهرزاد

  یگرسنه بشه خو  یسگ قابل اعتماده اما وقت هی  نیاز دور ع  رهی س  ی_گرگ هم وقت
  ده ینشون م شویاصل

حرفام    یلباش محو شده بود انگار داشت به معن یروشو ازم گرفت لبخند از رو  شهرزاد
 اما من نگاهم سرد شده بود  کردی فکر م

 ؟ یبگ ییخوا یم ی_چشهرزاد

 جملم بهت فهموندم ی_فکر کنم حرفامو تو 

 بهت اعتماد کنم؟  دینبا یبگ  ییخوا ی_مشهرزاد

 ست ین یاعتماد کاف  یبرا  التی_نگفتم اعتماد نکن گفتم دل

 ؟ یاد داربهم اعتم  ؟توی_تو چشهرزاد



 ظاهر مغرور باطن شرور 

142 
 

 گفتم:  لکسیباال انداختم و ر یا شونه

 بهت دارم  ی_نه اعتماد ندارم اما حس خوب

 س یانگل یقراره برگرد  یک ی_نگفتشهرزاد

 زودتر کارامو بکنم برگردم   دیبا گهیدو هفته د د ی_شا

  یکنارش رو  وشو ی آبم یشد به آروم رهی نگاهشو ازم گرفتو با غم به روبه روش خ شهرزاد
چشماش لونه کرده   یکه تو  یسکوت و غم   نیگذاشت به سمتش برگشتم علت ا  یصندل

ناراحت باشه؟من که بهش قول داده بودم با رفتنم  دیبود حتما رفتن منه اما چرا با 
 سپرده بودم که هواشو داشته باشه  یک یچون به  کنهینم  یریی اون تغ یزندگ

 حماقته  هیاعتماد   نی_وابسته شدن هم ع

 دن ی با وجود عواقبش اما انجامش م شونیها تو زندگ یلیکه خ ی_حماقتشهرزاد

   رهیاونم م  یروز  هیبه مادرت  یکس وابسته نشو حت چی_به ه

   ستی ن ایراحت نی سخته به ا  یلیحق خ  رفتنی_پذشهرزاد

 انداخت   نی تکون دادم شهرزاد سرشو پا دی به نشونه تا یسر

 نمت؟ یب  ینم گهی_دشهرزاد

 یتو ازدواج کرده باش رانیمن برگشتم ا  یوقت  دی_فکر نکنم...شا

به سمتم برگشت منم همزمان با اون به سمتش برگشتم تو چشماش نم اشک   شهرزاد
تا   بودی حواسم به عواطف دخترونش م  دینشست که باعث شد از خودم متنفر بشم با

شدم   یمیباهاش صم  یلیشدم خ کی بهش نزد یلیبهم وابسته نشه تا بهم عادت نکنه خ
دختر ساده   هیبه خصوص شهرزاد که  خوردیم  یضربه بد ینطوریا  کردمیکارو م نیا  دیبان

 بود

 ؟ یبرگرد  ییخوایم  رید نقدر یا  یعنی_شهرزاد
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دادم که قابل اعتماده هواتو   یکیندارم که زود زود برگردم تورو هم دست   یکار نجای_ا
 داره  

 اعتماد نکن   یبه هرکس ی_گفتشهرزاد

 م یزنیقرمزها شکسته بشه دربارش باهم حرف م خط  ستی _درسته قرار ن

با اون بغضشو   خواستیازش خورد انگار م  کمیبردو  وشیدستشو سمت آبم شهرزاد
 دن یگونش چک یموفق نشد چون چند قطره اشک پشت سر هم رو  ادیقورت بده اما ز 

 سخته  ی_دورشهرزاد

 دونم ی_م

 بده  یفردا بهم مرخص شهی_اگه مشهرزاد

  ریهم بسته و اشکاش به شدت دارن سراز   یچشماشو رو دمیسمتش برگشتم که د به
  یاحساسات شتریفقط باعث ب  کردیحل نم  روی زیچ  نی بدم ا شی دلدار  خواستمینم شنیم

 خواستم ینم  نویکه اصال ا  شدیشدن شهرزاد به من م

 ؟یتو خونه بمون ییخوا ی م  ستی ن ی_مشکل

 م؟ ی_آره برگردشهرزاد

 م ی_باشه برگرد 

 

 

 )شهرزاد(

 اوضاعم همش  بد

 ره یسر م حوصلم
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 ره ی ناز تو فقط درگ یاون چشا   یرو

 ره یدرگ آره

 

 اخم کرد  کمی پخشو باال بردو   یصدا   کمیهم بستم پاشا  یرو  چشمامو

 

  شمیم یرتیتو غ یرو

 ره یبه چشمات خ یه

 بگم از عشق تو  دروغه

 ره ی س قلبم

 

پاشا بخواد تنهام بذاره برگرده   نکه یخوب نبود فکر ا   چنگ زدم حالم اصال یبه آروم فمویک
 کرد یم وونمی داشت د سیانگل

 

 ما باهم   میجور جور

 دورو برم  یهست شکر

 فقط تو   گمیهمه م به

 تاج سرم   ییتو

 به سرم   زده

 ببرم  نجایاز ا   رمیدستاتو بگ یروز  هی که
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 برم   وقتشه

 که  یدور ی جا هی

 خبرن   یازش ب آدما

 

بود که  یابونیبه خ مینکردم فقط نگاه اشک یبهم کرد اما من بهش توجه ینگاه مین پاشا
شکنجه گاه بود که   هی نیخونه پدرم ع شدیتر م  کیبه زندان من نزد  رفتیجلوتر م یهرچ

بزرگ برام بود که  یایدن  هی  نیبودن توش اما خونه پاشا ع یمحکوم بودم به زندون
 وقت حسش نکردم   چیخونه پدرم هکه تو  یزیکنم چ یتوش زندگ  تونستمیم

 

 هات از  یخوب شهیم  مگه

 ذهنم بپرن  ی تو

 مو یهمه زندگ بذار

 کنم  هیتو هد  به

 کردم   یهر گناه اگه

 کنم  توبه

 تو باشه ریخوام غ ینم

 دوروبرم  یکس

 

فرمون بود و به   یدستش رو  هیکمربندمو باز کردمو به سمتش برگشتم  ستادیکه ا  پاشا
 سمتم برگشته بود 
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 ام یتا پشت سرت ب ی ترسی تو برو اگه م مونمیم   نجای_من همپاشا

 ست یها عادت دارم بار اولم که ن  ییتنها  نیمن به ا  ستین یاز ی_نه ن

 ازش گرفتم خواستم درو باز کنم که پاشا صدام زد  رومو

 _شهرزاد پاشا

 _بله؟ 

 دم ینه بمون استراحت کن من حقوقتو متو خو  ییای پس فردا هم ب ستین یاز ی_نپاشا

در   رهیدستگ یجا خورد دستمو از رو  کم یسمتش برگشتم با نفرت بهش نگاه کردم که  به
هم   یدستام مشت شد لبامو رو  دمیلرز   ریو تحق یعقب بردم از شدت خشم بدبخت

 :دمیفشردم و با نفرت روبهش غر

حاال   یحقوقمو بد یتونیهروقت برات کار کردم اون موقع م یبهم ترحم کن ستین یاز ی_ن
  چیکاش ه شدی نم دایمن پ  یوقت سروکلت تو زندگ  چیکاش ه گمی م کنمیکه فکرشو م

قبول   شنهادتویوقت پ  چیکاش ه  شدمیوقت باهات آشنا نم  چیکاش ه دمتیدیوقت نم
که   ییهمه آدما اومدم شرکتت از تو از  یمن شدی کاش اون روز قلم پام خورد م کردمینم
بعد گورشونو گم   دنیعادتت م موننیمتنفــــــــــــر... م یفهمیتوان متنفرم م  هیشب
 کنن یم

  دیذره هم نلرز  هیروشون نداشتم اما صدام   یشده بودن کنترل ریاخم کرد اشکام سراز  پاشا
   اوردمی با نفرت جمالتمو به زبون م زدمویهمچنان محکم حرف م

  خواستی حرفام نداشتم فقط دلم م یرو  ی بودم که کنترل یترس رفتنش اونقدر عصبان از 
که   یدختر کردمیکنارش عادت م میکنم اشتباه خودم بود که داشتم به زندگ یخودمو خال

هم قانع    یزندگ نطوریمن به هم  بستیدل م زایچ  نیزود به ا یلیمنو داشت خ  طی شرا
 اما حاال...  بودیپاشا کنارم م نکهیشرط ا  بهها فقط   یپنهون کار نی بودم به هم
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  گردمیکه تورو به خودم عادت بدم من از اولشم بهت گفتم که برم ومدمی_من نپاشا
   سیانگل

راه   یزار هیگر  ای کنم؟ یکه بعد رفتنت خودکش فمیاونقدر ضع ی_بدرک فکر کرد 
بود با   ح یزنگ تفر هی نیع م یزندگ ی مدت بودن تو تو  نیجناب سخاوت ا  ریبندازم؟نخ

  می معمول  یبه زندگ گردمی رفتنت دوباره برم

 شهرزاد؟االن من مقصرم؟طلبکارتم شدم؟  یچ یعنیحرفا    نی_اپاشا

اعتماد کنم  یبه هرکس دی نبا  یازش بترس دیگرسنه باشه با  یگرگ وقت یگی_راست م
 اومدم خونت  یبود اونقدر بهت اعتماد داشتم که به راحت نیاشتباهم ا 

 د یدندوناش غر یبهم نگاه کرد از ال تیفرمون مشت شد با عصبان یستش رو د پاشا

 ؟ یمونیکردم؟از اعتمادت پش تیشد؟کار ی_خب؟چپاشا

من به   یها  یوقت...بدبخت چیپاشا...ه نمتیبب م یزندگ یوقت تو  چی ه خوامینم گهی_د
 نداره  یربط چیتو ه

 ؟ ی هست یعصبان یاز چ  قای _االن دقپاشا

از خدا   یجنبه بودنم حت  یخودم از ب یاز حماقت ها  شهی که به تو مربوط م یزی_از هرچ
ترحمت عادت   یاز رو  یرفتارا  نیبرام رقم زده که به ا  یطور مویکه زندگ میهم عصبان

 کردم 

بهت  د ی احمق؟چرا با هیچه کوفت ؟ترحمیشد ی نطوریا  ؟چرای گی_چرا چرتو پرت مپاشا
 ترحم کنم؟ 

 بازش کردم با خشم به سمتش برگشتمو با نفرت داد زدم:  دمویکش  نویدر ماش رهی دستگ

 ؟ یـــــد یوقت...فهم چی...هنمتیبب خوامینم گهی_د
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اشکام به شدت   دمیشدم و درو محکم بستم به سمت کوچمون دو  ادهیپ ن یماش از 
  ری برگردم خونه و زودتر به ز  خواستیشدن حالم اونقدر داغون بود که فقط دلم م ریسراز 

  نطوریا  دیه ببرمو خودمو سبک کنم اشتباه خودم بود که بهش وابسته شدم نبا لحافم پنا 
پس چرا حماقت   ستین یاون دائم  دونستم یمنکه م   کردمیبهش عادت م دینبا  شدیم

 کردم؟ 

  نیاز پس که ا دنیکردم اما باز شروع کردم به دو یکوچمون که شدم مکث کوتاه وارد 
کنم پر از الت و لوت و بچه   فشیم توصکه بخوا ستی کوچمون با صفاست در حد من ن

فرق سرت که    زدنیبا توپ چنان م کردنیم یفوتبال باز   یکه ظهرها وقت  یتیترب یب ی ها
مداربسته ها با   نیدورب نی ا  نیزنهاشون ع یکناز ترس فرار   ینیب یمدت توب م  هیتا 

  رمردهاشیاز پ  گهینظاره گر بودن د رویدر بودنو همه چ یحافظه فولو پر حجم جلو
غصه   کنهیبهت نگاه نم یجنس مذکر نکهیکه اصال از ا   کردنینگات م  یطور هیکه  گمینم

  ینخور

 خودم اومدم   یبرا  یفوق عنتر  یدهن کج هیکوچمون کردم    یکه برا یفیتوص با

  دی بابودم ن مونیاز رفتارم با پاشا پش شد یفراموش کنم اما نم رویهمه چ کردمیم یسع
  ینطوریا   دیاما با دادمیم ینطور یکه درحقم کرده بودو ا  یجواب اونهمه محبت و لطف

 یتا هم اون ازم دور بشه و هم من بابت اون رفتارم ازش دور کردمیباهاش برخورد م
 روبه رو بشم شروشو نداشتم باها  گهی کنم چون د

  نیا شهیها م  یخوب نی ته ا زدم یحدسشو م  دیبا  دادمیبه حرفش گوش م دیاولشم نبا  از 
پاشا وابستش شده بودم با رفتنش از پا   یها   تیکه تشنه محبت بودم حاال با حما  یمن

رفتار امشب هم الزم بود   شدیوگرنه بد م  بودمی محکم م  ستیبا یاومدم اما م  یدر م
 شد یراحت تر م مونیدور ینطوریا

  دمیبه مانتو کهنم کش ینن دستزنگ زدم تا درو برام باز ک ستادمی خونمون که ا یرو  روبه
کردم چون اصال   هینفهمه گر  یو شالمو مرتب کردم چشمامو تند تند پاک کردم تا کس

 براش نداشتم  یلیدل
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حوصله خواستم وارد خونه بشم اما اجازه    یب دینو دن یکه باز شد سرمو باال آوردم با د  در
 نداد جلومو گرفت که باعث شد با تعجب بهش نگاه کنم

 تو  امیب خوامی_برو کنار م 

 ؟ ی وقت شب کجا بود ن ی_تا ادینو

 بودم   یهست مهمون انی_بابا در جر 

هامو باز کردم و وارد خونه   یدر کنار رفت وارد خونه شدم تند تند بند کتون  یاز جلو  دینو
  ریگوشه پرت کردم و به ز  ه ی فمویسالم به پدرومادرم وارد اتاقم شدم ک  هیدم بعد از ش

دهنم گرفتمو از ته   یدستمو جلو  دمیسرم کش یپتورو رو  دمیپتوم که گوشه اتاق بود خز
  یتی اما اهم  سوزوندیاشکام صورتمو م  یهم بستم داغ یمحکم رو  ودلم زار زدم چشمام 

 کمکم کن  یآرومم کن یتونیفقط خودت م ای خداچه قدر حالم بد بود  دادمینم

 

 

 ..........سه روز بعد........... 

  زدنیبه پدرم دستبند م یکه داشتن به راحت  کردمیگرد شده بهشون نگاه م یچشما  با
اما   زد یکردنو براش مامور اورده بودن حرف م  تی داشت با طلبکارا که از بابا شکا دینو

  شدن ینم یوجه راض  چیحرفا بودن چون به ه  نیلجبازتر از ا 

  عی سر   کردیم   هینشسته بودو داشت گر اط ی تخت داخل ح یسمت مادرم برگشتم که رو  به
شدن درسته   ریبابامو گرفتم که به سمتم برگشت اشکام سراز  یبه سمتشون رفتم بازو

 آزارم داد اما ته دلم دوسش داشتم  شهینکردو هم یوقت برام پدر  چیه

به خصوص   شدی م شتریهامون ب  یبدبخت میافتاد  یم یشتریدردسر ب یما تو   رفتنش با
 من  یبرا 

 _بابا 
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 نکن مراقب مادرت باش  هی_گر بابا

  مونیزندگ یکجا  یکه باال آورد  یبده نهمهیکار کنم؟آخه ا یکار کنم بابا؟تو بگو چ ی_چ
 ی ختیر

بود که  ییقمارو پوال   یها برا  یبده نیهمه ا  دونستمیشرمنده نگاهشو ازم گرفت م بابا
 بود  یعیرطبیما غ یوضع زندگ ن یبا ا  یحجم بده ن ی نزول کرده وگرنه ا

  ری سراز   شتریاشکام ب شدنینم میمستق یصراط  چیسمت طلبکارا برگشتم که به ه به
 شدن  ی راض دیتا باهاشون حرف بزنم شا ستادمیا  دی شدن به سمتشون رفتم و کنار نو

 دیکارو نکن نیپولتونو زنده کنه ا  تونهیکه نم فتهی_آقا بابام زندان ب

  ییاز دارا  کمی  دیبوده تونسته پولمونو جور کنه؟بره اون تو شا  رونی _مگه تا االن که ب
 هاشو داد  یهاشو رو کرد بده

 که یمرت کنهیجلوت پنهونش که نم  نداختیداشت م ه؟اگهیچ یی_دارا دینو

  عیسر  دو یزدم و نو  یغیبرد ج زیشد به سمتش خ یعصبان دیاز طرز حرف زدن نو  ارو ی
  ختمویر یشدن به شدت اشک م شونیر یمامورها هم جلو اومدنو مانع درگ دمیعقب کش

 شدم یم دیمانع نو 

 د ی... تمومش کن نوکنهی داره نگات م ستی_داداش توروخدا...مامان حالش خوب ن 

 ی نیبیکه بپوسه حاال م دارمی_اونقدر تو زندان نگهش م

حمله   اروی خودش محکم پس زدو به سمت  یمنو از جلو  ارویحرف    نیا  دنیشن با دینو
  ادیشده بودمو زور دستشم ز   فیعکس العملو نداشتم و خودمم ضع ن یکرد چون انتظار ا 

  ییآشنا یمحکم بازومو گرفت بو  یکیبودم اما   نیبود پرت شدم آماده برخوردم با زم
بازومو گرفته بودو مانع پرت شدنم شده بود   که یبه دست مردونه ا دیچیپ مینیب ی تو

  نیکه منو گرفته بود چشمام تا آخر یکس  دنیسرمو باال آوردم با د  ینگاه کردم به آروم
   دمیحد ممکن گرد شدو لرز 
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به سمت اون دوتا رفتو   یحرف  چیپاشا بدون ه  ستادمی پاهام ا  یاخم کرده بود رو پاشا
  یبود به راحت دی چند برابر نو  کلشیچون ه دیکرد و محکم عقبش کشازشون جدا   دوینو

  تی هولش داد مامورها هم با عصبان گهیسمت د  هیو به  ادیتونست از پسش برب
   شدنیاومدنشون م جلوگوشه گرفته بودنو مانع    هیطلبکارامونو 

بودم   دهیبودمش و نه صداشو شن دهینه د شدیبود که سه روز م  یمرد  ینگاهم رو فقط
سخت بود اما   یلیعادت کنم برام خ یدور نیبه ا  د یکه با کردمیآروم م نطوریخودمو ا

 سه قرن گذشت:(   ینداشتم سه روزم تو یچاره ا

که داشت    یپاشا با اقتدار مردونه خاص دیکش یموهاش چنگ م  یتو  ت یبا عصبان دینو
بعد از اونم به سمت   زدی مامور حرف مبودو داشت با   دهیاخماشو محکم تو هم کش

  شتریحرفا بودن باعث شد پاشا ب  نیطلبکارا رفت باهاشون حرف زد اونام که لجباز تر از ا
 طلب همشونو داد   یناباور مالبشه دسته چکشو درآورد و درک  یعصب

  هی هیسا  دی دار  ونی لیو پنج م ون یلیده م یبرا  دیپاسش کن دیبر  دیتونی االن م نی_همپاشا
 د؟ یدار یخونوادش برم یمردو از رو 

 بهتره  یلیخونوادش خ ینبودش برا  هیبو هم نداره چه برسه به سا  نیه؟ا ی_سا 

 یحرف طلبکارمون عصبان  نیهم از ا  دمیکشیمشت شد هم از پاشا خجالت م  دستام
 کرده بود   نیشده بودم که به پدرم توه

 شده بود نعره زد:  یشیکه آت دینو

  میستیتو حروم خور ن  نیع نهیمهم ا   زیهمه چ  ینزول خور ب هکیالل شو مرت ی_هدینو
 ی عوض

 پاشا و مامورها  یو واسطه گر ی ری باز دعوا و درگ و

داده بودن رفتن هممون   تیمامورها و طلبکارا که رضا  یچه طور گذشت اما وقت دونمینم
 زد ی حرف م  لشیکه داشت با موبا میبه سمت پاشا برگشت
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حسابمو پنجاه تومن شارژ کن   گمی دامون؟دارم بهت م یکارا دار نیکار به ا  ی_تو چپاشا
االن حسابمو    نیهم  دهینکش ای باال  دهیدالر کش ستین میحرفا حال نی ...من ا دمیچک کش
  ییهوی...ینیمنو بب  لهیپشت م ییا یب دیوگرنه با  یکنیپنجاه تومن شارژ م ران یبه پول ا 
 خدافس  دمی م حیتوض تخب اومدم برا یلیشد...خ

بود کنار   ختنیکه تماسو قطع کرد شرمنده بهش نگاه کردم مادرم که درحال اشک ر پاشا
 دستاش گرفته بود  نیزانوهاش خم شده بودو سرشو ب یهم کنار در رو دینو  ستادی پدرم ا

 دپدرم بو ینکرد توجهش فقط رو  یبه سمت منو پدرومادرم اومد به من نگاه پاشا

   شهیتا طلبکارا برن چکو پاس کنن حسابم شارژ م  دی_نگران نباشپاشا

شما به دادمون   میکنیم   ریازتون تشکر کنم هروقت که گ یبا چه زبون دونمی_نمبابا
   دیرسیم

 که از دستم بر اومد  هیانجام دادم کار  فمویوظ  ینکردم جناب زمان ی_کارپاشا

 ؟ ی منو بلد  یبابا لی کجا فام ؟از یاز کجا دار  نجاروی_شما آدرس ا دینو

خوشگل   ی و به پاشا نگاه کردم با ترس به سمت مادرم برگشتم چشما   دمیوحشت لرز  با
 بده؟   خواستیم  یو نگران بود آب دهنمو قورت دادم حاال چه جواب  دهیاونم ترس

و چشمامو    نی شد سرمو انداختم پا رهیمشکوک به پاشا نگاه کرد و منتظر بهش خ بابا
 فتهیدردسر ب  ینذار پاشا تو  یخودت کمکمون کن من بدرک ول ای هم بستم خدا  یرو

 کنم یکار م یچ نجایکه ا دی سواال ازم بپرس نیا   ی_بهتره به جا پاشا

  ستادوی تمون اومد کنار من ابه سم دویکش نی زانوهاش بلند شد لباسشو پا ی از رو  دینو
کتش درآوردو به سمت پدرم   یمخف  بیج یبرگه از تو هیبا اخم به پاشا نگاه کرد پاشا 

  دونستمیبرگه که نم اتیمحتو  دنیگرفت بابا هم برگرو از دستش گرفتو مطالعش کرد با د
 اورد  باالچشماش گرد شدو سرشو  هیچ

 روبه پدرم گفت:  تیبرد قدشو راست تر کرد و با جد  بشیج  یدستاشو تو  پاشا
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وسط به    نیا  ؟چونی درسته جناب زمان دمیرس یگرفتن طلبم وقت خوب ی_انگار برا پاشا
 نفع شما تموم شد 

برگشتم که چشماش گرد شده بود اونم   دیشد به سمت نو  جادیتنم ا یتو  یفیخف لرزش 
 به خصوص من   میخورده بود حرف پاشا هممون جا  نیبا تعجب به سمتم برگشت از ا 

مدت پاشا بهم نگفته بود که طلبکار بابامه؟اگه طلبکارشه پس چه طور    نیتمام ا  چرا
 یپدرم ازش پول قرض گرفته که اصال نم یبه من کمک کرده بود؟اصال چه طور نهمهیا

 شناستش 

البته   یبه من بدهکار  ونیلی خودمه شما صد م ش ی شدس اصلش پ  یمدرک کپ هی_ پاشا
  یفکر کنم سه سال ونی لیصد م  شهیم  یخب سودشو حساب کن یول ونهی لیپول ده ماصل 

 د یتونو نداد یکه بده شهیم

به برگه نگاه کرد مادرم رنگ به    دوی به سمت پدرم برگشت که دستاش لرز  یبا ناباور دینو
 کرد یروش نمونده بود با تعجب به پدرم نگاه م

 ون؟ یلی_صد ممامان

 بدهکارن ونی لیشوهرتون به بنده صد م ی_بله خانوم زمان پاشا

 بود مارستانی ب یتو  دمتونیکه د یبار ن یارم؟اولی_من چرا شمارو به جا نمدینو

به پدرتون پول قرض داده با   قمیکه رف یبمن پول قرض گرفته حسا قی_پدرتون از رفپاشا
که  شهی داشته حاظر م از ین ونو ی لیکه پدرتون عجله داشته و ده م ییمن مشترکه از اونجا 

که بشه صد   دیکرد ینم نجاشوی قبول کنه فکر ا  دروی م شنهادیبهش پ قمیکه رف ییسود باال 
 درسته؟  ونیلیم

هم    یرو ی چشماشو به سخت  دیلرز یتو چشمام حلقه زد به سمت بابا برگشتم که م اشک
 داره  یدرک کنم که االن چه حس تونستمی بست بغض کردم فقط من م

 ؟ ی خواستیم   یچه کار یبرا  ونوی لی_بابا تو ده مدینو
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 شهرزاد  ی_برا بابا

دن بابا صداش  ش ریابروشو باال داد اشکام سراز  ی تا  هیپاشا به سمتم برگشت و   دمیلرز 
 بشه  ری سراز  شتریمنو مادرم ب  یاشکا  شدی که باعث م د یلرز یم

بهم پول   چکسی ره؟هیبم ذاشتم یکردم؟میکار م یچ شدیم  ونیلی_پول عملش ده مبابا
 رقمو قبول کنم  نیمجبور شدم ا دادینم

زدو همونطور که  یموهاش زدو عقب گرد کرد دور خودش چرخ  یتو یچنگ یعصب دینو
 موهاش بود سرشو روبه آسمون بلند کرد   نیدستاش ب

 نداره   یا  دهیازتون بخوام چون فا  تونمی پولو ندارم بهتون بدم مهلت هم نم نی_من ابابا

  رویاالن بده  نیبهتره هم  یزمان ینداره آقا  یا  دهیفا  گهی_مهلت؟به نظرم مهلت د پاشا
 د یاف کنص

وگرنه   کنهی نم ونیل یخونمونم پنجاه م د یباور کن میبهتون بد می_االن ندارمامان
 م یدادی م تونوینصف بده میفروختیم

 د؟ یبهم بد دیبرگرو لطف کن شهیخانوم م ستی کارا ن نی به ا  یاز ی_نه نپاشا

هوا تکونش داد روبه پدرم با    یبه برگه کرد و تو  یبرگرو سمت پاشا گرفت پاشا نگاه بابا
 کشوند گفت:  یبه رخ م شویزات  یکه خونسرد  یلحن

 که االنم همراهمه مونهیاصل ازش م  هیبره فقط  نیبرگه اگه از ب نی_اپاشا

کارش جا    نیچشمامون پاره کرد هممون از ا   یکه کاغذو جلو دمید یبعد در کمال ناباور  و
کار کنه؟چه نقشه   ی چ خواستیم یعنی  ردمک یبا تعجب داشتم بهش نگاه م میخورده بود

 سرش بود؟  یتو  یا

 شهی م یچ هیقض  نیته ا نهیهم جا خورده بود توجهشو به ما داده بود تا بب دینو
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  هی یبده  نیپاس کردن ا  یندارم اما برا  از یاصلشم ن  یحت  خوامی_من سود پولمو نمپاشا
 سخت باشه   ادیبراتون دارم که فکر نکنم ز  شنهادیپ

 بده؟   خواستیم یشنهادیچه پ یعنیدهنمو سخت قورت دادم   آب

به من کرد بعد به سمت پدرم   ینگاه میحفظ کرده بود ن  شویجد افهیکه همچنان ق پاشا
 برگشت 

  گهیخونه بمونه و د ی کار کنه تو ییدخترتون جا دیاجازه ند گهید  خوامی_ازتون مپاشا
 اون خراب شده ها نذاره  پاشو

رفت   ادمی  دن ینفس کش هیچند ثان یجا خورده بودن برا  یحساب شنهادشیپ نیاز ا  همه
اونم از شدت تعجب  دمیکه د هیعکس العملش چ نمیبه سمت پدرم برگشتم تا بب

 گرد شده و جا خورده   یچشماش حساب

  کردیکه توش کار م یاخر ی مهمون نی البته ا دمشونیها د یچندتا از مهمون ی_تو پاشا
  کننیمراسمم کار م یکه تو   ییکه من درباره خدمتکارا ییخودم بود و از اونجا  یمهمون

که  یطیکه داشت مناسب مح  ییا یکه دختر شماست حجب و ح دمی فهم کنمیم قیتحق
کار کنه به   یطیمح  نیهمچ هی   یکه تو ستین دشنبود درواقع اصال برازن کردیتوش کار م

 دی عمل کرد  نویبفهمم که خالف ا نکهیو به محض ا   خوامیتون ماز   نویا  نیخاطرهم
هم سود پولمو   نباریدر خونتونه و ا  ینشده مامور جلو  دهیساعت کش ه یبه  دیمطمئن باش

 هم اصلشو  خوامیم

  یاشکام ب  کردیسمت پدرم برگشت که اشک تو چشماش حلقه زده بودو بهم نگاه م به
 دن یچک  یگونم م  یمهابا رو

   دادنیدخترم در چه حده اما بدهکارام به خاطر دخترم بهم مهلت م  یا یح  دونمی_مبابا

 انداختم هق هق کردم اما آرومو خفه نی پا سرمو
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ظرافت دخترش از طلبکاراش مهلت بخواد  اجازه بده به خاطر   دیمرد نبا  هی رتی_غپاشا
راه   تمویشکا  ای شرطمو  دیکنی فقط من طلبکارتونم قبول م دیندار یطلبکار  گهیحاال که د 

 بندازم؟ 

 قبول نکنم شهی_مگه مبابا

 روبه پدرم گفت:  یکردو با لحن جد زیچشماشو ر  کمیمشکوک به پدرم نگاه کرد   پاشا

 گذرم   یپولم نم  یالی ر هیاز   دیشکسته بشه مطمئن باش نمونیتعهد ب یزمان ی _آقاپاشا

اونجور جاها تو خونه نگهش  فرستمینم گهی دخترمو د دیمطمئن باش  شکنمی_نمبابا
 دم یبهتون قول م  دارمیم

  کردمیکه احساس م یاز اشک به مرد  یفرو برد پشت هاله ا  بشیج  یدستاشو تو  پاشا
مردونش برام   ی ها تیکردم چه قدر جذاب نگاه  زنهیاون داره م یکم کم ضربان قلبم برا 

من    یبوده که قبل رفتنش برا  یدنبال راه  یسه روز حساب  نیا  یشده بود پس تو  شتریب
 چرا دربارش با من حرف نزده بود؟  یکنه ول یکار هی

که بهش زده بودم افتادم شرمنده نگاهمو ازش گرفتم که داشت با   یاون شب   یحرفا  ادی
که بهش   یاحترام یبا وجود اونهمه ب دمیشنیمن صداشونو نم  اما زدیپدرومادرم حرف م

طلبش   ریکرده بودم اما بازم با وجود بدهکار بودنش اومدو به من کمک کرد و از خ
 گذشت 

به چشم  یمثل اون نتونستم حت رویمرد  چیکه ه یپاشارو خلق کرد  یاز چه گل  ایخدا
 آخه؟  یحد مردونگ ن یا  نم؟تایبب

 میکنیم ش ی_قول دادم الزم باشه محضربابا

ترسوندن    یبرا یبرگه که دستمه به نظرم سند محکم نیا  ستین یاز ین ی_نه محضرپاشا
 باشه  تونهی شما م
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خواستگار داره که   هیخونه بره چون  ن یاز ا  دیراحت باشه کم کم شهرزاد با التونی_خبابا
 با اون ازدواج کنه  خوادیم

بهم  ی نگاه میدرم برگشتم پاشا هم جا خورده بود نگرد شده به سمت پ یچشما  با
به سمت مادرم برگشتم   ینگاهشو ازم گرفتو به پدرم نگاه کرد با نگران عیانداخت اما سر 

بابام درباره کدوم خواستگار   شدیکه با بغض روشو ازم گرفتو وارد خونه شد باورم نم
 زد؟ یداشت حرف م

برم دخترتون که ازدواج کرد من   گهیخوشبخت بشن من د  دوارمی_خب چه بهتر امپاشا
 اد یبه کارم نم گهیچون د کنمیبرگرو پاره م نیا

 روز خوش  کنمیوقت فراموش نم چ ی_ازتون ممنونم لطفتونو هبابا

 یشدن به سمت بابا برگشتم که حساب رینگاهو بهم کردو رفت اشکام سراز  نی آخر پاشا
 هم بستم   یرو  یه شد چشمامو به آروماومده بودو سرخوش وارد خون فی سر ک

 

 شهرزاد.....  دیاست مکافات جد نیا  و

 

 

 )پاشا( 

که باهاش نبودم   یسه روز  نی ا  یتو یعنیخواستگار داره؟چه طور ممکنه؟ یچ یعنی
  قیخوب تحق دی کاسه هست با مین ری ز  یکاسه ا  هی  شهیبراش خواستگار اومد؟باورم نم

 شه ینم ینطوریکنم ا

 ها؟به تو چه  یکنی هاشونو پاس م یکه بده  ییکاره اونا   ی_اصال تو چدامون 

 داشتن  از یبدبختا ن گمیبهت م ؟دارمیری رو اعصابم م نقدری_دامون چرا ا 
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چه قدر پول خرج   نایا یبده  ونیلیم  ستیب یمن برا   یفهمیم چیتو ه از؟پاشای_ندامون 
 ؟ یچ یعنی یهمفیباال م  دهیشارژ بشه؟احمق دالر کش رانمونی کردم تا حساب ا 

 بهم رفت  یحرص بهش نگاه کردم که چشم غره ا  با

مقدار خرج   نیماه فقط ا   نی ا  یکه تو میشارژ کرد  ونیلی_حسابمونو تا پنجاه مدامون 
 یدار ی نطوریا  یحسابو شارژ کرد  گهید  ونیلی حرکت پنجاه م هیبعد تو امروز با  میکن

 یکنی خودتو ورشکست م

حد ازم    نی تا ا یعنیبه من نگفت؟  یزی شهرزاد پسررو دوست داره؟چرا دربارش چ یعنی
 باشه شیاون خواستگار قبل نیع نمیمتنفر شده؟نکنه ا

از سرجام بلند   یاعصابم بود عصب ی دامون هم رو یبودم و حرفا  یکالفه و عصب  خودم
 شدمو داد زدم 

که   میورشکست شد  میظرر کرد ونیلیپونصد م یمعامله باال   هی ی_بسه دامون منو تو تو 
 من با پنجاه تومن ورشکست بشم؟ 

خودتو مسئول   نایا  یکارا  ی تو یاد یز  گمی دارم بهت م ستین نی_من مسئلم ا دامون 
 ی دونیم

 نگاشون کنم؟  یانتظار داشت گرفتنی خونوادش داشتن م یجلو  اروروی_

  امکیبه س یچه جواب ؟االنی بهشون ببخش ا ی  یری رو پس بگ یبده  ی_تو رفتدامون 
 ؟ ی دیم

 دم یموهام کش  یتو یدست کالفه

 نزول نده  رهیبگ ادی  دی_اون پسره احمق با 

 ؟ ی آدمش کن ییخوا ی_آها مدامون 

 دم یم  ونشویلی_نه صد م
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 ی شارژ کن ونیلیحسابو تا صد م ییخوا ی _حتما باز مدامون 

هم فشار دادم با حرص آروم   یموهام پنهون کردم چشمامو رو   یدستامو کالفه تو دوتا
 : دمیغر

 م؟ یحساب داشته باش هی ران ی تو ا  دیچرا نبا می پول دار نهمهی_ما ا 

ده سال ده سال   میکنیم یاونور زندگ  یوقت میحساب داشته باش نجایا  دی_چرا با دامون 
 م؟ یگرد یهم برنم

 میداریکت برم_به بهداد بگو حساب شرکتو شارژ کنه از پول شر

پاش زدو   یرو  یضربه آروم دیکش یتکون دادو کالفه پوف دی به نشونه تا یسر  دامون
 گفت:  یعصب

  یاما حساب ها  شهیحساب شرکت راحت تر شارژ م میندار  یا  گهی _چاره ددامون 
کارو کن از شرکت صد بردار بهداد از اونور  ن یبا مکافات هم میخودمون چون اونور 

 کنه یدرستش م

 گذاشتمو روش خم شدم  زی م یرو  دستامو 

 ؟ یفروش ی؟می کنیکار م ی چ نتو ی_ماشدامون 

 که نگهش دارم بده به بچه ها بفروشنش  تونمی_نم

 کنه یتو راحت االن پونصد م ن یماش هینطور یاگه ا گمی _خب مدامون 

 گفتم: نیبودم به خاطرهم دهی هوا تکون دادم منظورشو خوب فهم  یتو یدست کالفه

   میاز شرکت پول بردار   ستین یاز ی ن گهی_پس د

شدم هنوز    رهیپام خ ریو شهر ز   رونیتمام قد اتاقم به ب یها شهیپشت کردمو از ش بهش
  یب نجایموندن من ا  گهیپس د کردیپدر شهرزاد بود اون شوهر م  یحرفا  ریذهنم درگ

 بود   دهیفا
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کمه دستم چند بار   میزی چ هی کردمیسه روز که ازش دور بودم همش احساس م نیا  ی تو
شمارشو لمس کنم  خواستمیاما تا م  رفتی م  لی تماس باهاش به سمت موبا یبرا 
 شدم یم مون یپش

از بدهکاراش حرف   یکی درباره  امکی س رونیب می و دامون رفته بود امک یروز که با س هی
که بود اون   لهی پدر شهرزاده با هزار ح دمید پرسوجو که کردم فهمزد که توجهمو جلب کر

اونم خب از خداش   کنمیمدارکو ازش گرفتم و بهش گفتم که خودم پولشو براش زنده م
 بود 

 ستاد یشونم قرار گرفت سرمو به سمت دامون چرخوندم که کنارم ا  یرو  یدست

 _از حرفام ناراحت نشو داداش دامون 

حساب   نجاینبود که ا ادمی   کردمیکارو م ن یا دی فکر عمل کردم نبا  ی ب یگی_تو راست م
   م یندار یدرست

پاشا   ستی ن نیمن به خاطر ا   تیکارامون راه افتاد عصبان نهیسرت مهم ا  ی_فدا دامون 
 حرف زدم  ینطوریچرا ا ی دونیخودت بهتر م

 ؟ ی گفت روی _به بهداد همه چ

  نی خوایم  یچ ی پولو برا نهمهیخرجتون باالس ا   نقدریچرا ا  گفتی_نه بابا فقط مدامون 
 بهتره  یبد حیبراش آوردم گفتم خودت براش توض یبهونه ا هی گهید

 ی کرد  ی_کار خوب

  دونستم یم   میشد رهیخ رونیشونم برداشت هردومون کنار هم به ب یدستشو از رو  دامون
خودم به   نیبه خاطرهم کردیبحثارو جلو بکشه اما داشت معطل م  یسر  هی خوادیباز م

 گفتم: یدار یسمتش برگشتم و با لحن معن

 ؟ ی زنی_چرا حرفتو نم
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کرد و به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد   یانداخت مکث نی سرشو پا  دیکش یپوف دامون
 شتم داشتنشو دا یبرادر بود که آرزو هی  نیبرام ع شهیدوست داشتم هم یلیدامونو خ

که امروز قبل از   دونمیخوب م یکنی وقت حساب نشده عمل نم چ ی_پاشا تو هدامون 
با   رانی ا  یخرج یکه برا  یکه حسابمون از اون پول یدونستیم  یریبگ مویاون تصم نکهیا

 یکه نم ییآدما  یاونم برا یفقط ده تومنش مونده اما باز کار خودتو کرد  میخودمون آورد 
 دخترش  یالبته منها  شونیشناس

کارو کردم نرفتم اونجا طلب بدهکارارو پاس کنم رفتم با اون   نی_من به خاطر شهرزاد ا
  دمیرس  یکنم که نذاره شهرزاد کار کنه اما وقت  یگرفتم پدررو راض امک یکه از س یمدرک

 بردنش یداشتن م

 ؟ ی_دوسش دار دامون 

حرکاتمو    یرچشمیاما ز   دکریبهم نگاه نم میگرد شد به سمتش برگشتم مستق چشمام
 کرد یکنترل م

 ؟ ی گفت ی_چ

 ست؟ ی هات بابت اون دختره به نظرت دوست داشتن ن یکارا و نگران نی_ا دامون 

 خورم؟ ی سنم به اون دختره م ن یبه نظرت من با ا یزنی حرف م ی_دامون درباره من دار

  هی دی بودم با ده یگند زدم چرا بحث سنو جلو کش  یکامل به سمتم برگشت اه لعنت دامون
 گفتم  یم  گهید زیچ

 _مشکلت فقط سنه؟ دامون 

 _من ده سال ازش بزرگترم 

که چه ازدواج   ینیبیم  ستیمهم ن  ادی_اوال ده سال نه و نه سال دوما االن سن ز دامون 
 ره یگیداره شکل م ییها  یبا چه اختالف سن ییها
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 برگشتم  رونیازش گرفتم و به سمت ب رومو

نه   مون ینه طبقه مال خورهیبهم نم مونیچی ها فاصلس ه انوسی منو اون اق نی_ب
   میهمو جذب کن  میتونی مدرکمون نه خونواده ها و فرهنگمون منو اون نم

 گفتم:  یکردم و با لحن جد  یاخم  ستادمیسمتش برگشتم روبه روش کامل ا  به

  هی ن ینداره برام ع یری منو جذب کنه اصال روم تاث تونه ی مثل اون نم یدختر  میبهتر بگ ا ی_
 دوست سادس 

تا مغزم آروم   رم ی دوش بگ هی کنارش رد شدم خواستم از اتاق خارج بشم برگردم خونه  از 
 اما به سمتش برنگشتم  ستادمی با به حرف اومدن دامون ا کهویبشه که 

خواستگارش چه   یبرا  یفرستی آدم م نکهیه؟ا یدلشورت براش واسه چ  نهمهی_پس ا دامون 
 ده؟ یم یمعن

منو شهرزاد رابطه   نیب خواستیسمتش برگشتم کنترل صدام دست خودم نبود چرا م هب
 منو اون دوستانه هم نبود  نیرابطه ب کهی کنه درحال جادی ا  یا

بذارم دختره   یخواستیبابابزرگشو داشت م یباباش که چه عرض کنم جا  یجا  اروی_
 کنه؟  یباهاش عروس

که به   یسرش به کار خودشه پسر شهیکه هم یم؟پسریداشت؟ه ی_به تو چه ربطدامون 
  یدو ماهو خورده ا  دیچرا االن با   سیانگل  گشتی برم اوردیدووم م رانی هفته تو ا هیزور 

 اره ی بتونه دووم ب

روح مادرشو   شونیانتقال سهام بهداد بودم که ا  یکارا   ریدامون؟درگ یگ ی _چرا چرتوپرت م
به خاطر    ندازمیدارم کاراشو راه م زنهیباهام حرف نم گهی قسم خورد که اگه کاراشو بکنم د

 ده ی اون طول کش

 ؟ یکنی بهش کمک م یپانته آس دار هیچون شب  نهی_بهونت ادامون 
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خودم   ؟منی اسم شهرزادرو بشنوم اوک خوامینم گهی دامون د نیبب تهی واقع  ستی_بهونه ن
  نیبا ا امیکه اسم من رو اون دخترس اون وقت من ب یشعور ندار نقدرینامزد دارم ا 

 روهم؟  زمیبر

خواستم درو باز کنم که با حرفش با خشم دستام مشت   تیسمت در رفتم با عصبان به
 هم بستم   یشدو چشمامو رو

 د ی که رسما نامزد نکرد ه؟شمای_منظورت نانسدامون 

 م ی_منو اون نامزد 

 _چرا؟فقط به خاطر حرف مادرت؟ دامون 

 دونست ی_مامانم قبل از مرگش اونو عروس خودش م

 اومد  ی_تو خودت ازش خوشت نمدامون 

روش   کردم؟ها؟توی کار م یعروسش بشه چ ینانس خوادیدلش م گفتیمادرم م ی_وقت
 ستادم؟ یوام

   ستی_االن که مادرت ندامون 

 _اسم من که رو دختره هست 

 بهش نگاه کردم  تیعصبانکه دامون زد با  یداد با

مگه اونجا    یحلقه هم دستش نکرد  ی حت  ؟تویگ ی م یپاشا چ ای_بسه به خودت بدامون 
 مهم باشه  زای چ نیا  رانهی ا

مثل شهرزاد  یهم نشد دختر یقراره همسرم بشه اصال نانس ی باشه نانس ی_هرچ
اونهمه مالک    نیاز ب هیهمسرم چ یمالکام برا  یدون یهمسر من باشه خودت م تونهینم

 خوشگله   شی بدون آرا نکهیدونشو داره ا هیفقط  

 برات مهمه  نمی_پاکه ا دامون 
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 _خب حاال شد دوتا 

براش   یخودت گفت ستیبه خاطر پول هم کنارت ن ستی_دروغگو پنهون کار هم ندامون 
 کرد ینم نطوریکار کرد اگه دنبال پولت بود ا  یچ یمانتو شلوار گرفت  هی

ماچم کنه   یبچس نکنه انتظار داشت هیالته اما عقلت اندازه  س  ی_بسه دامون بسه...س
 عشقم ممنون  یبگه وا 

 دوروبرت نبوده  ینطوری_نکه دختر ادامون 

منو به خاطر پولو   کنهیکنم با کله قبول م ی_اون دختره گدا زادس اگه ازش خاستگار
واقعا منو دوست   یمنو به خاطر خودم بخواد نانس  خوامیم رویمن کس  خوادیاموالم م

 ست یپول من ن یداره اشراف زاده هم هست پس گدا

 ؟ یدوسش دار ؟توی_تو چدامون 

 اتاقو باز کردم به سمتش برگشتم کوتاه گفتم:  در

 ادی _باهاش باشم ازش خوشم م

مدت آب و    نیو با سرعت به سمت خونه روندم ا رونی بعد درو بستم از شرکت زدم ب و
اه اعصابم چه قدر داغون بود   بافهیتهران به دامون نساخته مدام چرت و پرت م یهوا 

 داغون ترش کرد 

  یساعدمو رو دمیمبل دراز کش  یرو  ارمیکتمو در ب نکهیوارد خونه شدم بدون ا  خسته
 هم بستم  یگذاشتم و چشمامو رو  میشونیپ

 بابا   یمدت همش شده اسم شهرزاد ا  نی شهرزاد اشهرزاد  شهرزاد

کارارو   کردمی م یفکر هی  دیبا  دمیچرخ نستا یا  یتو کمیبرداشتم و   لمویموبا کالفه
 بهتر بود   ینطوریا  سی انگل میگشتیخودمو دامون برم  لمیبه وک سپاردمیم
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و تماسو برقرار    دمیکش یزنگ خورد بهداد بود پوف لمیموبا  کهویفکرا بودم که   نیهم ی تو
 کردم 

 شده بهداد؟  ی_باز چ

 ه؟ یچه لحن نی ؟ایخسته شد  یخرج کرد  ادی_پول ز بهداد

 _بهداد خستم حوصلتو ندارم 

 ؟ یبعدا باهاش حرف بزن ییخوایعشقوالنستون حوصله نداره م زمی_اوه عزبهداد

 زد؟ ی حرف م  ید داشت با ککردم بهدا یمبل بلند شدمو روش نشستم اخم  یرو از 

 یی فعال دا  میشی_خب بعدا مزاحمتون مبهداد

 ؟ یزد یحرف م  یبا ک ی_صبر کن بهداد داشت

 م ی _با زن دابهداد

 خر  شعوری درمون پسره ب یو درد ب  ییزن دا ی_ا 

بود  ینانس  یفشار دادم صدا  موینیاستخون ب کمی  یهم بستم و عصب یرو  چشمامو
 کرد؟ یکار م یاونجا چ

 شته؟ یپ ی_نانس

 مغزمو خوردن  یدونفر نیبا سول ی_اوهوم جات خالبهداد

 بده بهش  وی_گوش

 پشت خطه  ییدا  ایب یی_چشم فعال از من خدافس...زن دابهداد

  یاونوقت ه  میکلمه ها متنفر بود نیاز ا  یحاال هم من هم نانس دمی کش یحرص پوف با
 زد یفک م

 _الو پاشا؟ ینانس
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خوب باهاش حرف   یدوسش داشته باش یکن ی سع دیبا  یتو قراره همسرش بش پاشا
 بزن 

 ؟ یجان خوب ی_سالم نانس

 ؟ ی _خسته ا ینانس

 حالم خوب نبود  کمی _آره امروز 

شکرش   یمخم نبود خوبه جا  یصداش رو  کردیآرومم م ییطورا  ه یآرومو نازش   لحن
 بود  یباق

 ؟ ی مدت بهم زنگ نزد نی _پاشا چرا ا ینانس

کارام بودم که   ری مدت اون قدر درگ  نیبه خودم بفرستم ا  یدلخورش باعث شد لعنت لحن
 نبود ادمی  روینانس

 ؟ یی خونه ما ارمی_برگشتم از دلت در م

 ی موند رانی ا  نهمهیتعجب کردم ا یبرگشت کردمیسر بزنم فکر م ه ی_آره اومدم ینانس

 پدرومادرت چه طورن؟  یخانوم گردمی برم ندهی_هفته آ 

بهتره من برم بعدا  یخسته ا یلیام خوبن منتظر اومدنتن پاشا معلومه خ_اونینانس
 رم ی گیباهات تماس م

 رم؟ یبرات بگ ییخواینم نجایاز ا  یزیچ ینانس یکنی _ممنون که درکم م

   بوسمتی فقط مراقب خودت باش م زمی_نه عز ینانس

   کنمیبرگشتم جبران م یشد ریدلگ دونمی _مراقب خودت باش م
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برام   زیاستفاده کردن از کلمات محبت آم کمیتماسو قطع کردم   میکرد  یهم که خدافس از 
  ی براش کمبود دیباشه قرار بود زنم بشه نبا یهرچ  کردمیکارو م نیا   دیسخت بود اما با 

 به خصوص از نظر محبت   ذاشتمیم

برشداشتم  یزنگ خورد عصب لمیموبا  کهویدوباره چشمامو رو هم ببندم که  خواستم
تماسو   دمی کش یاسم شهرزاد چشمام گرد شد پوف  دنیبا د کهویواستم قطعش کنم که خ

 گفتم:  یحوصله با لحن خشک  یبرقرار کردم ب

 _بله؟ 

 ؟ یی_کجا شهرزاد

اون   پرسه؟بهیم  ییسواال نی همچ  هیپرو شده از من  نقدریا  یچه طور نی کردم ا یاخم
   هیطور هیداره؟چرا لحنش  یچه ربط

 ؟ ی _خونه ا شهرزاد

 ؟ ی پرسی_چرا م

 ال ی خیب یچی_هشهرزاد

 ؟ ی _چرا زنگ زد

 گرفت ی کنه اما داشت جلوشو م هیگر  خوادیم  کردمیکرد احساس م یمکث شهرزاد

 _زنگ زدم بابت امروز ازت تشکر کنمشهرزاد

 بود که تونستم برات بکنم   یکار نیآخر کنمی_خواهش م

 س؟ ی انگل یگرد ی برم ی_کشهرزاد

 هفته  نیا  یتو  دم یشا ندهی_هفته آ 

 ؟ یندار یبرم کار گهی ...من دی_باشه به سالمتشهرزاد
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 ی _نه با

  تی وسط هم من اذ ن یا شدینم ینطوریهم بستم ا یقطع کردم و چشمامو رو  تماسو
رابطرو تموم کنم شماره دامونو گرفتم که بعد از  نی هم شهرزاد پس بهتره زودتر ا  شدمیم

 چند بوق جواب داد

اقدام   عتری رفع زحمت هرچه سر  ی بود لطفا برا دنی_مشترک مورد نظر در حال کپدامون 
 د ی فرما

 نه   ایهست   سیانگل یبرا  طیبل نیامشب بب  ی_دامون برا

لحظه هنگ کرد اما بعدش با لحن   هی کردهی که معلوم بود داشته استراحت م دامون
 گفت:  یمتعجب

 با عجله؟  نهمهیامشب؟چرا ا   ی_برا دامون 

امشب   یبرا  ن یبب سیامروز زنگ زد بهتره زودتر برگردم انگل  یم؟نانسی برگرد یگی_مگه نم
 داره دوتا بخر 

 رم؟ ی فردا بگ ی_اگه نداشت برا دامون 

 خالصه منتظر خبرتم   ری بگ طویبل نی_اول

 

 

 )شهرزاد(

شد با ترس به پشت سرم نگاه کردم   ری گونم سراز  یرو  ی ا  گهیتندتر از هر موقع د اشکام 
نفس نفس   دمیدر خونش رس  یجلو نکهیپا تند کردم تا ا شتریب ستی ن یکس دمید  یوقت

ره  نداشت چون دوبا یا  دهیتا اشکامو پاک کنم اما فا  دمیبه صورتم کش یزدم دست
 از اشک شد   سی صورتم خ
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 یبه حرف مادرم گوش بدم سع نکهیبرام مهم بود ا  زیچ هیاصال خوب نبود فقط   حالم
   رمیبگ مویتصم  نیو بهتر فتمین ریکنم گ

در خاموشو روشن شد که   یالمپ باال  کهوی ستادمی رنگ که ا دیسف یموتی در ر یجلو
  یتیچشممو زد اما اهم نی ماش  ینشونه باز شدن در بود به در نگاه کردم نور چراغ ها 

  ستادهیدر ا  یحرکت جلو یدستم بود ب میبود و کوله پشت زونیندادم دستام اطرافم آو
 پاشا  نیبودم خودش بود ماش

  یها دود   شهیش نکهیود ا پاشا کامال معلوم شد با وج یمن برا  ری که کامل باز شد تصو در
برام آشنا بود   افشی هم کنار دستش بود ق گهید ی کیتنها نبود    دمیدی بود اما تعجبشو م

از اشک به پاشا که پشت فرمون بود    یپشت هاله ا تیندادم فقط با مظلوم یتیاما اهم
 شدم   رهیخ

شد درو بست و به سمتم اومد مثل   ادهیپ  نیسمت راننده باز شد پاشا از ماش در
  یجور هی دی چیپ مینیب یعطر تلخش تو  یبو  ستادیو مرتب روبه روم که ا   کیش شهیهم

 شدم اما نگاهمو ازش برنداشتم 

 شهرزاد؟  یکنیکار م یچ نجای_اپاشا

 با جسارت بهش نگاه کردم  دمیبه چشمام کش یو دست  دمیباال کش موینیب

 س یانگل  امیب خوامی_منم م

که   یبرگشت و به پسر نیکرد به سمت ماش رییبه وضوح جا خورد رنگ نگاهش تغ پاشا
 داخلش بود نگاه کرد بعد دوباره به سمت من برگشت 

 ه؟ یالک ؟مگهی گیم  یدار یگرفته؟چ تی_شوخپاشا

 اونجا...خودم پول دارم تو... امیب خوامی_لطفا...کمکم کن پاشا...م
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جا   یحساب  دنشیبا د نمیباز شد که باعث شد بتونم پسررو بب نیلحظه در ماش  همون
  نجایآسانسور بحثمون شد ا یشرکت باهم تو  یهمون پسره بود که تو نکهیا  یخوردم وا 

 دوست پاشا بود؟  یعنیکرد؟ ی کار م یچ

 شه یم  ریپاشا؟پروازمون د  ییا ی_چرا نم

 بهش نگاه کردم  یبا ناباور د یموهاش کش یتو  یترس به سمتش برگشتم کالفه دست با

 ؟ ی بهم نگفت یزی...چرا پشت تلفن چ؟ی...بدون خدافس ؟یرفتی م ی_تو...تو...داشت

 سوار شو اول برسونمت خونه  ای شد ب ییکهو ی_ پاشا

 خونه فرار کردم  گردمی_من برنم

 ؟ ی کرد  ؟فراریکرد  ی_تو چه غلطپاشا

شده بود نگاه   یکه عصبان  یاز پاشا   ریغ ییبه اطراف دادم و به هرجا موی اشک یچشما 
 کردم  

 ؟ ی _با توام شهرزاد؟واقعا فرار کرد پاشا

  سادم؟فقطیوا   نجایچرا ا گه یبه من کمک کنه د  تونستی امشب پرواز داشت نم اونکه
وقت تلف کردن بود همونطور که نگاهم روش بود چند قدم عقب رفتم دلم براش تنگ  

از هم   دیراهمون با  کردمی شتباه ماما ا سیباهاش برم انگل تونمیم   کردمیفکر م شدیم
 بود  نیدرواقع درستشم هم شدیجدا م

 خطر آقا پاشا ی_سفر ب

باال نره خواستم قدم از قدم   میگر  یهم فشردم تا صدا یپشت کردم و لبامو رو  بهش
خودمو قلبم   نیاونام ع ختیشد اشکام ر  دهی بردارم تا ازشون دور بشم که بازوم کش

جون   نباری برگردم خونه چون ا   تونستمیم اصال خوب نبود نمحال کردنی م  یتاب یب یحساب
 بکشه   مادرمومادرمم وسط بود امکان داشت بابا  
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 _برگرد پاشا

قدرتمندش بود اخم کرده بود با سر به  یدستا  یسمتش برگشتم هنوز بازوم تو  به
 اشاره کرد   نیماش

 _سوار شو پاشا

 م یستین ر ی_هم مس

 _بدرک گفتم سوار شو پاشا

به حرفش گوش دادم و دنبالش راه افتادم در عقبو باز کردم و سوار شدم سرمو   ناچار
صدا سوار شدو   یکردم پاشا هم ب یدستم آروم باز  ی انداختم و با انگشت ها نی پا

به سمت پاشا برگشت اخم داشت   هیاسمش چ دونستمیراه انداخت پسره که نم نویماش
 نبود یاض ر نمیماش  یمن تو  نکهیانگار اصال از ا 

 خونش؟  شیبرسون ییخوای؟میکنیکار م یچ ی_دارپسره 

 گفت:  کردی م یداشت رانندگ یاخماشو محکم توهم کرده بودو جد  کهیدرحال پاشا

 _نه پاشا

 پاشا  شهیم رید ؟پرواز ی _پس چپسره 

 روشن کنم نویا  فیبمونم تکل دیبا  نجایفرودگاه تو برگرد من ا رسونمی _تورو مپاشا

 من بودم؟  نی منظورش از ا  االن

 رم ینم ییبدون تو جا  ؟من یگ یم  یدار ی_چپسره 

 گردم ی مسئلرو حل کنم برم  نیمن ا  ی_دامون تو بهتره برگرد پاشا

خاک تو فرق سرت شهرزاد   یآقا پاشا ا یمیصم قیبودن به به رف  شونی دامون ا پس
 رفت  یکرد  یزی جلوش آبرور یبرخورد حساب نیخانوم تو اول
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  شمینم مایگفتم پاشا من بدون تو سوار هواپ نکهی_همدامون 

باال   موینیشد ب  رهیخ رونیدامون با حرص روشو از پاشا گرفتو به ب دیکش  یکالفه پوف پاشا
 لب زدم   یبه سخت دمیکش

 اومدم  یوگرنه نم  یریامشب م  دونستمی_نم

تو بستن چمدونا   دیشا  یرسوندی زودتر خودتو م  یکرد یم  ی_آره جون عمت هرکاردامون 
 یکمک کن   یتونستیم

نگاه به   هیهردوشون نشسته بودم پاشا با اخم  یصندل  نیکردم به سمتش برگشتم ب اخم
 نکرد   یدامون کرد و بعد روشو ازش گرفت اما دامون اصال توجه

 اما تو بستن چمدون شما عمرا  دی_تو بستن چمدون پاشا شا 

 من بخوره  لی تو به وسا دست دادمی_خوبه چون من عمرا اجازه مدامون 

   یبر یتونیم  یناراحت یلیخ یستی_طرف حساب من شما ن

به سمتم برگشت پاشا سکوت کرده بود با حرص بهش نگاه کردم    تی با عصبان دامون
 شعور یدنده ب هیپسره  ارمیکم ب  یکیعمرا من از تو 

  نکهیا  یبه جا  ییبچه کوچولو دوما اونقدر پرو  یر یگی نم میمن تصم  ی_اوال تو برا دامون 
 یکنی برامون قدقد هم م یدار یکه پروازمونو لغو کرد ی کن یمعذرت خواه

 _دامون پاشا

وگرنه  میرانیدخترس ما ا  نیا  ر یاالنشم تقص  نی نگو پاشا هم یزی تو چ  سی_هدامون 
 م یبرگشته بود نایزودتر از ا 

من پرواز    یبرگرد یتونی کرار کنن گفتم مبرات چند دفعه ت دیبا رو ی _فکر کنم هر حرف
هم   شونیدرضمن ا کنمی م یپاشارو لغو کردم نه تو پس فقط از اون معذرت خواه

 ام یبا شماها ندارم بخوام خودم م یبرگردن من کار توننیم
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 ی اری_حتما پولشو از تو گورت مدامون 

 چه طرز حرف زدنه  ن ی _عه دامون اپاشا

  نکهیبا من درست حرف بزن ا یزنی حرف م ینطوریباهام ا ستم یدستت ن ریمن ز  نی_بب
 ست یتو که ن بینداره دستم تو ج یبه تو ربط ارمیپول سفرمو از کجا م 

 زدو گفت:  یبا طعنه پوزخند دامون

 من چرا باشه؟   بیپاشاه تو ج  بیدستت تو ج ی_آره خب وقت دامون 

سمت پاشا برگشتم  حرفش خفه خون گرفتم اشک تو چشمام حلقه زد به   نیا  دنیشن با
 که با حرص به سمت دامون برگشت  

 نه؟  ای دی کنی_تمومش مپاشا

 _بزن کنار پاشا 

 راه حل فرار کردنه  نی ندارن بهتر ی خانوم جواب نایمامانم ا یوا  ی_ا دامون 

 زدم:  غیمشت شد ناخواسته ج دستام

 _گفتم بزن کنار پاشا 

فشار داد که باعث شد درا قفل بشه با حرص   روی اما همون لحظه قفل مرکز ستادیا  پاشا
به هردومون کرد   یبه سمتش برگشتم که با اخم به سمت هردومون برگشت چنان نگاه

 م یری و خفه خون بگ میگفتن نزن یبرا   یکه باعث شد حرف

از  ی حرف  میزنیجا حرف م هی میر یم  دیشیهردوتون خفه م کنمی بار تکرار م هی_ پاشا
 کنمینم نیهرکدومتون بشنوم اتفاقات بعدشو تضم 

اما   دی چک یگونم م  یرو ی ا  گهی به خودم چسبوندم اشکام تندتر از هر موقع د کولمو
برگشتو به   شهیصدا به سمت ش  یپسشون زدم دامون هم ساکت شده بود ب عیسر 
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که   ییبه سمت جا تی شد پاشا هم طبق معمول اخماشو حفظ کرد و با جد رهیخ رونیب
 روند   دونستیفقط خودش م

برام   یچرا شانس نداشتم همه چ  دونمینم دمیبر هیخواستگارم ک  دمیفهم یوقت امروز 
 هیمنو بده به   خواستیسرم داد زد م یافتاد با پدرم دعوام شد کل  یاتفاق م نش یبدتر

درم از  پ یپولدار بود وقت  یشصت ساله که نوه هم داشت اما سرحال و حساب رمردیپ
 میزجه زدم تصم یبلند یها با صدا  وونهید ن یعگرفت تو خونه  م یزد گر رونیخونه ب

تنها راه نجاتم بود اما هم جراتشو نداشتم هم از خدا  یخودمو گرفته بودم خودکش
    ستهی ا  یمادرم قلبش م ی نطوریا  دونستمیم  یاز طرف دمیترسیم

که از   ییهام حرف بزنن مادرم النگوها و برادرم وارد اتاق شدن تا آرومم کنن و با  مادر
کرده بودو به سمتم   هیکه برام ته یکرده بودو بهم داد داداشمم پاسبورد  یبابام مخف

  هیتا منو بفرستن  دنی نقشرو کش نیوقته همراهه مامانم باهم ا  یلی گرفت معلوم بود خ
باشم اما قبول کردم و از خونه فرار کردم داداشم بهم قول   رده حماقت ک  دیشا  گهیکشور د

و دوباره   شم یم  یکاره ا هیمامانمو داره منم بهشون قول دادم که اونور آب   یداد که هوا
 ششون یپ گردمیبرم

 شیپ نطوریا  دیبا میزندگ  شدیشد باورم نم ری مادرم اشکام باز سراز  تی مظلوم ادی به
  نقدریتم؟چه قدر توان ظلم و ستمو داشتم؟چرا پدرم ا مگه من چه قدر تحمل داش  رفتیم

منو   یدر پ یپ نطوریکار کردم که خدا ا  یمن چ کرد؟مگهیظالم بود؟چرا خدا بهم رحم نم
بود که دخترمو   نیجرمم فقط ا  یعنیشده بودم؟ بمرتک یگناه  کرد؟چهی مجازات م

 ن؟ یخوشگل؟هم

سخت بود دستمو   یلیتحمل بغض ته گلوم برام خ ارمیدووم ب نی از ا  شتریب نتونستم
برام مهم نبود  دنیشنیکه صدامو م دادم ینم یتی اهم  هیگر ریصورتم گرفتمو زدم ز   یجلو

همه بار ظلم   نیخودمو از ا  نکه یبرام مهم بود ا ز ی چ هیکه امکان داره مسخرم کنن فقط 
 سبک کنم
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ناله هام از   یبرنداشتم صدا صورتم  یتوقف کرد اما دستمو از جلو  نیکردم ماش احساس
  یهمه و همه درحال جوالن تو  میکس یهق هق دخترونم از شدت ب  یشدت درد و صدا 

اتفاق و   نهمه یته ا  یعنی شدی رو م رویباره ز  کیبه  میزندگ یمغزم بودن چه زود همه چ
 بود؟  یمن چ  یاکشن بودن زندگ

 _شهرزاد؟ پاشا

بود که باعث شکسته شدن همه   میگر  یصدا  نیندادم فقط سکوت کرده بودم و ا یجواب
 شد یم یچ

 نکن  هیهوا به کلت بخوره گر  کمیشو   ادهی_پپاشا

  یبود اما چون دستام جلو  شونیکیشدن  ادهینشون از پ نیبازو بسته شدن ماش یصدا 
  زویچ هیفقط  شدن  ادهیکدومشون پ دونستمیانداخته بودم نم نی صورتم بودو سرمو پا

 کردم یحس م یعطر مردونه پاشا به خوب ی هنوز بو نکهیا  دونستمیم

 شو  ادهیپ شهیدرست نم ی زیکردن چ ه ی_شهرزاد با گر پاشا

با پاشا حرف بزنم  تونستمی صورتم برداشتم حاال که دامون نبود بهتر م  یاز جلو  دستمو
از اشک بود نکردم فقط با بغض بهش نگاه   سیکه خ یپاک کردن صورت یبرا  یتالش

 ختم یکردمو اشک ر 

به  کنهیکه شده آرومم م  کممی  هیپاشا حداقل گر  شهیمشکالت من درست نم  یچی_با ه
مانعت بشم   خواستمیاومدم نم یوگرنه نم یامشب پرواز دار  دونستمیجون مامانم نم

 هباهام حرف بزن ینطوریپروازتو لغو کنم که دوستت ا خواستمینم

چشماش غم لونه کرد انگار کم کم   یتو کمیبود هم کالفه  یهم عصب افشیکه ق پاشا
 شروع کنه   خواست یترحمش م

که   یبا کس ه ینطوریزودتر برگرده اخالقش هم خوادی _از حرفش ناراحت نشو دامون مپاشا
 ندازه یکل م ی نطورینشناستش ا 
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 مثل اون برام مهم نباشه یدارم که کس  میزندگ ی تو  یبدبخت یاونقدر  ستی_برام مهم ن

 نمیبرام حرف بزن بب یآروم که شد خورهیهوا به سرت م کمیشو   ادهی_خوبه االنم پپاشا
 شده باشه؟  یچ

انداختم پاشا از   نی مظلوم سرمو پا  دمیباال کش موی نیبه نشونه باشه تکون دادم و ب یسر
 نشونه تاسف تکون داد  به یبه سمتم گرفتو سر یدستمال کاغذ  هیداشبورد  ی تو

 شو  ادهیپ یدختر بچه ها شد  ن ی_عپاشا

  ستادهی شدم دامون لب پرتگاه ا  ادهی پ نیپاک کردم و از ماش یبا دستمال کاغذ موینیب
   کردیبود و داشت به شهر نگاه م

بام شهر پاتوقمون شده بود  میاومد یکه هربار م یمیقد  یهمون جا  میبود اومده
  یجذبش بشم از طرف شدیباعث م نیسرد بود نه گرم هم ادیدوست داشتم نه ز  نجارویا

 شد یطرفا رد م ن یاز ا  نیدوتا ماش یکیبه زور   دیخلوت بود شا یحساب

خاموش نکرده بود دامون به سمت هردومون برگشت پاشا   نشویماش  یالمپ ها پاشا
 انداختم    نی مو پاکرد روش نشستم و سر تی هدا یبهم اشاره کرد و منو به سمت صندل

 م؟ یگردی ها امشب برنم یکه به خاطر بعض یخبر بد  ییخوا ی _به بهداد نمدامون 

از خودش   ی چه عکس العمل نمیبب تونستمینگفت نم یزیهم بستم پاشا چ یرو  چشمامو
   کردمیچون بهش نگاه نم دهینشون م

 شیپ یمشکل رمیگی م طیدفعه بعد که بل دوارمیام  دیپروازمون پر  ی_خب به سالمتدامون 
 ادین

 _فعال دست نگه دار پاشا

  نجایهم ا  گهیتا چندماه د   ییخوایم  کنمیکارو م نی_بله چشم سرورم حتما همدامون 
 ندارم   نجای با موندن ا یکه مشکل  م؟منیه میبمون
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 طعنه و لج منو درآوردن بود  یباال آوردم و به دامون نگاه کردم همه حرفاش از رو  سرمو

 بشه  ینطور یا  خواستم ی_نم

به   یمدت هم ناخواسته گند زد   نیا دیکنی_کال شما ناخواسته همه کارارو م دامون 
 مون یزندگ

  ختمینر یاما اشک   دیصدام لرز   د یموهاش کش  یتو یسمت پاشا برگشتم که کالفه دست به
 شدم یانگار کم کم داشتم از سنگ م

 دم؟ یبه گند کش توی_من زندگ

 د یبحثو تموم کن نی_اپاشا

 باشه   یبحث فکر نکنم حاال حاالها تموم شدن نی_ا دامون 

شدم با   رهیبلند شدم و به سمت دامون رفتم با جسارت و خشم بهش خ  میصندل  یرو از 
 نفرت تو چشاش گستاخانه زل زدمو داد زدم:

از   دمیشا ا یازت حساب نبردم؟   نکهیتو آسانسور جوابتو دادم؟از ا نکهیدلت پره؟از ا ی_از چ
که  یی ها یسخت ؟هـــا؟از یدونیمن م یاز زندگ  یلغو شد؟تو چپرواز امشبت   نکهیا

و تو نازو نعمت همه   یچون تو راحت بزرگ شد  یکرد  ؟فکریفهمیم  یزی اصال چ دمیکش
  یکه هر مشکل مهیخط مستق هی یهمه مثل تو تو  یزندگ یکرد  دن؟فکریمثل تو قد کش

 بده  ؟هــا؟جوابیدار یمشکل تی تو زندگ ؟اصالی حلش کن  یبه راحت  یبتون یداشته باش

اون   نویبه ا نکهینه ا یخودت مشکلتو حل کن یبتون  نهی_مشکلو همه دارن مهم ا دامون 
 اون برات حلش کنن  نویعهده ا یو مشکلتو بذار یبچسب

   دمینچسب  ی_من به کس

 خوادیپاشا م ید یکه فهم ید یکش یچه نقشه ا   ست ی_تمومش کن لطفا معلوم ندامون 
به همه   سیانگل  ادیب خوادیشده م یشد حاال خانوم فرار دایسروکلت پ  کهویبرگرده  

 بودنم اضافه کنم  ی فرار دیخصلتت  با 
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  یمحکم تو   یلیس هیبود با خشم دستمو باال بردم و   ن یسنگ یلیحرفش برام خ نی ا وزن
ور کج شده بود کم کم  هیهم فشردم دامون صورتش   یصورتش زدم لبامو محکم رو 

 نمیبه سمت پاشا برگردم بب  نکهیهم فشرده شد و به سمتم برگشت جرات ا  یلباش رو 
بشم که به خودش   رهیخ یبه پسر ت یاننداشتم فقط تونستم با عصب ه یعکس العملش چ

 کنه   نیاجازه داده بود بهم توه

  شمیالل م یاحتبه ر یکرد  ؟فکر ی حرفو به من بزن  نیا  یکنیچه طور جرات م ی_تو عوض
 ؟ یبخور یی خوا یم ی هر شکر

بهم نگاه کرد پاشا به سمتمون اومد دستشو سمت دامون بردو به    تی با عصبان دامون
 م یکرد یبهم نگاه م میداشت یاما همچنان غضب دیعقبش کش کمی  یآروم

 دی_بهتره تمومش کنپاشا

 من دست بلند کنه؟   یرو  کنهیچه طور جرات م یدختره عوض نی_ا دامون 

  نجاینداشتم بس بود تا هم  یگندش ترس کلیبردم از قد بلندو ه زیبه سمتش خ  دوباره
کنه   نیبهم توه یبه راحت یبودن وقتش بود منم خودمو نشون بدم نذارم هرکس  فیضع

 و تهمت بهم بزنه 

 جلومو گرفت با خشم داد زدم:  پاشا

 ها؟  یکنی که اون دهن گشادتو باز م یدونیاز من م ی...تو چی_خفه شو...خفه شو عوض

که  یپلک یدوروبرش م نهمهیا  هیچ  یبا من درست حرف بزن دختره عوض ی_هدامون 
 بدبخت؟  رتت؟آرهیبگ

 _بسه دامون تمومش کن پاشا

 _من تمومش کنم؟مگه من شروعش کردم که تموم کنندش باشم؟ دامون 
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اما   دادمیتا گوش ماون دو نیبودمو به جروبحث ب ستادهیحرکت ا   یشده بودم ب الل
به خودش اجازه بده  شدی باورم نم خوردی سرم وول م  یمدام جمله آخر دامون تو

 قضاوتم کنه ینطوریا

  یسرگرم  هیبراش  دهینم یت یاهم  چیمثل تو ه یی _محض اطالعت پاشا به دخترا دامون 
تو خونت   ن یهوا برت نداره پس بش کنهیبهت کمک م ینطوریا نکهیا  یستیساده هم ن

   رونیرفتنو از سرت بنداز ب سی فکر انگل

 ــــــــد ی _تمومش کنپاشا

  ینطوریکه ا دونستمیم  دیانداختم با نی که پاشا زد چشمامو بستم و سرمو پا  ینعره ا با
اون النگوها   س؟اصالی انگل برهیمنو م  نکهیفکر کردم؟ا  یخودم چ شی پ کننیقضاوتم م

شک ندارم   کنهیدربارم قضاوت م ینطوریدوستش ا یمنو جور کنه؟وقت  طی بل پول تونهیم
 کنهیفکر م نطوریخودشم ا

 د یپر یبهم م دیدار یه دیآدم باهم حرف بزن نهیع  نکهیا  ی_به جا پاشا

 ستم ین زونی _من آو

  دهیاونقدر صدام خفه بود که شک داشتم شن نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 دن یکه حرفمو شن دم یبه سمتم برگشتن فهم یهردوشون عصب  یباشن اما وقت

 پاشا باشم  یکنم...برا  یفکر نکردم...که کار نیبارم...به ا ه یوقت... چی_من ه

   دیموهاش کش یتو  یزد پاشا کالفه دست یپوزخند دامون

  یهست ی_خوبه پس دختر روشنفکردامون 

 شده  یچ نمیکن بب فی ماجرارو تعر  قیدق  نیحرفارو بذار کنار بش ن ی_شهرزاد اپاشا

 منو به زور شوهر بده   خوادی...مخوادی _من...من فرار کردم...از دست بابام...م
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رفتو روش نشست بعد بهم نگاه کردو کالفه   یکرد دامون کالفه به سمت صندل یاخم پاشا
 گفت:

   گهی د یشیو از دست بابات خالص م ی زندگ نیاز ا  یکنی_خب شوهر مدامون 

 لب زدم:  یبه سخت دمیباال کش موینیسمتش برگشتم ب به

 شصت سالشه  اروی_

به   یسر د یموهاش کش یتو  ی به دندون گرفتو دست یکم نشویجا خورد لب پا  کمی  دامون
 نشستم  ی صندل ی از دامون رو  یادی نشونه تاسف تکون داد به سمتش رفتم و با فاصله ز 

 س؟ یهمون قبل   نی_اپاشا

انگشتر   هیمادرم دوتا النگو و  کنهیکه بابام باهاش قمار م هیاز افراد  گسید  یکی ن ی_نه ا
نداره وگرنه تااالن اونارم فروخته بود بهم داد تا باهاش   یداشت البته بابام ازش خبر

 از دست بابام خالص بشم   یکشور هیبتونم برم به 

  خوادیو پاسپورت م زایو  گهیکشور د  هیرفتن به  ی_برا دامون 

 همراهمه ممیداداشم برام درآورده شناسنامه و کارت مل  یعنی_دارم...پاسپورت دارم 

  کردنیداشتن به هم نگاه م یردوشون اخم داشتن و جدبه سمت پاشا برگشت ه  دامون
 ه؟ ی نگاها چ نی ا یمعن

ممنوع الخروجش کنه  تونهی االن م نی هم م؟پدرشیافت  ی_به نظرت تو دردسر نمدامون 
 ارن؟ ی سرمون م ییچه بال یدونیم  رنشیبا ما بگ کهویاونوقت  

و   ی نگاه کرد نگاهش جد  ن یسکوت کرده بود نگاهشو از دامون گرفت و به زم پاشا
 کرد یاخمالو بود انگار داشت فکر م

  میشیاما جدا جدا سوار م امیکنه با پرواز شما م تی اگه پولم کفا یعنی  امی_من با شما نم
 د یافت یاگه منو گرفتن شما تو دردسر نم  ینطوریا
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عمرا به ذهنش برسه   یفکر نی همچ هیکنه چون  یرکا نیهمچ هی_فکر نکنم پدرت پاشا
 شن یمادرو داداشت مانعش م ی جور هیاگرم برسه 

 کار حله   میاز مرز رد بش   میبر می زودتر کاراشو بکن دی با  یگی باشه که تو م نطوری_اگه ادامون 

  بشیج یاز تو  لشویو به هردوشون نگاه کردم دامون با اخم موبا  دمیباال کش موینیب
 درآورد باهاش ور رفت 

  زنمی زودتر برگردم با چند نفر حرف م خوامیکه م کنمیخودم م یکارو فقط برا نی_ا دامون 
 م یر یبگ طیکاراتو زودتر راه بندازن تا بل

داشت   یخاص تی بعد بلند شدو ازمون فاصله گرفت به سمت پاشا برگشتم که با جد و
 کرد یبهم نگاه م

 ؟ ی خودتو گرفت می_تصمپاشا

 _آره 

 یکه چ  یفهمیم خورنتیم  ینداشته باش رو یاگه کس بی_شهرزاد مملکت غر پاشا
 به مردو زن نداره  میگم؟ربطیم

 تکون دادم  دی به نشونه تا یدهنمو قورت دادم و سر آب

 مگه نه؟  یتو کنارم کنمیم  شیکار هی_

 یکنینم ی کار چیبهت بگم بدون اجازه من ه یز یاما قبل از هرچ کنمی _آره کمکت مپاشا
  میبر میبتون میدعا کن دیکار خوب برات دستوپا کنم البته اولش با هی  کنمیم  یاونجا سع

 نداره  یکار شیبق

  نهیتو هز ستین یاز ین دمی خودم خرج خودمو م فروشمیمادرمو م  یطالها  رمی_فردا م
 ی هامو متقبل بش
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نگاهمو ازشون   زدیچپ چپ بهم نگاه کردو به سمت دامون رفت که داشت حرف م پاشا
بودم    دهی ازش ند  یا  گهید  زیکه جز ظلمو زور چ یگرفتم و به سمت شهر برگشتم شهر

 رو به اون رو بشه   نیاز ا  میقراره زندگ کردمی احساس م

کردمو لبخند   ینگاه زدیسمتشون برگشتم به پاشا که با اخم داشت با دامون حرف م به
درست   یمطمئن بودم که همه چ  م یزندگ یلبام نشوندم با حضور اون تو  یرو  ییکوچولو 

که به  یر ییبدم تغ رییتغ  مویزندگ ری به بعد مس نیاز ا  خواستمیشک نداشتم م شهیم
   دیانجام  یشده بودن م میدادن زندگ رییباعث تغ که  ییاز آدما یلیخ  یدادن زندگ رییتغ

 

 

 همه....((((((((((  یزندگ ری مس  رییشهرزاد و تغ ی)))))))))....آغاز زندگ

 

 )شهرزاد(

چون پاشا جلو نشسته بود منو دامون هردو   می شد  ادهی پ نیاز ماش ی سه نفر همزمان
  رونیب نیماش  یمرخص کرد آدماش چمدونامونو از تو  شویپاشا راننده شخص میعقب بود 

بود چون دامون به سمتم برگشت با   دایحالتام پ ی استرس داشتم فکر کنم تو   کمیآوردن 
 گفت:  یلحن طعنه دار

 ؟ یاسترس چرا دار یسیانگل  گهیتموم شد االن د   ی_همه چدامون 

 مو گفتم:براش نازک کرد  یسرم گذاشتم پشت چشم  یمقابل چشممو رو  یدود  نکیع

 ستمین یدائم نجایباهوش منکه ا شهی_تازه استرس شروع م

کنارم   کمی  ستادیکنار من ا  دی به سمت خودش کش یدسته چمدونشو گرفت و کم دامون
 خم شدو گفت: 
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   گهیبهم م یا   گهید زی چ هی_اما حس هام دامون 

از اون سمت هردومون به سمتشون    ییسروصدا  دنیبا شن کهویبگم که  یزیچ خواستم
به سمتمون اومدن پسره پا تند   نیرانیا  خوردیم  افشونیپسرو دختر که به ق هی  میبرگشت

خودشو تو آغوش پاشا پرت   میبهتر بگ ایکرد محکم پاشارو بغل کردو چشماشو بست  
 کردو چشماشو بست:/ 

اندازه هم بود   ونمکالشی همقد هم بودن ه بای حد پاشارو دوست داشت؟تقر  نیتا ا  یعنی
 اسپرت  پ یبود اما پسره ت یرسم پیتفاوت پاشا ت  نی با ا

 ام یمنم باهات م یدفعه بعد بر یپاشا خوش اومد  ی_چه قدر خوشحالم که اومد پسره 

که  یطونیم؟ش یه  یبود یمدت که نبودم پسر خوب  نی_منم دلم برات تنگ شده بود ا پاشا
 ؟ ینکرد 

باهاش حرف   یطور هیباشه اما چرا   طونیش خوردیگرد شد درسته به پسره م چشمام
 :/ زنهیانگار داره با بچش حرف م زد یم

 پسره دراز   یبسه بذار نوبت منم بشه تمومش کرد  نوریا  ای_د بدختره 

گردو کوچولو با   یبود؟چشماش سبز بود صورت یک یعنیبه دختره نگاه کردم   مشکوک 
دخترونشو   تیکه جذاب حیمل شی آرا هیکه معلوم بود رنگش کرده با  ی لخت بلوط یموها 

 چند برابر کرده بود  

 تو   یبرا گهید ا یخب ب یلی_خپسره 

دختره بود    یبهش نکردم فقط نگاهم رو  یبعد با لبخند به سمت ما اومد اما من توجه و
بلند  نی زم یخوشحال بود که اونو از رو  دنشیکه پاشارو بغل کرده بود پاشا اونقدر از د

دختره بلند بشه احساس کردم ته   یخنده ها  یدور چرخوند که باعث شد صدا  هیکردو  
 اجازه ندادم حسم بزرگ بشه  ادیشد اما ز   میحسود  کمیدلم 

 مدت   نیا ی _دردونه دل من چه قدر بزرگ شدپاشا
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  نیا  دنیباهم درحال حرف زدن بودن با شن تیم یکه دامونو بغل کرده بودو با صم پسره 
 گفت:  ارهیکه بتونه حرص دختررو در ب ی به سمت پاشا برگشتو با لحن بامزه ا عی حرف سر 

خانوم پونزده   دایبزرگ نشدن سانت کفششون بلندتر شده جد شونی_نه پاشا جان ا پسره 
 کنن یپاشون م

 ده بود ش رهیاما دختره با حرص بهش خ  دنیخند یبلند  یبا صدا  پسرا

 روبه دختره گفت:  رهی بگ رویر یدرگ یجلو  نکهیا  یبرا پاشا

 اد ی م ؟بهتی_موهاتو رنگ کرد پاشا

 بزن  یمنه...من گفتم بلوط  قهی _سلپسره 

 رم یوقتشه برات زن بگ ا یا قهی _خوش سلدامون 

به پاشا   ینگاه شرم زده ا  دهیمثال خجالت کش  یعنیکه   دیپشت گردنش کش یدست پسره 
 ره یکه باعث شد پاشا و دامون خندشون بگ دیکردو بعد نگاهشو دزد

 من جرات آوردن اسم زنو ندارم که  سادهی وا   شونی_تا ا پسره 

و   یخوشگل نهمهیا  یدلم برا   یکه خودت گفته بود ییآوردم از همونا   ی_برات سوغاتپاشا
 خودت  یبرا  یشد  یدخترونت تنگ شده بود خانوم یظرافت ها

کارشه؟اصال   یچ یعنیبابا   یا  کنهیم  فیچه قدر داره از دختره تعر  نیشت شد بب م  دستام
 کنه؟ یدختره در نوشابه باز م  یبرا  ینطوریداره ا  ن یکه ا شهیمگه آدم تو سه ماه خانوم م

 غر زد:  خوردی صحنه حرص م نی که داشت از ا  پسره 

فقط   ی خودت برادر من مردشورتو نبرن دوساعته اومد یبرا یشد ی_توهم نره غول پسره 
نکبت؟نگاه کن  یچرتوپرتا نگفت  نیاز ا یدی منو د جم؟چرا ی هو  ؟منی نیتو کف سول

  قمونویچرا دخترا موفق تر از پسران واال ما خود پسرا مثل شلغم رف  گنی توروخدا بعد م
 جاها  هی قبه ب یوا   میفروشی دختر م هیبه خاطر 
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ول کرد    نهیبودم سول دهیکرد دست دختررو که حاال فهم ییصدا  یبتک خنده آروم  پاشا
  دهیدوبار اسمشو از زبون پاشا شن یکی ادی هستن اسمشم بهش م  نی سول شونیپس ا

  هی  دمیشا  ای باهاش ازدواج کنه  خوادیدوسش داره حتما م یلیکه خ دونستمی بودم م
 اومد  یدوست نم هیاصال به  تی میمقدار صم  نیهرچند ا  هیم ی صم یلیدوست خ

  نقدریشده بود که ا شی کرده بود رفت انگار حسود یبه سمت پسره که اخم ظاهر پاشا
 محبت کرده   ن یپاشا به سول

 لب زد: یابروهاشو باال داد و با لحن کامال خونسرد  پاشا

تورو   ی اتفاقا عکس ها یرفت به توهم بگم چه قدر خانوم شد ادمی  یگی _راست مپاشا
خوب جواب داد   یلیهام زده بودم خداروشکر خ یمزون لباس شخص یبودم رو برده 

 زدیدست نم المیبه وسا یکس گهیچون د

خنده دامونو پاشا هم   ریزد ز  خوره یاالن حرص م کردمیبرخالف انتظارم که فکر م پسره 
خندشو   کمی  نیخنده هاش تازه متوجه من شده بود به خاطرهم  نیپسره ب دنیخند

  نیکه من کنار دست دامون بودم ا  یتمام مدت یعن ی دیچشماش درخش مدنیخورد با د 
 داشت؟  فی حد کور تشر  نیا  د؟تایمنو ند 

لباش    ی رو یکه هنوز موفق به کشف اسمش نشده بودم به سمتم اومد لبخند پسره 
پر شده بود از   دنمیازش خجالت بکشم حالت چشماش با د  کمینشوند که باعث شد 
 کردم ی درک نم شویحسرت که اصال معن 

  نیا  گردنی برم رانیدوتا از ا  نی ما هربار که ا گهید  دیببخش ی_سالم خوش اومد پسره 
 ادی م شیبحثا پ

 ست ین یمسئله ا  کنمی _نه خواهش م

زدو دستشو به سمتم دراز کرد که با محبت دستشو گرفتم   یبه سمتم اومد لبخند  نیسول
بهم دست بده احساس   یرفتاراش حس خوب نیکرد که باعث شد از ا بغلم  یبه آروم
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با پاشا   تشیمی البته اگه من از صم میهم باش یبرا  یخوب یدوستا  میتونیم  کردمیم
 کردم یم یچشم پوش

اشتباه نکنم اسمت    گردهیدختر برم هیپاشا گفته بود با   یخوش اومد   زمی_سالم عز نیسول
 شهرزاده درسته؟ 

 _بله درسته 

من    یحاال سوغات یآورد  یسوغات  نیسول  یخب پاشا برا یخوش اومد   یلیخ یلی_خپسره 
 کو؟ 

 هنوز ندادم که    شوی_سوغاتپاشا

همش غر   نیشهرزاد جون سول دیست؟ببخشین  نی سول یدختره سوغات نی_مگه ا پسره 
  یداشته باشه منظور بد  یزیچ  یدوست هی ادخو یخونه تنها دختره دلش م نی که تو ا زد یم

 نداشتم 

 بود  یبا ذوق بهم نگاه کرد دختر ناز  نی سول  دمیکش یپوف

 م یباهم ستمیتو خونه تنها ن  گهید هیسوغات نی_بهتر نیسول

 د ی_آره خب باهم خونرو بترکوندامون 

اقامت دارن تا من کاراشونو راه بندازم   نجایمدت ا  هیدوست ما هستن  شون ی_اپاشا
 ی عوض کرد نیماش دمیشمام محفوظه شن  یبهداد خان سوغات

همون پسرس که اون شب    زدمیحدسشو م  دیبا یپسره اسمش بهداده؟ع نی پس ا عه
 جواب دادم   لشویبه پاشا زنگ زد اما من موبا 

 ینسبتا پر  لک یپاشا قد بلند و ه نیبود ع ی پسر جذاب زدمی که حدسشو م همونطور
بهداد بود اما خب   نیدامون هم ع دیباریو تخس بودن م طنتیداشت از صورتش ش

 بهداد کجا و دامون کجا 
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و   یحتما پسر گوگول ییوو  نمیمن خواهرزاده پاشارو بب نکهیسر ا  مونهیاالن فقط م خب
پاشا  یکنم چون من عاشق بچه ها بودم از طرف یباهاش باز  یکل  تونمی م هیخوشگل

 داشته باشه:((  دیبا  ی منه پس صد در صد پسر خوشگل هیخواهرش شب گفتیم

 رسه یم  رانی_چه زود خبرا ا بهداد

  ی هم شونه ا نیبهش رفت سول ینگاه کردو تهش چشم غره ا  نیمشکوک به سول وبعد
 درآورد  ی بهداد زبون یباال انداختو برا  یالیخیبا ب

 من نکنم؟  یعوض کن  نیماش ی_حقته تو بر نیلسو 

سه    یعوض کرد مال من برا نتویپارسال پاشا ماش نیتو هم  ی_چه قدر تو نامردبهداد
 شهیسال پ

 داره بهداد   یخوب ی_پاشا برات برنامه هادامون 

  دیزنیبعد دوباره زنگ م دیبرداشت نجایپنجاه از ا ران ی ا  دی_به منچه عه خودتون رفتبهداد
پول   نهمهیکه ا دیکردیم یاونجا چه غلط  ستیمعلوم ن  دیحسابو شارژ کن  گهیپنجاه د هی

  ییخدا د یکشینقشه شوم م  دیدار دمیخر  نیماش هیمن که رفتم   یحاال برا   دیالزم داشت
 هیته نامرد 

  یونیلینکنه منظور بهداد از پنجاه همون پنجاه م نمیبب سای به سمت پاشا برگشتم وا  کهوی
 ما زنگ زدو درخواستشو داد   یباشه که اونروز جلو 

روبه   تی اخم کرد دسته چمدونشو گرفت با جد  کمیمن روشو ازم گرفتو    دنی با د پاشا
 بهداد گفت: 

 د؟ یسی وا نجایتا شب ا دی خوایم میزنی _داخل حرف مپاشا

  خواستیپاشا نشده بود مگه پاشا به خاطر اون نماز خواهرزاده   یخبر دمیکش یپوف
  بودیم  نجایا  دینبود؟خواهرش که فوت شده االن با   نجایچرا ا   س؟پسی زودتر برگرده انگل

 ست؟ ی پس چرا ن
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 خستم  کمی تو منم  میبهتره بر  گهی_راست مدامون 

 نکهیچونه زدن سر ا  ای خستت کرده  مایهواپ  یپ یآ ی و  ی_لم دادن رو صندلبهداد
 س؟ یانگل  دیبرگرد

 تو ماجراش مفصله  میبر ایهردوش داداش ب دی بخوا تشوی_راسدامون 

 _پاشا پس خواهرزادت کو؟ 

همه   ی آخه االن نگاها  دمی خجالت کش کمی نطوریهم هم هیبه سمتم برگشت بق پاشا
 کردم همچنان حالت خودمو حفظ کنم یمن بود اما سع   یرو

 _خواهرزادم؟ پاشا

 خب  نجاستی_همدادبه

 بهش رفتم که چشماش گرد شد  یسمتش برگشتم چشم غره ا  به

   نمیمن دل تو دلم نبود زودتر خواهر زاده پاشارو بب دمیپرس ی_جد

حرکاتش جا  نی از ا کمی با ذوق بهم نگاه کرد که باعث شد   دیچشماش درخش بهداد
 بخورم پاشا هم خندش گرفته بود هم اخم داشت  

 ؟ ی خواهر زاده پاشا ذوق داشت  دنید ی_برا نیسول

 _اره من عاشق پسر بچم

 پاشا نه؟  ی _بهش نگفتدامون 

 _وقت نشد  پاشا

 رو؟ ی_چ

  یبرا  شهیم ییال یگودز  هی  ستیخواهرزاده پاشا پسر بچه ن ییبخوا  تشوی_راسدامون 
 خودش 
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   دی خند زیر  زیچپ چپ به دامون نگاه کرد که دامون ر  بهداد

 زشته تازه دراز هم هست  نقدریا ست ین ی_اصال هم پسر خوشگلنیسول

  جیاز حرفاشون گ  کردیحرفا چشمام گرد شده بود پاشا  داشت به هممون نگاه م ن یا از 
 درازه؟زشته؟  یچ  یعنیشده بودم 

که دوروبرمن  ییاز اونا  دوننیهمه م نویجذابم و ا نهیمهم ا  دی بازم بگ دی_بگبهداد
 بدبخت  یمعلومه...حسودا

 چه خبره  نجایبابا ا  یچرا حرفارو به خودش گرفته بود؟ا   نیا

 ارم ی_من سر از حرفاتون در نم

لباش نشوند که باعث شد   یرو  یلبخند   ستادی به سمتم اومدو کامال روبه روم ا  بهداد
 مردونش چند برابر بشه  تیجذاب

 ؟ یخواهرزاده پاشا داشت یهم برا  ی_خب برنامه ا بهداد

 _بهداد؟ پاشا

 دم یسوال پرس ه ی_جانم؟خب  بهداد

 ن یکنم وقتمو باهاش بگذرونم هم یباهاش باز  خواستم ی_نه فقط م

و وقت گذروندن با   یبنده به شدت به باز  دیکنیم  ی ا  دهی و پسند یعال   اری_کار بسبهداد
 دارم از یدختر خوشگل ن هی

ود به نهفته ب یکه توش حسرت خاص یحد ممکن گرد شد بهداد با لحن ن یتا آخر چشمام
 لب زد   یآروم

 ؟ یی دا ینیبیمامانمه کار خدارو م ه ی_چه قدر شببهداد
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افتادم به پاشا نگاه کردم که هم خندش گرفته    یکم داشتم از شدت تعجب پس م کم
داشت نگاهم   ره یباز به سمت بهداد برگشتم که هنوز خ یبود هم اخمالو بود با دهن

   کردیم

 با حرص به بهداد نگاه کرد بعد به سمت من برگشتو گفت:  نیسول

روبه   ختی ر یپسره دراز ب نیخواهرزاده پاشا هستن هم شونیا  یشد ج یگ دونمی_منیسول
 روت 

 برو اونور دختره زشت   یکرد  یبه من حسود شهیتو هم یخودت  یگفت  ی_هرچبهداد

مدونو  بعد خودش چ  دیکش  نشی بعد دستشو سمت دسته چمدون من بردو پا و
 زد یکردو لبخند مهربون  یبرداشت بهم نگاه

تو   پرهیبا کله م یکی  یگیدختر؟نم یباز کرد  یتو چرا دهنتو اندازه اسب آب برمشی_مبهداد
 گلوت؟ 

  نی ا  شدیباورم نم کردمیگرد شده داشتم به بهداد نگاه م یباز و چشما یدهن با
دوسال بزرگتر باشه آخه چه  یک یاز من   دیبزرگ بود شا یلیخ نکهیخواهرزاده پاشا باشه ا

 امکان داره  یطور

 دیپشت گردنش کش یو منگم به سمت پاشا برگشتم که دست جی گ یهمون حالتا  با

 شمی خواهرزادمه منم دا میدار یمنو بهداد پنج سال اختالف سن گهی _راست مپاشا

پاشا حامله شد پاشا   امرز یبپانته آ خواهر خدا  یهضمش سخته اما خب وقت  کمی_دامون 
 تازه پنج سالشو تموم کرد 

 پنج ساله  ی...پاشانمتیبب تونستمی جانم کاش اون موقع م ی_ا بهداد

 گفت: یبهداد با لحن بامزه ا  رهیتا خندش نگ  د یبه لباش کش یدست د یکش یپوف پاشا
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خواهرش براش   کردیاومده بودم پاشا اونقدر بچه بود فکر م ایمن به دن ی_وقتبهداد
منو کتک   گهی کتک خوردم که پدرومادرم د  نیمن از دست ا نقدریا ده یعروسک زنده خر 

 خوره یم شی از دا  یبه اندازه کاف گفتنی م زدنینم

 به نشونه تاسف تکون داد یسر  دیخند پاشا

  رحمی ب ییدا نی بزرگ شدم ظلم ا یجونم براتون بگه من با بدبخت گهی_اره د بهداد
  رهی جلوتر م یپنج سالمه هنوز ادامه داره چون دستش هرچ ستیکه ب یهمچنان تا االن

 شرف یب شهی تر م نیسنگ

  یپشت گردن بهداد زد که باعث شد بهداد داد ی پس کله ا  هیبعد همون لحظه پاشا  و
 بزنه و دستشو به پشت گردنش بکشه بعد با غرغر گفت: 

  نهیچه قدر دستت سنگ   ییعرض کردم اه دا   نویهم قا ی_دقبهداد

 پشت دامون   دیپر دویبرد بهداد خند ز یبه سمتش خ پاشا

 گفت:  ی از همون پشت با لحن بامزه ا  بهداد

 به جونت   فتهیب ییدا  یبگ تی مامانم؟به دا یکپ ی نیبی_خدا رحم کنه...شانس منو مبهداد

 مامانم؟  یاالن با من بود؟به من گفت کپ  نیا

 داره  یآلرژ ییبه اسم دا نیا  یدونی _تو مگه نمنیسول

   ییدا  گمیهمش م نی_خب منم به خاطرهمبهداد

 دیآل استار سف یگرد شده به کفشا یانداختم و با چشما  نی سرمو پا  دیبعد خند و
پنج سال اختالف داشته   تی با دا شدیچه قدر بامزه م شدیخوشگلم نگاه کردم باورم نم

  تشینها شمی هفت ساله روبه رو م بایپسر بچه تقر  هیاالن با    کردمیمنو باش فکر م یباش
 میشیم  دهیکش میساله پوف به کدوم سمت دار   جو پن  ستی پسر ب هیهشت سال نه 

 ....ییخدا
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 مامانم رفته تو فکر  ی_کپبهداد

 ه؟ یمامانم چ  ی_بهداد خودش اسم داره کپپاشا

 مامانمه  ی ها  یجوون هی_شببهداد

 : دیدندوناش غر ی البا حرص به بهداد نگاه کردو از  پاشا

 بود؟  ری_مگه مامانت پپاشا

 همن   هیشب یلیخ نهی_نه خب منظورم ا بهداد

خودشو شاد   کردیم  یبا غم روشو ازم گرفت و چمدونمو برداشت بهش نگاه کردم سع بعد
 شده بود   یاحساسات کمینشون بده اما انگار  

 د ی کش یرفتن بهداد دامون پوف با

 شه یم ینطوریا  دونستمی_من مدامون 

  ست ی _بچه که نپاشا

 و بچه بودن نداره   یبه بزرگ ی_خب سخته پاشا عه ربطنیسول

 شه ینم تی اذ  چکس یه ینطورینمونم ا نجایبهتره من ا  نطورهی_اگه ا 

به   الیزدو دستشو پشت کمرم گذاشت و منو همراهه خودش به سمت و  یلبخند  نیسول
 راه انداخت 

  یزود ه یطونیشده پسر ش ی احساسات کمین  بهداد هم اال زمیعز هیچه حرف  نی _انیسول
 ختم یبرات برنامه ر یکه کل میبر  ایگلم ب  رهی م ادشی

 

 

 )پاشا( 
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جا مثل خونه خود   چیه شی آخ دمیکش  یمبل لم داده بودمو نفس راحت ی رو یراحت به
  الممیداشتمو خ شی کنار خونوادم بودم آسا گهیراحت تر بودم د یلیخ  نجایا  شدیآدم نم

 تخت تخت بود 

  نیا یعن ی ن یشادو شنگوله ا یکه معلوم بود حساب افشی برگشتم از ق نیسمت سول به
بهداد   دونستمیراحت بود م المیهرچند خ فتادهیشکر خدا ن یمدت تو نبودم براش اتفاق

 که نقطه ضعف منو بهداد بود نیهست به خصوص به سول یحواسش به همه چ 

 ؟ ی کارا کرد  یمدت چ  نی _خب ا

هم  یچند بار میرفت یدوتا مهمون یکی  میدیهمش با بهداد باهم چرخ یچی_هنیسول
 اومد   ینانس

 گردم؟ ی امروز من برم دونستی_م

 ی کن زشیخودت سوپرا  میخواستیم می_نه بهش نگفتنیسول

  دویکه با ناز خند  دمیگونشو بوس یرو  یتکون دادم خم شدم به نرم دی به نشونه تا یسر
بودم   نیعاشق سول رفت ی حرکاتش ضعف م  نیهمه ا یتو خودش جمع شد دلم برا  کمی

  شدیمحسوب م  ممیر یپانته آ بود و چون دخترخالم بودو خواهر ش  ن یهمه حرکاتش ع
 باهاش راحت تر بودم  یلیخ گهید

 م؟ یبخور  میخسته کوفته برگشت یبرامون درست نکرد  یز یچ هی_لوس پاشا  

 شهی دستاش خراب م ه یحرفا چ  نیبابا ا  شون؟غذا؟نهی_استغفرهلل بگو پاشا...ابهداد
 کنهی هممونو بدبخت م

 ؟ ی درست نکرد یزیچ هی چرا خودت   یزنیفک م نقدری_انیسول

در آوردن پوله   فمیزن خونس من فقط وظ فی وظا   نایمن مرد خونم ا  دی_ببخشبهداد
   نیهم

 ادی _پول که خودش درمدامون 
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   دهیاگه کار نکنم پاشا پول مفت بهم نم ادی_تا من زور نزنم در نمبهداد

جمع شدو محکم تر به   شتریبود ب نیکردم دستم که دور شونه سول یخنده مردونه ا  تک
شونم گذاشت و چشماشو بست بهداد که   یسرشو رو  د یخند نیخودم فشردمش که سول

 رفت  نیبه سول  یصحنه ها بود چشم غره ا  نیشاهد ا 

 ه یزی_خجالتم خوب چبهداد

   یکشی_خب تو که نازشو نمدامون 

 بهداد خان نازشو بکشه  ستین یاز ین کشمی _من خودم مپاشا

مظلوم بهم نگاه کرد که خندم گرفت   دو یکش یبهش رفتم بهداد هم پوف یچشم غره ا بعد
 بامزه شده بود  یلیخ افشیق

 چشم    گمیم گهی م  ینکردم هرچ تشیذ _به خدا ابهداد

 _پاشا من خوب شدم نیسول

 از زبونت نشنوم   گمید  ستی _محبتام به خاطر اون مشکلت نپاشا

فورا   رونیب کنهیپرتت م پایاز خونه با ت  یخوب شد یوقت  گهیداره دروغ م نی_سولبهداد
 ناز دختر  دنیپاشارو چه به خر  دهیشوهرت م

 ؟ یکنی م سهی دخترا مقا هیاحمق اونو با بق  کنهی فرق م نی_سولپاشا

چون    دهیمعلوم بود جمله آخرمو شن  میاومدن شهرزاد هممون به سمتش برگشت با
روشو ازم گرفتو به   کنمیدارم بهش نگاه م دید  یشده بود اما وقت  یطور هینگاهش  

ه  که تو بغلم بود نگا  نیاز مبل ها کنار بهداد نشست به سول  یکی یسمتمون اومد و رو 
 کرد اما بعد روشو ازمون گرفت 

 از ین یلیبه امون خدا ول کنم اون به محبت منو بهداد خ نویسول  تونستمی نم دمیکش یپوف
  دمیخر یکه باشه نازاشو م یو منم تا هر وقت  گمیکه داشت م یبه خاطر مشکل نویداشت ا 
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نبود به خاطر خودش بود  شی ماری محبتم به خاطر ب  نیهرچند ا کردمیو بهش محبت م
 حکم خواهرمو داشت   میبود شدهباهم بزرگ  یباشه از بچگ  یهرچ

 هستن؟  نجای_خب شهرزاد خانوم شمام خونوادتون ا بهداد

هول کرده بود به سمت من برگشت اما    کمیسرشو باال آوردو به بهداد نگاه کرد  شهرزاد
 نکردم درعوض روبه بهداد گفتم:  یمن بهش توجه

 ما؟   شیپ ادیباشه م نجایادش ا _خونوپاشا

 راه بندازه   ی زیچ یکسب و کار هیبمونه  نجایا خوادیمدت م  نیا  رانهی _خونوادش ادامون 

تا همونجا مشغول    خورهیشرکت م یبه کارا  ه؟اگهی چ  شیلیخب مدرک تحص نی _آفربهداد
 به کارشه

ترک    کردو جمعمونو یشده بود از سرجاش بلند شد عذرخواه یجور  هیحالتاش   شهرزاد
 با تعجب بهش نگاه کردو رد رفتنشو گرفت بهداد هم جا خورده بود  نیکرد سول

 زدم؟  ی_حرف بد بهداد

 برو دنبالش تنها نباشه  نی_سول

 جمع کنم شونویا  یها  ی گند کار دیمن با  شهی_باشه همنیسول

رفت به سمت بهداد برگشتم که هنوز متعجب بودو   یبعد بلند شدو به سمت در خروج و
 دم یکش یپوف کردینگاه م یبه در خروج

 ه؟ یدختره ک  نیچه خبره؟پاشا ا  نجای_ابهداد

 مدت مهمونمونه   هیه؟یک ی کار دار ی_چدامون 

 _حاال من شدم نامحرم؟ بهداد

  می ر یپروبالشو بگ دیداره ما با از یدختره به کمک ن نی_بهداد ا 
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 م یکنیم دای کار براش پ هیتو شرکت   کنمی_خب باشه منم کمک مبهداد

 تا کالس هشت سواد داره  شونیا   نهی_مشکل ادامون 

 جا خورد با تعجب به سمت من برگشتو مشکوک بهم نگاه کرد  یحساب بهداد

دختررو از کجا   نی ا پلمیهم نداره چه برسه به د کلیهنوز س یعنی_تا کالس هشت؟ بهداد
 ؟ ی کرد دایپ

 شد   یاتفاق  مونی _آشنا

  هیبه سمتمون اومد  نیسول  میخونه که باز شد هر سه نفرمون به سمتش برگشت در
  داشیرفته باشه نتونسته پ رون یبرگشت؟نکنه شهرزاد ب یزود نیچرا به ا  دیابروم باال پر

راحت گذاشته   نطوریبود همکه تنش ن رونی لباس ب  یبلد نبود از طرف رو ی کنه اما اونکه جا
 رفته

 شد؟  ی_چ

 تو اتاقم  رمیمن م  دیتنها باشم شمام حرف مردونه بزن خوامیم  گهی_منیسول

 ی تنها باش دیمگه نگفتم نبا ینیشیم  نجایهم  ییای تو اتاقت م یری _شما نم

 داره   از ین  ییبه تنها  یندارم خب هر آدم یمشکل  گهیمن د گمی _پاشا دارم بهت منیسول

اخم   کمیگرفتو به سمت پله ها برد که باعث شد   نویسول  یبلند شد دستا  دیخند  دامون
 پسره  نیا زنهیم  نی داره حرفمو زم ی چه طور نیکنم بب

 یالت باز  م یبرو خودتو آماده کن تا باهم بر  ایداره ب از ی_اوهوم ندامون 

 ؟ ی _مگه خسته نبودنیسول

 زم ی نداره برو عز یمعن  گهید  یشما خستگ ی_برا دامون 
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رفته راحت    نی سول نکهیاز ا  الشیخ یگفتو از پله ها باال رفت دامون وقت  یباشه ا نیسول
 کرد   یشد به سمتم اومدو اخم

 چه طرز درمون روانه؟  ن یپاشا ا  یاری به روش م رویواضح همه چ ی_تو داردامون 

من نبودم بهداد خان  مدت که   نیصدبار بهتون گفتم نکنه ا   نویتنها بمونه ا  د ینبا نی_سول
 تنها باشه؟  یاجازه داد 

به خدا نذاشتم تنها   میبود رون یب شترم یب میهمش باهم بود  نی_نه بابا منو سولبهداد
خوابه   دمید یم  یکه وقت  زدمی بهش سر م رفتمی وقتا نصف شب م یبعض یبمونه حت

 اتاقم  گشتمیبرم

 هول کرد   کمیبهش رفتم که  یغره ا  چشم

 یبهش سر بزن یبر ستین یاز ین گهی _شبا د

   دیاری پس به روش ن شهیاون داره خوب م  دیند ریبهش گ نقدری_ا دامون 

 یچشمک دیکش نشی پا کم ی  دویکش شرتشی به ت یمبل بلند شدو دست  یاز رو بهداد
 گفت:  یطونیبهمون زدو با لحن بامزه و ش

 شی پ رمی _انگار ما شانسمون از همخونه شدن با دختر فقط افسرده هاشونه مبهداد
 شهرزاد

 بهت نگفته بهداد؟  یزی چ ی_نانس

 براش گرفتم   سیسرو  هیاز طرف تو    ی_نه ولبهداد

 دم یبه موهام کش یدست  دمویکش یپوف

همش بهداد از طرف تو بهش   ید یکادو براش نخر  هیقسم بخورم خودت   تونمی _مدامون 
 ده یکادو م

 کنه یاعتراض هم نم ه ی_دختر صبور بهداد
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 دیبشم شما نگران نباش ی بحث جد  نیتو ا  د یکم کم با  ارمیمدت از دلش در م نی _ا

  هی میر یاستراحت کن عصر م کم ی فعال پاشا توهم برو  یکیاون   شی_باشه من برم پبهداد
 می زنیسر به شرکت م

کردم بهداد از سرجاش بلند شد به سمتم اومدو خم   دی گفتمو با سر حرفشو تا  یا باشه
 گوشم گفت:   کنار یشد به آروم

 ی کرد  دا یمامانمو پ یکپ یک ی_ممنون که بهداد

چشمامو   دمو یموهام کش یتو   یزد کالفه دست رونیبعد ازم فاصله گرفتو از خونه ب و
 به نشونه تاسف تکون داد یسر  دویکش یبود پوف زی بستم دامون که شاهد همه چ

 بود  یکار اشتباه نجای_از اولش آوردنش به ادامون 

 بکنم یکار هیبهداد بهش وابسته بشه براش  نکهیقبل از ا   دی_با

 کنه یبهداد به چشم مادرش به شهرزاد نگاه م وونهی _وابسته؟ددامون 

  کی سه چهارسال از بهداد کوچ یعنیسالشه    کیو    ستیشهرزاد ب ؟دامونی شد وونهی_د
 مامانشه بهش وابسته بشه   هیامکان داره چون شب هیتره به چشم مادر چ 

بردو چشماشو کوتاه   بشیج یکرد دستاشو تو  د ی رفمو با تکون دادن سرش تاح  دامون
 هم بستو بازش کرد   یرو

 هیشب افشیازدواج کنه که ق یسخته آدم با دختر یلیبشه خ ینطوری_فکر نکنم ادامون 
 مادرش باشه اونم مادرش که فوت شده 

 حواسم بهش باشه  دیحرفاس اما با  نیهرچند بهداد عاقل تر از ا  کنهی فرق م هیقض نی _ا
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 )شهرزاد(

  یبه استخر روبه روم تو  رهیکه داخل باغ بود نشسته بودم  و خ یرنگ  دیتاب سف یرو
با اومدنم به  کردم یمدت که پسرا دنبال کارام بودن احساس م نیفکر فرو رفته بودم ا 

درست   یچ ی که ه کردمیاحساس م  دهیراه نرساما هنوز از   شهیدرست م یهمه چ نجایا
  شهینم

مدت هم با دامون آشنا    نیا شناختمیمن فقط پاشارو م   دادیبهم دست م یبیغر  احساس
اما به   سی انگل می ایبودن به مادرم گفته بودم که با پاشا م بهیشده بودم اما هنوز برام غر

 امکان داشت مانعم بشه دونست ینگفته بودم اگه م یزی برادرم چ

جروبحث   ادی  یو واقعا خسته کننده وقت یپرواز طوالن هیپروازمون نشسته بود   امروز 
دامون کنار پنجره بود   یشماره صندل گرفتی افتادم خندم م یخودمو دامون م نیب ی ها

با حرص قبول کرد پاشا هم   نمیاما خب چون من ازش خواستم که بذاره من گوشه بش
 نشست  نمونیب

حضور پاشارو کنار خودم حس  یاما وقت دمی ترسیم  نیپروازم بود به خاطرهم نیاول
 یزیآسمون نگاه کنم و به چ ی ها   ییبایبه ابرا و ز  کردمیم یو سع شدمیدلگرم م کردمیم

از   فتهی ب یادی که قراره اتفاقات ز  کردمیاحساس م نجایا  میفکر نکنم االنم که اومده بود
و نه  شناختم یم  روی نه جا بیمملکت غر   نیا  یچون تو  نمکفرار  تونستم یکه نم نجایا

 داشتم  رویکس

  یبزرگ بود که البته طبق حرف خودش خونه مادرش بود که وقت ییالی و  هیپاشا  خونه
که  شدی موندن وارثشم پاشا و خواهرش م نجایبفروشتش هم ومدیفوت شد دلش ن

 یز ی چ چیاز ه یسهم چ یاما بهداد ه  رسهیبه بهداد م  شهیچون خواهرشم فوت م
 به اسم پاشا بود  التمام و کم  نجایفعال همه ا نی نخواسته بود به خاطرهم

 بود سرسبز و معرکه از اتاقمم خوشم اومده بود بزرگ با همه جور امکانات    یقشنگ یال یو

 چیاز نظر لباس ه نیبه خاطرهم م یکرده بود دیخر  یاز اومدن همراهه پاشا کل  قبل
  شتریب شد یباعث م نایکامل بود که همه ا زاتشینداشتم اما خب اتاقمم تجه یودکمب
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  ریز  ذاشتمینم کردمیکردم همشو براش جبران م  دایکار پ هی  یشرمنده پاشا بشم اما وقت
 بمونم  یباق نشید

  نکهیبهش زنگ بزنم از ا تونستمیمادرم تنگ شده بود کاش م  ینشده دلم برا  یزیچ هنوز 
  میکارت هم نداشتم آخه پاشا س میتازه س شدی دلگرمش کنم اما خب نم دمیسالم رس

خوشگلمو داغون   لی حواسش نبود زد موبا شبی کارتمو سوزونده بود دامون خان هم پر
 نداشتم:/  یچ یاالن ه گهی کرد:/د

  دمینفس کش یخس خس کردنم برا  دونمیسخت بود نم  کمیبرام  بی مملکت غر   یهوا 
که مدام داشتم جلوشو   ین یبه خاطر بغض سنگ ای اطرافم بود  نیسنگ یآب و هوا  یبرا 
 گرفتم یم

  نی سول دمیبچه ها که د شیتا برم پ  نی افتادم که لباسمو عوض کردم اومدم پا  یوقت ادی
شونه پاشا گذاشته بود پاشا هم   یتو بغلش بودو سرشو رو  ییطورا  ه یکنار پاشا نشسته 

خوش   شدیم  میدستشو دورش انداخته بود چه قدر بهش حسود دویبوسیسرشو م  یرو
  نیاز هم اوردی م یخوشبخت  یهر دختر  یبرا  امثل پاش  یبه حالش محبت و توجه مرد 

 اس یدختر دن نیخوشبخت تر  نیاالن سول

بود اومد تا کنارم باشه   یپاشارو داشت چون دختر مهربون و خونگرم اقتیهم ل نیسول
 رفت   دویگونمو بوس یتنها باشم اونم رو  خوامیاما بهش گفتم بره تو م

که  یدار  گهی د یمرحله افسردگ هیبعد از فرنگ اومدنه   یافسردگ  نیا  ستین یزی_چ
   یبرگرد ییخوایکه م یبه وقت  شهیمربوط م

  یزیبهداد اولش تعجب کردم اما چ دنیحرفو زده بود برگشتم با د نی که ا یسمت کس به
 کرد؟ ی کار م یچ نجا ینگذشت که به خودم اومدم بهداد ا

 _اجازه هست؟ بهداد

 کمی میبراش جا باز کردم که اومدو کنارم نشست هردومون سکوت کرده بود  کمی
حق   شدی م یجور هینگاهش  کردیبهم نگاه م یتحملش کنارم برام سخت بود آخه وقت 
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بخوام عکسشو بهم نشون    نیباشه حتما از سول ادمیمامانش بودم    هیداشت خب شب
 نه  ایمامانشم   هی واقعا شب نمیبده بب

  یحساب  نجاهارویا  امیب نی وقت با سول هیبود   رشینظ یب ی باغ و سرسبز یرو  نگاهم
 حوصلم سر بره  نجایبگردم فکر نکنم ا

 م ی_من استاد درمون افسردگبهداد

 ستمی _من که افسرده ن

  نهیمرحلشم ا  نیدوم یکنیو کتمان م  یافسرده ا  ی کنیقبول نم نکهیا نه یهم شی کی_بهداد
  یبنده کم کم اقرار و باهام همکار یو مرحله سوم تحت روان درمان یکن یم  یکه پرخاشگر

 م یتا مشکلتو حل کن یکنیم

به سمتش برگشتم اما اون به   زدیزه داشت حرف مبام یلیحرفاش خندم گرفته بود خ از 
 شده بود  رهیبه روبه روش خ کرد یمن نگاه نم

 _مگه من معتادم؟ 

 ... یول   دونمی االن نم شمی متوجه م یروان درمان یط نوی_ابهداد

به سمتم خم شد که باعث شد با   کمیلبه تاب گذاشتو   یدستشو رو  ه یسمتم برگشت  به
 کنه؟ ی م ینطوریچرا ا   نیخودمو عقب بکشم ا  کمیتعجب 

 می دا  یفکر کنم جلو  یدی نم م یزیچ  یبو م؟هرچندیه یکنیکه مصرف نم یزی_چبهداد
 زنه یچون اگه بفهمه دارت م  یجراتشو نداشت

 کردم  یخنده ا  تک

 ی_انگار تجربشو داشت 

معتاد صفر پتوخواب نشدم گرنه در آستانش   هیپاشا   ی_آره خب من از ترس کتکا بهداد
 بودم 
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 _پتو خواب؟ 

گوشه ها   نی هم شنیپتو خواب م شن یمعتاداشون باکالسن کارتون خواب نم  نجای_ابهداد
   دمیخوابیروش م نداختمیپتو م هی

 ؟ یترک داد   ی_خب چه طور

 یاومد بعد کامل به پشت یبه صورتش م  یکه حساب دی کش ششیبه ته ر  یدست بهداد
 به پاش زد  یداد ضربه آروم هیتاب تک

من   یاعتراف کن معتاد گفتیتو سرم م زد یم یه   می بود دا یسخت  یلی_دوران خبهداد
 شهیم   یکم کم داره غضب  می دا دم یکرده بودم د ریتو مرحله انکار گ  کردمیانکار م یه

شدم و   رفتن ینکار وارد مرحله پذ از مرحله ا نیبه خاطرهم دمیکه ترس کنهیکمربند باز م
مرحلو پاس کنم    نیا یدادم جهش حیترج ارهیسرم م ییچه بال می دا  دونستمیچون م

خود به خود ترک دادم و سربه راه شدم بنده االن دو سالو شش ماهه پاکم البته با 
 افتخار  

حرفارو از کجاش   نی بود ا  یچه قدر پسر بامزه ا دیخنده خودشم خند ر یز  زدم
  نیاما لحنش پر از حسرت بودو ع هیکه معلوم بود شوخ زدیحرف م  یطور هیاورد؟ یدرم

 خنده دار تر باشه  شدی باعث م نشیکه هم دنیکش یبخت بد یکه کل یینا یا

من   یعوض کردن حالوهوا  یبرا  دونستمیبه روش زدم م یبه سمتم برگشت لبخند بهداد
 :/ یری کبیبود البته برعکس اون دامون ا   یچه قدر پسر خوب کنه یرفتار م ینطوریا

 بزنم؟  ای  یکنیندارم اعتراف م می از دا ی_منم دست کم بهداد

 دم یدستشو باال برد که خند بعد

 که معتادم   کنمیاز تو ندارم اعتراف م  ی_منم دست کم

 ؟ یکن یمصرف م  یشما چ زمی _خب عزبهداد
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مصرف    یحالت چهرم عوض شدو با غم رومو ازش گرفتم چ دیلبام پر   یاز رو  لبخند
 کردم؟ یداشت اما از کجاش شروع م یادی جواب ز  هیخوب کردم؟سوالیم

  دید یاما وقت  امی حالتم شده بود سکوت کرد تا خودم به حرف ب  رییکه متوجه تغ  بهداد
 صدام زد   امیقصد ندارم به حرف ب

 _شهرزاد؟ بهداد

 ست یدوتا ن یکی_جوابش 

سنگ صبور   تونهیبهداد م کردمیجا خورد مشکوک بهم نگاه کرد احساس م کمی بهداد
 بهش اعتماد کردم   نیبرام باشه به خاطرهم یخوب

 یی باالتره،زجر،عذاب و تنها کمی کنهیتو فرق م ی_درد،دوزش با دردا 

 کارام  نی همشون درمون داره من متخصص ا نای_ابهداد

 شمیدرمون نم ی_به راحت

 _برگرد شهرزاد بهداد

  یصورتش اشک تو چشمام جمع شد تا اومدم جلو   دنیغم به سمتش برگشتم با د با
بهداد دستشو جلو آوردو به  ن ی پا دیه اشک از گوشه چشمم چکقطر  هی رمیبگ زششویر

رومو ازش   عیسر    دمیاشکمو پاک کرد از برخورد دستش به صورتم خجالت کش  یآروم
 گرفتمو خودم صورتمو پاک کردم 

  یینخوا  دیچون شا یمبتال شد  نایبه ا  یازت بپرسم که چرا و چه طور  خوامی_نمبهداد
 کنم یاما من بهت کمک م یکن فی تعر

 مامانتم درسته؟  هیشب نکه یبه خاطر ا  تی دا نی_حتما توهم ع

 گرفته شد  کمیشد چهرش   رهیروشو ازم گرفتو به روبه روش خ بهداد
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اما   ی باش هشیاز نظر ظاهر شب  دیشا  یستیمامانم ن هیاونقدراهم شب یدونی_مبهداد
 ره ی اونو برام بگ  یجا تونهی نم چکسیه

 ی دوسش داشت یلی_حتما خ

دومم بود مامان بزرگم منظورم مامان   یوار عاشق مامانم بودم خدا وونهی_من د بهداد
  یبرا  ایباشه   یخوشگذرون ی اونور حاال برا  نوریا  رفتیهمراهه بابا بزرگم م  شهیپاشا هم

مامانم پاشارو    ییطورا هیخونه ما پالس بود   شهیپاشا هم میندار یشرکت کار یکارا
 م یوددوتا برادر ب نی بزرگ کرد ع

 _از رفتاراتون معلومه 

  نکهیبهت کمک کنم فقط به عنوان ا  خوامیم شهینم  لیدل یمامانم هی_االنم چون شب بهداد
   میشیهم م ی برا یخوب یدوستا   دونمی م کنمیبهت کمک م یبی غر نجایا

به بدنش داد که باعث شد توجهم   یکشو قوس ستادی از سرجاش بلند شدو روبه روم ا بعد
که باعث شد منتظر بهش نگاه    دیکش یسوت دمی به سمتش جلب بشه درکمال تعجب د

  یکه داشت به سمتمون م یسگ دنیکار کنه همون لحظه با د یچ  خوادیم نمیکنم بب
 گندس؟   نقدریسگه چرا ا  نیا  یاومد چشمام گرد شد وا 

 کنه یند داره بهش نگاه مبهداد با لبخ دمیترس بهش نگاه کردم د با

 که برات مهمون اوردم  ایپسر بدو ب  ای_ببهداد

   ترسمی _مهمون؟من از سگ م

  دیرس مونیکیبگه که همون لحظه سگه به نزد  ی زیبه سمتم برگشت خواست چ بهداد
بهداد چشماش   دنیشروع کردم به دو  دمویکش یغ یاز شدت ترس ج ارم ی نتونستم دووم ب

   دمیدویو منم داشتم م  کردیگرد شد و کوپ کرد سگه دنبالم م

 ...کمـــــــــــــــــک رشیبهداد...بگ رشی_بگ
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که با پنج تا پله   الیو   یورود یگرد شده رو  یباز شد پاشا و دامون با چشما  الیدر و  کهوی
 داشتم براشون   نکردینم یزل زده بودن به من و کار شعورایب ستادنی ا  شد یبه در وصل م

 _بهـــــــــــــــــداد 

سگه دنبال من و اونم دنبال    دیدو  عی به خودش اومدو سر غمیج یصدا  دنیبا شن بهداد
 سگه 

 باتوام...عه ی...رکسسایوا  ی ...رکسی_رکسبهداد

از دهنش درآورده بودو   شوی که زبون دوازده متر   دنشیبا د گرفتیم  میکم داشت گر کم
کنه همون    کمیت کهیت تونهی خدا دندوناشو م یوا   کردمیوحشت م کرد یداشت دنبالم م

حرکتو    نیو برگشت بهداد که انتظار ا  ستادیا  یسوت رکس هی  یصدا  دنیلحظه با شن
بودم محکم به من خورد که   ستادهیا  ون و من چ  ره ی خودشو بگ ینداشت نتونست جلو

 چمنا  یرو  میباهم پرت شد 

با   دادی وزن بهداد روم داشت شکنجم م ینیکردم سنگ یدرد صورتم توهم رفتو ناله ا  از 
هنگ بود پاشا و دامون به سمتمون    یحرص بهش نگاه کردم چشماش گرد شده بودو تو 

 د یهم به سمتمون دو  نیاومدن پشت سرش سول

   ینیبرو اونور چه قدر سنگ ای_ب

با   عیاومد سر  یپاشا که داشت به سمتمون م دن یخودشو کنارم انداخت که با د بهداد
پاشا با حرص بهش نگاه کرد به سمت من اومدو   دیعجله از سر جاش بلند شدو دو 

 بلندم کرد  نیزم یدستشو دراز کرد از رو

 ؟ ی _خوبپاشا

شد   میا به نشونه آره تکون دادم بهداد پشت سر دامون ق ی و سر دمی به شالم کش یدست
 بعد به منو پاشا نگاه کرد 

 باهم آشناشون کنم  خواستمیمن نبود م  ری_اوه اوه بزرگ خونه اومد به خدا تقصبهداد
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از شدت ترس عقب رفتم  ادیآروم داره به سمتم م دمیبود د یکه اسمش رکس سگه
 پشت پاشا و چنگ زدم به بازوهاش  دمیزدمو پر  یغیج

 سگ زشت   ای_جلو ن

 ی...رکسایخودم بدو ب شیپ  ایپسر ب یخوشگل ن یا  ؟بهی بگ نویش ا به ادی _دلت مبهداد

با   امویبه سمت بهداد رفت پاشا به سمت من برگشت که باعث شد به خودم ب  یرکس
که کنار هم بودن   نیبازوش بردارم پاشا به سمت دامونو سول یخجالت دستمو از رو

 برگشت 

 خوش بگذره  دی_شما بر پاشا

پاش بلند شد و گونه پاشارو   یرو کمی ستادی پاشا ا یبه سمتمون اومد روبه رو نیسول
 د یبوس

   زمی _خدافس عزنیسول

نگاه به    هیشدم بهداد مشکوک بهم نگاه کرد بعد   یجور هی  نیحرکت سول  نیا  دنید با
 باال انداخت    یپاشا کردو شونه ا 

 م؟ یدور بزن هی میمنو شهرزاد هم بر   گمی_مبهداد

 ی خوب تو باغ دورش زد  دیدور بزن دیزم نکرده بر _شما الپاشا

 م یتونی منو شهرزاد نم رونی برن ب توننیچه طور اون دوتا م یی_از عمد که نبود دابهداد

بامزه شده بود پاشا   یلیخ  افشیانداختم خندم گرفته بود ق نی زده سرمو پا  خجالت
 گفت: رفتیبه سمت خونه م کهیبهش رفتو درحال یچشم غره ا 

 د یبر  دی خوای بعد هرجا م دینهار درست کن هی_ پاشا

 قراره گشنه پلو با خورشت دل ضعفه بخوره    ی_آخ
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و کالفه   یسوال  افشیچون ق دیکه زده بودمو شن ی به سمتم برگشت فکر کنم حرف بهداد
 شد 

 تو استخر  ندازم یاالن خودمو م نیکه هم یستی_نگو غذا بلد نبهداد

 ؟ یکن ی_نه بلدم کمک م

 دادو گفت:  رونی ب یراحت شده نفسشو به راحت الشیکه معلوم بود خ بهداد

 چهارتا دخترو خوشبخت کنه  تونستیکه م یشد ی_خوبه مانع کشته شدن پسربهداد

 _چهارتـــا؟؟؟!! 

  یبرا  ی کیرفتن   رون یب یبرا  یکی رمیچهارتا زن بگ  خواستیدلم م شهی_آره همبهداد
 ی استغفرالله یکارا  یبرا یکیو اون   یخوش گذرون یبرا  یکی یآشپز

  ریزدم ز  یبلند  یجمله اخرش با صدا دنیبا شن کردمیباتعجب داشتم بهش نگاه م اولش
بهمون کردو   یپاشا توجهش به سمتمون جلب شد اما نگاه کوتاه دی خنده خودشم خند

  ولیا   میحرکت کرد الی به سمت و میدیخندیم   کهیشد منو بهداد هم درحال الیوارد و 
 بهم خوش بگذره  ی لیبا وجود بهداد قراره خ نجایمعلومه ا 

 و همدمت باشه   یباهاش حرف بزن ر یهم بگ یکی_خب 

 خوبه؟  رمیگی باشه پس پنج تا م  یگی _راستم مبهداد

 ه ی_عال

 میو به سمت آشپزخونه رفت میشد  الیهمراهه بهداد باهم وارد و  دمیبعد دوباره خند و

 ؟ یتو دختر تو دستوبالت ندار   گمی_مبهداد

 کنم یم دایبرات پ گردمیم  ی_نه ول
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به چهار دختر خوشگل   میبزن  هیطوره؟مثال اعالم م؟چهیه میبزن هیاعالم  میتونی_مبهداد
چه   افشونی به نظرت مالکامو بگم؟مثال قدو ق م یازمند یپسر جذاب ن هیجهت ازدواج با 

 باشه؟  یشکل

   میدرست کن یزیچ  هیاالن بهتره   میکنی براش م یفکر هی_

 داخلش نگاه کرد  اتی بعد متفکر به محتو ستادی رفت و توش ا خچالیبه سمت   بهداد

 و آسون باشه؟   ادیخوشش ب می که دا میدرست کن ی_خب چبهداد

 ؟ ی _ماکارون

 دوست نداره  یماکارون  نی_نه سولبهداد

 ؟ یدوست دار ی_تو خودت چ

  خچال ی یبهم کردو سرشو تو   یدار یبرگشت نگاه معنفکر کرد بعد به سمتم  کمی بهداد
 نا یبکشم حاال بب یکرد که باعث شد پوف

 

 

 )پاشا( 

اومده   رونی به خودم انداختم تازه از حموم ب ینگاه نهی آ یکه عوض کردم از تو   لباسامو
از تنم در رفت  میکار خودشو کرده بود چون تمام خستگ شهیآب مثل هم ییجورا  هیبودم 

کم کم   دیهم داشتم که با  ییبرنامه ها  هی سیکه برگشتم انگل دادمیخبر م یبه نانس دیبا
  ونی زی تلو کمیرفتم تا  نی اومدم و به سمت سالن پا رونی از اتاق ب دادمیسروسامونش م

زخونه کنجکاو شدم و به اون  آشپ یاون دوتا از تو   یسروصدا دنینگاه کنم که با شن
اما اونا متوجه من نشده   کردمیصحنه روبه روم  فقط بهشون نگاه م دن یسمت رفتم با د 

  غلتوندنیم یآرد سوخار  یتو وبودنو داشتن مرغار  ستادهی بودن هردوشون کنار هم ا
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بچه سه  نیبسته بودنو ع  شبندیشده بود هردوشون پ یو تخم مرغ  یصورتاشونم آرد 
 بودن:/  دهیآشپزخونرو به گند کش زی ساله م

 بره به مرغا سر بزنه؟   ی_خب حاال کبهداد

 _تو برو من کار دارم شهرزاد

سر بهشون بزن تا   هیتو برو   کنم یم رویکنی که تو م یمنم دارم همون کار  دای_ببخشبهداد
 نسوزن 

اما همچنان به کار خودش ادامه داد بهداد با حرص بهش نگاه کرد    دیکش یپوف شهرزاد
باال انداخت و اونم مشغول کارش شد   یبه خودش گرفتو شونه ا  یخونسرد  افهیاما بعد ق

 :/یحد لجباز   نیروغن امکان داره بسوزه؟تا ا  ی تو  ینبود که مرغا  الشون یخ نیع یعنی

 م یهم سرخ کن  ینیزم بی_سبهداد

 خوره ینم یکرد  یکه تو خالل  یسرخ شده اون مدل ینیزم بی_پاشا سشهرزاد

 ؟ یدونی از کجا م نوی_ابهداد

 ی خالل کرد  زی کلفت باشه تو ر دی کردم خاللهاش با یمدت براش آشپز  هی_شهرزاد

 دوست دارم نه کلفت  زیباشه منم ر نطوریاصال حواسم نبود خب اگه ا   یگی_راست مبهداد

 به روش زد که بهداد خندش گرفت  یبه سمتش برگشت لبخند  شهرزاد

پاشا سرخ   یبرا کمی میکنی حسودم دو جور سرخ م  یخب پسر کوچولو یلی_خشهرزاد
 دوست دارم   زیمنم ر  میخوریم میکنیباهم سرخ م ی هم که تو خالل کرد یی اونا کنمیم

 اد؟ ینم ییبو هی_شهرزاد بهداد

   زمی عز  سوزهی _مرغا داره مشهرزاد
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  یبرن و هول هولک تابهیبه سمت ماه  عیبود که هردوشون سر  ی حرف کاف نی هم و
مشغول غلتوندن مرغا بشن با لبخند بهشون نگاه کردم چه قدر زود باهم  یدونفر

شدنشون به خاطر خون گرم و   یمیصم نی بود ا یشده بودن شهرزاد که خجالت یمیصم
 بودن بهداده  طونیش

که دوتا آشپز مثل منو   یرستوران یعنی میکنیم یبه بعد همش باهم آشپز  نی_از ا بهداد
  شهیروزه ورشکست م هیتو داشته باشه 

 مگه نگفتم بهشون سر بزن   یکنی_از پس باهام لج مشهرزاد

باال دادم که   ییمتوجه من شد ابرو کهویخودش که  یبرگشت سرجا  دو یکش یهوف بهداد
 د اشاره کرد با چشم و ابرو به شهرزا طنتیبا ش

 درست کنه   یدرست کنه من نذاشتم گفتم مرغ سوخار یماکارون  خواستی_شهرزاد مبهداد

 گفتم:  یدار ینشستم با لحن معن زی سمتشون رفتم و پشت م به

 مورد عالقه تورو؟   ی_غذا

 ی _بهداد گفت توهم دوست دارشهرزاد

 _اوهوم دوست دارم 

مشغول کارش شد  ستادوی باره اداد و کنار بهداد دو رونینفسشو راحت ب شهرزاد
  ی نه بعد تو ای  دهیدرست کارشو انجام م نهیبب کردی به دست بهداد هم نگاه م یرچشمیز 
مگه   نیلباسشو به سمت باال تا زد ا   نیحرکت دستشو سمت دست بهداد بردو آست هی
 رفت لباس عوض کنه؟  یتنش نبود؟ک شرتیت

 اعصابم بود  ی_دستت درد نکنه روبهداد

 ؟ ی راحت ؟توش ی _شهرزاد اتاقتو دوست داشت

 _آره ممنون  شهرزاد
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 ی داشته باش از ی ن دیمدت به خر هیفکر نکنم تا   می گذاشت ارتی_تمام امکاناتو در اختبهداد

   دیبخر  دیهمراهه بهداد بر   یالزم داشت یزی_چ

 ست ین یاز یخوب بود ممنون ن  ی _نه همه چشهرزاد

اومدم و به سمت سالن   رونیدادم و بلند شدم از آشپزخونه ببه نشونه باشه تکون  یسر
  کهویساعت نگذشته بود که   میشدم ن دنید لمیروشن کردم و مشغول ف  ونویز یرفتم تلو 

 شهرزاده  دمیکنارم نشست به سمتش برگشتم د  یکی

 _تموم شد؟ 

برم استراحت کنم  کمیمونده که بهداد گفت من   اینیزم بی_نه سرخ کردن سشهرزاد
 کنهی خودش سرخ م

 یخوب ازش کار بکش   ی_چه قدرم فعال شده معلومه تونست

  یرو یها یدست شیبه نشونه آره تکون داد دستشو سمت پ یزدو سر یلبخند شهرزاد
 لمیبهش نکردم و به ف یبرداشت و شروع کرد به پوست کندن توجه یو یک هیبرد   زیم
قاچ از   هی لبخند   هیمقابلم قرار گرفت به سمتش برگشتم که با    یویپرداختم که ک  دنمید
 با چاقو به سمتم گرفته بود  رویویک

 ای_حتما گرسنته بشهرزاد

 خودت بخور معلومه گشنته  خورمی_بخوام خودم م

 شهیازم کم نم  یزیچ یقاچ بخور هینداره حاال تو  ی_اشکالشهرزاد

شد همون لحظه   دنشید لمیگاز بهش زدم شهرزاد هم مشغول ف  هیازش گرفتم و  رویویک
 بهش نشست که باعث شد بهش نگاه کنم ده یکنار شهرزاد چسب  دیبهداد هم سر رس

 قاچم بده من  هی_بهداد
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بهش نگاه کرد و بعد   یخاص طنت یبه سمتش گرفت بهداد با ش روی وی قاچ از ک هی شهرزاد
 به دستاش اشاره کردو گفت: 

 خودت بذار تو دهنم   فهی_دستام کثبهداد

که بهداد بهش گفته بودو کرد بهداد هم سرخوش    یشد اما کار دیسرخو سف کمی شهرزاد
 قورت داد روبه من گفت:  شویویک یمبل کامل لم داد وقت   یزدو رو یلبخند

 جا بره   نی دختره از ا نیا   ذارمی_من نمبهداد

 نگفت   یزیکردو چ یتک خنده ا  شهرزاد

   نی باهم نساز  کردمیفکر م نی_خوبه باهم جور شد

مگه نه   میفهمیهمو م  یدرواقع حرفا  میساز ی هم خوب باهم م  یلی_نه بابا خبهداد
 شهرزاد؟ 

 ی هست ی_آره پسر خوب شهرزاد

 دیخند بهداد

اصال گل   می چه آقا یفهمینوقت ماو گردونمتیم  برمتیعصر م ی د ی_کجاشو د بهداد
 خودم  یبرا  میپسر

 نسوزه   این یزم بی _گل پسر س

از سرجاش بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت شهرزاد به سمتم برگشت    عیسر  بهداد
 دم یفهمیازشون نم یزی چشماش حرف داشت اما من چ

 ه؟ ی_برنامت چشهرزاد

 برات دارم  ییفکرا  هی یندارم ول ی_فعال برنامه ا 

 ره یچهارتا زن بگ خوادیدلش م گفتی_خوبه بهداد مشهرزاد
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 ه یپرداز قهار الیخ دونمی_م

 آروم گفت:  یهپروت غرق شد با لحن مبهوت ی زدو تو یلبخند شهرزاد

 می پرداز قهار  الیمن...منم خ  نی_عشهرزاد

اخم   کمیگذاشت و بلند شد به سمت آشپزخونه رفت  زیم  یرو  شوی دست شیپ شهرزاد
ازش   یز یباشه که چ لممیف  ی فکر نکنم و فقط توجهم رو یزیکردم به چ یردم اما سعک

 :/ دمیفهمینم

 

 

 )شهرزاد(

 خدا لعنتـــــــــــــــــــت کنــــــــــــــــــــــــــــــــه  ی_ا 

به   رونویب  دمیاز اتاق پر رونیب  زنهیم  شیکه از چشماش آت ییاژدها نهویشدت خشم ع از 
در اتاقش قفله با مشت و لگد افتادم به جون اتاقش   دمیبردم که د ورش ی سمت اتاقش  

 زدم  غیو ج

 رون یب ایب  ی_باز کن...اگه مرد 

 ی خودت بود عجوبه تو اول شروع کرد ری...تقصرونیب امی نم ی_مردم ولبهداد

جب بهم به در زدم که همون لحظه پاشا از پله ها باال اومدو با تع ی ا  گهی محکم د  لگد
فروکش کنم و   تمویکردم عصبان ینگاه کرد تازه از شرکت برگشته بود به سمتش رفتم سع

 معلوم بود که چمه افمیلحنم آروم بشه اما ق

 ی _سالم خسته نباش

 بهم؟  دید یپر ؟باز ی زنیداد م ینطوری_چتونه؟چرا ا پاشا
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 روبه پاشا گفت:  دویکش  رونیب یدر اتاق بهداد باز شد سرک قفل

چه طور   یتخم مرغ رب  دمیبه جون خودم اول اون شروع کرد صبح ازش پرس یی_دابهداد
کارو کردم تا رفتم از تو   نیسرخش کن هم  زیروغن بر ینامرد گفت ربو تو  شهیدرست م

 ره یبگ شی ذره موند آت هی تابهیسوخت تازه ماه  چیتخم مرغ بردارم ربه ه هی خچالی

دستام   یتو اتاقشو درو دوباره قفل کرد غضب  دیپر عی بردم که سر زیخشم به سمتش خ با
کردم خودمو آروم کنم تا از دستش سرمو نکوبم    یسع قیمشت شدو با چندتا نفس عم

 وار ی تو د

 ؟ یکنیم  شی _چرا اشتباه راهنماپاشا

 داریدر اتاق منم بزن ب یشیم   داریبهش گفتم فردا ساعت هفت که ب روز ی_حقش بود د 
  میشو بدبخت شد داریب  گهیدر اتاقم با لگد افتاده به جون در م  یصبح جلو  شمیم

 ساعت هفت صبحه:/

 تا خندشو پنهون کنه   دیبه لباش کش یکه خندش گرفته بود دست پاشا

 ارم یقهوه برات م  هی_تو برو لباساتو عوض کن من 

  شهی _زحمتت مپاشا

 ی _نه بابا چه زحمت

 داد زد یز ی اعتراض ام یپشت در با صدا  سادهیش وا که معلوم بود پشت در فالگو  بهداد

اه   ره یگی سگ پاچه م نیمن ع یاونوقت برا  زنهیحرف م  یبا پاشا چه طور نی_بببهداد
 شانسو  نیگند بزنن ا

 درباره شرکت باهات حرف بزنم  دیبهداد با رونی ب ای_بپاشا

کن مشترک  از بال ییدا  رونی ب امیدو سر پشت در باشه من عمرا ب وی _تا اون دبهداد
 نکرده هالک نشم  ییوقت خدا هیکه   یاتاقمون غذا بهم برسون
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لبام نشست پس بالکن اتاقاشون مشترک بود   یرو  ید یحرفش لبخند پل  نیا  دنیشن با
 آره؟  یذاری دارم برات آقا بهداد حاال تو کفش خوشگل من تخم مرغ م

و   نیسول   کردمیداشتم قهوه درست م یگرد کردم و به سمت آشپزخونه رفتم وقت عقب
کالس رقص که دامون گفت   نی دامون هم از شرکت برگشتن البته دامون شرکت بود سول

 الش  دنب رمیمن م

تا االن که بر وفق مراد گذشته بود البته   یبودم همه چ نجایکه ا  شدیم  یهفته ا  هی  بایتقر 
 م یگرفتی منو ازش فاکتور م ی بهداد و حرص خوردنا یها   تیاگه اذ 

 م؟ یدوست جون یدلم چه طول زی_سالم عز نیسول

ش  بوسشو با محبت دادمو به رو نیمنم جواب ا   دیسمتم اومد گونمو با محبت بوس به
 زدم  یلبخند

 ؟ یخوری_قهوه م

 پاشا خان بزرگه؟برگشته؟  ی_برا نیسول

 کنم یتوهم درست م ی_اوهوم االن برا 

 منم درست کن    ی_قربون دستت برادامون 

داد  لمی تحو  ییبا حرص به سمت دامون برگشتم که لبخند دندون نما نیرفتن سول با
  بردیسواستفادرو م  تیداشت نها گمینم یزیبهش چ هیو بق  نیسول ی جلو دونستیم

 پسره پرو 

 ؟ ی_مگه خودت دست ندار

 باهاش کلشو بکنم تونمیبه حرفم گوش نده م  یدارم که اگه کس شویقو   هی_چرا دامون 

 _اوهوک چه غلطا 

   ید یل  زیهم توش باشه پل ری_شدامون 
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تفاوت رفت خونم به جوش اومده بود اما با اومدن پاشا که به سمت سالن   یبعد ب و
سرش   شویدادم سکوت کنم و به وقتش تالف حیرفت و دامون هم به سمتش رفت ترج 

   ارمیدر ب

شد اما با   دایآشپزخونه پ یسمت قهوه ساز رفتم و روشنش کردم که سروکله بهداد تو  به
  دهینقشه توب کش هیتفاوت بودم چون براش  یمن در قبالش ب   یکه گرفته بود ول  یگارد
 بودم 

 لجباز  رسریدختره خ  کنمیم  تتی اذ  یکن تمی_اذ بهداد

 ؟ یخوری_قهوه م

ابروشو باال    یتا  هیآوردو   نی که بهش زده بودم جا خورد گاردشو پا یاز لحنم و حرف  بهداد
 داد

 ک کنمبذار بهت کم  خورمی_قهوه؟آره مبهداد

از خودم نشون ندم به سمتم اومد    یمراقب بود من واکنش بد  کهیبعد مشکوک درحال و
رنگ  ی و قهوه ا  ییطال  یکه طرح ها   دیسف یفنجون ها  دنیدرحال چ لکسیاما من ر

 روش کار شده بود بودم 

 _شهرزاد تو حالت خوبه؟ بهداد

 ؟ یخوریپاشا تلخ م ن ی توهم ع ی_اوهوم چرا بد باشم؟راست

 ز ی شکر توش بر کمی من  یه برا _نبهداد

  یسوال  گشتیم  خچالوی  یتو  کهیگفتم و فنجونارو آماده کردم بهداد درحال   یا باشه
 : دیپرس

 خوره یمن با شکر م  نیاونم ع زی هم شکر بر  نیسول یبرا  یشهرزاد؟راست میدار  کی_کبهداد

 زم ی ری اونم شکر م ی...باشه برایکن یم  دایپ یبگرد  می_آره تو طبقه باال دار 
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که داشت   یبزرگ وانی ل یپاشا تو  یاما برا ختمیفنجونا ر یها که آماده شد تو   قهوه
گذاشت   زیم  یرو  کارویبهداد هم ک خوردیاون م یدرست کردم چون عادتش بود قهورو تو 

 برد  ینی و دستشو سمت س

   برمی_من مبهداد

سالن جمع شده    یخارج شدم همه تو  کیگفتم و منم به دنبالش با ظرف ک  یا باشه
تفاوت که بهش  نیکنار پاشا بود اما با ا  نیسول شه یمثل هم  زدنیبودنو داشتن حرف م

دامونو پاشا هم  رفتیور م لشیطرف نشسته بودو داشت با موبا  هیبود  دهینچسب
   زدنیداشتن باهم حرف م

  زیم  یرو روینین به سمت ما جلب شد پاشا به بهداد که ساومدن منو بهداد توجهشو  با
 نگاه کرد  ذاشتیم

 ؟ ی_تو درست کرد پاشا

 د ی_نه شهرزاد زحمتشو کشبهداد

به نشونه تشکر تکون   یزدم که سر یپاشارو روبه روش گذاشتم و به روش لبخند  وانیل
 داد

 ی خوریتو فنجون نم دونستمی_م

 _آره دستت درد نکنهپاشا

 کدومه؟ _مال من دامون 

 ی کی نی _ا

 خانوم  نیخودم سول  یگولیمنو ج  یبرا  نمی_ابهداد

گرفته بود   افشیق  کمی کهیبعد درحال دیکش یفنجونشو از دست بهداد گرفتو هوف نیسول
 سمت بهداد گرفتو با غرغر گفت:  لشویموبا
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 کرد  وونمیبده بهداد د  نوی جواب ا ای _بنیسول

مبل    یاخم کرد و رو کمیکه  دی توش د  یچ دونمیگرفت نم  نی از دست سول لویموبا بهداد
هم کنجکاو به سمتش رفتو کنارش نشست سرشو کش   نی نشستو باهاش ور رفت سول

من نبود رفتم و کنار دامون   ی برا یخال یچون جا کنهی کار م یبهداد چ نهیآورد تا بب
  ینطورینداشتم اما ا  یروش تسلط ینطوریا چون  نمیکنار پاشا بش خواستم ینشستم نم

 بهش نگاه کنم یرچشم یز  تونستمیم

به سمت    کمی  کردیبه روبه روش نگاه م کهیتر کرد  درحال کی خودشو بهم نزد کمی  دامون
 پچ پچ مانند گفت:  میکه فقط خودمون بشنو یمن خم شدو با لحن

 ی که کم آورد  نمیبی_مدامون 

 خودش پچ پچ مانند گفتم:  نیع منم

فقط کوتاه اومدم تا صدامون باز باال نره پاشا تازه از شرکت   ارمیکم ب ی کی_من عمرا از تو  
 برگشته خستس 

 داره؟  یخسته بودن اون به تو چه ربط یی_چه قدر نگران پاشا دامون 

شده   یرتی ؟غیچ یعنیحرکت االنش  نی سمتش برگشتم که اخماشو توهم برده بود ا به
 داره؟  یبه اون چه ربط اصالاره؟ یتا حرف واسم در ب زنهی داره طعنه بهم م ای

 خونه حق آرامش داره جناب استاد  نیاز ا  ی_ربط که داره به عنوان عضو 

 ارم ی جا دمار از روزگارش درم هی  کشونمشیم ذارمیقرار م نی_من امروز با ا بهداد

خودت   ر یدرضمن تقص یفقط قرار بود جوابشو بد مینداشت نویبهداد ا گهی_نه د نیسول
 بود

 کتکش بزنم  ری دل س هی  دیبا  ستین میحرفا حال نی _من ابهداد

 شده؟  ی_باز چپاشا
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 و به سمت پاشا برگشت   دیهول کرد بهداد اخماشو توهم کش نیسول

 نشده تو نگران نباش از شرکت چه خبر؟  یخاص زی_چبهداد

بهتون بگم   خوامیم میحاال که هممون دور هم جمع شد  یراست ستی ن ی_خبر خاصپاشا
 بدم  خوامیم یپارت  هیکه فرداشب  

لباسو    دیبرم خر یپاشا خان اونوقت من ک دایفرداشب؟ببخش  ؟اونمی_پارتنیسول
 شگاه؟ یآرا

تا   یسفارش بد یتونیم ینترنتیا  ییجان نگران نباش بخوا  یسول یکن ی_فردا وقت مپاشا
 دستت  رسهی فردا م

پاش گذاشت و خم شدو فنجون   یو ر نویسول لی بهداد موبا  دیکش یبا حرص پوف  نیسول
فکر بود   یکه تو  گشتیکه به سمت دامون برم یبرداشت بعد درحال  نو یقهوه خودشو سول

 گفت:

 ؟ یشده تو فکر ی_چبهداد

 شرکت هم هستن؟  یبچه ها  ستین  یمهم  زی_چدامون 

 هم هست  گهینفر د  هی_آره پاشا

 شده بود یپاشا نگاهش جد  میمنتظر بهش نگاه کرد  هممون

 ی _نانسپاشا

جا   کمی  دمیکه د هیعکس العملش چ نمیبرگشتم بب نی به سمت سول دیابروم باال پر  هی
باهاش   یچه نسبت یعنیفکر کنم  گه؟آرهیاسم دختره د   یشد نانس لکسیخورد اما بعد ر 

 داره؟ 

 ؟ ی خودتو گرفت می_تصمدامون 

 اونه  یفردا شب فقط برا  یمهمون  یگرفتم ول  موی _تصمپاشا
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دامون   فتمیتو گلوم که باعث شد به سرفه کردن ب د یپر  کهوی  خوردمیکه داشتم م ی ا  قهوه
دستشو   هیبود آروم چند بار پشتم زد که با باال آوردن دستم به نشونه بسه کاف  میکیکه نزد

اما نگاه دامون    دادیو بهداد روم بود که داشت آزارم م نینگاه مشکوک سول دیعقب کش
 ی تفاوت اما کامال جد یهم ب پاشااخمالو بودو نگاه 

خدا   یباهاش داره؟وا یچه نسبت یمگه نانس  ره؟امایبگ یمهمون  خواستیدختر م هی یبرا 
هم  یکم بود نانس  نیسول کنم یم  یدارم حسود   کنمیشدم؟احساس م ینطوریمن چرا ا

 بابا  یاومد روش ا

 بهش خبر ندادم  سیانگل می هفته که برگشت نیکنم ا  زشیفردا شب سوپرا  خوامی_مپاشا

  نیهم ش یکی  دهیاز رفتاراشو بروز نم یلیکه خ به یاما عج  هیدختر حساس ی_نانسنیسول
 تو  یها  یتوجه یب

  ینگاه ن یزد و به سول یگذاشت پوزخند زی م یقهوشو که تموم شده بود رو  وانی ل پاشا
  یتو  یدستشو کم  یکیفرو برد و اون   بشیج ی دستشو تو  هیکرد از سرجاش بلند شد 

 هوا تکون داد 

که مثل   خوامینامزد منه و از شمام م ینانس کنه یفرق م یبه بعد همه چ ن ی_از اپاشا
هم   ینانس شهی از خونواده ما م یاونم کم کم عضو  دیر یاحترامشو بگ شتریب یسابق حت

 برام مهمه ن یسول نیع

  یچوب خشک ب هی  نیحرفاش کوپ کرده بودم ع دن یبه سمت من برگشت که از شن پاشا
انگشت دستمو تکون بدم   تونستمی م یبزنم نه حت یحرف تونستم یحرکت شده بودم نه م

  خورد یسرم وول م یفقط مدام کلمه نامزد و جمله آخرش تو 

 زد روشو ازم گرفتو سالنو ترک کرد   یحالتم پوزخند تلخ نی ا  دنی با د پاشا

قورتش بدم با رفتنش فقط   تونستمیاما نم دیگلوم چسب خیبه ب یزی چ هیکردم   احساس
بندازم چه طور متوجه نشده بودم که نامزد داره؟تمام مدت فکر   ن ی تونستم سرمو پا

 وسطه   گهیدختر د  هیبحث   رینخ نمیبی چشم داره اما حاال م نیبه سول کردمیم
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 نکردم اما کمرم بدجور خم شده بود ینگفتم حرکت یزی هم بستم چ یرو  وچشمام

  نیبه سول نهمهیچرا ا  هیپس اگه نامزدش نانس دونستمینامزد داشت اما من نم پاشا
شکست   نطوریوسط ا نی به کنار چرا من ا  نای ا  کنه؟اصالی عالقه داره و بهش محبت م

پاشا   یخبر نامزد  نهمهیا  یعنیسرم آوار شده؟  یرو ا یتمام دن کنمیخورده شدم؟چرا حس م
 منو داغون کرد؟اما چرا؟ 

 بخوابم  کمی بده برم تو اتاقم  لموی _موبانیسول

  یبفهمه باهاش در ارتباط ن،پاشایداد سول امیدوباره پ دی من باشه شا  شی_بذار پبهداد
 کنه یشر به پا م

 شده تا بچه هارو بفرستم سراغش   ؟مزاحمی_کدامون 

 کنم یدم حلش م_نه خوبهداد

بخوابم شهرزاد جون ممنون بابت   کمیمن برم   ینکن ی_باشه اما توش فوضولنیسول
 قهوه خوشمزه بود 

هم   نی تکون دادم سول یمثل لبخند روش نشست و سر  یزیباال آوردم لبام چ سرمو
نگفت و رفت دامون و بهداد به سمتم   یزیبودن لبخندم شده بود اما چ یمتوجه مصنوع

 نمیفکر کنم بب کمیداشتم تا با خودم   از ین ییبرگشتن اما من رومو ازشون گرفتم به تنها
 خوام یم یچ ای دن نیواقعا من از ا 

کردمو به   یمکث  ستادمی سرجام بلند شدم خواستم سالنو ترک کنم که دامون صدام زد ا از 
 سمتش برگشتم 

 _شهرزاد؟ دامون 

 _بله؟ 

 ؟ ی_خوبدامون 
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 لحن صداش نگران و ناراحت بود؟   نقدریتا حاال دامون نگران حال من شده؟چرا ا  یک از 

 استراحت کنم  خوامیم کمی _آره..خوبم...فقط 

 م یکنیم دارتیشام ب ی_باشه برادامون 

به اتاقم   عی شدن سر  ریگونم سراز   یگفتمو به سمت اتاقم پا تند کردم اشکام رو  یا باشه
هم    یچشمامو رو دمویپتوم خز ری تخت انداختم به ز   یبستم و خودمو روپناه بردم درو 

جلز ولز کردن   یاز اون صدا  شتر یب سوزوندیاشکام بود که صورتمو م یداغ نیبستم باز ا 
چه قدر حجم حرفاش برام سخت بود چه طور   سوختی دلم بود که بدجور داشت م

 که پاشا نامزد داره  دمینفهم

که   یجور ه یشده  گهیجور د هی که دوست داشتنم    کردمیتر شد احساس م نیسنگ بغضم
  کمیکه بهدادو دوست داشتم پاشارو دوست نداشتم دوزش   یجور ستیاصال دوستانه ن

سادس که   هیوابستگ  هیفقط  دیامکان نداره من عاشق پاشا شده باشم شا   کردیفرق م
 و منو حسود  کنه یداره زجرکشم م

دادن به آرامشش   تیخونه افتادم اهم دیرسیم رتر یساعت د  هی نکهی هام از ا ینگران ادی
از   قشیدرباره سل میرمستقیکه دوست داشت پرسوجو غ  ییبه غذاها ی به عالقه هاش حت

  نکهیبود ا ز یچ هیدهنده   دینو  نایبشناسمش همه و همه ا  شتریبهداد تا بتونم ب نویسول
مهم که کم کم داشت جاشو تو قلبم محکم   یاونقدر ممه یلیپاشا برام مهم شده خ

 کرد یم

دوست داره و نامزد داره   گرو ی د  یکی نکهیبغضم گرفت؟چرا حس کردم از ا  دم؟چرایلرز   چرا
شکستم؟پس واقعا دوسش دارم آره من پاشارو دوست دارم منه دختره ساده احمق 

 خوردیبهم نم مونیچی که ه یاولش وابستش شدم و حاال عاشق اونم عاشق کس

بودم   یجنبه ا یچه قدر دختر ب سوختی خودم م  یتر شد چه قدر دلم برا  نیسنگ بغضم
پاشا دل خوش کرده بودم اصال چرا دلمو بهش  یها  تی که به محبت ها و حما 

که   خوردی بهم م مونیمنو اون فرسنگ ها فاصله بود چرا؟واقعا چرا؟منو اون چ  نیباختم؟ب
 رفت  یلیو یلیدلم براش ق  ییکهو ی
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  یصدا  ک ی اتاقمم تار  یشده بودو فضا کی جمع شدم هوا تار نیجن  هی نیخودم ع ی تو
 یک یعن ی شدی بدون اجازه وارد اتاقم نم یکس د یبازو بسته شدن در اتاقم به گوشم رس

 بود؟ 

  هینگفتم تا از صدام معلوم نشه که دارم گر  یزیاز خودم نشون ندادم و چ یالعمل عکس
 که بهداده   دمیفهم د یچیپ مینیب یعطرش که تو  یبو  کنمیم

لبه تخت نشست    یبشه و بره اما بهداد رو الیخی فکر کنه خوابم ب دینخوردم تا شا  یتکون
نوازش   یبه خصوص وقت دیباریپشتم بهش بودو چشمام باز بودن ازشون اشک م

 شد اما لب نزدم  شتریب ختنشونیوهام حس کردم شدت رم  یبهدادو تو  یدستا 

 شن یافته که به اشتباه عاشق م یم  ایلیخ یاتفاق برا  نی ...ادونمیدردناکه م یلی_خبهداد

حرفا چه   ن یگفت؟ایم  یتعجب خشکم زد اما باز به سمتش برنگشتم بهداد داشت چ از 
 ده؟ یم یمعن

از اون دسته   شهیکه باهاش ازدواج کنه خوشبخت م  یهر دختر هی_پاشا پسر خوب بهداد
که خودم   یاون بکنه من نویا  یبرا  ادیاز دستش برم  یهرکار خوادی مرداس که دلش م
هم  هی من پاشا هم دا یخوشه پشتم به اون گرمه برا  می دا یها  تی مردم دلم به حما

   شدمیعاشقش م ودممنم اگه دختر ب دی پدر و هم برادر شا

م بستم چه قدر لحن صداش آرومو روح نواز بود واقعا داشت آرومم  ه یرو  چشمامو
چرا در برابر   دونمیاما نم کردمی بود االن باهاش برخورد م یا  گهیهرکس د دیشا  کردیم

 نبودم  نطوریبهداد ا

سربه سر هم   کردنو یم یباهم شوخ ای  شدیم  کیبه پاشا نزد  نیسول ی وقت  دمید ی_مبهداد
  ستین نطور ینه ا  گفتمی اما با خودم م  شدیو حسرت م  یچشمات پر از حسود  ذاشتنیم

  هی خوامیداره م قتی نه حق دمیکنه اما کم کم د یحسود  نیبه سول دیچرا شهرزاد با
  هیر یخواهر ش نیداشته باشه اما سول یا  دهیابهت بگم هرچند گفتنش فکر نکنم ف یزیچ
ذره   هیفقط  نیسول  ستین نطوریکه ا   گفتی اما مامان بزرگ م  گنیم  نطوریالبته ا   اشارهی

باهم بودنو همو   یلیخ یدوتا از همون بچگ   نیمامان بزرگمو خورده و چون ا  ریاز ش
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به   نطوریا  فتهیاتفاق ن  نشونی ب یزی چ ادویبراشون در ن یحرف  نکهیا ی دوست داشتن برا 
 حرفو باور کردن  نیهمن خودشونم ا  یر یدوتا خواهر برادر ش نیهمه گفتن که ا 

  یحسود  یمدت داشتم به کس  نیتمام ا  شدی هم فشار دادم باورم نم یرو  چشمامو
پاشا خودش نامزد   یوقت ده یچه فا گهیکه حکم خواهر پاشارو داشته هرچند د کردمیم

 دوست داره  روی کیداره و  

 م؟ ی باهم حرف بزن یبرگرد  ییخوا ی_نمبهداد

 گفتن ندارم  یبرا  ی_حرف

 شهرزاد یبودنو کنار بذار فی بهتره ضع یدار ادی گفتن ز  ی _حرف که برابهداد

 ندارم  یمن به پاشا عالقه ا   یکنی_اشتباه فکر م

صورتم لبخند    دنیدستشو سمت بازوم آوردو منو به سمت خودش برگردوند با د بهداد
برداشت و صورتمو باهاش    یکنار تختم چندتا دستمال کاغذ یپاتخت یزد از رو  ینیغمگ

 انداختم و سکوت کردم   نی تخت نشستم سرمو پا  ی بلند شدم و رو یاک کرد به آرومپ

 عشق کتمان کردنشه  یاز نشونه ها   یکی_بهداد

 _باز شروعش نکن بهداد

همه جار بزنمو مسخرت   شیبرم پ ای کنم  تی که بازجو   ستمین نجای _شهرزاد من ا بهداد
 که کمکت کنم  نجامیکنم ا

 باال رفت   کمیباال آوردمو بهش نگاه کردم صدام  سرمو

 ز یکمکم کنه تهش گند زد به همه چ خواستیکه م ی_کمک؟هرکس

  ا ی یکلمه از دهنت بشنوم تو پاشارو دوست دار هی خوام یفقط م کنمی_من فرق مبهداد
 نه؟

 می ای_دوستشم داشته باشم منو اون بهم نم 
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 نه؟  ای_آره  بهداد

کردم واقعا دوسش   یدستم باز  یبا انگشت ها کم ینداختم و  ا نی کردم سرمو پا سکوت 
بود که   یمرد  نیاول ستادیبود که پشتم ا  یمرد  نیدوسش داشتم چون اول  میلیداشتم خ

  یآرزو یبود که هر دختر  یقبول نکرد پاشا مرد  از یخواسته و ن یپناهم شد منو از رو 
خاطر اخالق و   به ستی ن شی و ظاهر یمال  تیداشتنشو داشت اصال منظورم موقع

 که داشت   ییها  تی خصوص

داشتم به  از ین ی به حام کهیزمان قایشد دق دای سروکلش پ میزندگ  یتو  یبد زمان پاشا
 من بود   یتلنگر زندگ یمنج  ییجورا هی  دیپاشا از راه رس دی نور ام هیمحبت و  

 کنمی م ی_سکوتتو به نشونه رضا معنبهداد

نه مدرک   یعنی...میر یبهداد...من...من دختر فق یدونینم یچیمن ه  ی_تو از زندگ
  نی هم ندارم تمام ا یخونواده درست یحت یخوب  یمال  تیدارم نه موقع یدرست یلیتحص

   کردی بود به من کمک م  ران یمدت که پاشا ا 

 گشت؟ ی_به خاطر تو بود که برنمبهداد

   دهیم  ریی تغ مویزندگ  ری و مس کنهیبرام جور م یکار هی_آره بهم قول داده بود 

 میدوتا داداش نیسالها با اون بزرگ شدم ع  نی_شهرزاد من خواهرزاده پاشام تمام ابهداد
پاشا از   میهمو از بر یها   تیتمام خصوص یحت می همو بلد  یو پوک زندگ  کیکه همه ج

و   ف ی که به نظرش ضع  ی دختر ادیکه خودساخته و محکم باشه خوشش م یدختر
با   دیتو با  ادیبچسبونه خوشش نم هشو خودشو ب  بهش توجه کنه ادیز  ادیشکننده ب

 یکه دوروبر پاشان متفاوت باش  ییدخترا 

 وسط... نینداره پاشا نامزد داره به اون دختره عالقه داره من ا  یا  دهی فا گهیحرفا د  نی _ا

تر کرد که باعث شد سکوت کنم به  کی خودشو بهم نزد کم یزدو  یطان یلبخند ش بهداد
راحت شده باشه به سمتم   ستیپشت در ن یکس  نکهیاز ا  الشیسمت در برگشت انگار خ

 گفت:   یبرگشت با لحن پچ پچ مانند
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کنه که بهش عالقه مند بشه درواقع قبل از  یکار خوادیعالقه نداره م ی_پاشا به نانس بهداد
عالقه    یعروسش بشه پاشا هم از رو یسنان  خواستیمادربزرگم فوت بشه دلش م  نکهیا
 خواسته اونو برآورده کنه  خوادیکار م نی که به مادرش داشت با ا  یوار وونهید

حس خوب بهم دست   هیدلم روشن شد  یتو ید یگرد شد احساس کردم نور ام چشمام
 وجه حاظر به از دست دادنش نبودم  چیداده بود که هرچند مقدارش کم بود اما به ه

اون   یو بذار یکن  یخال ینانس یعنی  فتیحر یبرا  نویکه زم نهیوسط کار تو ا  نی _ابهداد
 یذار یوارد بشه اما از دور براش تله کار م

 ارم ی_من اصال سر از حرفات در نم

عکس العمل    یعالقه داشته باشه زود یبه کس ی وقت هیو حساس یرت ی_پاشا مرد غبهداد
  یمردا   نیا  نیتعصبش ع  ییطورا   هیبشه  کی نزد  یبه کس دهیاجازه نم دهینشون م

   یبش کی بهش نزد یتونیهاش م تیحساس   نیکردن ا  کی تو با تحر  هیمیقد

 کنم؟اونکه منو دوست نداره   شی رتیغ ییخوا ی_م

  شهیمن وارد عمل م ی که نقشه ها نجاستیکارم؟ا یچ  نجایمن،من ا  زی _خب عزبهداد
 ...دیوسط تو فقط با   نیا

 

 

 )پاشا( 

از شهرزاد که   ریالبته به غ میدرحال خوردن شام بود موی شام نشسته بود زی دور م هممون
دامون هم کنار هم و بهداد هم روبه   نوینشسته بودم و سول زیمعلوم نبود کجاست سر م

 نشسته بودو مشغول غذا خوردن بود   نیسول  یرو

ش برنج خود یبه دامون که داشت برا ختمیری خودم نوشابه م  یبرا  کمی  کهیدرحال
 نگاه کردم  دیکشیم
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 د؟ ینکرد داری_شهرزادو هنوز از خواب بدامون 

 اد ی_گرسنش بشه خودش مبهداد

 کنم؟   دارشی_برم بدامون 

  شون یتا حاال ا یاز ک  میبه سمت دامون برگشت موی باال داد ییهمراهه بهداد ابرو همزمان
 نگران شهرزاد شدن؟  نقدریا

بزنه که با اومدن شهرزاد همه سرها به سمت اون برگشت شهرزاد   یخواست حرف  بهداد
که اصال معلوم نبود خواب بوده   افشیموهاشو بافته بود وارد آشپزخونه شد از ق  کهیدرحال

 کرد؟  ری باشه پس چرا د

 د ی کردم هرچند شمام شروع کرد ر ی د دی_ببخششهرزاد

   ستین یشکل تا برات غذا بکشم م  نی کنار من بش  نجایگلم ا ای_ببهداد

نکنم شهرزاد  یبهداد توجه ی بزنم و اصال به توجه کردنا یالیخ یکردم خودمو به ب یسع
به شهرزاد نگاه کرد   یرچشمیلباش نشوندو کنار بهداد نشست دامون ز  یرو  یلبخند

 گفت:  عی شهرزاد ظرف آورد که بهداد سر  یبلند شد برا  نیسول

 اوردم یظرف م   من خودم براش  یمن چرا بلند شد  یگولی_جبهداد

  دیکنم اما گفتم شا دارتیب  خواستمیم  زمیعز  ای...بکنهیم ینداره چه فرق ی_اشکالنیسول
  ی فعال بخواب ییبخوا

بشم برام خودش   داریبهداد گفته بود هروقت ب  ی نکرد دارمیکه ب ی_نه خوب کرد شهرزاد
 مگه نه بهداد جون؟   ارهیغذا م

به نشونه آره تکون دادو لبخند   یسر د یکشیشهرزاد برنج م یداشت برا کهیدرحال بهداد
صحنه حرص   ن یا  دنیبه دامون نگاه کردم که داشت از د یرچشمیزد ز  یمردونه ا 

داره دامون حرص   یلیوگرنه چه دل کردمیم  رشیمن داشتم اشتباه تعب  دیالبته شا خوردیم
 بخوره 
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 د؟ یخر میبر ییای _شهرزاد فردا باهام منیسول

 دارم  دیخر کمیاتفاقا منم   امیبته که م_الشهرزاد

 برمتون ی_من مدامون 

به توجه   کردم یم  یکردن و مشغول غذا خوردنشون شدن سع یتشکر نی سول شهرزادو
 اعصابم بود   یندم هرچند رو  یتی بهدادو شهرزاد بهم اصال اهم ی ها

 به سمتم برگشت  نیسول

 ؟ ی_پاشا چرا ساکتنیسول

   میتا حرف بزن  دیاری ب شی_بحث پ

 ؟ ی خبر داد ی_به نانسنیسول

 خبر دادن بهش برنامه دارم  ی_هنوز نه برا 

 ا ی دست به کار شد ی_داداش معلومه حساببهداد

 ارم یجبران کنم و از دلش در ب خوامیمدت باهاش سرد بودم م  نیتمام ا  میهی_ا

باکالس شده بود و   خوردیداشت غذا م لکسیبه شهرزاد نگاه کردم که ر یچشم ریز 
شده بود که   گهی دختر د هیبه  ل ی نبود تبد  ران یا  یشهرزاد تو  گهیکرده بود د ریی رفتاراش تغ

 اومد  یبهش م شتری ب یکی  نیبه نظرم ا

 روبهش گفتم: ختمیریساالدم م   یسس رو  کمی  کهیبرگشتم درحال نیسمت سول به

 ره؟ یم  شی_کالس رقصت چه طور پ

 خسته شدم  یامروز حساب سخت شده پاشا   کمی_هوف نیسول

 ؟ یکنی_سالسا کار م شهرزاد

 رقص سالسا دوست دارم  یلی_آره خنیسول
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   نطوری_منم همشهرزاد

 ؟ یری _خب چرا توهم باهاش نمدامون 

  یبرا  کمی غذا خوردنش متوقف شد سرشو باال آورد و به دامون نگاه کرد اونم   شهرزاد
 به شهرزاد نگاه کرد  یجد دویخودش ساالد کش

کالس داره   نی فرد سول  ینداره روزا یپس درنگ کردن معن یدوسش دار ی_وقتدامون 
 دی ر یباهم م ینطوریا

رقص   نی درضمن ا  میکن نیباهم تمر میتونیم ینطور یشهرزاد ا گهیراست م ی_وا نیسول
 اد یم یلیبهت خ

شدم   یجور هیدرخشش چشماش حس کردم  دنیبه سمت بهداد برگشت با د  شهرزاد
 ندادم یتی اما اصال اهم

 بهداد؟   هی_نظر تو چشهرزاد

از نوشابش خوردو به   کمیو به بهداد نگاه کرد بهداد هم   دیابروش باال پر  یتا  هی  نیسول
 گفت:  یداد بعد به سمت شهرزاد برگشت و با لحن مهربون هیتک یصندل

   رهیتازه حوصلتم سر نم ییا یم یر ی م  نی_نظرم موافق نظرته با سولبهداد

 کنم ی_من ثبت نامش مدامون 

 کنم یثبت نام م رمیم  نیخودم همراهه سول یشما زحمت بکش ستین یاز ی_نه نشهرزاد

 یهم پارت  یریگیم یفیتخف هیهم  ینطوری_شهرزاد جون طرف دوست دامونه انیسول
 واست    شهیم یخوب

پا اون پا کرد انگار داشت   نی ا  کمینشده   یکه معلوم بود هنوز دلش راض شهرزاد
 کهی انداخت و خودشو به خوردن غذا مشغول کرد بعد درحال نی سرشو پا  شدیم مون یپش
 نگاه نکنه گفت:  یبه کس  کردیم یسع
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 کنم بعد... دایکار پ هی _بهتره اول  شهرزاد

 کارم  یچ نجای_حرفشو نزن پس من ابهداد

 یکنی م دایتا اون موقع کارم پ دمیترم اولو م هی_من شهردامون 

 برم  یکس نید ر ی ز  خوامی_نمشهرزاد

مدت سکوت کرده بودم و شاهد بحثشون بودم به شهرزاد نگاه کردم که هم ناراحت   تمام 
کنم اما    یکار هیاومد تا   ییو ابرو به سمتم برگشت و برام چشم  نی بود هم کالفه سول

شهرزاد  ه یدامونو بهداد سر شهر  نیباال دادم و نظاره گر بحث ب یالیخ یبا ب یمن شونه ا
بهداد به هرحال اما   دن؟حاالیم  تیبه شهرزاد اهم نقدریا  دایدوتا جد نیشدم چرا ا 

 دامون...

   دمی م شویبا منه خودم شهر تشیشهرزادو پرداخت کنه مسئول هیشهر ی کس  ستین یاز ی_ن

و به سمتم برگشت با اخم بهش نگاه کردم بهداد و    دیابروش باال پر   یتا  هی شهرزاد
 ه یعکس العملش چ نن یدامون سکوت کردن و به سمت شهرزاد برگشتن تا بب

 جان  یی دا رهی برعهده بگ تموی مسئول  یتا کس ستمی_اما من بچه نشهرزاد

بود   لکسیکه ر ی حرفش جا خوردن به خصوص خودم اما تنها کس  نی ا  دنیاز شن مهه
االن به من گفت   ن یا  بردی دهنش م یبهداد بود که داشت قاشق پر شده از غذاشو تو 

 ؟ ییدا

 هول کردن  کمی  نیتوهم بردم دامون و سول  اخمامو

 توام؟  ییمن دا  ؟مگهیی _دا

 زنم یصدات م  نطوریاون ا  یمنم به زبون زنهی صدات م نطور ی_بهداد ا شهرزاد

 ؟ یبهداد منو صدا بزن یبه زبون دی_اونوقت شما چرا با 
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ور کج کردو با لحن    هیلباشو به  کمی  ومدیزد که اصال ازش خوشم ن یشخندین شهرزاد
 گفت:  یدار یمعن

پاشا صدات   ستیدرست ن  یشما نه سال از من بزرگتر ادهیز  مونی _اختالف سنشهرزاد
  نطوریا  خوامیمنم م  زنهیصدات م نطوریبهداد ا  دمیاسم بودم که د هیدنبال   یطرفبزنم از 

 صدات بزنم

شاهد  کردویبهداد هم بهمون نگاه م گهیزدمو از سرجام بلند شدم حاال د یزهرخند
 بحثمون بود 

 صدام بزن  ییدا ستی ن ی_مشکل

االن شما    تی مسئول د یباش ریپذ  تیشما در قبال من مسئول ستین یاز ی_درضمن نشهرزاد
 دینامزدتونو از خودتون دلسرد نکن نهیفقط ا

 : دمیخم شدم و روبهش غر زی م یرو  کم یحرص دستام مشت شد  با

 یبنداز  ادمیبه  تاموی بهت اجازه داده باشم مسئول ادینم ادمی_

 در قبال من داشته باشه  ی تیاجازه داده باشم مسئول یبه کس ادینم  ادمی_منم  شهرزاد

 بلند شد بهداد به سمتش برگشت   زیاز سر م شهرزاد

 _غذات شهرزاد بهداد

 تو اتاقم کارت دارم  ای بهداد جان غذات که تموم شد ب ستیگشنم ن گهی_دشهرزاد

گفتو مشغول غذا  یبه سمت بهداد برگشتم که باشه ا یرفتن شهرزاد حرص رونیب با
 خوردنش شد 

 ن؟ یکار داره؟چرا همش با هم یبا تو چ نی _ا

 م یاتاقامون تنها باش  یتو  نهیبهتر از ا  ؟خبی بد ریگ ییخوای_پاشا مبهداد
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 ست یاون وصله خونواده ما ن  ریبهداد از اون دختره فاصله بگ نی_بب

کرد خودشو   یبه بهداد نگاه کرد اما دامون اخم کردو سع یبا ناراحت نی اخم کرد سول بهداد
 مشغول نشون بده  

 هیخوب  یلیحرفو نزن شهرزاد دختر خ  نیا  گهیپاشا د  ادیحرفا خوشم نم  نی_از ا بهداد

بهداد هم   ختیخودش نوشابه ر یبرا کمیشد   جادیتنش ا یتو  یفیلرزش خف  نیسول
رفتارش بود اما من خودمو به اون راه زدم درعوض با حرص به سمت بهداد   نیشاهد ا 
 برگشتم: 

 ی شناسی _اصال خونوادشو م

االنم  دی سره و قابل تا  یبا خونوادش باشم مهم خودشه که از هر نظر ستی_قرار نبهداد
جون خوشمزه   نیدستت درد نکنه سول یبا اجازتون بهتره برم چون غذامو کوفتم کرد 

 شده بود 

کردم   یو سع دمیموهام کش ی تو یرفت کالفه دست رونیبلند شدو از آشپزخونه ب بهداد
  کی که بهداد و شهرزاد بهم نزد دادمیاجازه م  دینبا تونستمی خودمو آروم نشون بدم اما نم

 عروسمون بشه:/  نیکم مونده ا نمیداشتن بهدادو نداشت هم  اقتی بشن شهرزاد ل

 

 

 )بهداد(

 ؟ یش ینم داریب زمی _عز

 تخت خوابم وول خوردم اما چشمامو باز نکردم  یتو کمی

 _نه عشقم بذار بخوابم
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چه خوبه   شیزدم آخ یموهام نشست لبخند محو   ینوازش گونه دخترونش که رو  دست
 بشه داری آدم صبحا با نوازشو لطافت از خواب ب

 رفته دلبندم؟  ادتی  دیخر میهمه کسم تازه قرار بود بر  شهیم  ری_شرکتت د 

شونه هامم   کمی حاال  کنمیمن کپه مرگمو بذارم همه کارارو م یبذار قه یپنج د  هی_نفسم 
 بمال لطفا 

من   کردمیفکر م  نی حال بکنم همزمان به ا  کمیمنتظر بودم شونه هامو بماله و   کهیدرحال
  جمی چون خسته و گ یواقعا زن گرفتم ول دمیخواب باشه شا یزن گرفتم؟نکنه همه چ یک
 مغزمم ارور داده  ادی نم ادمی  یزیچ

حد ممکن گشاد    نیمو و لباسام چشمام تا آخر دن ی با چنگ زدن شونه هام و کش کهوی
شده و به جونم افتاده   یکه وحش یدرک کنم و بفهمم کس طویشد کم کم تونستم شرا

 نهیسول

منو   نجایا  یدیناکس...از عمد کپ شعوری...بشهینم داریلندهور ب زنمیصدات م ی_هنیسول
 آره  د یخر ینبر

 ...نزن شمیم دار یخب نزن االن ب یلی...نزن غلط کردم...خنینزن سول ی_آ

درحال کتک زدنم   یوحش یگولیمانع کتک خوردنم شدم اما همچنان ج  دمویبعد خند و
 بود

نکن درد   ...آخ دختریزنیکتکم م گمیم می ...صبر کن پاشم به دا؟یآورد  ریگ میتی _منو 
 داره 

  یجا  هیتا  نی ا  دمیبشه کم کم د شتریحرص خوردنش ب  نیکه باعث شد سول دمیخند باز 
قرار بود بده درست نبود من   یامشب هم پاشا مهمون   یاز طرف  ستیمنو نشکونه ولکن ن 

حرکت برگشتم و دوتا دستاشو محکم گرفتم که باعث شد    هیحضور نداشته باشم با 
   فتهیصورتم ب  یروم خم بشه و موهاش تو  یحساب
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 دم یکش یقیاز ته دلم زدمو با عشق نفس عم  یلبخند

 ده یخوب م یچه قدر بو میگولیج یخدا موها  یی_ووو

وول خورد اما خب   ن یکرد دستاشو از دستام باز کنه به خاطر هم یبا حرص سع  نیسول
 دیرس یزورش به من نم

 شه یبود م_ولم کن پسره خر زور االن مچم کنیسول

صورتم کنار    یموهاش از تو  نکهیفشار دور مچشو کمتر کردم سرمو تکون دادم تا ا  کمی
در  یببر زخم هی  نینازو ملوسش شده بودم اما اون همچنان ع یصورت حرص رهیرفت خ

 حال تقال بود 

 دل بهداد؟  زیعز یکنی تالش م ی_چرا الک

 مچمو ول کن   ستم یدل تو ن زی_خفه شو من عزنیسول

اومد    ینم ادمیازم دلخوره اما من   یعنی زنهیباهام حرف م  ینطوریا  یوقت  دونستمیم
  میقهر بوده باش  ایباهاش دعوام شده باشه 

 ؟ ی هست یک زیپس عز  یستیمن ن  زی _عز

 ولم کن  گمی_دارم بهت م نیسول

بهم بزن تا ولت   یکرد یم دارمیباهاشون ب یکه داشت یقشنگ  یاز اون حرفا گهید  کمی_
 کنم

اون از دست من   خواستمی بود تا من نم دهیفا  یباز تقال کرد اما تالش هاش ب نیسول
 چشمام گردوند  یسبز خوشگلشو با حرص تو  ی نداشت چشما ییرها

 به جونت؟  فتمیبا لگد ب ای  یکنی_ولم منیسول
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  نی از ا کمی هم روم قشنگ تسلط داشت  نیسول  ییطورا  هیبودم و   دهیدراز کش نکهیا از 
درعوض   اوردمیخودم ن یاومد اما به رو  یازش بر م یحرفش نگران شدم چون هر کار

 بازوم  پرت بشه  یبزنه و سرش رو یفیخف غیکه باعث شد ج  دمیمچشو کش کمی

حرکت دستامو دور کمرش حلقه کردم و به خودم چسبوندمش    هیزدم و با  یقی عم لبخند
بازوم بودو   یحرکت سرش رو  یب زدیدستو پا نم گهیشوک رفته بود د یتو که  نیسول

 زد ینفس نفس م

 _وروره من چرا از دستم دلخوره؟ 

 _ولم کن نیسول

چرخوندمشو سرشو   یقبل تقال نکرد فقط با حرص کلمشو به زبون آورده بود به آروم نیع
آغوشم محصورش کردم و بهش   یدست آزادم تو   یکیبازوم خوب گذاشتم  و با اون   یرو

 قیموهاشو عم  یرو یبه آروم کردیروشو ازم گرفته بودو بهم نگاه نم نینگاه کردم سول
   دمیبوس

 ؟ ی کنیبرام ناز م یحاال دار نی سول کنمیم  یمن به خاطر تو هرکار یدونی_تو که م

 خورم یگول حرفاتو نم گهی_ولم کن بهداد دنیسول

 ؟ ی گیم  یدار ی_چ

 به شهرزاد جونت بچسب ولم کن _برو فعال نیسول

منظورش اون   ه؟نکنهیچ  گهی جون د گفت؟شهرزادیم  یداشت چ ن یگرد شد ا  چشمام
 شهرزاد جونه که... 

مراقب احساساتش باشم اون االن شکننده    دینبود که با نیخدا اصال حواسم به سول یوا 
 نبود  ادمیچرا   هیا  گهیتر از هر وقت د 
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دونسته بود خواست   متیکه فرصتو غن  نیتخت بلند شدم و روش نشستم سول  یرو از 
بلندشه و فرار کنه اما مانعش شدمو محکم بازوشو گرفتم که با حرص به سمتم   عیسر 

 برگشت 

منو تورو    ستیدرست ن شهی م داریاالن پاشا ب نی برم پا خوامیکن م  ه؟ولمی_چنیسول
 نهیاتاق بب  هی  یباهم تو 

منظورت   نمیپاشارو وسط نکش بگو بب هیپا  یدرضمن الک می ه باهم تنها_مگه بار اولمون
 بود؟ یاز اون حرف چ

لبه تخت نشست منم کم کم بازوشو ول کردم   یزدو روشو ازم گرفت رو  ی پوزخند نیسول
 گفت: یو مشکوک به حالتاش نگاه کردم با لحن مسخره ا 

 جناب بهداد خان  یدونی_شما خودت بهتر منیسول

 رو؟ ی_چ

  ینطوریچرا ا نی شدم ا یطور  هینگاه سردو دلخورش  دنیبه سمتم برگشت با د  نیلسو 
    کنه؟یداره نگام م

 یدونیازش نم  یچیکه ه یدختر باخت هیچه قدر زود دلتو به   گمی م کی _بهتون تبرنیسول
 مامانته  هیشب  نکهیاونم فقط سر ا

 بهش نگاه کردم   یگرد شد و با ناباور چشمام

 وونه؟ ی دلمو به شهرزاد باختم د یک ؟منی گیم  یدار ی_چ

  زمویعز کنمیبهش توجه م  رم ی اونور م  نوریمنم که همش باهاشمو ا  نی _حتما انیسول
 گم یگلمو کوفت و زهرمار بهش م

 ی توهم همش با دامون نطورهی_اگه ا 

 باال رفته بود داد زد  کمیکه   ییشده بود با صدا یعصب یکه حساب نیسول
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  ی تو خونه عشقوالنه ها  نمیبه نظرت بش ید یهمش به شهرزاد چسب نمیبیم ی_وقتنیسول
  گذرونمیباهاش وقتمو م  رونوی ب رمی حرص بخورم؟خب معلومه با دامون م  نمویشمارو بب

 شما نشم  یتا مزاحم ترکوندن الو ها 

سوتفاهم شده بود هرچند حقم داشت    نیسول یبرا  دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
 گفتم یبهش م رویهمه چ قبلش  دیمن بود با  ریتقص

 ی از خودش بپرس یبر یتون یم  ستیمنو شهرزاد ن نیب یچیه یکن یاشتباه م ی_دار

 کردو با حرص بهم نگاه کرد  زیچشماشو ر  کمی مشکوک شد  ن ینگاه سول رنگ

 _منم عرعر نیسول

خودمو به سمتش   کمیروشو ازم گرفت   یبه روش زدم که با تخس یمردونه ا  لبخند
 ور صورتش بردمو به سمت خودم برش گردوندم    هیدستمو سمت  یکشوندم به آروم

 خوشگلت چرا از من دلخوره نفس بهداد؟  یجنگل  یچشما  نی _ا

 بگو  ؟راستشوی_دوسش دار نیسول

 دوسش ندارم  یکنی که تو فکر م ی_به جون تو اونطور

 گفت:  یمظلومبا لحن   دیبرچ کم یانداخت لباشو   ن ی سرشو پا  نیسول

 ی _پس دوسش دارنیسول

اما شهرزادو به  کنهیتو دوسش دارم چون دوست داشتن تو فرق م  نیبگم ع تونمی_نم
 به جون تو قسم خوردم  وونهی د نیفقط هم قیرف هی  نیاندازه خودش دوست دارم ع

چند سال   ن یا  یحساس بشه تو   نطوریسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد حق داشت ا   نیسول
من بودم که نازاشو    نیا  شتریکه براش افتاده بود ب یبعد از اون اتفاقات به خصوص

  تونستیبود که تا م یپاشا اونقدر از دستش عصبان لیاون اوا  کردمیدرکش م  دمویخر یم
شده  یبرخورده بود به خواهرش دست دراز  رتشیکتک زده بود حقم داشت به غ نویسول
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من کم کم   یبلند نکردم با رفتارا نیسول  یبودم اما دست رو یعصبان یلیبود منم خ
  یاالنم وقت  میکمک کرد  نیکرد و اونم همراهه من به درمان سول رییپاشا هم تغ  یرفتارا 
  یو حسود  بشهحساس  دمی با  کنمیاز اون دارم محبت م  ریغ یبه دختر نهیبیم  نیسول
 کنه 

 وقت از دستت بدم بهداد  چی ه خوامی_نم نیسول

موهاشو   ی به آروم ختیبغلش کردم که محکم دستاشو دورم حلقه کردو اشک ر یومآر به
که من اونو دوست داشتم اونم    یهم بستم کاش اون جور ی نوازش کردمو چشمامو رو
 داشت یهمون جور منو دوست م

 میدوست داشتن یگولیکنارتم ج شهی_من هم

 ازم دلخور بشه   خوامی_به شهرزاد نگو باشه؟نمنیسول

 گه؟ ی راحته د التیخ مونهی خودمون م نی_ب

لباش   یرو  یلبخند  دیباال کش شوینیب دویبه چشماش کش یازم جدا شد دست نیسول
 باالش زد  ینشوندو دستشو سمت موهام بردو به آروم

  یگی وقت به من دروغ نم چی_تو هنیسول

به صورتش نگاه کرد همزمان  اتاقم رفتو   یتو نهی به سمت آ  ستادیازم جدا شدو ا  نیسول
 گفت:

  یاز اونجا هم برا   دیخر ی منو شهرزادو ببر دی با ی_بهتره زودتر خودتو آماده کننیسول
 ام یب ایامشب بدرخشم به چشم بعض یحساب   خوامیگرفتم م  شگاهیهردومون آرا 

 بهم زد که باعث شد چپ چپ بهش نگاه کنم  یبعد به سمتم برگشتو چشمک و

 با تو   دونمیمن م یکن یرو  ادهی،ز ی_غلط کرد 

 گهینده د  ری _گنیسول
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جلو دادم و   نمویبردمو س میشلوار ورزش بی ج یتخت بلند شدم دستامو تو   یرو از 
  یبه سمتش خم شدم که باعث شد گوشه لبشو به آروم کمیمشکوک بهش نگاه کردم 

 بگزه 

 اونوقت؟  یی ا یب ی_به چشم ک

 طون ی پسر ش هی_ نیسول

 باشن  یک  شونی_آها خب ا

 ؟ یدونی تو نم یعنی_ نیسول

 دم ی االن راپورتتو به پاشا م نیاز من باشه هم  ریغ ی_کس

پاش بلند شد  یانگشت ها یرو  دیاولش چپ چپ نگام کرد اما بعدش خند نیسول
 به سمت در رفت  دوینرم گونمو بوس یلیکوتاه و خ

 طون یمنتظرتم پسر ش نی _پانیسول

که  دادیحرف آخرش نشون م ن یلبام نشست ا  یرو یظیرفتنش لبخند غل رونیب با
هردو   نیمن و هم سول هم ادی به چشمم ب خوادی من بودم و م  طونی منظورش از پسر ش

اومد   ی خوشم م یمثال من از رنگ مو بلوط می دادی م تی اهم یلیهم خ  یبه عالقه ها 
  شتریاومد منم ب یاسپرت خوشش م پی اون از ت  ایکرده بود   یموهاشو اون رنگ  نیسول

   زدمی اسپرت م پیت

 باشه نطوریکه ا دوارمی ام  دهیعالقم روش داره جواب م کردمیکم احساس م کم

مسواکمو   ییروشو  یبه دستو صورتم زدم و از رو  یآب  هیاتاقم رفتم  یسمت حموم تو  به
شده بود نگاه   یجور هیبزنم اما مشکوک به مسواکم که  ریبرداشتم خواستم بهش خم

  نی که بهتره با ا گفتیبهم م یحس بد   هیباال انداختم اما  یالیخ ی با ب یکردم شونه ا 
زودتر   دیافتادم که گفته بود با  یم  نیحرف سول ادی  یقتاما و   مسواکه اصال دهنمو نشورم

 روش زدمو مشغول مسواک زدنم شدم  ریخم عیاماده بشم سر 
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 )شهرزاد(

 و جلوش گذاشتم    دمیبه سمت دامون کش مربارو

 خودت   یخب بذار جلو خورمیکه مربا نم  ؟منیکشیدستتو م نقدری_چرا ا 

  یباال انداختم و با ناز خاص یشونه ا  یالیخیبا حرص به سمتم برگشت اما من با ب پاشا
 خودم شدم   یکه مخلوط حرکاتم بود مشغول گرفتن لقمه برا

 خوردم یاما من م  یخورد ی_تو نمپاشا

حرکتم خندش گرفته بود اما برعکس دامون پاشا    نینکردم دامون از ا یاصال توجه بهش
پاشا   الیخ  یکه لباساشو عوض کرده بود ب نیبا اومدن سول خوردیداشت خون خودشو م
 زدم  یشدم و به روش لبخند

  ریبخ ی _به به صبح متعال

 ؟ یچرا خودتو آماده نکرد  ی_سالم گلنیسول

  ذاشتیم  نیسول  یجلو  روی و دامون فنجون چا  نشست یم  زی پشت م نیسول  کهیدرحال
 روبهش گفتم: 

   شمیآماده م ی_صبحونمو بخورم زود

گفت و مشغول صبحونه خوردنش شد همش منتظر اومدن بهداد بودم اما   یآهان نیسول
 هم زدم  یالک  موی حوصله چا یو ب   دمیکش ینشده بود پوف یازش خبر

 شده شهرزاد؟  یزی_چدامون 

 _نه منتظر بهدادم 
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  نیسول  خوردیاخم کرده بودو داشت صبحونشو م کمیبه پاشا نگاه کردم که   یچشم ریز 
 کمیخودش برگشت دامون هم  یشد اما دوباره به حالت قبل ی جور هیهم اولش  

 کردم یدرک نم شوینگاهش دلخور شده بود که اصال معن

 یزود بر  دی تو صبحونتو بخور که با ادی_خودش االن مدامون 

 خواب مونده باشه دیکنم؟شا  دارشیبرم ب ستی_به نظرت بهتر ن

 دستشو سمت نون دراز کردو همزمان گفت:  خوردیم شوی داشت چا کهیدرحال نیسول

 اد یکردم االنا م دارشی_نه من بنیسول

  دایسروکله شادو شنگول بهداد پ  کهویگفتم و به خوردن صبحونم مشغول شدم که   یاهان
 رو لبام نشست و با ذوق بهش نگاه کردم  یزیآم طنتیشد لبخند ش

 دیرس یخوب بدون من به خودتون م ریبخ  ی_صبح همگبهداد

زد که اونم لبخند  یچشمک نی نشست به سول نی سول یروبه رو  زیکنار من پشت م دادبه
 زدم  یداد به سمت بهداد برگشتم و به روش لبخند  لشیتحو  یناز دخترونه ا 

 ی شد  داریب ری_د

 برمتون یم خورمیصبحونمو م یاما زود  دی_اوهوم...ببخشبهداد

 بردمشون ی_خودم مدامون 

 خرم یامروز براش م کسریدادم  نیبه سول روی زی چ هی دنی_نه آخه قول خربهداد

به سمت بهداد برگشتم که باعث   نینه به خاطرهم ای نقشم گرفته  نمیتو دلم نبود بب دل
 بهم نگاه کنه  یبه سمتم برگرده و سوال رمیشد با حس کردن نگاه خ

 شده؟  ی_چبهداد

 ؟ ی _مسواک زد 
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 نزنم من صبحا مسواک   شهی_مگه مبهداد

به   یزدو سر یجا بخوره پاشا بهمون پوزخند کمی بهش نگاه کردم که باعث شد   مشکوک 
 نشونه تاسف تکون داد

 _واقعا؟ 

چرا مسواکم مزه   دونمیفقط نم   سهیمسواکم خ نیبرو بب ییخوا ی _آره به خدا مبهداد
 داد یشامپومو م

از    یخند گنده اباال انداختو به خوردن صبحونش مشغول شد لب یبعد دوباره شونه ا  و
  زینگاهشو ر  کمیلبام نشست که باعث شد پاشا مشکوک بهم نگاه کنه   یشرارت رو  یرو

 کردو روبه من گفت: 

  ونی ز یتلو هی یتونی م زنه؟باهاشی برق م ینطوریکه چشمات ا  یسوزوند ی شی_چه آتپاشا
 یروشن کن نچویچهل ا 

صبحونه   یخاص یداشت با اشتها  کهیپاشا خندم گرفته بود بهداد درحال هیتشب ن یا از 
 به پاشا نگاه کرد  خوردیم

 کار بکنه مثال؟  ی_چبهداد

 و گفتم:  دمیمال ینون تستم خامه شکالت یرو یالیخ یب با

 داد؟ یشامپو م یبو  ی_گفت

 _اوهوم بهداد

 داد یشامپو م  یشسته بودمش چه طور هنوز بو  یمن که حساب  ی_اوخ

و دامون    نینگاه سول یلقمشو متوقف کرد مشکوک به سمتم برگشت حت دنیجو هدادب
 هم کنجکاو و مشکوک شده بود  

 ه؟ ی_منظورت چبهداد
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قشنگ شستم   رویکرده بود  ش ی با مسواکت کفش اسپرت خوشگلمو که تخم مرغ روز ی_د
  کمی یچون تخم مرغارو ته کفش گذاشته بود ییبخوا  تشویخودت راس یالبته با شامپو

خوشبو بودو خوب   یلیهم رفته هم شامپوت خ یشستنش برام سخت شده بود اما رو 
  زی کفشمو تم یهم مسواکت جنسش خوب بود چنان با اون برس هاش تو  کردیکف م

 زنه یبرف برق م نیکردم که االن ع

گرد شده داشت بهم  یحد ممکن گرد شد پاشا هم با چشما   نیچشماش تا آخر بهداد
کل فضارو   ینیسکوت سنگ هی عکس العملش چ نهیبه سمت بهداد برگشت بب کردینگاه م

 به خودم گرفته بودم  یالیخ یاحاطه کرده بود اما من همچنان چهره ب 

 با تعجب گفت:  دامون

 ؟ یکرد   زی _تو کفشتو با مسواک بهداد تمدامون 

 نشستمش تازه با جورابام خشکش کردم  زیتم  یاگه فکر کن یباش ون ی دم  ی_اوهوم ول

 گفت:  یبا لحن مبهوت  بهداد

 کشمت...شهرزاد ی..می_مبهداد

  یفرا سرخ غیواکنش بودم ج نی برد و چون منتظر ا ز یبه سمتم خ کهوی لحظه   همون
از   کردی م دمیهمزمان هم تهد کردیدنبالم م زدوی فرار کردم بهداد نعره م عی سر   دمویکش

فرار   زدمویم  غیخوشحال بودم همونطور که ج یل یلجشو دراورده بودم خ  ینطوریا  نکهیا
  الیخودمو انداختم تو و درو پشت سرم قفل کردم با خ دمیبه سمت اتاقم دو کردمیم

 لبام نشست    یرو یو لبخند گنده ا  دمیراحت به در چسب

 در افتادبهداد با مشتو لگد به جون  کهوی

  نی ...باز کن اشمیخر من امروز کچلت نکنم ولکن نم شعوریدرو باز کن دختره ب نی _ابهداد
 المصبو 

 شازده  یفتیکه بدجور ور م  یفتیبا من در ن  یتا تو باش نمی_برو گمشو بب
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هنوز پشت دره   نمیمشکوک گوشمو به در چسبوندم بب کمی  دیازش به گوشم نرس ییصدا 
 اد یازش نم ییصدا   دمینه که د ای

 رفت خوبه زود درو قفل کردم  شی_آخ

 ی رفت در بالکنو قفل کن ادتی_اما  

که از پشت سرم اومد وحشت زده با شوک به سمتش برگشتم با   ییصدا   دنیشن با
دستمو    دمیزدمو به در چسب غیلباش بود وحشت زده ج  یرو  یدیکه لبخند پل  دنشید
 قلبم گذاشتم    یرو

 ...ی_تو...تو چه طور

 نیفاصله ب یتو از طرف ییا یب ی_بالکن اتاق منو پاشا مشترکه حتما از اون تونستبهداد
  میتو..خب حاال بر امیتونستم بپرم و ب  یبه راحت ستی ن ادیبالکن اتاق پاشا با تو که ز 

 ی که سر من آورد  ییسراغ بال

زدم تا اومدم قفل درو باز کنم موهام محکم از   یغ یبرد ج ز یهمون لحظه به سمتم خ و
صدا زدم اما بهداد با خباثت تمام به   نویزدمو سول غیشد ج دهیدستاش کش یپشت تو 

داشت    نکهیاولش جا خوردم اما از ا کنهیداره قفل درو باز م دمید ی سمت در رفت وقت
 خوشحال بودم  رونیب بردیمنو م

 سر  رهیخ _نقشه ها دارم برات دختره چموشبهداد

  نیمگه ا کردم یرفت هرچه قدر تقال م نی که محکم منو گرفته بود از پله ها پا همونطور
 داشت   الرویکه چه عرض کنم گودز  ویولکنم بود؟زور د لی گور

 _ولم کن بهداد 

 ی _ششش حرف نزن سرمو خورد بهداد

به   دن یخند یم کهیبچه ها با تعجب درحال م یرد بش میآشپزخونه که خواست یجلو از 
 اخم داشت  کمیسمتمون برگشتن اما پاشا  
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 د یمنو نجات بد  دی ایب دیبخند نکهیا  ی_به جا

 نهیشیلرزشم م   یخربزه بخوره پا  ی_هرکدامون 

حرص به دامون نگاه کردم دوباره تقال کردم اما بهداد منو محکم تر گرفتو به سمت در  با
 رفت  یخروج

   یحرف زد  ی_بسه به اندازه کافبهداد

 ؟ یبر یکجا م منو ی_دار

 خوب  یجا  هی_بهداد

 کار خودت بود  یولم کن تالف شه یم رممون یبهداد د د یخر میبر دی_با

 ره یم شیکارمون پ عتریسر یریخفه خون بگ  قهیدو دق هی  زمی _عزبهداد

 ولم...  گمی_د دارم م

  کی داره به ما نزد ینگاه کردم لونه رکس میرفتی م م یکه داشت یمشکوک به سمت  کهوی
 :/ م؟یشی م کی به اون نزد  میما دار  ای  شهیم

 یکارو کن نی ا  ییخوا ی_تو که نم

 کارو بکنم  نیهم   خوامی_شک نداشته باش که مبهداد

اومد وحشت   رون یلونش ب یکردو از تو  یهم پارس آروم یصدا زد رکس  روی بعد رکس و
پشت محکم به بهداد  عقب رفتم که از   کمی دمویکش یفیخف غیزده بهش نگاه کردم ج

 دم یچسب

 نگاه کردم  دیدرخشیداشت چشماش م طنتیترس به سمت بهداد که از ش با

 ست ین یخوب یاصال تالف نی _ا

 زم یعز  یتاوان پس بد  دیخوب بود با  یلی _نه مال تو خبهداد
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 برگشت  ی به سمت رکس بعد

 ابراز احساسات کن بهش  ایبرات آوردم ب ییچه هلو  نی _بدو پسر بببهداد

ابراز احساساتش چه   نمیحد ممکن گرد شد به سمت سگه برگشتم بب  نیتا اخر  چشمام
همش داره بهم  نیا  دمی اما د  دهیو دم تکون م زنهی فوقش دو سه تا قلت م هیطور
 بود  دهیکردم عقب تر رفتم اما بهداد محکم منو چسب خی از ترس  شهیم  کی نزد

زدم و   غ یجلو با تمام توانم ج ارهیب خوادیپوزشو م دمیکه د شدنش به پاهام کینزد  با
بهم بخوره و منو ول کنه همون لحظه منم   کمیتقال کردم که باعث شد تعادل بهداد  

لحظه کوپ کردم با ترس به سمت پاهام   هیخواستم بلند شم که   نیمحکم افتادم زم
   زدیم   ستشیداشت ل یکس برگشتم که شلوارم عقب زفته بودو ر

   کردمیحرکت نداشتم فقط داشتم بهش نگاه م  توان

 قشنگ بهش ابراز احساسات کن  نطوریهم یپسر خوب کارتو خوب بلد  نی _آفربهداد

  عی عقب بردم و سر و با چندش پامو  دمیکش یوحشتناک غیدرک کردم ج طویکم شرا کم
دستو زانوم   یکه تو  یبه درد نی بلند شدم اما چون هول کرده بودم محکم افتادم زم

سرمو که باال   یکیندادم دوباره بلند شدم که با مخ رفتم تو شکم   ی تیاصال اهم دیچیپ
  یدستاشو محکم گرفتمو از رو  عی باشم سر دهید جاتمو پاشا انگار فرشته ن دنیگرفتم با د 

  دم یمحکم به پاشا چسب  دموی کش یغیج دیبه سمتم دو یرکس نکهید شدم هم بلن نیزم
 شدم   زونیازش آو   ییطورا هیدورش گرفتمو   عی پاهامو سر 

به خودش اومد و   عیرفتارو ازم نداشت چشماش گرد شد اما سر  نیکه انتظار ا پاشا
 گفت:  ی روبه رکس یمحکم منو گرفت بعد با اخم و لحن محکم

 نیبش  ی_بسه رکسپاشا

لونش نشست در   کی از ته گلوش دراومد و عقب گرد کردو نزد یمظلوم  یصدا  یرکس
و همچنان دستم دور گردن پاشا حلقه    زدمینفس نفس م جانیاز شدت ترس و ه کهیحال

 نگاه کردم    یرکس شده بودو پاهامم دورش بود به
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 نی پا ییا یب ییخوا ی_نمپاشا

 یکارش دار یخب چ  گذرهی _داره بهش خوش مبهداد

  نیزم یتو شوک بودم دستام از دور گردنش شل شد پاهامو از دورش باز کردمو رو هنوز 
زانوهاش   یافتادم پاشا رو  ن یزم یرو  نی پاهام رفت به خاطرهم یگذاشتم توان از تو 
 چشمامو بستم  دمویبه سرم کش ی کنارم خم شد دست

 که نشده؟  ت ی ز ی؟چی _خوبپاشا

 افته به جون من  یباز م  شهیاالن بلند م  لمشهیف نی _ابهداد

 د؟ یکشیآخه؟خجالت نم هیچ ای بچه باز  نی_ا دامون 

 بگو  یزیچ هی_شهرزاد...نیسول

باز تنگ   کردمینفس نفس زدم حالم خوب نبود احساس م کمیبه قلبم زدمو   یچنگ
دستشو دورم حلقه کرد   یخس خس کردم پاشا با نگران کمیبه سراغم اومده   مینفس

 زانوهاش خم شد یبه سمتم اومدو اونم کنارم رو  شد یبهداد که کم کم داشت نگران م

 شهرزاد...چته؟ ستی ن یبامزه ا ی_اصال شوخبهداد

 من آسم داره  نی...عکنهی_خس خس مدامون 

چشمامو باز   کم یگردنم  ریز   یبا قرار گرفتن دست رفتیم  یاهی کم کم داشت س چشمام
  یبذاره اما پاشا اجازه نداد درعوض سرمو رو ن یزم یرو خواستیکردم دامون سرمو م 

 تاب تر بشه   یکه هست ب  ینیپاش گذاشت که باعث شد ضربان قلبم از ا

م آورد بعد از چند افشره  درآوردو به سمت دهن بشیج یآسم خودشو از تو یاسپر  دامون
انگار   شد یهم بستم حالم کم کم داشت بهتر م یچشمامو رو  دموی کش یقینفس عم

 شد ی داشت باز م میتنفس یمجرا 

 شهرزاد؟ ی_بهتردامون 
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به صورتم زد که باعث شد چشمامو باز کنم به خودم که اومدم   یضربه ا یبه آروم پاشا
 دم یکش یقیادم و نفس عمچمنا نشستم آب دهنمو قورت د  یبلند شدمو رو

 منو ببخش  یبش ینطور یا  خواستمیشهرزاد؟نم ی_خوببهداد

بهش زدم   ی شرمنده و گرفته شده بود لبخند کوتاه  یحساب  افشیسمتش برگشتم که ق به
 شد  شترینگاهش ب یتو  یتعجب کنه اما شرمندگ کمیکه باعث شد  

 نه یبش دیلرزشم با  ی خربزه بخوره پا  ی_به قول دامون هرک 

به سمتم اومدو دستمو گرفت باهم به   عی سر  نی بلند شدم سول نیزم  یاز رو  یسخت به
 ندادم  یتی اون سه نفر اهم  یو اصال به جروبحث و پچ پچ ها م یرفت الیسمت و 

 ؟ یدار یقلب  ی_ناراحتنیسول

بارم بود که  نیاول نیندادم ا  تیاما بهش اهم شهی وقتا تنفسم سخت م ی_آره بعض
 شدم  ینطوریا

 یدکتر حتما تو هم مثل دامون آسم دار میروز بر هی  دیا_ب نیسول

   دیشا  دونمی_نم

 

 ............................ 

 به خودم نگاه کردم چه قدر خوشگل شده بودم  نهی آ یتو  از 

که به   شی آرا هیبود  نیمنو سول  قهیتنم بود که سل ریلباس شب براق بلند بنفش س هی
و بهداد به  نی که به اجبار سول ییصورتم کار شده بود با موها   یاومد رو یرنگ لباسم م

از  م یعسل یچند برابر کرده بود چشما   تمویدرش آورده بودم جذاب یرنگ نسکافه ا
لبام    یرو یقدر دوسشون داشتم لبخند گنده ا  چهشده بود  راتری گ یا  گهیهروقت د 
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 یبهداد اخم دنیبا دزدم که همون لحظه در اتاقم باز شد  ینشست و به خودم چشمک
 شده بود    انی درگاه نما یکردم که حاظرو آماده تو 

 ؟ یدر زدن ندار ؟فرهنگی کنیدر اتاقمو باز م  ینطوری_تو چرا هم

 ن یبه سول ایبه تو نگاه کنه  مونهیعروسک آدم م ی_چه خوشمل شدبهداد

که خم  ستادم یبه روم زد روبه روش ا  یکردم و به سمتش رفتم که لبخند یخنده ا  تک
  یبشم همون لحظه صدا  ی جور هیکه باعث شد   دیبوس مویشونیپ  یرو  یشدو به آروم

 بود شیشونیپ یرو یظ یکه اخم غل  میتک سرفه پاشا باعث شد به سمتش برگرد

 دیفتی_بهتره زودتر راه بپاشا

کرده بود اما نگاه من   پ یخوشت یپاشا و بهداد حساب نیاز پله ها باال اومد اونم ع  دامون
مردونش منو به خودش جذب کرده بود دست   ت یجذاب یپاشا بود که بدجور ی فقط رو

که با فشرده شدن مچ دستم   رمیچشم ازش بگ  تونستمی نم کردمیم  یخودم نبود هرکار
نگاهم   یبه خودم فرستادم که رو یلعنت  رمی بگ زشنگاهمو ا عیتوسط بهداد باعث شد سر 

 خدا حتما گند زدم   یندارم ا  یتسلط

 د؟ یافت  یچرا راه نم نهیتو ماش نی _سولدامون 

 م ی ای_االن مپاشا

 گفت:  یبه سمت ما دوتا برگشت و با لحن منظوردار پاشا

 ن؟ ی ای_شما دوتا باهم مپاشا

اخم   کمی تر کرد که باعث شد دامون  کی به خودش نزد  کم یدستمو گرفت و منو  بهداد
 د ی ابروش باال پر  یتا   هیپاشا کنه اما 

 ییدنبال زندا یپاشا شمام بهتره زودتر بر ییدا  می ایباهم م بایز  یبانو  نی_منو ا بهداد
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رفت منو   نی به بهداد رفت و بعد روشو ازمون گرفتو از پله ها پا یچشم غره ا  پاشا
دامون هم تمام   میبه سمت پله ها رفت میدست همو گرفته بود  کهیبهداد هم درحال

 نگاهش نشدم  نیقفل کرده منو بهداد بود که اصال متوجه ا  یدستا   یمدت نگاهش رو 

خانوم تاالر   یبرا  دیتاالر بزرگ گرفته بود بله خب با هیمراسمش   نی ا  یبرگزار یبرا پاشا
ب با نقص باشه درسته حرصم گرفته بود اما خ یو ب  یعال یهمه چ  خواستیم  گرفتیم

هرچند واقعا   کشوندمیخودمو خوب به رخ پاشا م یوجود بهداد و کاراش خونسرد
   هن ای  دهیکارا جواب م نیا  دونستمینم

بهداد  ی صدا  دنیاما با شن  م یو راه افتاد  مینشست نیماش یتو  یکه ک  دمینفهم اصال
 ام یب رون یب الیباعث شد به سمتش برگردم و از فکروخ

 وونه؟ ی د یکنی_چرا نگاهتو کنترل نمبهداد

که بهداد خندش  دمیکش یشدم و اه رهیخ رونیخجالت رومو ازش گرفتم با غم به ب  با
 گرفت 

 دلت پره  یلی_نگاش کن معلومه خبهداد

 ده؟ یکارا جواب م  نی_واقعا ا

به خودمون   نویجواب داد چه بهتر جوابم نداد تهش ا میکنی_ما کار خودمونو مبهداد
 داره   یچه اشکال  رمتیگی تهش خودم م میکار ننشست یب که میگیم

 د یخند یبلند  یبه بازوش زدم که با صدا یحرص مشت با

 شعور ی_ب

 کنم ینم انتیخ نیخب حاال توام...من به سول  یلی_خبهداد

دارم بهش نگاه   دید  یهول کرد وقت کمی  دمیبه سمتش برگشتم که د  زی گرد شد ت چشمام
 شد  یجور هی کنمیم



 ظاهر مغرور باطن شرور 

251 
 

 ؟ ی گفت ی_تو االن چ

 نگفتم   یچ ی_من؟من هبهداد

 ؟ یعالقه دار نی_تو به سول

کرد بعد دوباره به سمت من   ینگاه رونیبه ب ن یماش نهی از آ دیکش یکالفه پوف بهداد
 برگشت 

 خودمون بمونه ن یموضوع ب  نی_بهتره ا بهداد

 ؟ ی کنیبه من توجه م نهمهیاون ا  ی اونوقت جلو  یدوست دار نو ی_تو سول

_بهش گفتم که تورو دوستانه دوست دارم اونکه از عشق من به خودش خبر نداره  بهداد
 نمونهیو رفاقت ب تیم یحس صم ی از رو برم یکه براش به کار م  یکلمات کنهی فکر م

 ...یبهش گفت یعنی_

 ست ی ن نمونیب  یزیفقط گفتم چ می ای نقش م می_نه بهش نگفتم داربهداد

رفته صاف گذاشته   شعوریکرد پسره ب یبهش رفتم که تک خنده مردونه ا  یغره ا  چشم
 تو نقشمون   زدی بره به پاشا بگه اونوقت گند م دیشا  نیکف دست سول

 خودمو داغون؟  یدرست کنم اونوقت زندگ  موی دا یزندگ یخواستیبهداد_خب م 

 هم دوست داره؟   نی_سول

 نداشته باش  یبه ما کار مهی تو دا  نیبآره حاال فعال بحث رابطه  ادی _به احتمال ز بهداد

برگشتم بهداد دستشو سمت پخش بردو روشنش   رونیدوباره به سمت ب دمویکش یپوف
تو   گرفتمیجلوشو م دیبهم دست داده بود اما با  یحالم خوب نبود حس خفگ کم یکرد 
  یامشب احساسات د یپس نبا یکه محکم باش یماجرا به خودتو بهداد قول داد   نیاول ا 

 باش  یباش دختر قو  یقو   یحساس بش ینیب یکنار پاشا م روینانس یوقت  دینبا یبش
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 دل من رو شده  دست

 که جادو شده  یانگار

 به سرم تورو ببرم  زده

 دلت خواست  هرجا

 دلمو بد نکن  حال

 دلمو رد نکن  دست

 یاگه بمون یدونیم خودت

 جاست  نیهم بهشت

 

 لبام نشست   ی رو یکوتاه لبخند

 با دامون اومد  نی_سولبهداد

 ام یوگرنه من گفتم با دامون م ییا یبا من ب ی_خودت خواست

 خت یر ینقشمون بهم م یدامون که باز باهم بحثتون بشه؟از طرف نی تو ماش ی_بربهداد

 م یکنیبحث نم  دای_منو دامون جد

 

 همه دور شدن   یاومد تو

 چشام کور شدن  یانگار

 نم یبیتورو م نمیشیم  هرجا
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 دونم هی یکی

 ازت  خوامیم  نویهم من

 خودم باش فقط  کنار

 تنه خودم فدات شم هی

 که مبتال شم  ی اومد

 بخند چشاتو نبند ایب تا

 ره ی گیم دلم

 به جا تو  ارمیب ویک

 به پا تو  رسنیکه نم اونا

 ره ی نده دلم اومده برات بم میباز 

 

جنتلمن ها   نی ا  نیع یشد با احترام خاص ادهیپ نی بهداد از ماش می وارد تاالر شد   یوقت
به دست نگهبان سپرد تا   نویشدم که درو بست و ماش ادهیپ نیدرو برام باز کرد از ماش

از اطرافم   یچیه  میدستم دور بازوش حلقه شده بود وارد تاالر شد که یپارکش کنه درحال
  هیچه شکل که نمیبب رویکنم و نانس دایپاشارو پ کردمیمفقط چشم چشم  دمیفهمینم

نگاهش به ما دوتا   یوقت نی سول  دنیخندیکه داشتن م میرفت نیسمت دامونو سول به
نگاهشو از دستامون گرفتو به   عیدستامون رفت اما بعدش سر  یافتاد نگاهش به رو 

 زد  یرومون لبخند 

 ن؟ یآورد فی _به به باالخره تشرنیسول

 ؟ ی _داداش با جت اومدبهداد
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باز عوض    دیبا  روید یکه خر ین یپسرم معلومه ماش یپدال گاز نداره؟اوخ نتی_ماشدامون 
 یکن

بهداد   یبا لبخند روبه رو  نیسول   دیبه پشت سرش کش یکردو دست  یتک خنده ا  بهداد
 زد  یبه روش لبخند  دویبهداد چشماش درخش ستادی ا

 ؟ یکنینگام م ینطوریا  ؟چرای گولیج هی_چبهداد

 م؟ ی برقص می_برنیسول

 ده؟ ینرس_پاشا بهداد

   ی_نه هنوز رفته دنبال نانسنیسول

  می _پس بزن بر بهداد

  نی بود که با ا یزد که با لبخند بهش نگاه کردم چه قدر دختر خوب یبهم چشمک  نیسول
موضوع کنار اومده بود اما بهتره خودمم باهاش حرف بزنم که من به چشم برادر به 

   کنمیبهداد نگاه م

  نیبش  نجایا  ای_بدامون 

  کمیبهم نگاه کرد که باعث شد   یسمت دامون رفتم و کنارش جا گرفتم با لبخند محو  به
 کنه؟ ینگام م ینطوریچرا داره ا  نیمعذب بشم ا 

 ی _خوشگل شد دامون 

   _ممنون 

 ؟ ی _هنوز از دستم دلخوردامون 

کرده بود احساس   رییبهش نگاه کردم رنگ نگاهش تغ یسمتش برگشتم و سوال به
 کردنم باشه   تیکه هدفش اذ ستیدامون سابق ن کردمیم
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 _دلخور؟ 

 که بهت زده بودم  یی_بابت حرفا دامون 

   ستمین ی ا  نهی_نه بابا من ک

که   ییهمو ازش گرفتم و به دختروپسرابه روش زدمو نگا یزد منم لبخند ی لبخند  دامون
کردن نامزدش   زیسوپرا   یشلوغ بود معلومه آقا برا   باینگاه کردم سالن تقر  دنیرقصی باهم م

 کرده  یادی ز  نهیهز

 شهرزاد؟  میباهم دوست باش میتونی _مدامون 

 بندازه  نی به سمتش برگشتم که باعث شد سرشو پا کهوی

   میدوتا دوست باش نیباهم ع میدعوارو کنار بذار   نهی_منظورم ادامون 

 ندارم  ناروی_آها...باشه من از خدامه آخه حوصله دعوا ا

 م؟ یبرقص می بر  ییخوا ی_مدامون 

 کنه یم تم یاذ   کمیبلندن  یل یکفشا خ نی حوصلشو ندارم دامون...ا  ییبخوا  تشوی _راس

بهداد کنار   دنیبهداد هم سر رس نویکرد که همون لحظه سول یتک خنده مردونه ا  دامون
 هم کنار دامون نشست   نی من و سول

 ن؟ ی_چرا شما دوتا نشستنیسول

 م یبر ی_فعال از منظره لذت م

 دا یبرقص دیبلند ش دیاومدن شما هم با یپاشا و نانس ی_وقتبهداد

   شهیم یچ  مینی_حاال ببدامون 
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بهداد هم  نویباهاش ور رفت سول کمیکتش درآوردو   بیج یاز تو  لشویموبا  دامون
وسط فقط من بودم که به   نیا  زدنیبودن و باهم حرف م یدنی درحال خوردن نوش

 نظاره گر رقص دخترا و پسرها بودم  کردمویمهمونها نگاه م

از مهمون ها    کردمویمن کار م  نایا  نیقبال ب ادمهیلبام نشست    یرو یتلخ پوزخند
  ییرایمراسم بودم که ازم پذ  نیا  یاز مهمون ها   یما حاال خودم جزوا  کردمی م ییرا یپذ
 چرخ گردونه هــا  کردن یم

 نمتیبی...آها باشه...م؟یی _الو پاشا؟...سالم...کجادامون 

 _کجاست؟ بهداد

 می ا ی م میدار  میدر تاالر  یجلو  گهی _مدامون 

بلند شدن به سمت دامون برگشتم که اونم بلند شد منم به  عی و بهداد سر  نیسول
 :/می از اونا بلند شدم و منتظر ورود پادشاه و ملکه شد تیطبع

ورودشون به تاالر همه سرها به سمت اون دوتا برگشت به افتخارشون همه شروع   با
  هیضا نکه یا  یمنم برا  زد یبهداد هم بلند بلند داشت دست م یکردن به دست زدن حت

لبام نشوندم و با    یرو یاونا آروم شروع کردم به دست زدن و لبخند محو  نینشه ع یباز 
 ستادم فر  نی قورت دادن آب دهنم بغضمو پا

 م ینیبب شونویعروس شهیم  یعنی انی_چه قدر بهم مدامون 

 ندادم  یتی اما اهم  دیلرز  بدنم

 ششون یپ میبر دی ایب  مینیبیم شونمیعروس ی_به زود نیسول

 شی پ ادیکنه مهم آخرشه که م  کیبه همه سالم عل دی_االن سرشون شلوغه بابهداد
 خودمون 

  یلبخند مردونه لبا   یاما من همچنان نگاهم رو می گفت هممون نشست  یباشه ا نیسول
   دادیباهاشون دست م کردویم  کی سالم عل هیپاشا بود که داشت با بق
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  یکه به لباس نقره ا  یخیلخت و   یو موها باینگاه کردم قدش بلند بود اندام ز  ینانس به
 یرنگ خوشگل یطوس یداشت چشما  یقد بلند بایاومد تقر یم  یرنگ تنش حساب

ماه چهارده کنار پاشا    نیع یصورتش کار شده بود حساب  یکه رو  نیسنگ شی آرا هیداشت 
  لی دختر جذاب تبد هیبه  ی و اون رنگ مو حساب  نیسنگ شی با آرا ییخدا  دیدرخشیم

 شده بود 

 با اون رقابت کنم؟  خواستمی م ید یکم نداشت به چه ام یچیاز نظر ظرافت ه  دختره

 یکم ندار  یچی_توهم ازش ه

بود حتما دوباره بلند فکر   نده یحرف مغزمو ش ی به سمت بهداد برگشتم که انگار کهوی
و   یدنیمشغول خوردن نوش یچون حساب  دنینشن نیسول  یحت  ایکردم حاال خوبه دامون  

 حرف زدن بودن 

 _خوشگله نه؟ 

   یاون خوشگل نی توهم ع هیدختر جذاب ی_نانسبهداد

 _اون از من سرتره 

 انتخاب کنه  دی_بذار باشه شهرزاد مهم پاشاس که بابهداد

 از من سرتره   یاون از هر نظر کنه یانتخاب م روی_اون صد در صد نانس

 یقرار بود مبارزه کن یبش دی _قرار نبود ناامبهداد

 ان یدارن م ی_پاشا و نانس دامون 

هم   یتنش بود نانس یرنگ یبه اون سمت برگشتم پاشا کت و شلوار جذب نقره ا  عیسر 
  یتو یکه حساب یزانوش به رنگ نقره ا  یلباس کوتاه تا باال هیباهاش ست کرده بود 

 اومد   یبهش م دویدرخشیتنش م
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بهش داد به  یفیشار خفدستاش گرفتو ف ی دستمو تو یبلند شدم بهداد به آروم یوقت
 کردم به خودم مسلط بشم  یسع نیخاطرهم

 ن ی که با مادمازلتون ست کرد نمیبیم  پی_به به داداش خوشتدامون 

 کردن؟  یی رایازتون پذ  دی_خوش اومد پاشا

 نکنن؟  ییرا ی ازمون پذ  شهی_مگه مبهداد

لباش بودو داشت به دامون و بهداد که با    یرو ی بود که لبخند ینانس ینگاهم رو فقط
  یبود چه قدر داشتم بهش حسود یچه قدر دختر خوشگل کردینگاه م زدنیپاشا حرف م

   کردمیم

 کو؟  نی پسرا سول دی _خوش اومدینانس

با   یروبه نانس دویسرشو از بغل دامون کش کهوی شده بود  میکه پشت دامون قا  نیسول
 حرص گفت: 

 بندمش یلباسم باز شد دارم م رهیخدمتتون گ ما یلحظه االن م هی_ نیسل

که    نیبه سول یرچشمیکنه ز   شی مخف کردیم یکه سع یکردم که با حرص یبهداد نگاه به
 کرد  یدامون تک خنده مردونه ا کردینگاه م نتشینب  یشده بود تا کس  میپشت دامون قا

 _راحت باش دامون 

 بشه  ینطوریا  دمی با  دیخر یتنگ م ی_از پس لباسها پاشا

 ن؟ ی برات ببنده سول ادی_اگه بسته نشد شهرزاد ببهداد

 _نه نه تموم شدنیسول

زدو به سمت   یاومد لبخند رونیاز پشت دامون ب دو یبه موهاش کش یدست نیسول
 زدن  ی هم لبخند  یرفتو بغلش کرد اونم بغلش کردو به رو ینانس
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 اد یبهت م یل یرنگ خ ن یجونم ا  ینانس ی_چه قدر خوشگل شد نیسول

 ومده یازش خوشش ن ادیز  گهی_واقعا؟پاشا م ینانس

زدو دستشو دور کمرش انداخت و به   یکرد پاشا به روش لبخند یتک خنده ناز  بعد
 پاشا چسبوند  یبا ناز سرشو عقب بردو به بازو  یخودش چسبوند نانس

 پاشا  ینبود قهی _بد سلنیسول

  شی رنگ موهاش اراهمش به خاطر  دیبا  نکهیاما ا ادی _رنگ موهاش به صورتش مپاشا
   ادیصورتش باشه ازش خوشم نم یرو  ظیغل

 یمشکل دار شتر یب ششی_پس با ارا دامون 

 دیکش یبا حرص پوف پاشا

 از دستم در رفته   زایچ هی_حساب  پاشا

مثال   نهیبه خاطر هم دیهم حرف نزد یها  قهیمن باهم درباره سل  ز ی_در نرفته عز بهداد
 اد یپاشا از لباس کوتاه خوشش نم

باال   ینانس ی ابروهاشو برا کمی با تعجب به سمت پاشا برگشت که باعث شد پاشا   ینانس
 کج کنه  کمیبکنه و لباشو   نی پا

 زم یندادم عز  ریبهت گ نی_چون از قبل بهت نگفته بودم به خاطرهمپاشا

 ی حساس  دونستمی_نمینانس

 کنم  یبهت معرف دمونوی گلم بذار عضو جد  ست ین ی_مشکلپاشا

با لبخند به سمتم   یهول کنم نانس کمیدستشو سمت من دراز کرد که باعث شد   بعد
 دیچشماش درخش دنمیبرگشتو با د 

 دادم  حیهستن که برات توض شون ی_شهرزاد اپاشا



 ظاهر مغرور باطن شرور 

260 
 

 کمی زدم بهداد   یلبخند  یبه سمتم اومدو باهام دست داد به روش به سخت ینانس
 تر کرد که باعث شد پاشا چپ چپ به بهداد نگاه کنه  کیبهم نزد خودشو 

 یبمون نجایمدت ا  هیپاشا دربارت برام حرف زده بود قراره  زمیعز  ی_خوش اومد ینانس
 درسته؟ 

با حالت جذاب مردونه مختص   دویبه موهاش کش یبزنم که بهداد دست یحرف خواستم
 گفت:  یبه خودش روبه نانس

مهمون   ست یقرار ن یچندان مدت کوتاه  شونیهم نه ا ییطورا  هیآره  ییطورا  هی_بهداد
 جون   یما باشن نانس

 به بهداد زدو گفت:  یطونیباال داد و به منو بهداد نگاه کرد بعد چشمک ش ییابرو  ینانس

 _گرفتم ینانس

  یبزنه و سع یپوزخند تلخ نی زد که باعث شد سول یبه نانس یکهم متقابال چشم بهداد
 کنه خودشو سرگرم کنه 

رومو ازش گرفتمو به سمت بهداد   کردیکه داشت بهم نگاه م دیبه سمت پاشا چرخ نگاهم
 ناز بود  ینانس ی خنده ها  یصدا  یبرگشتم حت  یو نانس

باشه هرچند من خودمم دلم    دهیکه پوش م یانتخاب کرده بود یعمد همراهه بهداد لباس از 
  کردیخوشحال م یلیبود منو خ یکیمنو پاشا  قهی سل نکهیباشه اما ا   دهیپوش خواستیم

هرچند ته   دادمیم یخودمو دلدار ینطوریپاشا بود ا دی من مورد تا  شیاالن لباس و آرا 
   ؟یچخب که  گفتمیدلم به خودم م

با همون   ینانس کهوی می زد ی باهم حرف م مویبود ستادهی همچنان دور هم ا  هممون
  یاما تنگ و بدنما بود نگاه دهیپوش یلبخندش به سمت من برگشت به لباسم که حساب

 کرد  
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  ی کردیدفعه چادر سرت م هی نبود   ؟بهتریخودتو پوشوند  نقدری_شهرزاد جون چرا اینانس
 زم ی عز یاومد  یم

نداشتم به پاشا   کردویکه داشت بارم م  ییها که یو ت یحوصله جروبحث با نانس  اصال
ابروهاش    نیبود چون اخم ع یعیابروهاش بود هرچند طب نیاخم ب کمینگاه کردم که  

 از صورتش شده بود   ی عضو

اون   الیخ  یبرگشتم و ب یحوصله به سمت نانس ی پاشا ب یابروها  نی توجه به اخم ب یب
 لبش شدمو گفتم:    یرو  حیلبخند مل

 گه ی د یدی پوشیاونم نم  یدفعه ا هی زم؟خبیعز ی د یلباس باز پوش قدرنی_تو چرا ا شهرزاد

جا خورد و چشماش گرد شد دست پاشا مشت شد با   یحساب یحرف نانس نی گفتن ا با
هول کردنو با   شتریهم جا خورده بودن اما ب نیحرص بهم نگاه کرد بهدادو دامون و سول 

 به ما نگاه کردن  ینگران

 شهرزاد؟  یزنیم یدار ه یچه حرف  نی_اپاشا

 به سمت پاشا برگشتم که از شدت خشم فکش منقبض شده بود  سرد

 ؟ ی شد یرتیغ هی _حرف حقو زدم چ

 یحرف بزن ینطوریبا نامزد من ا ی_دهنتو ببند حق ندارپاشا

خودم   یگلوم نشست اما اصال به رو خیب ینیزدمو رومو ازش گرفتم بغض سنگ یپوزخند
 اوردم ین

 شروع نکرد؟  ی نانس _پاشا به نظرت اولبهداد

به سمت بهداد برگشت انگار انتظار داشت بهداد پشت اون باشه پاشا   یبا دلخور ینانس
بهش رفت اما بهداد متقابال اخماشو   یبا حرص به سمت بهداد برگشت چشم غره ا 

 د یتوهم کش
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 پشت حقم   شهیاما من هم ی نانس خوامی_فکر نکنم مقصر شهرزاد باشه معذرت مبهداد

 ؟ یفروخت یباهاش آشنا شد  شهیماهم نم  هی دختره که تازه   نی؟منو به ا _حقینانس

به سمت   ع ی نگران شدم سر ادی ب شیپ یری درگ نشونیب نکهیکرد از ا یدندون قرچه ا  پاشا
  یتوهمه انگار اونم از حرف کمیاونم اخماش   دمی بگه د یزی چ هیدامون برگشتم تا اون 

 زده بودم ناراحت شده  یکه به نانس

 د؟ یبحثو تموم کن نیا   ستی _بهتر ندامون 

 د؟ یکنیم  یرسم دوتونوینامزد  یخب ک گهی _دامون راست منیسول

 یکرد خودشو جمعو جور کنه و اصال به من توجه یبرگشت سع نیبه سمت سول ینانس
 یمنم ب  کرد یهنوز داشت بهم نگاه م تیکردم که با عصبان ینگاه می نکنه منم به پاشا ن

 گرفته بود  شیچه قدر دلم آت  دونستیتفاوت رومو ازش گرفتم اما خدا م

که همه   میکنیم یکارو همگان نی ا  یاما به زود   زمیعز  مینکرد  ی_هنوز دربارش بحثینانس
 بفهمن

  یبه سمت پاشا برگشت که با اخم تو  جانیبا ه یعوض شدن اهنگ داخل سالن نانس  با
 کرد یروبه روش نگاه م زیفکر فرو رفته بودو داشت به م

 عشقم؟  میبرقص می_بر ینانس

  یاز سرجاش بلند شد دستشو سمت نانس دویکش  یبرگشت پوف یبه سمت نانس  پاشا
جلوتر راه افتاد انگار نگاهش   کم ی یدراز کرد و بهش کمک کرد که از جاش بلند بشه نانس

 افتاده بود  شی میقد  یاز دوستا یکیه ب

 با اخم به سمت بهداد برگشت  پاشا

سرت در    شویتالف یری گیم شرو یم تی که به اصطالح زن دا ی_خوب پشت دخترپاشا
 خواهرزاده  ارمیم
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رقص شدن با غم به سمت بهداد برگشتم   ستیرفتو باهم وارد پ یبعد به سمت نانس و
 بود دهیاخماشو توهم کش  یکه حساب

 شد  یرو  ادهیز  کمی_دامون 

 بهداد  یزد ی تو حرف م د ی_نبا

   زدیاون حرفو بهت م دی _پشت حقو گرفتم نبابهداد

 یزنیخودتو پاشا لطمه م  نیبه رابطه ب یکارت دار نی_با ا نیسول

داشت بهش نگاه   یکه با ناراحت نیبعد به سول داد  هیزدو به مبل تک یپوزخند تلخ بهداد
 نگاه کرد  کردیم

  میخور یبه جون هم قسم م می منو دا  خورهیبهم نم ینطوریا  می منو دا نی_رابطه ببهداد
 ارم یدلخوره خودم از دلش در م کمیاالن  

 حساس باشه  دمیقراره زنش بشه بهداد روش با  ی_نانسدامون 

بگم چشم و در   زنهی م یهر حرف شهینم لی بشه اما دل می قراره زن دا ی _درسته نانسبهداد
کنه   نیبرابرش سکوت کنه حرف ناحق بزنه باهاش مخالفم به شهرزاد هم حق نداره توه

 و طعنه بزنه 

به سمت مهمونا برگشت با غم   دویکش یخورد دامون هم پوف شیدنی از نوش کمی  نیسول
کارا   نی با ا خواستمیشدم نم یطور  هیرفته بود  تو فکر فرو یبهش نگاه کردم که حساب

  فتهیخودشو پاشا ب نیرابطه ب  یبرا  یاتفاق

درحال   یرقص نگاه کردم همه کنار رفته بودنو پاشا و نانس  ستیچرخوندم و به پ  سرمو
پاشا که سرد   یبرا  ینانس  یقورت دادم و بهنازها  یبودن آب دهنمو به سخت دنیرقص

 دیرقص ی نگاه کردم چه قدر ناز  داشت براش م کردیبهش نگاه م

از پاشا جدا شد روبه روش با ناز به سمت عقب خم شدو دستاشو تکون داد که   ینانس
 بزنه   یباعث شد پاشا به روش لبخند 
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 بلده  می کردنا ی_چه دلبردامون 

 پاشا  یرو نقطه ضعف ها  ذاره ی_داره پا مبهداد

 سمتش برگشتم که با اخم ادامه داد تعجب به با

 زنه یدختره اخرش به رابطشون گند م نی _ابهداد

  یبه نانس دیکنه با  ی_پاشا دوست نداره تو جمع دختر مورد عالقش براش دلبردامون 
 فقط دوسش داره شناسهیندونه اونکه اصال پاشارو نم زارو یچ  نیحق داره ا  میبگ

 ؟ ی ه باشدوسش داشت یطرفو نشناس  شهی_مگه منیسول

 به رابطشون   زنهیکارا داره گند م نی اما با ا  ستین  یبه پاشا شک یعالقه نانس ی_تو بهداد

 برگشتو مشکوک بهش نگاه کرد  نیبه سمت سول  بهداد

 کنه؟  یخیقراره موهاشو  ینانس ی دونستی_تو مبهداد

به نشونه آره تکون داد که باعث شد  یدادو سر هیبه مبل تک ی الی خ یبا ب نیسول
 چشونه؟  نایهمزمان پسرا اخم کنن وا ا

  ظیغل شی آرا دی با کنهیم  یخیموهاشو   یکس یکه وقت  یدونستیم   نمی_حتما ادامون 
 بکنه رش یز 

 ندونم؟  زارویچ ن یا دی خواستیمن دخترم م  دای _ببخشنیسول

از   نیسول  گفتی بهم م یحس  هیشدم  یجور هیشده بود  رهی خ نیمشکوک به سول بهداد
 اد یکارو بکنه و پاشا ازش خوشش ن ن ینگفته بود تا ا  یز ی چ یعمد به نانس

 ؟ یچرا بهش تذکر نداد   ادیخوشش نم ظیغل  شیپاشا از آرا  یدون ی_تو که مدامون 

اون دوتا به خودشون مربوطه   نیدامون جون رابطه ب ستی_به من مربوط ننیسول
 بفهمه زارویجور چ نی خودش ا دیزرنگ باشه با یلیخ ینانس



 ظاهر مغرور باطن شرور 

265 
 

بود که قشنگ معلوم   نیسول  یرو  رمیلبام نشست نگاه خ یرو  یلبخند محو  ناخواسته
 دختر خوشم اومد  ولیکارو کرده ا   نیبود از عمد ا

از   یکیتعارف کرد   یدنیخدمتکار به سمتمون اومد و بهمون نوش هی  قهیاز چند دق بعد
خم   یبهداد به آروم کهویکنم که  کی هوا برداشتم خواستم به لبام نزد   یهارو ب یدنینوش

 شد کنار م 

 ؟ ی_بهش عادت داربهداد

 ه؟ ی_مگه چ

 مثل تو   ییبچه ها یمضر برا  ز یچ هی_بهداد

باهم   ن ی بهم زدو همراهه سول یکرد چشمک یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا  با
  کمیاز خوردنش  کردینگاه مداشت بهم  یچشم ری مشغول حرف زدن شدن دامون ز 

و   ینانس  دنیبا د کهویکنم که  کی ندادم خواستم به لبام نزد یتیشدم اما اهم مون یپش
 اوردم   ن ی پا کمی  وانمویاومدن ل  یپاشا که داشتن به سمت ما م

 _خوش گذشت؟ دامون 

 د؟ یش یبود شماها چرا بلند نم ی_عالینانس

 م یشیبلند م میبه بدن بزن کمی_بهداد

 زد  یدستم پوزخند یتو یدنینوش دنیکرد با د ی نگاه میبهم ن پاشا

 یاصال بهش دم نزن کنمیم  شنهادی_بهت پپاشا

 خودت نگه دار  یبرا  شنهادتوی_پ

 د یابروش باال پر یتا  هیدستم نگاه کرد    یدنیبه نوش ینانس

 سازه ی بهش م دونهیسابقه خوردنشو داره م  دیشا  زمی_عز ینانس
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 ... ادیدرصدشو نخورده حاال ب هی  نی_اپاشا

قلوپ ازش خوردم که باعث    هی نی حرف بزنه به خاطرهم نی اجازه ندادم ببشتر از ا بهش
 بشن رهیشد همه بدون استسنا چشماشون گرد بشه و بهم خ

سوخت صورتم از درد تو هم رفت اما بعدش   یکه دادم گلوم به صورت وحشتناک   قورتش
باهاش مشغول   الیخ یبه سمت پاشا برگشتو ب یحفظ ظاهر زدم نانس  یبرا  یلبخند

 کردن یبهم نگاه م یداشتن با نگران نیحرف زدن شد اما پسرا و سول

 االن؟  ی_خوبدامون 

 _چرا بد باشم؟ 

 ره؟ ینم  جی_سرت گبهداد

  نقدریدادم فعال ادامه ندم و تا هم حیبه نشونه نه تکون دادم با اون سوزش ترج یسر
مهمون ها   نیو نگاه تب دارمو ب دهیکش دمیاتو کش  یبه موها  یبرام بس باشه دست 

 چرخوندم  

 کجاست؟   یآرتا  گمی _مدامون 

به   رانیشوهرش رفته ا  ست ین شش یناخوش احوال بود موند پ کم ی_خواهرش پاشا
 نهیخاطرهم

 حاملس   تای آرم گفتی م ی_آرتا نیسول

 گفته بود خواهرش حاملس دونمی_مپاشا

دالر هم دوازده   متیق  میخرج کرد  یدالر ست ی دو هی نوریپاشا ما از ا گمی_مبهداد
هم بکن   ونوی لیچه قدر حساب کتاب پنجاه م شهیم  نیبکن بب یزیحساب ر هیهزارتومنه  

 من دستم باشه 

 گفتم:  یبا خستگ هیدادم در عرض سه ثان هیمبل تک یسرمو به پشت  خسته
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 چهارصد  ونویلیپنج م شهیم  ونی لیچهارصد با اون پنجاه م نوویلی_دو م

بهشون نگاه   نشون یسنگ ی گرد شده به سمتم برگشتن کالفه از نگاه ها یبا چشما  همه
 کردم 

 ه؟ ی_چ

 االن؟   یحساب کرد  ی_ذهندامون 

 ؟ ینیبیحساب م نی _تو دست من ماش

 ؟ ی تونست  ی_چه طورنیسول

 نه یبه خاطرهم  دمیانجام م ی_من حساب کتابامو ذهن

 به اضافه نهصدو نودو نه صدیچهل و نه ضربدر س ستوی _دو پاشا

 و سرد گفتم:   دیابروم باال پر  یتا هیسمت پاشا برگشتم  به

 _هفتادو پنج هزارو ششصدو نودو نه 

خند  زده بود شوک زده به سمتم برگشت لب لشیحساب موبا  نیبه ماش کهیدرحال بهداد
 دار بهم نگاه بکنه  ینگاه معن هیبهش زدم که باعث شد با   ییدندون نما

 حسابه  نی ماش  ستی خودم مغز که ن یبه آج نی _آفرنیسول

لباشه و داره   یپوزخند رو  هی دم یکه د هیعکس العمل اون چ نمیسمت پاشا برگشتم بب به
 کنه و برات آبنبات بخره:/  قت ی االن تشو ینکنه انتظار داشت هیچ کنهیبه اطراف نگاه م

 برج زهرمار   یرقانی گفتمو رومو ازش گرفتم پسره  یشیا

  نیو درسته درحال قورت دادنش بودن البته ا کردنیتا دختر داشتن به پاشا نگاه م  چند
پاشا منو آزار   یبهدادو دامون هم داشتن اما خب نگاهشون رو  ی نگاهو همزمان رو
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و    گذشتی تفاوت از نگاهاشون م یو ب کردی حسابشون نمالبته پاشا به باد معدشم   دادیم
 معده بلده بزنه؟  ادپاشا اصال ب  ن یا  یراست شدیرد م

معدم درد    رونی ب امی تکون دادم تا زودتر ب نیبه طرف ی خودم کالفه سر یها   الی فکروخ از 
نشم به خصوص   هیزا  نایتا مقابل ا  ارم یخودم ن  یبه رو کردمیم یسع  یگرفته بود اما ه

 پاشا و اون نامزد زشت کنار دستش 

از ساعت خوابم گذشته که احساس    یاونقدر  دونستمیچه قدر گذشت اما م دونمینم
 پلکامه   یرو ییلویدو وزنه ده ک  کنمیم

 _حالت خوبه شهرزاد؟ ینانس

  نی و سول ی معلوم بود نانس زدنیو منگ بهش نگاه کردم پسرا باهم داشتن حرف م جیگ
 چشمشون به منم افتاده  کهوی نی ب نیدرحال پچ پچ کردن بودن که ا یرهم دو نف

 _آ...آره...چرا...بد باشم

  کردیتکون داد اما همچنان مشکوک داشت منو نظاره م دی به نشونه تا یسر ینانس
 دمیبلند شد که من نفهم یبلند شدو کنارم نشست عه مگه کنار من بهداد نبود؟ک نیسول

 ست ی حالت خوب ن کنمیبه بهداد بگم مارو ببره خونه احساس م ییخوا ی_منیسول

رفته تو چشمم چشممو   ناینکردم ا شی تا حاال آرا ستیخستم ن کمی_نه من خوبم فقط  
 ادیخوابم ب رهی دردم بگ شهی باعث م سوزونهیم

بهداد از سرجاش بلند   دنی و پاشا به سمتمون برگشتن معلوم بود حرفامونو شن بهداد
شونه   یخم کرد سرمو رو کمیدستشو سمت سرم برد و منو   یشدو کنارم نشست به آروم

 لباسمو مرتب کرد   نی پا کمیهم    نیپهن مردونش گذاشت سول ی ها

 م یگردی االن برم ی شیخوب م یچشماتو ببند کمی_بهداد

به   یبهداد گذاشته بودم موذب بودم اما وقت یشونه ها  یپاشا سرمو رو  یلوج نکهیا از 
بهدادو گرفته و کنار پاشا نشسته اونم دستشو   یجا ینانس دمیچشمامو باز کردم د یآروم
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منم به کار خودم ادامه   شخندین هیدادم با   حیترج  دنیدور کمرش انداخته و بهم چسب
 ندم  تیبدم و اصال به اونا اهم

بودن    ریتوان باز کردنشو نداشتم هم به خاطر د  یچشمام سر شده بود که حت  اونقدر
 یهمه چ کردی م تمی اذ کمی هام   یو مژه مصنوع شمیآرا  نکهیساعت و هم به خاطر ا 
  ینطوریا  یطرفبشه از  نیو چشمام سنگ  رهیتا من خوابم بگ دادیدست به دست هم م
 کردم یدرد معدمم فراموش م

همه به خاطر   کردمیکه احساس م یاطراف برام ناواضح شد اونقدر یکم صداها  کم
پخش و باندهارو هم خاموش   یصدا   یمن قراره بخوابم خفه خون گرفتن حت  نکهیا

دستورو داده بود هرچند مگه   نیاومد حتما پاشا ا   یپچ پچ کردن هم نم یکردن صدا
 بده  یدستور نیهمچ هیمهم بودم که  من براش

 فرو رفتم  نیخواب سنگ هیاطرافم غافل شدم و به   یایکم از دن کم

 

 

 )پاشا( 

 ینه ه گم ی م ینگاه کردم پسره نفهم ه دیخندی م ز یر زی حرص به بهداد که داشت ر با
 کنه یاصرار م

 ؟یکنیپاشا چرا ناز م گهی _ببرش تو ددامون 

 کارو بکنم؟  نیکه من ا  دیکنیاصرار م نقدریچرا ا  فهمم ی_من نم

به  فتهیگاهش شده بود تا ن هی به خودش چسبونده بود و تک نویسول  یکه به آروم بهداد
 گفت: شدی که مختص به حرکات بچگونش م یخاص طنتی سمتم برگشتو با ش
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  تونمیبلندش کنه منم نم تونهی نم نهیببرتش تو چون سنگ تونهیکه نم ن ی_اوال سولبهداد
ببرمش تو اتاقش از اونورم دامون داره   دیبا ستی حالش خوب ن ینی بی که م نویلچون سو

 ی مونی وسط فقط تو م  نیکنه تا نصف شب حالش بد نشه ا هیته نویسول  یقرص ها  رهیم

 نشده باشه  داریتا االن ب شهیمگه م ادی م  لمیداره ف نید؟ا یکن ینم دارشی_چرا ب

درضمن برو   دادی جوابتو م دیشنیحرفتو م نی بود ا  داری_شک نداشته باش االن اگه ببهداد
 واقعا خوابه   لرزهیپلکاش نم ین یبیجلو صورتش م

  نیداشبورد ماش یپولشو از تو  فیبهداد به دامون اشاره کرد که ک دمی کش یحرص پوف با
حاال من   رونیاز خونه زد ب  نیپولش با ماش فی برداره دامون هم بعد از برداشتن ک

 بهداد خوابش برده بود  نیماش  یجلو  یصندل یکه رو  یو شهرزاد  نی موندمو بهدادو سول

بهش گوشزد کرده بودم حتما قرصاشو   وونهیحالش بد شده بود دختره د کمی  نیسول
شده بودو آروم   نیگاه سول هی تک کهیاما گوش نکرده بود بهداد هم درحال ادیبخوره بعد ب

 نکهیتا ا  ستین یزیکه چ دادیم ش یدلدار داشتنیباهم قدم برم الی آروم به سمت در و
 دستاش بلند کردو وارد خونه شد یرو  نیزم ی از رو  نویبهداد خسته شد سول

صداش    یخوابش برد هرچ  یمهمون  یتو   یبه کمر به سمت شهرزاد برگشتم وقت دست
 یلیابش خکه خوابش برده حتما خو  مید یاما فهم م ینشد اولش نگرانش شد داریب میزد

 نشد داریکه ب نهیسنگ

  یخوب قهیعطر تنش خوشبو بود سل  یخم شدم بو   نیماش یتو  یسمتش رفتم به آروم به
از  دی درخشیتنش م ی تو  یتنش نگاه کردم که امشب حساب دهیداشت به لباس پوش 

  نیافتضاح تنگ و بدن نما بود که از ا یلیبودنش خوشم اومده بود اما خب خ دهیپوش
 من نبود:/   دی بابت مورد تا

نگاه کردم تا   دیکشیروشو به رخم م یو بامجون یمشک   یها  هیبستش که سا  یچشما  به
رنگ نبود و به اجبار  یمشک گهی که د ییبودم موها  دهیکردشو ند شی حاال صورت آرا

 کرد یم شتریبصورت دخترونشو  تی و بهداد رنگش زده بود جذاب  نیسول
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نظر   کنمویلحظه راست شدم و به خودم تشر زدم که چرا دارم درباره شهرزاد فکر م هی
از  ی:/مگه قراره بپسندمش؟برو بلندش کن ببرش اتاقش برگرد اتاقت که داردمیم

 اه  یش یهالک م یخستگ

آوردم با   رونشیب نیماش ی دستمو سمت کمرش بردم و از تو اطیخم شدم با احت دوباره
پلکاش بابت بسته شدن محکم در  یبهدادو بستم بهش نگاه کردم که حت نیپا در ماش

 ادینم لمیف  دهیبود پس واقعا خواب دهینلرز  نیماش

بلندش کردم که   یکتفش طور ری دستمم ز  یکیزانوش بودو اون   ریدستم ز  هی  کهیدرحال
نبود   نی دستم بلندش کرده بودم اما اصال سنگ  یم نشست درسته روشون یسرش رو 

 سبک بود   یلیخ

بود   نیفقط هدفم ا کردمینم ی حرفا شدم و راه افتادم اصال به شهرزاد توجه  نیا  الیخیب
حساب کتاباش افتادم    ادی کهویخسته بودم  یلیزودتر برگردم به اتاقم و بخوابم چون خ 

کرده باشه  لی که تا کالس هشت تحص یاز دختر  دادیجواب م عی چه قدر خوبو فرز سر
 اشت الزم د نی بود آفر  دیواقعا بع

تخت خوابوندمش   یرو  یاتاقش که شدم شهرزادو به سمت تختش بردم و به آروم وارد 
چشمم به  دمیکشیم نی زانوش باال اومده بود پا ری لباسشو که تا ز   نی داشتم پا یوقت

اما بعدش با خودم گفتم اصال به    ارمیافتاد اولش خواستم درش ب ش یده سانت یکفشا
 ن یهم  ارمش ی ب نجایبود تا ا  ن یمنچه کار من ا

  یکه رو یبراق دیسمتش برگشتم که هنوز غرق در خواب بود نگاهم به تاج سف به
و   یسرش با هزار بدبخت   ی دستمو سمتش بردم و از رو یموهاش بود افتاد به آروم

  ینگاه م یگذاشتم به سمتش برگشتم و ن ششی آرا زیم  یمکافات برشداشتم تاجشو رو
  یبه راه افتادم اما صدا  یتفاوت رومو ازش گرفتم و به سمت در خروج یبهش انداختم ب

 و به سمتش برگردم   ستمی مثل ناله باعث شد با  یفیضع

  ؟اونکهی کرد انگار درد داشت اما چه درد یزی توهم رفته بودو ناله ر کمی صورتش  شهرزاد
 نهیبی فقط داره خواب م دی خواب بود شا
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اخم کردم و با   کمیواقعا درد داره    نهیبیخواب نم  گفتی بهم م یحس  هیسمتش رفتم   به
 که هم نترسه و هم بلند نباشه صداش زدم  یلحن

 د _شهرزا

..._ 

 شو   داری_شهرزاد ب

تکونش   ی دستمو سمت بازوش بردم و به آروم  دمیکش ینخورد کالفه پوف یباز تکون اما
همون لحظه خسته چشماشو باز کرد   نی پا دی از گوشه چشمش چک  یدادم قطره اشک

 کردم ی کاش حداقل المپ اتاقشو روشن م نهیپلک زد تا بتونه منو بب کمی

 _بهداد شهرزاد

 االن؟  دیمنو به بهداد د نی کردم ا یاخم

 ؟ ی _پاشام خوب

االن   نیکرد ا  یا  گهی د زیشکمش گذاشتو ناله ر ی کرد دستشو رو یزی از درد ناله ر  شهرزاد
 چشه؟  قایدق

 _بهداد کجاست؟ شهرزاد

 کنه؟ یدرد م تی جا نهیسول شهی؟پیکار دار ی_با بهداد چ

بلندتر و دستش محکم   کمی چشماش گرد شد نالش  کهویتوجه به سوال من   یب شهرزاد
  هیتخت نشست با  یرو  عی زد چشمام گرد شد شهرزاد سر یدهنش گرفتو عوق یجلو

توان   ایپاشه  کی اونم پاشنه بار  یفراموش کرده بود کفش ده سانت ایحرکت بلند شد اما  
 گرفتمش   عی من بود سر   کی چون نزد هک  فتهیشد خواست ب فینداشت چون پاهاش ضع

مسموم شده    دیشا ارهیباال ب خواست یدهنش بود حتما م یهنوز دستش جلو  شهرزاد
 نخورده بود  یاد یز  زی که من بدونم چ ییباشه هرچند تا جا 
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 یی_م...منو...ببر...د...دست...شوشهرزاد

به خودش اومد تا   ریزد د گهی عوق د هی  کهویببرمش که  ییبه سمت دستشو خواستم
شدم   رهیلباسم خ یبه صحنه اصفناک بار رو  نیبه خاطرهم رهیدهنش بگ یدستشو جلو 

 شدم  رهی از شدت چندش صورتم توهم رفت و با حرص به شهرزاد خ

   یمنو به گند کشوند نیبب  یکرد یتحمل م کمی یمرد یم  یییی_ع

کرده بودو اصال حالش خوب نبود به  ید یناتوان سرشو باال آورد انگار ضعف شد شهرزاد
 رم یمچشو بگ  عی رد که باعث شد سرکرد دستشو سمتش آو یلباسم نگاه

 ...کنم  ی...ش...مزی_ت...تمشهرزاد

  یبردمش کمکش کردم جلو   ییبلندش کردم و به سمت دستشو  دمی کش یحرص پوف با
 حالش بد بود  میداشت از ین نیبابا االن که به حضور سول یا ستهی با یتوالت فرنگ

گرفته   یتوالت فرنگ   یباال یها یدستاشو به کاش  دیدستام لرز  یجون شهرزاد تو یب کمر
کمر   ی دستم رو هیبودم  ستاده یپشت سرش ا  کهیمنم درحال  زدی بودو نفس نفس م

   رمشی بتونم بگ فته یسمت راستش بود تا اگه خواست ب

 _م...من...خوبم...تو...تو...بروشهرزاد

  ستین  میگپ بزن باهم کمی موندم   نی_آره خب کامال از حالو روزت معلومه به خاطرهم
 نه یبه خاطرهم میهردومون خواب ندار

من   یهرچند همشو رو  ارهی باال نم گهی د دمید  دمیکش ینگفت کالفه پوف یزیچ شهرزاد
زد و دوباره   گهی عوق د هی کهویکرده بود خواستم بگم ببرمت رو تختت که   یبدبخت خال

 شد یهم بستم و رومو ازش گرفتم داشت کم کم حال خودمم بد م یباال آورد چشمامو رو 

عوق زدناش،زجه زدناش،نفس نفس زدناش،ناله   ی کمرش برداشته شد صدا  یاز رو  دستم
  نیبه ا  یبشم انگار راض یطور   هیدلم براش بسوزه و  کردیم یداشت کار زشیر ی ها

 حالو روزش نبودم 
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هم بست    یرمق رو  یو چشماشو بنشست یرمق گوشه توالت فرنگ یسست و ب شهرزاد
  یبلندش کنم با حرص پوف ن یزم یاز رو   تونستمی لباسا که نم نی به سمتش برگشتم با ا

لباس مردونمو باز کردم شکر    یدکمه ها  یکت تنمو درآوردم و با حالت چندش دمیکش
وضع هم درست    نیبودم هرچند به نظرم با ا  دهیلباسم پوش ریز  یرکاب  هیخدا حداقل 

 نبود مقابلش باشم  

به سمتش رفتم و تن رنجورشو خواستم بلند کنم که  ییانداختم گوشه دستشو   لباسامو
 بازوم نشست و مانع شد  یرمق رو  یدستاش ب

 _ن...نهشهرزاد

 رو تخت  برمتی_م

 _دلم شهرزاد

تموم   گهید یباال آورد  ی خورد  یهرچ یاریکه باز باال ب یخورده باش یاد یز  زی _فکر نکنم چ
 شده 

باز بلندش کنم که اجازه نداد با اخم بهش نگاه کردم که ناتوان چشماشو باز کرد   خواستم
  هی یقرمز هم شده بود افتاد احساس کردم برا  کمی که  شی عسل ی نگاهم به چشما یوقت

 رفت   یفیخف برهیو  یلحظه کوتاه قلبم رو 

 _ت...تکونم...ن...نده...تو...بروشهرزاد

 تنها ولت کنم؟   نجایا  ی_انتظار دار

هم بست صورتش از درد توهم رفت و دوباره    یدراز کردو چشماشو رو یبا ناتوان پاهاشو 
گونه هاش   یشکمش گذاشت دونه دونه اشکاش از گوشه چشماش رو  یدستشو رو 

 بفهمم چشه زدیقرار گرفته بودم چرا حرف نم رش یتحت تاث دیغلت

   دهیببرمت دکتر؟رنگت پر  ییخوا ی_شهرزاد م

 _ن...نه...ت...تکونم...ن...ندهشهرزاد
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وقتا از درد   یو همچنان بهش نگاه کردم اما اون چشماشو بسته بودو بعض  دمیکش یپوف
که خورده بود افتادم به   یدنینوش ادی  کهوی د ینالیم ذاشتویشکمش م یدستشو رو 

 با حرص گفت:  نیخاطرهم

   سازهیبهت گفتم ازش نخور بهت نم هیلعنت یدنی_به خاطر اون نوش

عضله   یتنم که بدن و بازوها  یزانوهام راست شدم و به رکاب ینگفت رو یزیچ شهرزاد
 نگاه کردم   دیکشیبه رخ م یحساب  مویا

  تمی جا هی   یافت  یم یشهرزاد ضعف دار یتکون نخور گردمیلباس تنم کنم برم هی  رمی _م
 شکنه یم

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق خودم    عیجواب از جانبش نبودم درعوض سر  منتظر
وارد اتاقم که شدم به سمت   دن یبچه ها خواب یعنی نیرفتم همه المپ ها خاموش بود ا 

از توش درآوردمو تنم کردم و بعد دوباره به سمت    یجذب مشک شرتیت هیکمدم رفتم  
 اتاق شهرزاد به راه افتادم 

نگران بشم اما به   کمیباعث شد  ییدستشو  ینالش از تو  یق شدم صدا وارد اتا  یوقت
 نشم ییکنم و وارد دستشو  یحرف اومدنش باعث شد مکث

 خدا ی...گندت بزنن...آخه...االن وقتش...بود...ای_ا شهرزاد

شدم   ییباال انداختم و وارد دستشو  یالیخیبا ب یا  ه؟شونهیبود؟منظورش چ یچ وقت
 نکردم  یبهش توجه  ادی شد اما ز  یجور ه یاحساس کردم بهم کرد   یشهرزاد نگاه

 بذار بلندت کنم ینیبش نجای که تا صبح ا د ی_نبا

 _نه...لطفا...تکونم نده شهرزاد

کردم خودشو محکم به  یسع  دویسمتش رفتم و دستمو دور بازوهاش گرفتم که لرز  به
 بچسبونه  نیزم

 شهرزاد؟  یکنی م ی_چرا لجباز 
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 رم ی...من خوبم...تو...توبرو...خودم...مکنمی نم ی_لجباز شهرزاد

حرکت از  هیکنم چون واقعا حالش خوب نبود با   یخودش لجباز  نی منم ع  تونستمینم
  دن یبکشه و خشکش بزنه با د یخفه ا غیبلندش کردم که باعث شد شهرزاد ج نیزم یرو
  یطور هی و برق زدن بود  ییدرحال خودنما ییدستشو  دیسف یها  یکاش یکه رو  یزیچ
  ارمی رفتار کنم و اصال به روش ن یعیکردم طب یدم اولش چشمام گرد شد اما بعدش سعش

گوجه سرخ   هی  نیصورتش ع ی حرفاس چون حساب  نیاما معلوم بود شهرزاد فرض تر از ا 
 صورتش گرفت    یشدو خجالت زده دستشو جلو 

 گندت بزنن آخه االن وقتش بود"  ی که گفت "ا  فهممیاون جملشو م یمعن  االن

شال برداشتم و   هیکمدش   یکردم و به سمت تخت بردمش البته قبلش از تو  بلندش
تخت خوابوندم شهرزاد هنوز از شدت خجالت و سرخ   یانداختم بعد خودشو رو  رش یز 

 لبه تخت نشستم و خشک گفتم:   یرو ی بزنه به آروم یحرف  تونستیشدنش نم

 همه دخترا دارن ش یب فقط تو ندارخ هیعی_خجالت نکش...طب

 سرخ بشه   شتریب نکهیا  یبود برا  یحرفم کاف  نیا

هم شکمت بهتر بشه  فتهیکه هم فشارت ن ارمی و نبات برات ب ییچا هی ن ی پا رمی _م
 توهم تا اون موقع لباساتو عوض کن 

تک خنده    افشی افتادن ق ادیاومدم ناخواسته با به   رونیحرف بلند شدم و از اتاقش ب یب
  هیافتادم   یخجالتش م ادی ی به نشونه تاسف تکون دادم وقت یکردم و سر ییصدا  یب

 که اندازه نداشت   دادیبهم دست م یدل ضعفه خاص

پرو   دیشد اما اصال خجالت نکش  ینطوریا  دمیبار د  هیسالش بود  ست یب ی وقت  نویسول
  یچشم غره ها  یبخرم حت لهی منو فرستاد برم براش وس  یحت هیعیخب طب هیپرو گفت چ

  یزیاز اون چ اتریح یکنه اما خب ب ایح  کمیمن  ی جلو دیکه با کردی مامان روش اثر نم
 باشه  دیبود که با
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به سمت   ادیبه جوش ب عی گاز گذاشتم تا سر یآبو رو  عی آشپزخونه که شدم سر وارد 
دنبال نبات گشتم تا باالخره تونستم   کمیبرداشتم  لویو زنجب نیرفتم و دارچ  نتیکاب
بزرگ که مخصوص دمنوش بود   وانی ل هی  یآب به جوش اومد تو یکنم وقت داشیپ
 میبود دهیخر نیسول  یکه برا یا  هشد  ابیآس یها  ل یو زنجب نیو توش دارچ  ختمیر
  درواقع  شدیحالش خوب م  خوردیم  نارویجور مواقع هم نیهم معموال ا  نیسول ختمیر

  یتو  می دونستیم  شهیباالس و سگ م زاشیچ ن ی مصرف ا  دمیدیمنو بهداد هر وقت م
 م یسربه سرش بذار  ادی ز  دیدورشه و نبا 

دارم به شهرزاد  نقدریفکر کردم چرا ا  نیلحظه به ا  هیو همش زدم  ختمینبات توش ر هی
حرف آروم کردم    نیاما بعدش خودمو با ا   کنمیو براش جوشونده درست م  دمی م تی اهم

کمکش کنم  دیخب با  ستی خونوادس درضمن حالش خوب ن نی از ا یکه اون عضو 
 به امون خدا ولش کنم  نطوریکه هم شهینم

  یسرد و جد  افهی کردم ق یبرداشتم و به سمت اتاق شهرزاد به راه افتادم سع وانویل
 نشه   تی اذ نکهیو هم ا   ارمی شهرزاد ن یخودمو دوباره به صورتم برگردوندم تا هم به رو

 دم یغرغراشو از پشت در شن ی خواستم در بزنم برم تو که صدا دم یاتاقش که رس به

...تو فتهیامشب اتفاق ب قای دق  دیبا زتیدختره نکبت که همه چ یری بم یاله ی_ا شهرزاد
خدا لعنتت کنه شهرزاد که  ی...اه کجا گذاشتمش ا یکه االن داشته باش یشانس داشت یک
باشم...اه فکر کن شهرزاد فکر   دهی... نکنه تموم شده باشه خودم نفهمیشلخته ا  نقدریا

 کن

 داره   یمغز یری به نشونه تاسف تکون دادم و در زدم دختره خوددرگ یسر

و وارد اتاقش شدم المپ اتاقش روشن بود لباساشو هم    دمیکش  نی درو پا رهی دستگ
که تنش بودو کجا انداخته بود اما   یمهمون یلباس بادمجون  دونمی نمعوض کرده بود 

 فته یکرده تا من چشمم بهش ن  ستشی معلوم بود سربه ن
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چشمش به من افتاد با خجالت باز سرخ شدو روشو ازم گرفت به  نکهیهم شهرزاد
به سمتش برگشتم   ینگاه جد  هیکنار تختش گذاشتم با  زیم  یرو  وانوی سمتش رفتم و ل

 کرد یال به من نگاه نمکه اص

 ؟ یگرد یم  یبخور دنبال چ نویا  نی بش ری_بگ

که داشت از شدت سرخ    یهول کرده بود با همون سر افتاده و خجالت  یکه حساب شهرزاد
 گفت:   دیکشیشدنش م

 دی تو برو بخواب زحمتت شد ببخش ستیمهم ن  زی_چشهرزاد

 کنم  شیبگو من ته یالزم دار یزی_چ

  نی از ا  شتریب  خواستمیشد نم یطور  هی  افشیق دمی بهش نگاه کردم که د یبعد با تخس و
جمله از  هیاتاقش رفتم و با   یبه سمت در خروج نیسربه سرش بذارم به خاطرهم

 اومدم  رونیاتاقش ب

خوب نبود قرصاشو خورده    ادی حالش ز   نیسول  شیبه من بگو نرو پ ای ب یداشت ی_کار
 شب خوش  ده یخواب

 

 

 )شهرزاد(

دهن باز کنه من برم توش   نی زم خواستیدلم م  یعنیخجالت روبه موت بودم  شدت  از 
 نی از ا  یعنی نی از ا نمیلباسش ا   یگند زده بودم اون از باال آوردن رو یلیامشب خ

 رخ بده و نداد:/ تونستیهم م یاتفاقات بدتر

  گهیحالمو جا آورد واقعا آرومم کرده بودو د یکه پاشا درست کرده بود حساب یا   جوشونده
 نداشتم  یدرد چندان
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دوباره سرخو   نمیفعال پاشارو بب خواستمینم رونیزدم ب  اطیبرداشتم و از اتاق با احت وانویل
بچه ها به روم   یتو چشماش نگاه کنم:/اگه جلو   یفردارو بگو چه طور ی بشم وا دیسف

 فرهنگ باشه  یو ب شعوریحد ب ن ینکنم تا افکر  ؟هرچندیمسخرم کنه چ  یحت  ای  ارهیب

گذاشتم به  ییظرفشو  نکی س  یرو  وانوی رفتم و وارد آشپزخونه شدم ل نی پله ها پا از 
چندتا نون    یبا لذت خاص نی کرده بودم به خاطرهم ید یرفتم ضعف شد خچالیسمت 
به زور  کهی چپوندم تو دهنم درحال خچالیهمون   ی برداشتم و تو  خچالی یاز تو   یخامه ا 

  یصدا  دنیعصر مونده که با شن هیاز الو  یزیچ نمیگشتم بب گهید کمی  دمی جوی داشتم م
 آشپزخونه خشکم زد  ی تو یفیخش خش خف

 نکنه موش باشه  ی بود؟وا  یچ یصدا 

چشمم به  کهو یبستم و به اون سمت برگشتم   خچالویدر  یو مکث طوالن  دیترد با
  نیبود افتاد وا من که اومدم تو آشپزخونه ا  ینهارخور زی م یکه رو  ینگر یمشک  کی پالست

زدم شک نداشتم   رونیاز آشپزخونه ب ع یبهش دست بزنم سر  نکهینبود قبل از ا زیم  یرو
 خش خش همونه  ی دا گذاشته و اون ص  زیم  یاونو رو یکی

پله باال رفتو از  نیتنشه از آخر رونیلباس ب کهیپاشا درحال دمیباال پله ها نگاه کردم د به
نگاه   زی م یرو  یمشک  کی پنهون شد مشکوک به سمت آشپزخونه رفتم و به پالست دمید

در حال مرگ بودم اگه مال اونه چرا   یکردم شک نداشتم مال پاشا بود از شدت کنجکاو
 :/ نجایبا خودش نبرد؟گذاشت ا 

  یکه تو  یزیچ دنیردم با دبه داخلش ک یباز کردم و نگاه  کوی در پالست اطیاحت با
سرخ شدم    یبود اولش چشمام گرد شد و جا خوردم اما بعدش کم کم حساب کی پالست

 آخه چرا؟  یرون؟ولیاالن به خاطر من رفته بود ب  نیا

رفته بودو از   ییترن هوا  ی رو  یلبام نشست دلم حساب یرو  یلبخند محو  ناخواسته
 شدیبزنم اما خب متاسفانه نم غیج خواستیدلم م یشدت خوشحال
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 ماه بعد(  هی)

هم من فراموشش کرده بودم و هم پاشا رابطه   گذرهیکه از اون ماجرا م شهیم  یماه هی
جروبحث   موی کرده بود مدام باهم سرلج بود رییماه واقعا تغ   هی نیا  ی منو پاشا تو نیب
 یلیمون باهام خاما برعکس پاشا دا   گرفتیدامونو م یکم کم پاشا داشت جا  میکردیم

 یو همراهه بهداد حساب می شده بود  یمیصم ی حساب مکه باه یطور کردیبهتر رفتار م
 کردم ی روش حساب باز م

  دیبهداد و دامون قرار شد من برم تو شرکت اونا کار کنم شا شنهادیاون شب با پ  یفردا از 
   دمی م  حیاونجا کار کنم براتون توض تونستمی م  ینداشتم چه طور یمنکه مدرک دیبگ

  هیحسابدار شرکت باشم و از   اری دست ییطورا هیداشتم قرار بود  یحساب کتاب عال چون 
من    ادیپول وسط م لی بحث تبد  یروسا شرکت کنم و وقت سیرئ یجلسه ها  یطرف تو 

 رفت یم شیپ  عتریاز کاراشون سر  ی لیخ ینطوریحساب کنم ا یذهن  عیسر 

بفهمه من با مدرک کالس هشت   یداشت وقت  سانسیدش مدرک لخو نجایا  یآبدارچ
 :( کشتی حسابدار قطعا خودشو م  اریاونم به عنوان دست کردمی داشتم اونجا کار م

  دادیم ادی از روش ها و قلق کارهارو بهم  یلیبود خ یمرد مهربون یل یشرکت خ حسابدار
 ادی و  دادمیبهش عالقه نشون م یمنم که باهوش بودم و عشق کارو درس حساب

ازش پس انداز کنم هم    تونستمیهم م نیبه خاطرهم دادنیبهم م میحقوق خوب   گرفتمیم
 ه کنمیخودم ته یالزم داشتم برا  یزیچ  تونستمیم

رگ  شرکت بز  یکه من تو نهیکار بود درواقع االنشم مخالف ا نیاولش پاشا مخالف ا 
آتو ازم   ه یکنن و االنم مدام دنبال  شی اون کار کنم اما بچه ها تونسته بودن راض یتجار

 رون یبود که با اون بهونه منو از شرکتش بندازه ب

  یبم و دلنواز کفشا  یبه سروصدا  رفتمیمحکم به سمت اتاق پاشا م ی با قدما  کهی حال در
رد   کهی درحال ییومنم با خوشرو  کردنیبهم سالم م ایبعض کردمینم  یپاشنه بلندم توجه
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شده بودم   ی ا  گهیماه انگار دختر د  هی نیا   یتو دادمیجواب سالمشونو م شدمیم
  یداشت به جاها  شمیزندگ یبود و سمت و سو  ارزه که کم کم با پاشا درحال مب  یشهرزاد

  شد یم  دهیکش یخوب

عقب انداختنش به خاطر   نهمهیلت اکنن ع ینامزد  ندهیماه آ  یو پاشا قرار بود تو  ینانس
عملش   یشد که وقت  نی قرار بر ا  نیبه خاطرهم مارهیبود که معلوم بود ب یقلب پدر نانس

 کردن مراسمشون برگزار بشه  

  یهرچند تو  شدمیم د یداشتم ناام مید یکشیکه همراهه بهداد م ییکم از نقشه ها  کم
با پاشا کلکل کنم و محلش ندم نبود بود اما   نکهیاز ا   یوقت اثر چیبهداد ه  ینقشه ها 
داشت    یهمه چ نکهیبهداد از ا نیبه خاطرهم کردم یکه من با پاشا رفتار م ینه اونطور
 دونست یمقصرم م  شدیخراب م

 _شهرزاد 

به سمتش برگشتم که لبخند مردونه   ستادمی زدم و ا  ی لبخند  یآرتا یصدا   دنیشن با
پسر باهوش و موفق و اضافه کنم  هیپسرا بود   قیرف یزد و به سمتم اومد آرتا  یجذاب

 جنتلمن 

بلند و   یقدش حساب  دیتنش بود به همراهه لباس مردونه سف یکربن  یکت و شلوار آب هی
  دی ترسیوقتا آدم ازش م یداشت که بعض  یپر ورزشکار کلیه

 زدم   یبه روش لبخند  ستادیروم که ا  روبه

 ی_خسته نباش

 پاشا؟  شیپ  یرفتیم  یداشت نطوری_توهم همی آرتا

 براش آماده کرده بودم برم بهش نشون بدم  روی _اوهوم گزارشا

کارت با پاشا   نکهیباهات صحبت کنم بعد از ا یدرباره موضوع  خواستمی_شهرزاد می آرتا
 من؟  شیپ ییایب شهی تموم شد م
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 ام ی _حتما باشه م

 _خوبه پس...ی آرتا

 _شهرزاد؟ 

البته    کردی نگاه م یا اخم داشت به آرتا دامون به سمتش برگشتم که ب یصدا   دنیشن با
 فراموش کرده بودم که بگم یدرباره آرتا نو یا

مدام خودشو   کردی م یمن بودو سع  یتوجهش رو   شهیهم کردیبه من نگاه م ی ادی ز  یآرتا
  یکه گذشت وقت یاومد اما هرچ یرفتارش خوشم نم نیکنه اولش از ا  کی بهم نزد

ازش خوشم اومد اما دامون و    کنهیهوامو داره و باهام خوب رفتار م  یچه طور دمیدیم
  یاما من که به آرتا  رمیفاصله بگ  یآرتا از که بهتره    کردنیبهداد مدام بهم گوشزد م

  میافتاد  یمشترک م  یکه پارت  ییوقتا  ای  میشرکت باهم بود یتو  ای شه یهم دمیچسبینم
 باشه من داشته یبرا   یچه خطر تونستی م  گهید دمش یدیم

 _دامون جان 

نگاه کرد   یو به آرتا   ستادی سردش به سمتم اومدو کنارم ا یبا اخم و نگاه جد دامون
خودشو خونسرد نشون بده   افهی کرد ق یاخم کرد اما بعدش سع  کمیدامون  دنیبا د یآرتا

که من همه   شدیشده بودن کم کم رابطشون داشت خراب م ریباهم درگ یچون چندبار
 دم یدیودم ماز چشم خ  نارویا

 شهرزاد جان؟  یاالن تو اتاق پاشا باش   دی_شما نبادامون 

 رفتم ی_داشتم م

 نم یبیم  یا گهی د زی _اما چدامون 

 بود  نی _کارش داشتم به خاطرهمی آرتا

  ی به کارش برسه آرتا  ی_بهتره بذاردامون 
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 ه؟ ی_تو مشکلت با من چی آرتا

 کرد   یبه آرتا یزدو نگاه یپوزخند دی کشیبه لباش م یدست کهیدرحال دامون

  کی به شهرزاد نزد ادیز  ادی خوشم نم یکه جزو مشکالتم باش یستی ن ی_در حد دامون 
 ی شیم

اولش با حرص به دامون نگاه کرد اما بعدش دست راستش از شدت خشم مشت    یآرتا
  نی رک و راست ا نقدریتا حاال ا کرد یم یرو  ادهیشد به سمت دامون برگشتم که داشت ز 

 حرفو بهش نزده بود 

 چه طرز برخورده  نیا  میکرد  کیسالم عل   هیفقط   ی_دامون بسه منو آرتا

 م یبر ایهم نمونه ب  کیسالم عل نیهم  گهی _بهتره ددامون 

  یبرا  کردیداشت به دامون نگاه م ت یبرگشتم که با عصبان یبه سمت آرتا  یسر ناچار از 
 آرومش کنم روبهش گفتم:  کمی  نکهیا

 نمت یبیم   یآرتا  ری نگ ی_جد

چشم غره خفن دامون نسبت به خودم شدم و جلوتر از اون راه افتادم   الیخ یبعد ب و
 کردو کنار دستم افتاد یکی دامون با اخم قدماشو با من 

پسره فاصله   نی از ا  میگیبه تو م یبهداد ه نمت؟منویبیم ری نگ یجد یچ یعنی_دامون 
 اونوقت تو... ریبگ

باهاش   ینطور یا  ینگردم حق ندار ا یبگردم و با ک  ا یبا ک دونمی_من خودم بزرگ شدم و م
کار کرده که باهاش   یپسره با شما چ نیا دونمی من نم  یو از روش ببر یحرف بزن

 خودتونم هست  یمیصم قیکه رف نهیاز ا  رید؟غیکنی برخورد م ینطوریا

دوما   می کنیه که باهاش کار مدوست هیفقط   ستی ما ن  یمیصم قیرف  ی_اوال آرتا دامون 
 می زنیحرفو بهت م نی که ا میدونیازش م  ییزایچ هیحتما ما  
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 کنم  یازش دور  دمیمنم چشم قول م  یدونیازش م یچ  ی_هروقت بهم گفت

نفس  دم یبه اتاقش رس نکهیاز دامون گرفتم و به سمت اتاق پاشا پا تند کردم هم رومو
و در زدم اما قبل از کسب اجازه در اتاقو باز کردم و بستمش به سمتش    دمیکش یقیعم

بودو درحال تاب دادن خودکار   دهیلم  استشیر یصندل  یبرگشتم که متوجه پاشا شدم رو 
جروبحث   هی یکرد که باعث شد خودمو برا   اخم کمیمن    دنیدستش بود با د ی تو

 آماده کنم  یطوالن

 تو  ای_فکر نکنم گفته باشم بپاشا

 از پرونده ها  نمیا  ارمیکه پرونده هارو برات ب یاما قبلش به اتاقم خبر رسوند ی_آره نگفت

  یدستش گذاشتم سرد بهش نگاه کردم و به سمت در خروج یجلو  زی م  یهارو رو   پرونده
 ستادم یکه با به حرف اومدنش ا  رونیرفتم تا زودتر از اتاق بزنم ب

 ی وارد اتاقم بش  یپاشا_دفعه بعد بدون اجازه حق ندار 

که  ی کرد ینم یکار یبود کاریشما که ب سیداشته باشه جناب رئ  ی_فکر نکنم مشکل
 نم یمن بب  یینخوا

 با حرص بهم نگاه کرد  پاشا

با من حرف   ینطوریا یتوام و تو هم کارمندم حق ندار سیرئ نجای_شهرزاد من اپاشا
 یبزن

استخدام کرد و تو بخش    نجایکه منو ا  هیمن اون سی رئ یمن شما باش  س یرئ ادینم ادمی_
 گم یفکر کنم خواهرزادتون باشه بهداد خانو م  کنمیاون دارم کار م

  نجایا  یشرکت منم تا من نخوام کس نی کل ا سیرئ ؟احمقیکنیمنو مسخره م  ی_دارپاشا
 شه یاستخدام نم
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  نجایمن ا   خواستیشرکت نم  نیکل ا سیباشه رئ ادمیکه من   یی_اما به نظرم تا اونجا
گند    خورهیبدرد شرکت ما نم نی کار کنه ا   نجایا  تونهی نم نیا  گفتیاستخدام بشم همش م

 بهش اشاره کنم  دیبا  داتونمیبه حسابا تازه تهد زنهیم

 یغلط هی داشتم حداقل اگه بهداد  ؟توقع ینکش ش ی مسائل گذشترو پ  نقدریا  شهی_مپاشا
 نمیبیاما حاال م  رمیاونروزمو پس بگ  یکه حرفا یکرد یم  کاریخدام کرد  کرد و تورو است
 ی د یانجام م ر ید سپارموی که بهت م ییو کارا یکنیم  یجلوم زبون دراز 

شدم وقتش بود که   رهیپاشا خ یعصب یباال انداختم و سرد به چشما  ی الیخیبا ب یا شونه
دندون شکن خودمو آماده کنم  یو قد بودنش منم جوابا   یخودخواه نهمهیدر مقابل ا 

که کم کم زبون دراز  یشدم شهرزاد یا  گهیکردم و شهرزاد د رییتغ  یلیگفته بودم که خ
 دفاع کنه  خودش از  یشده بودو بلد بود چه طور

شما نظرتون درباره من برگرده هرجور   دیخودمو تو زحمت بندازم تا شا  نمیبینم یاز ی_ن
 کل  سیرئ دیدرباره من فکر کن دیتونی م  دیرکه دوست دا

جواب   ن یهمچ  هیجا خورد انگار انتظار نداشت که  یحرفم حساب  نیا  دنیبا شن پاشا
هرجور دلت   ستم ی وام یبهش بدم آره خب حرص بخور پسره الدنگ فکر کرد  روی محکم

 ؟ یباهام حرف بزن خوادیم

  نیا  ی موندن تو  یندارم که باهات کلکل کنم برا نو یشهرزاد من اصال حوصله ا  نی_ببپاشا
کنار و فقط   یو زبون دراز بودنتو بذار یمسخره باز   نهیاونم ا یراه دار هیشرکت فقط 

 با بهداد حرف بزنم   شمی سرت به کارت باشه وگرنه مجبور م

 ادامه داد: یندشخین هی و بعد با  شی داد به صندل هیانداخت روهم و تک پاهاشو 

شرکتو نداره من هرکار که بخوام   نی ا  ی_اگرچه بهداد به اندازه من حق دخالت توپاشا
 بکنم پس حواستو خوب جمع کن  تونمیم

با   یحقوقش واقعا خوب بود از طرف  نجاینگران شدم ا رونی منو از شرکت بندازه ب  نکهیا از 
 یاز طرف  دادمینم نیماش  هیپول کرا گهید رفتم ی اومدمو م یدامونو بهداد همش م
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از دستش بدم    خواستمیشرکتو واقعا دوست داشتم و عاشق کارم شده بودم نم تی موقع
  لکسیر  نی نبودم به خاطرهم ارمی زشت کم ب لی گور  الغوز ی  نی ا  یجلو نکهیاما حاظر به ا

 کامال خونسرد روبهش گفتم: ارمیخودم ب  یبه رو نکهیبدون ا

من جلوتونو    دیاالن انجام بد  نی هم دیتونیم  دی کل هرکار که بخوا سی رئ دیلی_هرطور ما 
 نگرفتم 

 رفتارش خونسرد باشم نیکردم در قبال ا  یکم کم حرصش گرفت اما من سع پاشا

 ؟ یبا من حرف بزن ینطوریا  یکنی_چه طور جرات مپاشا

 ن ی منم سرمو بندازم پا یباهام حرف بزن خوادیهرطور دلت م ی_انتظار دار

زود   نقدری تو چشام نگاه کنه و حرف بزنه کو؟چرا ا  تونستیکه به زور م  ی_اون دخترپاشا
 ؟ ی خودتو گم کرد 

کنار   رویسادگ   یکه گفت دمیخودت گوش م یها  حت ی_من خودمو گم نکردم دارم به نص
 خودم باشم  یپا  یبذارم و رو 

  یو رو  یست ی ساده ن گهید یعن ی یهام لج کنشرکت من و با یبه کارا  ی گند بزن نکهی_اپاشا
 ؟ ی خودت یپا

 ندارم  یمدرک درست   نهیشرکت تو زدم؟تو فقط مشکلت با من ا یبه کارا ی_من چه گند

 نه؟  ایشرکت حق با منه   نیا  سی_به نظرت به عنوان رئپاشا

به   گفتیکردم و پاشا همچنان منتظر به جواب اومدن من بود واقعا راست م سکوت 
 موضوع مشکل داشته باشه   نیشرکت حق داشت با ا  نیا  سیعنوان رئ

 ؟ ی د یشد؟چرا جواب نم ی_چپاشا

 _فرم اخراجمو امضا کن

 ی د ی_پس حقو به من مپاشا
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  دونمینگفتم فقط سکوت کردم اما بعدش نگاهمو باال آوردمو بهش نگاه کردم نم یزیچ
  یاخم پوف  و با ادیب نی از موضع خودش پا  کم یکه باعث شد  دی د  یچشمام چ ی تو

 بکشه

که از  ی کار کنم حاال هرکار  نجایا  خواستمیبزنم فقط م یبه شرکتت لطمه ا  خوامی_نم
  بیخونوادم بفرستم و هم دستم تو ج یتا هم برا  ارم یپول در ب خواستمیم  ادیدستم برم

 خودم باشه 

 ؟ یی دوروبر آرتا نقدری_چرا اپاشا

موضوعو   خواستیجا خوردم چرا م کمینداشت   یسوالش که اصال به موضوع ربط  ن یا از 
 ؟ یسوال نی همچ هیبا   یطرف چونه؟از یبپ

 ه؟ ی_منظورت چ

 داره؟  یخاص لیدل یپلکیم  یپسرا بازم با آرتا  ی_با وجود تمام گوشزدها پاشا

  میزنی باهم حرف م میشیهروقت که باهم رودرو م  ستمی دوروبرشم ن ستم ین ی_من با آرتا 
 ن یفقط هم

کرد و بعد  ینگاه میکه جلو دستش گذاشته بودم ن ی و به پرونده ا د یکش یپوف پاشا
 نگاهشو به سمت من آورد 

 ر ی_ازش فاصله بگ پاشا

بهم تذکر   یبچه کوچولوها ه نی ا  نیهمش ع ادی به خودم مربوطه خوشم نم نشی_ا
 د یدیم

 ن یما ارشادت بود فقط هم فهیخودته بچه بزرگ وظ لی_مپاشا

 برگردم خونه؟  ایبرگردم به اتاقم   تونمی_بابت ارشاد کردنت ممنون م

 کنم یشهرزاد اخراجت م نمیازت بب گهید  یکوتاه هی_برگرد سر کارت پاشا
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بهش زدم و رومو ازش گرفتم به سمت در رفتمو از اتاقش خارج شدم دارم   یتلخ پوزخند
 ینیبیکل حاال م سیبرات جناب رئ

کج کردم و   رمویمس نی به خاطرهم ششیدم که گفته بود برم پافتا یحرف آرتا   ادی  کهوی
که داد وارد اتاقش   ی در زدم با اجازه ا دمیرفتم به اتاقش که رس ی به سمت اتاق آرتا 

 شدم  

 بلند شدو به سمتم اومد  زشیزد و از پشت م  یلبخند  دنمیبا د یآرتا

 بانو  دیمنور فرمود  رموی _اتاق حقی آرتا

 ی ارزش کن  یب نطوریا  ادیفول امکاناتتو چه طور دلت م ر؟اتاقی_حق

به   ایحاال   دم یترسیبهش واقعا م یکینزد نهمهیوقتا از ا  یزد بعض یلبخند مردونه ا  یآرتا
 پسرا  یبه خاطر حرفا اینسبتا خشنش بود   افه ی و ق  کلیخاطر ه

 ن یبش ای_بی آرتا

 شه یشر م ؟بمونمی زودتر بگ شهی م  یکارم دار ی_گفت

 زد  یخندپوز  یآرتا

 ؟ ی ترسی_از دامونو بهداد می آرتا

 جلو دادم و قدمو راست کردم  نمویس  کمیکردم و   یاخم

االنشم مهندس سخاوت    نیهم  فتهیدعوا راه ب ادی از اونا بترسم خوشم نم دی_چرا با 
 منو اخراج کنه  رهیآتو ازم بگ هی نهیمنتظر ا 

 _مهندس سخاوت منظورت همون پاشاس؟حتما باز باهاش بحثت شده درسته؟ ی آرتا

با تعارفش به سمت   دیکردم که خودشم خند یتک خنده ا دمویبه گوشه سرم کش یدست
پاشو   هیهم روبه روم نشست و  یاتاقش رفتم و نشستم آرتا   یچرم تو  یاز مبل ها  یکی

 زد  یانداختو بهم لبخند  یکیاون    یرو



 ظاهر مغرور باطن شرور 

289 
 

 ی که روبه روم _خوشحالمی آرتا

 ؟ یحرفتو بزن  ستی_بهتر ن

 ؟ یعجله دار نجایرفتن از ا  یحد برا  نی _تا ای آرتا

 بهت گفتم  لشوی_فکر کنم دل

 مبلش گرفت  یاز پشت شویپاهاش خم شد و تک یرو کمی   دیکش یپوف یآرتا

 باهات حرف بزنم  یدرباره موضوع مهم خوامی_می آرتا

 _سراپا گوشم 

کرده بود   ری گفتن و نگفتن گ نی دوبه شک بود و ب  کمیدست دست کرد انگار  کمی  یآرتا
 ادی فعال سکوت کنم تا خودش به حرف ب  دادمیم  حیمنم ترج

 ؟ ی شناسیازت بپرسم چه قدر منو م خوامیم یزی شهرزاد اول از هرچ نی_ببی آرتا

  دی ابروم باال پر یتا  هی

 شرکتم  نیتو ا  شهیم  یماه هیمن   شناسمینم ادی_ز 

 ؟ ید ی د ی_ازم بد ی رتاآ

 ؟ ی آرتا ی بگ ییخوا یم ی_چ

 ؟ یازت بپرسم چه قدر به حرف بهداد و دامون اعتقاد دار خوامی_می آرتا

 گفتن؟  ی_مگه اونا چ

خب  هیچ  یبرا  ینیمقدمه چ نهمه یا  فهممیمن نم  د یموهاش کش  یتو ی کالفه دست یآرتا
 بنال اصل موضوعو 

بهت   دونمیگفتن منکه م ایچ  یدونی_خودتو نزن به اون راه شهرزاد خودت خوب می آرتا
 گه ید  اتیو هزار چرند ستمین یگفتن من پسر خوب 
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 کردمو گفتم:  زیچشمامو ر  کمی  مشکوک 

 ؟ ی دونیاز کجا م  نوی_اونوقت ا 

 زدن   ییحرفا هیپس حتما پشت سرم   یبا من باش خوانینم ی_واضحه...وقت ی آرتا

اصل موضوعو    عتریکوتاهه لطفا سر نجایموندن در ا یمن که بهت گفتم وقتم برا  ی_ آرتا 
 بگو تا من برم 

پسر روبه روم از گفتن   نکهیداد از ا  رونینفسشو با فوت ب دویکش  یقینفس عم یآرتا
  دهیند  ینطوریتا حاال ا  کردمیهراس داشت تعجب م کمیمغزش بود    یکه تو  یزیچ

 بود  زی بودمش واقعا برام تعجب برانگ

 کردم  دای_شهرزاد من بهت عالقه پی آرتا

 داد و مردد سرشو باال آورد و به من نگاه کرد   رونیحرف نفسشو با فوت ب نی گفتن ا با

چوب خشک فقط بهش نگاه کردم کم کم   هی  نیجملش اولش جا خوردم ع نیا  دنیشن از 
خودش    یو جلو رم ی نتونستم جلوشو بگ کهیجملشو هضم کردم خندم گرفت طور یوقت

 جا بخوره کمیخنده که باعث شد   ر یزدم ز 

 گرفته؟  تی_تو؟...به من؟...شوخ

 کنن؟ یم یکه دارن شوخ هی اونا هیاالن من شب  افهی_قی آرتا

   زنهیداره حرف م یکامال جد  کنهینم یشوخ رینخ دمیکم کم فهم شی لحن جد  دنیشن با

به   دیشا  دم یپرست یقلبم نم  یمثل پاشارو تو  یک یاز شانسم بدم اومد چون اگه   اولش
عشق   گهی نداشتم اما خب د  ی درسته بهش عالقه ا  دادمیجواب مثبت م یآرتا شنهادیپ

 اومد  یهم به وجود م یزندگ ی تو

االن من فرق    طیمنو خوشبخت کنه اما خب شرا   تونستیکم نداشت م یزیکه چ یآرتا
 اون بذارم  یبه جا گروی د یکی  تونستمی من پاشارو دوست داشتم و نم کردیم
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 شنهادیپ هیمن   شنهادی پ نیا  خوامیروز و دو روز نم هی  ی_شهرزاد من تورو برا ی آرتا
 دم یم شنهادیازدواج دارم بهت پ یبرا  ستیدوستانه ن

که  دونمیخوب م نمیشرکت هست که از من سرترن ا نیدختر تو ا  نهمهی_چرا من؟ا
 یزنینم چکدومشونیارتا دختر دوروبرته و توهم دست رد به ههز

 یدار یبهش زدمو با لحن معن یشخندیهم فشردو روشو ازم گرفت ن  یلباشو رو   یآرتا
 گفتم:

 خبر نداشته باشم؟  تیرنگ یرنگ ی از دوست دخترها   یانتظار داشت هی_چ

  موی زندگ ریمس  خوامیم  دادمیازدواج نم شنهادیبودم بهت پ زایچ  نی_من اگه دنبال ای آرتا
وقته   یلیکه خ یهست یاحساس کردم همون دم یکه تورو د یبدم از اون روز  رییتغ

 زنمیشهرزاد بهت کلک نم گمیدنبالشم به جون مادرم راست م

که خورده بود  یو قسم یآرتا  یبه حرفا  نکهیتر شد نه به خاطرا  ظی لبم غل  یرو پوزخند
 یدلم دوست داشتم که به من توجه یتو  روی کس نکهیا  یباور نداشته باشم فقط برا 

  یکی  خواستمیمن اونو نم کهی کرده بود درحال دایبهم عالقه پ  گهید یک یاز اونورم    کردینم
حاصل بود    یب تشمیبود نها  یبامزه ا  یگرو چرخه عشقی د یکیمنو دوست داشت و منم  

 م یدیرسی نم میکه دوسش داشت یکدوممون به اون کس چیچون ه

هم همزمان با من بلند بشه و منتظر بهم نگاه    یسرجام بلند شدم که باعث شد آرتا  از 
 بکنه 

آب تو   ذارمینم دم یبهت قول م کنمیم  ه؟خوشبختتی_حرف بزن شهرزاد نظرت چی آرتا
 ی نداشته باش یکموکسر چیکه ه  زمی ری دلت تکون بخوره اونقدر به پات م

 ست ی فقط پول ن ی_زندگ

برام لب تر   هیتو فقط کاف زمی ری به پات م یهمه چ ی_عشق محبت پول خوشبختی آرتا
  یکن
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 من... ی_ آرتا 

 _عجله نکن شهرزاد خوب دربارش فکر کن ی آرتا

شرکتو   ن یکل ا سیوار رئ وونهیبهش بگم من د  تونستمی بهش نگاه کردم نم یناراحت با
کاش از من   شدیپا بدم کاش عاشق من نم ی ا  گهیبه کس د تونمی دوست دارم و نم

 هردومون بهتر بود   یبرا ینطوریاومد ا  یخوشش نم

 با تو ازدواج کنم  تونمیجوابم معلومه من نم یبهش فکر کنم آرتا  ستین یاز ی_ن

 _چرا؟فقط به خاطر حرف پسرا؟ ی آرتا

 نداره  ی_نه به اونا ربط

 اد من..._شهرز ی آرتا

 اصرار نکن  ن یاز ا  شتریب یآرتا  هی_کاف

 یبد شده بود اما سع کمیرفتم از درون حالم   ی پشت کردم و به سمت در خروج بهش
 و استوار باشم   یهمچنان قو   کردمیم

 تورو مال خودم کنم  تونستم ی_من به زور هم می آرتا

 ستادیراه ا  نیباال رفته بود ب رهی باز کردن دستگ ی که برا یدست

حرکت اشتباه   هی یکنی م یو با پسرا زندگ ییتنها  نجا یا  دونمیکارو نکردم م نی _اما ای آرتا
  یچون چاره ا  یشد یمن م  یاونوقت برا  رونی ب کردنیپرتت م یبه راحت دن ید یازت م
 ی نداشت

 به سمتش برگشتم   تیبا عصبان دمیشدت خشم لرز  از 

 باشه   ری خ یدید ؟خواب یکنیخودت م ی برا یدار ی_چ

   یندار یخونواده ا  چیه نجایکه ا یکسو کار یدختر تنها و ب هیتو _ی آرتا
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 _خفه شو 

 همه کست باشم   خواستمی_می آرتا

 _گفتم خفه شـــــو 

 پوزخند تلخ بهم زد  هیسکوت کرد اما پشت بندش   یکه زدم آرتا  یداد با

به پسرا   یکه دوروبر من بپلک یدفعه بعد یدرباره من حرف بزن ینطوریا  ی_حق ندار
  ننیدمتو از ته بچ  گمیم

 ی هنوز منو نشناخت ؟معلومهیترسونی _منو از اونا می آرتا

متنفرم    یعوض  یاز پسرا  خوامت؟چون یچرا نم یدون یبهت بگم م یز یچ هی_اصال بهتره  
باشن چون   گهید  یکیبه فردا بکشه تا با  دنی مجال نم  نیکیکه امروز با  ییاز همونا

دامون و بهداد   یحرفا نمیبیم  کنمی فکر م شتریعصر و شبشون هم جوره حاال که ب بساز 
دفعه بعد اسممو   یهست یکه دنبال خوشگذرون یآشغال پسر کثافت و    هیداره تو   قتی حق

 ناکس   یتو کفش بمون  یکه تا عمر دار ارمیسرت م ییاز زبونت بشنوم بال 

دامون خشکم زد با اخم به سمتم   دن یاومدم با د  رونی خشم در اتاقو باز کردم و ازش ب با
اعتماد   ی پسرا بهم ب خواستمینم دایچرا جد  دونمیبه سمتش رفتم نم عی اومد منم سر 

 بشن

 _دامون؟ 

 ؟ ی کردیکار م یچ  کهی_تو اتاق اون مرتدامون 

 اون   شیکار کوچولو داشت منم بعد از تموم شدن کار پاشا رفتم پ هی_باهام  

 ؟ یاون بود  شیمدت پ نهمهیا  یوقته از اتاقش رفت یلیخ گفتی_پاشا که مدامون 

 گلوم خشک شده  کمیم؟ یبخور یدنی نوش هی میبر  ییخوای_نه بابا م
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کرد بعد به سمت من برگشت و با همون نگاه   ینگاه یبا اخم به در اتاق آرتا  دامون
  می به نشونه باشه تکون داد و باهم به راه افتاد یسر شیجد

 گذشت  ری به خ هوووف

 

 

 ................... 

هر هر   انویخنده که باعث شد دامون و بهداد هم به خودشون ب ریزدم ز  یبلند  یصدا با
 نا یبودن ا لمیاند ف   ییبخندن خدا

 م یو ن ک ی به بهداد   دمید براوو من به دامون دو مبو ی_عالنیسول

 : دنیغر نیو بهداد دست به کمر با حرص روبه سول  دامون

 _اون وقت از چند؟ 

 با خباثت بهشون نگاه کردو گفت:  نیسول

 _از صد نیسول

که داشت دستشون   نی زدم و به سول ینگاه کردن لبخند نیبا تعجب به سول پسرا
 نگاه کردم  نداخت یم

 یهر آهنگ  یام س یپ می زده بود میپاشا نشسته بود  ی سالن البته منها یو ت  هممون
بود  یآهنگ هم چون دو نفر  نیا  دادنیم از یامت  هیبق میاوردیاداشو درم  شدیپخش م

  میکه دار ی از عصر میهم داورهاش بود  نیدامون و بهداد باهم اجراش کردن و منو سول
خودمو سرگرم   ینطوریا  میهست یمسخره باز  دنوی همش درحال خند   میکنیم  رویباز  نیا
 شرکت اصال فکر نکنم یتو یتا به ماجرا   کردمیم

 شد یقشنگ تر م بودی م  نتونیدختر هم ب  هی دی با زان یواضحه عز  لشی_دلنیسول
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 کنمی فکر م شنهادتی_به پبهداد

هم  نیبا اومدن پاشا پسرا به سمتش برگشتن که باعث شد سول د یخند نیسول
 متوجهش بشه  

نداره از پس  یفرق چیخونه با مهدکودک ه  ت یذره بخوابم وضع هی  نی_نذاشتپاشا
 دیشلوغ

  کمیو پسرا بود نشست  ونیز یتلو  یمبل چهارنفره کنار من که روبه رو   یبعد اومدو رو  و
  یسته مبل کشوندم که باعث شد پاشا پوزخندخودمو جمع تر کردم و خودمو به سمت د

 نکنه یبزنه و بهم توجه

 تو اجرا کن  روی حال داره آهنگ بعد یلیخ می ذاشتیکنسرت م می_داداش داشت دامون 

با داد بهداد هممون   کهویبهش گفت که  ییچپ چپ به دامون نگاه کردو برو بابا پاشا
 م یتوجهمونو بهش داد 

 نهیاسمش نازن  هیاند و   یاز توه ی_عه آهنگ بعد بهداد

 آهنگم  نیمن عاشق ا  ی_وا نیسول

 ن یسول شهیدختره هم که م یاند  مونی کیاون  یتوه مونی کی_خب دامون 

 ادی من م پی به ت شتری...بی_من توهبهداد

بهداد تکون داد با شوق   یبه نشونه تاسف برا  یکردو سر یتک خنده مردونه ا پاشا
بهشون نگاه کردم و دستمو به نشونه قلب براشون درآوردم که باعث شد هر سه تاشون  

   رنیبزننو ژست بگ یلبخند

 شروع کرد به خوندن  یعیطب یلیکه شروع شد بهداد ژست گرفتو خ آهنگ

 منم بهداد هیک هی_کبهداد

 م ی منمو توا  ستین یکس
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 م یتو چشم وصل وصل چشم

 می همو بغل کن  وقتشه

 

 گفت:   طنتیزدو با ش دیرقصیبراشون م  یکه داشت با طناز   نی به سول یچشمک

 

 شد دلت خواست؟  ی_چبهداد

 دلم خواست  منم

 است ی در هیتو دلت  نمینازن نمینازن

 

 _له له له نیسول

 یتو بغلم فور ای_ببهداد

 _له له له  نیسول

 م یمنمو توا  ستین ی_کسبهداد

 _له له له نیسول

 ی همدمم شد  ی_وا بهداد

 ؟ یمنو بغل کن  شهی_منیسول

خودشونو حفظ کردن به سمت پاشا برگشتم   تی کردنو موقع یتاشون تک خنده ا   هرسه
به نشونه تاسف براشون تکون   ی سر نشمیو ب کنهیداره با لبخند بهشون نگاه م دمیکه د

 اومدن واقعا بامزه و جالب بود  یهم م یکه برا  یاداها و حرکات   دهیم
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 _بذار گلم خودمو فدات کنم  دامون 

 مال خودم   ی دلم تو شد بچرخ 

 ن یبپرسم نازن  خوامیگذشتت نم از 

 یبشه تو تهش مال من یهرچ  نمونیب

 

هول کنم و ضربان قلبم باال بره پاشا با  کمیبهم زد که باعث شد  یچشمک دامون
به سمتم برگشت انگار اونم متوجه چشمک دامون شده بود پوف   دهیباال پر یابروها 

 دربارمون نکنه یفقط فکر بد دوارمیام

 

 _له له له  نیسول

 یتو بغلم فور ای_ببهداد

 _له له له  نیسول

 م یمنمو توا  ستین ی_کسبهداد

 _له له له  نیسول

 ی مدمم شده  ی_وا بهداد

 ؟ یمنو بغل کن  شهی_منیسول

 یناز  یناز  یحساس دونمی_مبهداد

 ی راض یتا تو بمون ذارم یوجودمو م  من
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 یهست  یتو ک یوا یرقصیبا من م یبند یموهاتو م  یوقت نیدارم نازن دوست

 

که   دنیشروع کردم به رقص نی منم بلند شدم و همراهه سول  ارمیکم نتونستم دووم ب کم
همونطور    دی باعث شد دامون و بهداد باهم سوت بزننو دست بزنن نوبت دامون که رس

 بهش نگاه کردم که با لبخند شروع کرد به خوندن  دمیرقصیکه م

 

 نگاه بت  یه  کنمی_مدامون 

 عشق پاکت  عاشق

 گامه  هیتک بغلت

 شکل ماهت  قربون

 

ده باهام اونم خودشو  بهش برم که بخن یکه زد باعث شد با خنده چشم غره ا چشمکرو
 تکون بده  

   ای_آ ببهداد

  یبرقص دیبا  یکنیم یعروس گهی سرت دو روز د  ری_بلند شو پاشا توام نکبت خدامون 

هوا تکون داد   یتو خوامینه نم یبه معن یبه نشونه تاسف تکون دادو دست یسر پاشا
نکردم و خودمو زدم به اون   یاما بعدش نگاهشو به سمت من آورد اما من بهش توجه

  نیبود به خاطر هم یچون خارج خوردیکه عوض شد بدرد رقص نم یراه آهنگ بعد
 غیخودم رفتم که همون لحظه با ج یقبل یبه سمت جا مویهمراهه پسرا عقب گرد کرد 

 برگشتم به سمتش  عی کوپ کردم سر نیسول

 رقص شافل بدو شهرزاد یبرا  ده یآهنگ جون م نی _انیسول
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حرفش هول کردم براش چشم و ابرو اومدم اما اون منظورمو نگرفت    نیا  دنیشن با
 باال داد ییبرگشت و ابرو نیدامون به سمت سول

 تو؟  ی_مگه شافل بلددامون 

کالس وقت استراحت بود   یقشنگ بلده اون روز تو  یلی_من نه اما شهرزاد خنیسول
 شهرزاد بلند شد برامون شافل رفت 

اون کارو   شکستی کالس رقص قلم پام م یکاش اون روز تو  دمی کش یحرص پوف با
 بابا  یا  دادینم ری به من گ ینطوری االن ا  نیا  کردمینم

 شهرزاد زودباش  یبر دی_عجب...پس بابهداد

   ستمیبلد ن  یحرفه ا  ادی_ز 

 کار بدو  یچ می خوایم ی حرفه ا  یرفتی قشنگ م  یلی_خنیسول

به من چه باال انداخت   یبه معن ی که شونه ا هینظر اون چ  نمیسمت پاشا برگشتم بب به
آب دهنمو قورت   سوندی همه منو وا ی جلو دیبه سمتم اومدو دستمو کش عیسر   نیسول

 سه تا گوالخ من برقصم  نیا   یجلو  یانداختم حاال چه طور ری دادم و با خجالت سرمو ز 

 کشه ی جانم خجالت م ی_ا دامون 

 خنده  ری همراهه بهداد زدن ز  بعد

 اد ی بهش نم دای_به نظرم بهتره خجالت نکشه چون جدپاشا

بهم نگاه کرد خوشبختانه  بهم زد منتظر  ثانهیلبخند خب  هیحرص به پاشا نگاه کردم که   با
  یرو  نیتمرکز داشتم سول  یوقت برا  نیشروع نشده بود به خاطرهم  هیهنوز آهنگ خارج

نشست روبه روم که پاشا بود دو طرفمم دامون و بهداد که روبه  یتک  یاز مبل ها  یکی
تا   شیباال بستم که بلند  یموهامو دم اسب   کردنیم  نگاههم نشسته بودن و بهم   یرو
رنگ شده بودو  یلخت و بلندم بودم که حاال بلوط یعاشق موها   دیرسکمرم  یرو

 دو چندان  تشیجذاب
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 _او له له بهداد

نشم و    هیآهنگرو بلد بودم که زا  تمیشروع شدن آهنگ خداروشکر کردم که حداقل ر  با
  یبودم نگاه ها  دنشیبتونم باهاش حرکاتمو هماهنگ کنم تمام مدت که درحال رقص

 شد ی م یهرچهارتاشون روم بود اما انگار کم کم نگاهاشون داشت برام عاد 

با آهنگ پاهامو   تمیبه کمرو گردنم همزمان دادم و هم ر  یراستمو بلند کردم و چرخ یپا
لبخند کوتاه داشت   هیپاشا رفت که با   یحرکاتم نگاهم پ نی تکون دادمو عقب جلو کردم ب

تر   یجانی ه نیدو چندان شد به خاطرهم میش انرژلبخند  نی ا  دنیبا د  کردیبهم نگاه م
 ادامه دادم 

 پاشا  یکه تموم شد همه شروع کردن به دست زدن حت آهنگ

خودم که کنار پاشا بود رفتم و نشستم از  یقبل ی به روشون زدم و به سمت جا  یلبخند
کنترل    نیسول  زدمیخسته شده بودم و نفس نفس م کمیکردنم   ز یشدت جست و خ

  رهیخ لمهیبه ف یخاص جانی با ه دادی م لمیشبکه که داشت ف هیبرداشت و زد  ونوی زی تلو
عاشق   ینشده بودم از طرف دنشیبه د فقوقت مو  چیبودم اما ه دهیشن فشویشدم تعر 

 الغر اندام خوشگل بود  یپسر چشم آب ه یداستان بودم که   ی مرد اصل تیشخص

 بودم که با سوال بهداد توجهمو بهش دادم  لمیبحر ف ی تو

 صدات کردما  ؟چندباری داریکه چشم ازش برنم ی دید  ونی ز یتو تلو  ی_چبهداد

 دم ی_مخالف تورو د

 ع؟ ی_ها؟مخالف من چبهداد

 رک گفتم:  یلیباز کردم خ شامویبه سمتش برگشتم و ن نباریا

 پسره خوشگله  نی_برخالف تو ا

  یچشماش با بدجنس کهویبهم رفت اما بعدش  ی ا  حرفم چشم غره ن یا  دنیبا شن بهداد
 به پاشا کرد بعد به سمت من برگشت  ینگاه مین دیدرخش
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 هم خوشگلتره؟  ی_از آرتا بهداد

بازش کرد   عی مشت شد اما سر یجا خوردم پاشا دست راستش به آروم کمی سوالش  از 
اونم   نمیتر پاشا بود نگاه کردم بب  کی به دامون که نزد یشد؟سوال ینطور یاالن چرا ا   نیا

نگاه   زیم  یرو  وهی بهم فشرده داره به ظرف م یاونم با حرص و لبا دمیمتوجه شده که د 
 شدن  وونهی د نایا  کنهیم

  نمیبب لممویبرگشتم تا ادامه ف ونیز یجواب دادن به بهداد شدم و به سمت تلو  الیخ یب
د شد اما متوجه کنترل تو دست  روبه رو شدم اولش چشمام گر مونی م هیبا   کهویکه 

دادم فعال   حیو ترج  دمیکش ی پاشا شدم که کانالو عوض کرده بود زد راز بقا با حرص پوف
  وهی ظرف م یموز از تو  هیبهداد خودشو کش آورد  کهوینگم و رازبقا نگاه کنم که  یزیچ

 گاز گنده ازش گرفت  هیبرداشت و پوستش کند بعد 

 _عه بهداد اونجارو 

  یتو  مونیم  دنیکردم که باعث شد بهداد هم به اون سمت برگرده با د  ونی زیبه تلو  اشاره
دستش    یو به موز تو دیکش یبهداد درحال خوردن موز بود بهداد پوف نیکه ع ون ی زی تلو

خنده خودمم خندم گرفته بود اما به   ری زد ز  ارهیبا حرص نگاه کرد پاشا نتونست دووم ب 
 ک خنده بسنده کردم ت هی

بده دامون   ییبهش زدم که باعث شد صدا یظرف برداشتم و گاز گنده ا  یاز تو   بیس هی
  افشویپرت کرد و ق نی برداشت به سمت سول بی س هیهم که معلوم بود دلش خواسته  

 مظلوم کرد 

 ی د یل زی_پلدامون 

 ظرف برداشتو شروع کرد به پوست کندن   هیچپ چپ نگاه کردن  هی هم بعد از  نیسول

 مفت خورها   یدی ل میشیجور مواقع م نی _انیسول
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  برویدارم به زور س  کردمیکم کم احساس م  کردیم ینیخودم سنگ ی پاشا رو  رهی خ نگاه
حرفا بود روشو ازم    نیبه سمتش برگشتم اما اون پروتر از ا  نی:/به خاطرهمدمیقورت م
 نگرفت 

 ؟ یبه من نگاه نکن نقدریا  شهی_م

 زد  یشخندین پاشا

 ی خودتو دست باال گرفت یلی_خپاشا

 بشر چه قدر پرو بود  نیتعجب به سمتش برگشتم ا  با

 ؟ یکرد ی منو نگاه نم یعنی_

 تو فکر بودم  ری_نخپاشا

 کن   ی_اها پس لطفا فکرتو اونور

 ی زنی بخور چه قدر چونه م بتوی_سپاشا

شد   لمشیزدن ف دیتفاوت ازم گرفتو مشغول د  یحرص بهش نگاه کردم که روشو ب با
 شام  کی و کم کم نزد  شدیم  کیشدم هوا داشت تار  بمیو مشغول خوردن س  دمیکش یپوف

 که نرفته؟   ادتونی د ی...امشب نوبت شماست شام درست کننی_دامون و سول

به سمتم   دنیخندیم  زدنویحرف مموضوع   هیداشتن درباره  کهیدرحال نیو سول  دامون
نصف   کهی ننه مرده ها شد که باعث شد بهداد درحال نی ا  نیهاشون ع  افهیبرگشتن ق

 بهشون بخنده  دادی پرتغالشو به من م

رفت که من از دست بهداد گرفتم و داشتم با لذت  ینگاهش به سمت پرتغال پاشا
 برگشت  ون ی زی دوباره به سمت تلو دوی کش یپوف خوردمیم

 د؟ یکنیهمه دست دست م   نیا  ینامزد  یپاشا چرا برا  گمی_مبهداد
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 ماره یقلبش ب ینانس یه؟بابا ی_دست دست چپاشا

 ی تو نذاشت دیری ماه زودتر مراسمو بگ ن یا  ی_اونکه خودش گفت تو دامون 

 نگاه کردو گفت:  وهیاخم کرد به ظرف م  کمی پاشا

عمل که کرد مراسممونو   ستی براش خوب ن جانی ه  فتهیب ی_امکان داره براش اتفاقپاشا
 م یعجله ندار گهی د میری گیم

 پاشا جون؟  یخوری نم وهی_تو منیسول

 _نه حوصله ندارم پوست بکنم پاشا

   رهی گی_خب بده به شهرزاد برات پوست منیسول

بهش   یحرفو زده بود برگشتم چشم غره ا   نیکه با شرارت ا نیزده به سمت سول شوک 
ظرف    هی  عیدونسته بود سر  متینکرد بهداد هم که فرصتو غن یرفتم که اصال توجه

 و پرتغال توش گذاشت و به سمت من گرفت   بیبرداشتو س

 براش   ریپوست بگ  ای_ببهداد

 زد  یاما بعدش پوزخند کنهیداره بهم نگاه م دمیسمت پاشا برگشتم که د به

 شه یم نکرده ناخونات خراب م_الز پاشا

بهداد بهش  نجایبودم که اون دفعه اومده بود ا  دهیشن یجملرو از زبون نانس نیا  نیع
بهداد هم  شهی که گفت ناخونام خراب م ره یخودشو پاشا پوست بگ یداد تا برا  بیس

  ره ی مجبور شد خودش براشون پوست بگ

 ست یبرام مهم ن زایچ نیا  ایبعض نی _نگران نباش من ع

تموم   ی شدم وقت وهی توجه بهش مشغول پوست گرفتن م یباال داد منم ب ییابرو  پاشا
 پاش گذاشتم  یشد ظرفو رو 
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 _نوش جان بخور تا زبونت درازتر بشه 

بلند شدن تا برن سراغ شام بهداد هم  نیبهم رفت دامون و سول یچشم غره ا  پاشا
جمعو ترک کرد   یعذرخواه هی با   نیزنگ خورد به خاطرهم لشیهمون لحظه موبا قایدق

 دوسر  وی حاال من موندمو د 

 که هنوز تموم نشده بود برگشتم  ییو به سمت رازبقا   دمیکش یپوف

 هیچ  نیخب ا لمه یهمون ف ؟بزنیکن ی_چرا عوضش نم

 ؟ ی کن ی_بزنم که چشم چرونپاشا

 رفته بود نکردم پاشا ضعف  تی که از حساس یبه دل یو اصال توجه دمیکش یهوف

 کنه فی پسر تعر   هیشماها از  یجلو  کنهی_آدم جرات نم

 من  یبه خصوص جلو  یجرات داشته باش  دمی _آره خب نباپاشا

مبل بلند شد با تعجب    یگذاشتو از رو زی م یکه نصفشو خورده بود رو   وشوی بعد ظرف م و
 دار بودا  یمعن یلیحرفش خ نی رفتنش نگاه کردم ا ری به مس

  دمیکش یق ی بغض خفه ته گلوم نشست نفس عم هیچرا حاال که تنها شده بودم  دونمینم
باغ   یدادم منم بلندشم برم تو حیگلوم ترج خیبه ب  دیاما نرفت بدتر چسب  نی تا بره پا

اونجا چون تنهاتر بودم   دی خودم بگردم شا یبرا  کمی  نکهیهوا بخورم و هم ا کمیهم 
 تونستم بغضمو بشکنم

خودم آروم آروم شروع   یوارد باغ شدم و برا  رون یم و از خونه زدم بسرجام بلند شد  از 
  تونستمیم  یعنیشه؟ یم یواقعا چ  ریمس  نیته ا نکهیکردم به قدم زدن و فکر کردن درباره ا

 ارم؟ یپاشارو به دست ب نکهیموفق بشم؟ا 

  دونمیها و گرم حرف زدناش بودم نم تی دونفرمون بودم دلتنگ حما  یخلوت ها دلتنگ
  میمن هردومون از هم سرد شد نی کرد درست ع ر یی پاشا تغ سیانگل م یاومد یچرا از وقت

 کارو کرد نیپاشا بود که ا  ر ینبودم تقص نطوریالبته من اولش ا 
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تر نشون    رهی هوا رنگشون ت  یکیکه به خاطر تار  ییدور خودم گرفتم و به چمنا دستمو
  زد یم  پی ت دیپوشی کردم شهرزاد االن شهرزاد سابق نبود لباس گرون م نگاه شدیداده م

 کرده بودو پخته تر شده بود   رییطرز حرف زدنشم تغ یحت

من از ترسام   میرفتیباهم راه م گرفتمیدستاشو م ینطوریپاشا هم االن کنارم بود ا کاش
از هم دور   نطوریکاش ا  زدیمرد پشتمه حرف م  هی نی ع نکهیو اونم از ا گفتم یبهش م

نبود   شی زندگ یتو  یبه اسم نانس یپاشا نامزد نداشت کاش موجود  یکاشک میشدینم
   کردیم ف منو کش   دیفهمیمنو م د یدیکاش منو م

من   یزندگ  رسوندی بود که داشت منو به مرز جنون م ی ریکاش ها بغض دامن گ نیا  همه
 و اما اگرها    کاش ها نیشده بود از ا  نهینهاد

  زدمیزار م  کردمویآغوشش پنهون م یسرمو تو  ینطور یحداقل مادرم االن کنارم بود ا   کاش
  خواستی که دلم نم ی که برام نامعلوم بود و به گذشته ا یا  ندهیبه بخت خوشگلم به آ

 بهش فکر کنم  یحت

 _شهرزاد؟    

تا   دمیبه چشمام کش  یبهداد دست دنیبه سمتش برگشتم با د عی صدا سر   دنیشن با
 زدم  یبه روش لبخند  ختمینفهمه اشک ر

 ؟ یکنی کار م یچ نجای_ا

 شده؟با پاشا جروبحثتون شد؟  یخب...چ تهیشگی_خلوت گاه هم بهداد

 داره ی_نه بابا به اون چه ربط

 _به من دروغ نگو شهرزاد بهداد

اصال خوب  کردم حالم خوب نبود   یدستم باز  یبا انگشت ها  یانداختم و کم نی پا سرمو
  کرد یحداقل بهداد درک م  نوینبود کاش ا 

 _شهرزاد؟ بهداد
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 _دلتنگ مادرمم 

 ؟ ی_بهش زنگ زد بهداد

 هم ندارم  لی موبا  ی_با کدوم شماره؟من حت

 ندارم  لی حرفم جا خورد انگار واقعا خبر نداشت که من موبا ن یاز ا بهداد

اصال   نهیبهت زنگ بزنم به خاطرهم  ومدهین شی تا حاال پ میهمش باهم  ستی_نبهداد
 خبرنداشتم 

 نداره  ی_اشکال

بهش   یدرآوردو به سمتم گرفت که باعث شد سوال بشیج یخودشو از تو لی موبا بهداد
 نگاه کنم 

 بهش زنگ بزن  ری_بگبهداد

 _آخه... 

 یدوماه سراغ نیا  یکه تو  ینکرد ی_آخه نداره اونا حتما االن نگرانتن اصال کار درستبهداد
 یازشون نگرفت

 بابام بفهمه ترسمی_آخه م

باهاش حرف بزن   یبکنه؟به مادرت زنگ بزن هرچه قدر خواست تونهیکار م ی_چبهداد
 اصال هم نگران شارژش نباش زودباش 

اشاره کرد که    لشیبه موبا  ینگاه جد  هیکردو با  اخم  دم یبهش نگاه کردم که د یقدردان با
  یرو  ستادمیقدم جلوش ا  هیدل ضعفه گرفتم با    شیمهربون نهمهیاز ا رمیزودتر تماس بگ

پام بلند شدم و دستمو دور گردنش انداختم و چشمامو بستم بهداد هم به   یانگشت ها 
 زد  یبغلم کردو لبخند یآروم

 بهداد  ی_ممنونم که هست
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 یی کنارتم شهرزاد تا هروقت که بخوا شهی_من همبهداد

 

 

 )پاشا( 

 یبودم به دختر دمیبودم و درحال فکر کردن به احساسات جد ستادهی تراس اتاقم ا  ی تو
که کارمندم بودو روش   یبهش نداشتم و به دختر یکه قرار بود عروسم بشه اما عالقه ا 

 حساس بودم  

  دمیبه خودم اومدم د  یا وقت درونم رخنه کرده بود ام تی حساس  نیا  یاز ک دونمینم
فقط   خواستیدلم م کردیروش کالفم م بهینگاه غر  کنهیم میعصب کمی توجهاش به بهداد 

فقط اسم من باشه دلم  نهیشیزبونش م  یکه رو یبه من نگاه کنه تنها اسم پسر
کرده بود   رییمن داشته باشه اما شهرزاد تغ یکه به بهداد داره رو  یی توجها خواستیم
 کرده بود:/ رییتغ میلیخ

اطرافو   یاز ماه کم  یکیکه هالل بار  یشدم به آسمون  رهی شب خ یاهیو به س  دمیکش یپوف
  یشهرها  نی برق محله پا  رچراغیت نیکه ع ییروشن کرده بود و به چشمک ستاره ها 

 کرد ینم یتوجه شدیتهران خاموش و روشن م

اما پس چرا من احساس   می باهم نداشت ینقطه مشترک چی...شهرزاد...شهرزاد...هشهرزاد
توجه هاشو ازم    کهویکه برام مهم شد؟چرا   دمیتوش د  یبرام؟چ ه یدختر مهم کردمیم

  یباق یشد؟کاش همون شهرزاد ساده دست و پا چلفت گهیشهرزاد د  هی کهوی گرفت؟چرا 
حرفمو گوش   ستادی تو روم وانم شدیم دیکه جلوم سرخوسف یهمون شهرزاد موندیم
 ما حاال...ا  دادیم

خنده دونفر باعث شد توجهمو به اون سمت بدم نگاهم به بهدادو شهرزاد افتاد   یصدا 
چرا ناخواسته   دونمینم دن یخندیکه کنار هم شونه به شونه هم درحال قدم زدن بودنو م

 ابروهام نشست  نیب  یاز خلوت دو نفرشون بدم اومد و اخم
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 ؟ ی گیم ی _خب حاال چبهداد

 فکر کنم خب  دیبهداد با دونمی_نمشهرزاد

 ی نیبیخونوادتم م میگرد یبرم م یری _فکر کردن نداره دو سه روزه مبهداد

  ران؟اونمی بره ا خواستیزد؟می حرف م یتوهم رفت بهداد داشت درباره چ دتریشد اخمام
 نه؟ یخونواده شهرزادو بب خواستیبامن؟اصال چرا م یبدون هماهنگ

 نتونم برگردم  گهید امیب ترسمی _مشهرزاد

 ؟ ی کنیخودت بزرگش م یبرا  یچرا الک  وونهید  ستی ن امی نطوری_ابهداد

 م؟ یباهم بخون ییا یم  شهیم یچ مینی_حاال ببشهرزاد

 هیکه بهش تک  ییفکر کرد ناخواسته نرده ا کمی به نشونه باشه تکون دادو  یسر بهداد
حد نظر من براشون   نیدستام فشردم تا ا  یتو  کردمویداده بودم و به اون دوتا نگاه م

 م؟ یبخون ایب یچ ی عنیمهم بود؟اصال 

 چه قدر همو دوست دارن؟  ینیبی_م

لباش بود   یرو  یزیبه سمتش برگشتم که لبخند حسرت آم نی سول یصدا   دنیبا شن کهوی
 معلوم بود از اتاق بهداد اومده چون در اتاق من قفل بود  

 ؟ ی_چ

زدو بهشون پشت کرد و به  یلباش پاک کرد پوزخند تلخ   یو از ر نشویلبخند غمگ  نیسول
 داد   هینرده تک

  دمیدر تراس باز بود سرک کش  ستیتو اتاقش ن  دمی_اومدم بهدادو بترسونم دنیسول
 که متوجه اون دوتا شدم  یزنیم دید  نوی پا یاما متوجه شدم دار  دمیتورو د 

باهم پچ پچ  دنویخندیبلند م یسمت بهداد و شهرزاد برگشتم که داشتن با صدا  به
   کردن یم
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 داداش  شهیم ده یکش نجایته رابطه شهرزادو بهداد به ا دونستم ی_منیسول

  کردیم یکه سع یغم زدیبرگشتم که با غم داشت حرف م نی کردم و به سمت سول یاخم
 شده بود تن صداش محکم باشه و نلرزه که البته موفق هم

به خودم اومدم بهدادو از دست داده بودم هرچند بهش حق   یوقت  دمیجنب ری_د نیسول
 خوادیمثل من که دست خوردسو م یدختر یکدوم پسر عاقل دمیم

 : دمیحرص روبهش غر  با

 _خفه شو احمق 

شده از گوشه چشمش باعث شد دستام مشت بشه سرشو باال گرفت و   دهیاشک چک  برق 
 زد  ینیبه ماه نگاه کرد لبخند غمگ

 بهداد منو دوست داره  کردم ی_فکر منیسول

 ... نی_سول

 برام باشه   یگاه خوب  هیتک تونهی م کردمی فکر م  ی_حتنیسول

شدم   یطور هی  زدیداشت از احساساتش به بهداد باهام حرف م یبه راحت نیسول  نکهیا از 
از اون نظر به    نیسول  کردمیتا حاال بهم نگفته بود که بهدادو دوست داره اصال فکرشو نم

 بهداد عالقه داشته باشه

فکر   یتو چ خواست یمنو م  گهیجور د  هیبهداد  دی _اگه دست خورده نبودم شانیسول
 داداش پاشا؟  یکنیم

به سمت خودم   خشم بهش نگاه کردم به سمتش رفتم و بازوشو محکم گرفتم با
مردم   دیفهمیدارم نم رتیروش غ کردیبرگردوندم از اون جمله آخرش متنفر بودم درک نم

 حرفاشو هضم کنم؟   نیا  تونمیو نم

 احمق؟   یکنیبا خودت بلغور م یچ یدار  یفهمیم چی_ه
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 شد  ریاشکاش سراز  نیسول

 از دستش بدم  خواستمیدوست دارم پاشا نم یلی_من بهدادو خنیسول

از دستش   دیبا  ؟چرایگفته تو بهدادو از دست داد ی؟کی گیواس خودت م یدار ی_چ
 ؟ یبد

 یلیخ دونمینم یکنیچه قدر باهم جورن؟فکر م ینی بی_اون شهرزادو دوست داره نمنیسول
  شهینبود هم ینطوریمن ا  گردن؟بهداد ی م زننویته باغ باهم حرف م   رنی م یاز شبا پنهون

 گردش  بردیمنو م  دادیم  تیمورد توجهش بودم بهم اهم

 یاز بابتت راحته چون کنار دامون  الشی_خ

 بهداد به دامون پناه بردم   ی_دامون؟من از نبودن ها نیسول

  شتریکه باعث شد اشکاش ب  دمیگونشو بوس  یرو یو به آروم دمیبه صورتش کش یدست
 بشن  ریسراز 

 نی لسو  فتهیب نشونیب ی اتفاق  ذارمی_من نم

 ان یبهداد واقعا بهم م ؟شهرزادویداداش ی_چرا نذارنیسول

 _بسه  

 برادر بمونه هیمن  ی تو برا ن یع دیاونم با   دیشا  خوامیبهدادو م ی_من خوشبختنیسول

 ...نویا  نی _بهداد فقط با شهرزاد دوسته سول

بهدادو شهرزاد   دنیبا د میهردومون به اون سمت برگشت یخوندن یصدا   دنیبا شن کهوی
 شدم  یطور  هیهم زل زده بودن   یکه تو چشما

 _دوردونه قلبم بهداد

 و هم همدم   مونس
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 هر خندم  لیدل

 به مو بندم  یستین

 

شهرزاد   یصدا  دنیشدن با شن ریبرگشتم که اشکاش تندتر از قبل سراز  نیسمت سول به
 شدو به سمتشون برگشتم  جادی تنم ا یتو  یلرزش

 

   _سوختم بهارم از شهرزاد

 خستم  ینش خسته

 ی اگه هوام بمون  شمی_آدمت مبهداد

 یمهربون  یکل یلجباز   یکمی

 اون دوتا چشمات   ی_گم شدم تو گرمشهرزاد

 یکهکشون هی من ستاره نه  واسه

 خونه  ن یدونه خانوم ا هی  یکی_بهداد

 مونه ی م یدلم بمون وونهی و د  نیریش

 یبه عشق من باش  ی_کنار من باش شهرزاد

 ی منتظرم باش  رونمی که ب یوقت

 خندم یم  یهر دردم بخند درمون

 حقم  ییباز تو  گمی خدا م ی_جلو بهداد

 ی اگه هوام بمون شمیم  آدمت
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 یمهربون  یکل یلجباز   یکمی

 

رفت کم کم به خودم اومدم و با دو   رونیاز بالکن ب  عیسر   ارهی نتونست دووم ب نیسول
به سمتم برگشت و تو آغوشم   یحرکت ناگهان هیدنبالش رفتم وسط اتاق بازوشو گرفتم با 

 فرو رفتو شروع کرد به زجه زدن 

 هم بستم  یدستام دورش حلقه شد به خودم فشردمشو چشمامو رو  یآروم به

 ی اگه هوام بمون شمی_آدمت منیسول

 گندش نکن  نیآهنگه سادس سول هی_

نخونده بود...بعد  ینطوری من ا  ی حقم...تا حاال برا  ییباز تو گمیخدا م ی_جلو نیسول
 اهنگ سادس  هی  یگیم

 تو فقط خودتو ناراحت نکن باشه؟  ن یسول میاری در م هی_سر از قض

کار اشتباه کنم  هیتو خلوتم  یترسی م دمیشا  ایارم؟ یباز گند باال ب  ینگران هی_چنیسول
 کنم فرار کنم ها کدومش؟  یخودکش

 دم یبوس شوی نیب گرفتم خم شدم نوک بقا  شیدور صورت اشک دستمو

   رمی می_کمکم کن پاشا دارم منیسول

 کنم یروشن م روی_گفتم قض

 کنه یکتمان م  ؟اونیبا بهداد حرف بزن ی؟بر یکار کن یچ  ییخوا ی_منیسول

 من    زینکن عز  هیتو گر شمی م ری گی_نه خودم پ

پاش   ی انگشت ها یرو  شهیاشکاشو پاک کرد مثل هم دویبه چشماش کش یدست نیسول
 موهاشو نوازش کردم   یو به آروم  دمیمنم گونشو بوس  دیروبه روم بلند شدو گونمو بوس
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 ی_دعوا راه ننداز نیسول

 ستم یحرفا ن  نیاهل ا یدونی_تو که م

 یی پاشا ری_باشه پس من برم شبت بخنیسول

 یخوب بخواب نمیسول  ری_شب توهم بخ

ابروم    یتا  هی  دمیگشتم اون دوتارو ند  یبه سمت تراس رفتم هرچ نی رفتن سول رونیب با
 حتما اومدن تو   دیباال پر

اجازه   دی نبا  شدمیم یجد هی قض نیا   یکم کم رو  دیاتاقم شدم و در تراسو بستم با وارد 
 یخوشم نم نکهیبشن چون هم وصله هم نبودن و هم ا  کی اون دوتا بهم نزد دادمیم

مادرشه بهش عالقه مند   هیدختره شب نکهیخواهرم صرفا فقط به خاطر ا رادگایاومد تنها  
 بشه

در زد و رفت تو   رفتیم  نیاتاقمو که باز کردم متوجه بهداد شدم که به سمت اتاق سول در
 افته    یم  نیسول ادی حاال  شعوریاخم کردم پسره ب کمی

راحت شد عقب گرد کردم و وارد اتاقم   المیخ کم یاالن شهرزاد هم تنهاس   نکهیفکر ا با
بهداد کنارش   گهی االن شهرزاد تو اتاقش تنهاس و د دونستمیم نکهیچرا از ا دونمیشدم نم

هردوشون    یبرا کردیم  رییراحت شده بود اما از فردا برنامه ها کم کم تغ المیخ ستین
 داشتم 

 

 

 )شهرزاد(

 مع بودن  صبحونه ج  زیوارد آشپزخونه شدم همه دور م  یانرژ با

 اومد   ژنتونی _اکس
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 ه؟ ی چه رفتار ن یرفتارش جا خوردم وا ا نیاز ا  کمیبهداد دهنشو بسته  کهوی  دمید

 ؟ یکنیم  نی_چرا همچ

 تا عمر دارم کربن ببلعم  خوامیم  یکه تو باش یژنی _اکسبهداد

  نیکنار سول یحوالم کرد صندل  یکردو چشمک یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا  با
 به سمتش رفتم و روش نشستم نی بود به خاطرهم یپاشا بود خال یکه روبه رو

 جون؟  یسول  ی_چه طور

 _بهترم نیسول

 شده؟  یزی _چرا؟مگه چ

 االن خوبه  دمیلوس شدن نازشو خر کمی شبینشده خانوم د یزی_نه چبهداد

 نگاه کردم  یقرمز شده بود و هم حرص کمیکه هم   ن یکردم و به سول یخنده ا  تک

 بهداد خان  ینیبیکه بد م ینکن تی منو اذ یقراره بهتره آبج  نیپس ماجرا از ا  _آها

 شدن  یگولی_عجب همه طرفدار جبهداد

 ی _پس چنیسول

ازش بردارم که همزمان دست    کهیت هیکردم و دستمو به سمت نون بردم تا  یخنده ا  تک
  شعوریرفت هردومون دستامون متوقف شد اما پاشا ب  کهیپاشا هم به سمت همون ت

بهش   یبرام اومد که باعث شد چشم غره ا  ییزودتر از من نونو برداشت و چشم و ابرو 
 بردارم   گهید  کهیت هیبرم و 

 نشده؟  داریدامون کو؟ب  ی_راست

 پاشه  ری د دمیش بود باخونه مامان روقتی تا د شبی_دبهداد

 زشته   د ی_پشت سرم حرف نزد
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و کنار بهداد نشست   دیپشت گردنش کش یکه خواب آلود دست میسمت دامون برگشت به
 خندم گرفته بود  افشیق  دنیاز د

 خب  ید یخوابی م  یشد  داری_چرا ب

   کردیپاشا اخراجم م  شدیم   ری _شرکت ددامون 

 تو خونه بمون استراحت کن ییخوای_مپاشا

  یدار یبا لحن معن دی مالیلقمش م یرو  ریپن کهیبه من کرد بعد درحال  ینگاه مین دامون
 گفت:

 ها نباشن  یها باشه که با بعض یکه حواسم به بعض ام یب دی _بادامون 

بود نگاه کردم خر هم باشه  یاخم کردم و به دامون که منظور حرفش منو آرتا  کمی
 هیمنظورش چ دیفهمیم

 کرد  یاخم مچهیو پاشا مشکوک به سمت من برگشتن پاشا ن بهداد

 _شهرزاد پاشا

 هول کردم و به سمت پاشا برگشتم  کمی

 _بله؟ 

 بهت گفت؟  یچ   یآرتا روز ی _دپاشا

 بگه؟  ی_چ

 شش؟ یپ ی_پس چرا رفت بهداد

 ن؟ یا  هی _االن بازجو

 ؟ یچرا رفت  دمی _جواب سوالمو بده پرسپاشا

 کار داشته  یبا من چ یداره آرتا یچه ربط  نیبه سمتش برگشتم اصال به ا تیعصبان با
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 یزنی باهام حرف م ینطوریکه ا  ستمین ی_من نانس

 که مدام حواسم بهش باشه ستی تو بچه ن نیع ی_خوشبختانه نانسپاشا

و من مقابل تو سنم کمه مشکل من    یپسر ریشما پ نکهیباشه جناب ا  ریخ ید ی_خواب د
 مشکل خودته  ستین

به  کردن یهم فشرد دامون و بهداد با اخم داشتن بهم نگاه م یلباشو محکم رو  پاشا
 گفتم: یبه سمت اون دوتا برگشتمو با لحن طلبکار نیخاطرهم

 نباشم   یباشم با ک یکار کنم و با ک  ی...من خودم بلدم چنی منو بخور  نی ایه؟بی_ها چ

 بشه؟  یکه چ ی_دوروبرشاپاش

 ی گیم  یدار یبفهم چ ستمی _من دوروبرش ن

  نتونیب یزیچ یعنی میر ی گیها و شرکت مدام مچتونو باهم م ی تو پارت نکهی_اپاشا
 ست؟ ین

 صبحونه زدمو داد زدم:   زیم  یبه رو ی کم از کوره در رفتم ضربه محکم کم

 شازده  دادمیجواب مثبت م  شنهادشیبه پ روز یبود د  نمونیب ی زی_اگه چ

خاک عالم من   یکه زده بودم تعجب کردم وا  یخودمم از حرف یهمه کوپ کردن حت کهوی
 رم ی زبونمو بگ یجلو تونمی چرا نم

 ؟ یگفت ی_تو االن چپاشا

  یا  گهیابروهاش بود که از هر وقت د نیب یهول کرده بودم پاشا اخم وحشتناک  یحساب
 شدی تر م زیسام برانگ

 گفتم  ی زیچ هی_

 داده؟  یشنهادیشرف بهت چه پ ی_اون بدامون 
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  نیشد سول رهیحجم از ترس و هول کردنم خ نیشده به ا  ز یر یمشکوک با چشما  بهداد
با به حرف اومدن   شهیم یتهش چ  نهیتا بب کردی داشت به هممون نگاه م یهم با نگران

رق به سمتش  ب نیشدم و فورا ع  یجور هی زدیدندوناش حرف م یپاشا که با خشم از ال
 برگشتم 

 شرمانه بهت داد؟  یب شنهادی_پپاشا

  نیپاشا ا   نکهیافتادم اصال انتظار ا یداشتم پس م گهیشدت خجالت روبه موت بودم د  از 
مثل   یفکر به مغز کس  نیبود که ا یپسر منف یحد آرتا   نیتا ا  یعنیحرفو بزنرو نداشتم  

 د؟ یپاشا رس

 _با توام پاشا

گرفته بودم و   یچرا اللمون دونمیشد نم جادیتنم ا  یتو  یکه پاشا زد لرزش یداد با
عکس العمل   نیبودو شوک زده از ا  زیاز خودم دفاع کنم فقط نگاهم به م تونستمینم

 پسرا به خصوص پاشا

 ن ی پا ارمی_جواب بده شهرزاد تا نرفتم فکشو ببهداد

توهم برده بود   شی دا نی شو عکه از شدت خشم ابروها یباال آوردم و به بهداد سرمو
 بترسم؟  ایشدن   یرتیخوشحال باشم که روم غ دینگاه کردم االن من با

 دیکشیپدرو برادرش خجالت م  یکه جلو  یدختر نیآب دهنمو قورت دادم ع یسخت به
 گفتم: ارهی که اسم خواستگار ب

 کرد  ی_ازم خواستگار

ن از شدت خشم دستاش مشت  زد اما دامو  یحرفم جا خورد بهداد پوزخند  نیاز ا  پاشا
  خوادیباشه دامون م دهیاز سر جاش بلند شد که همون لحظه بهداد انگار فهم  عیشد سر 

 کار کنه دنبالش رفت   یچ



 ظاهر مغرور باطن شرور 

318 
 

رفتن پسرارو دنبال کرد و بعد با همون اخم به سمت من   ری مس ی نیبا اخم سنگ پاشا
 برگشت 

 کرده آره؟  ی _که خواستگارپاشا

 کرد  ی _به خدا خواستگار

به   شناسمی کف دستم م نیشهرزاد من اون پسررو ع  یبهتره به من دروغ نگ نی_ببپاشا
  بندیو نوشه اصال به ازدواج پا ش یسرش دوست دختر داشته و اهل ع  یتو یاندازه موها 

 یچ نمیازدواج بده پس راست و پوست کنده بنال بب  شنهادیاونم به تو پ  ادیکه ب ستین
 گفته

 ازدواج داد   شنهادیبهت دروغ بگم؟بهم پ دیبا  ؟چرایکنی_چرا حرفمو باور نم 

چشمام   یرنگشو تو  یو بعد دوباره نگاه مشک  د یموهاش کش  یتو یدست یعصب پاشا
 بشم  یجور هیکه باعث شد  گردوند

 ندارم خجالت و ترسو بذار کنار   ی _من با تو کارپاشا

 یبگو تا بهت بگم راحتم بذار ؟ها؟همونوی بشنو یچ ییخوا ی_م

که از   نیشدم و رومو ازش گرفتم سول  الشیخ یداد منم ب هیتک شیصندل  یبه پشت پاشا
از  کم ی  دید  نمونویسکوت ب  یشده بود وقت  جادیتنش ا یتو  یف یلرزش خف  ینگران

به زبون آورده بود   لکسیر یل یحرف پاشا که خ دنیخورد که همون لحظه با شن شی چا
 چشمام گرد شدو با تعجب به سمتش برگشتم 

 شرکت  ییایب یحق ندار  گهی _دپاشا

 نداره  یریوسط که شهرزاد تقص نی پاشا ا ی_ولنیسول

 برات تکرارش کنم  گهیبار د ه ی ای شهرزاد  یدیشن  گفتم نکهیهم  نی_شما ساکت سولپاشا
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  نیپاشا و سول یحت  ایاز چشمم بچکه   یتو چشمام حلقه زد اما اجازه ندادم اشک اشک
 : دمیبا جسارت بهش نگاه کردم و با نفرت غر  ننیبب

 اخراجم جور شد آره؟  ی_بهونت برا 

 دم یفرصتو هرگز از دست نم نی_مطمئن باش ا پاشا

 _ازت متنفرم پاشا 

 شهرزاد  یاری_خوشحالم که احساسات درونمو به زبون مپاشا

به سمتم   زیم  یرو  کمیگرفت   شی از صندل شویاز شدت خشم مشت شد پاشا تک دستام
 گفت:  یخم شدو با لحن خونسرد 

  کنمی قلمش م یشرکت بذار ی_پاتو تو پاشا

برد منم   ریپن ی رو یدستشو سمت چاقو  لکسیدو ربهم ز  یحرف پوزخند نی زدن ا با
 با نفرت گفتم:  خوردمیداشتم حرص م کهیدرحال

کار خوب   هی  گردمی م ذارمینم قتی شرکت ات یپامو تو  گهی د یفتی_مطمئن باش به پامم ب
 شم یاز شرت خالص م  ینطوریا کنمی م دایخودم پ یبرا 

شده بودم اما   مونیاز جمله آخر خودم پش  کم یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  پاشا
نکردم با خشم از سرجام   یمون یخودمو حفظ کردم و اصال اضهار پش تی همچنان موقع

که به خاطر از دست دادن کارم   یاومدم تمام حرص رونیبلند شدم و از آشپزخونه ب
ازشون    کوبوندمویامو محکم روشون مپ  کردمیم  یبدبخت خال ی پله ها یرو  خوردمویم

 رفتم ی باال م

کار   دادمیشغلمو از دست نم  ی نطوریا  زدمینم یحرف  گرفتمیزبون واموندمو م یجلو  کاش
بود اما حاال همشو از دست رفته   اهامی منو رو  یمناسب برا  تیموقع ه یشرکت پاشا  ی تو
 شانس  نیاه لعنت به ا  دونستمیم
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به سمت در اتاق پاشا که کنار اتاق من بود برگشتم   ستادمی در اتاق خودم که ا یجلو
  کردم یم  یحرصمو روش خال  یجور هی دی با شدینم ینطوریا

به سمت اتاقش رفتم و درو باز  نیبه خاطرهم ستین یکس دمیاطراف نگاه کردم د به
ادت  ع  شهیتخت افتاد پاشا هم یکردمو پشت سر خودم بستمش چشمم به کت رو 

و    کردیوقت کتشو تنش نم   چ یاما ه خورد یبعد صبحونه م کرد یداشت خودشو آماده م
 من بود    یمناسب برا تی موقع هیاالن  

به   فتادی ن یزیاما چشمم به چ کنمیم  دایپ زیت ز یچ هی  نمیاطراف اتاقش نگاه کردم بب به
کشوش چشمام از   یتو  یچیق  دنیاز کشوهارو باز کردم با د  یکیتوالتش رفتم  زی سمت م

 برشداشتم و به سمت کت فلک زدش رفتم  عیزد سر  یبرق طنتیش

کردم   جادی کتش ا یرو ک یش یلیهنرمندانه از پشت چندتا چاک خ یلیخ اطیاحت با
  ییکه چه بال گفتی بهش م یکس نکهیمگه ا  شدیمتوجه نم  کردیتنش م یکه وقت یطور

   رهینقشم بگ کردمیده خدا خدا مسر کتش اوم

شوک زده به سمت در  زدیحرف م لشیپاشا که انگار داشت با موبا یصدا   دنیبا شن کهوی
 شد ی تر م ک ی برگشتم هرلحظه صداش به اتاق نزد 

  یراه م  ی زود دارموی...نه کتمو برمرسونمیبهداد منم االن خودمو م ر ی _تو جلوشو بگپاشا
 خب باشه یلیافتم...خ

خودمو   یحرکت آن   هی  یبا سرعت برقو باد تو شدمی م میقا   ییجا هی د یخودم اومدم با  به
تخت دونفرش که   ریکه همون لحظه در اتاق باز شد از ز  رشیبه تختش رسوندمو رفتم ز 

  عیسر  نم یبب تونستمی به زور خودمو جا داده بودم بهش نگاه کردم البته فقط پاهاشو م
 رفت  رون یبه سمت در رفتو از اتاق ب دیپوشیم هک ینیکتشو برداشت و درهمون ح

 برم شرکت  دیخودم برسونمت با  تونمیمن رفتم برات آژانس گرفتم نم  نی_سولپاشا

 اتاقش بود داد زد یتو   کهیدرحال نیسول

 _باشه پاشا خدافس نیسول
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با هزار   یالبته نه به راحت   رونیتخت اومدم ب ریراحت از ز  الیبا خ دیکه خواب سروصداها
که اون    یجعبه چوب هیخورد کنجکاو خم شدم و   یزیچ هیپام به   ری اون ز   کهویمکافات  

تونستم بازش   نیپنهون شده بودو برداشتم خوشبختانه درش قفل نبود به خاطرهم ریز 
 کنم

  یبه آروم دیدفترچه ابروهام باال پر  هیمدارک و   یسر  هیچند قطعه عکس و   دنید با
پسر بچه   هیکه   یدختر دنیعکسو برداشتم و دونه دونه نگاشون کردم با د  یقطعه ها

 شوهرش باشه اشک تو چشمام حلقه زد   خوردیمرد که بهش م ه یکنار دستش بودو  

شباهت   یاز رو  دهیصورت دختره کش  یرو یقشنگ معلوم بود که پاشاس دست  پسره 
هم که کنار دستش بود صد در   یخواهرشه و اون مرد  دمیکه به من داشت فهم یخاص

 صد همسرشه  

دو ساله تو بغلش بود اشکام   باینوزاد تقر  هیپاشا که  دنیکه نگاه کردم با د روی بعد عکس
که   یو پاشا هم نوزاد کردیشدن پانته آ خواهر پاشا با لبخند داشت بهشون نگاه م ریسراز 

 د یبوسی شک نداشتم بهداده خم شده بودو گونشو م

و عشق   یهمه لبخند بود خوشبخت  یلبا   یهمه عکسا رو یعکسارو نگاه کردم تو  همه
هم بود   نی سول  یعکس ها یحت   شدیم  دهیبه رخم کش یعکس ها به خوب یتو  نشونیب

   دنیخندیکه همراهه بهدادو پاشا بغلش گرفته بودنو م

شروع کردم به  بازش کردم به صفحه آخرش رفتم و یسمت دفترچه بردم به آروم دستمو
 خوندن 

گفت دردناک   شدیم  یداد زدم اما باز جوابمو نداد یحت ی جواب خواستم اما نداد هی_
صحنه جون دادنش  میاتفاق زندگ نیوحشتناک تر  دمیبه چشم د موی صحنه زندگ نی تر
نذر  یادته؟کلی  شیسه روز پ ی د یاما به دادم نرس  یبود یبغلم بود تو شاهد همه چ ی تو

داره اما دعام تموم   از یسن به مادر ن نیا  ی تو ینکنمادر   یسالرو ب ستیکردم که بهداد ب
پر پر شد   ییبهم گفت دا هی ساله با گر  ستیزنگ خورد همون پسر ب لمینشده بود موبا

پشت   یاز پر پر شدن خواهرم اما وقت ری غ کردمیفکر م یزیبه هرچ یعن یباور نکردم   ادتهی
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دادن اون پسر   یدلدار کالم  هیشدم تلفن از دستم افتاد تنها تک م یتی تلفن داد زد که 
کوه   ن ی منو داره که ع  برهی بود که مادربزرگش هست به اون پناه م نیساله ا   ستیب

که به  یچه طور دلت اومد مادر یپشتشم اما سه روز بعدش مادربزرگشم ازش گرفت
نفسشو   کهو ی  زدمیدستم بودو باهاش حرف م یدستاش تو  دادمیخودم فشارش م

  ؟چرایکار داشت یاز صفاتت رحمانه؟با پدرش چ ی کیکه   ییداطور دلت اومد خ  ؟چهیببر
سقوط    دیکه شوهر خواهرم توش بود با ییمایهواپ  قای دق دیبا ؟چرایپدرشم ازش گرفت

 تا قبل از دفن همسرش باال سرش باشه شش سالم بود که گشتی کنه؟اون داشت برم
 یهمه دلخوش  ادلم به مادرم خوش بود اونم دلش به من خوش بود ام یپدرم کرد  یب

که   یمن موندمو دختر میتی ساله   ستیپسر ب ه یحاال من موندمو  ی هامونو ازمون گرفت
  ستی پسر ب هیو پنج سال سن دارم اما پدر   ستیب  ستمی حکم برادرشو دارم اما برادرش ن

مشکالتم صدات بزنم    نیح ی طور ست؟چهینده دار ندختر نوزده ساله شدم خ هیساله و  
  یتو دهنم؟چه طور بهت پناه ببرم وقت یبا پشت دست کوبوند  دمهربار صدات ز   یوقت

همه داشته   فتهیبهدادم ب یبرا  یاتفاق ذارمینم گهی؟دی کرد  یداشتم پشتمو خال از یبهت ن
  نویاما ا  یچرا دوسم ندار  دونمینم یری ازم بگ  نویبهداد و سول ذارمیاما نم یهامو ازم گرفت

 خدا  بخشمتینم  زانمیعز وقت بابت از دست دادن  چ یخوب بدون که ه

دفترچرو به   دمویبه امضاش کش یشده بودن دست ری گونم سراز  ی مهابا رو  یب اشکام 
چه قدر دردناک   سوزوندیخودم فشار دادم ضربان قلبم باال رفته بودو اشکام صورتمو م

 بار اومده بود  ده یمثل پاشا زجر کش  یمحکم  نوشته بود چه قدر پسر

جعبه انداختم و جعبرو برگردوندم  یصندوق گذاشتم همه عکسارو تو  یتو  دفترچرو
اومدم درد داشت گذشته پاشا درد   رونیسرجاش از سرجام بلند شدم و از اتاق پاشا ب

 درد داشت  میلیداشت خ

 

 

 )پاشا( 
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منو    یآروم باشم تا افراد شرکت وقت کردمیم یرفتم سع یبه سمت اتاق آرتا تیعصبان با
بهداد روبه روم   کهوی  رفتمی م  یداشتم به سمت اتاق آرتا نکهینگران نشن هم ننیبیم

 بهش ندادم و به راه خودم ادامه دادم که بهداد صدام زد  یتیظاهر شد اهم

 _صبر کن پاشا...صبر کن بهداد

اما لحن   تیبه سمتش برگشتم با عصبان ستادمی ا ی در اتاق آرتا  یلوج  دیدنبالم دو  بهداد
 گفتم: یآروم

 ام ی بشنوم برو تو اتاقم االن م یزی چ خوامی_نم

شدم   یو وارد اتاق آرتا دمیکش نی درو پا ره ی دستگ عی حرف زدن به بهداد ندادم سر  مجال
که گوشه  خی پر از  کی پالست هینشسته بودو  استش یر  یصندل  یکه رو دنشیبا د

   دنیجا خوردم معلوم بود قبل از من پسرا به خدمتش رس کمی  ذاشت یصورتش م

 اخم کرد و وارد اتاق شدو درو بست    کمیسمت بهداد برگشتم که اونم  به

  یخواستگار یندادم ازش رسم یدوست شنهادیپ نهیا  شی ن؟خوبیبازم بزن نی_اومد ی آرتا
 د یاری بالهارو سرم م نی کردم که ا

هم فشرده شد با خشم به سمتش رفتم از   یلبام رو  کرد ینم یمانیاظهار پش  نکهیا ز ا
مشتم گرفتم که باعث شد از سرجاش بلند شه حاال    یتو قشویخم شدم  زی پشت م

 ما بود  نیبود که ب  زیم  نیو ا   میبود زیهردومون دوطرف م 

 دن؟ ی نه؟خوب به خدمتت نرس ی_ادب نشد 

 خونسرد باشه گفتم:  کردمیم یکه سع  یمنم با لحن  د یموهاش کش  یتو ی کالفه دست یآرتا

  فرستمتی م نمتیبب گهیبار د  هیاگه دوروبر شهرزاد   ؟چونی دوست دار مارستانوی _کدوم ب
 اونجا 

 رفته؟  ادتی_پاشا منو  ی آرتا
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 برد   ادی مثل تو رو از  ییپسرها شهی_مگه م

دشمن قسم خورده هم   کنهی بشنوه فکر م ی؟هرکیزنیدربارم حرف م  ینطوری_چرا ا ی آرتا
 م یهست

  زش ی م یرو  خو یپر از  کی عقب بره پالست کمیبا خشونت ول کردم که باعث شد  قشوی
 و به سمتش اشاره کردم   دمیموهام کش  یتو یدست ت یگذاشت با عصبان

 ی کنیگورتو گم م نجای امروز از ا نیهم یشرکت بمون  نیا  یتو  یحق ندار  گهی_د

 ؟ ی قراره من اخراج بشم چرا اونو هم اخراج کرد   ؟اگهی_پس شهرزاد چی آرتا

ببره که دستمو جلو اوردمو جلوشو گرفتم کتمو از تنم  زیخواست به سمتش خ بهداد
که شاهد   یلباس مردونمو تا آرنج باال زدم آرتا   ن یدرآوردم و به سمت بهداد گرفتم آست

 د یکش یحرکاتم بود پوف  نیهمه ا 

  ادتی هستم اگه  یتو بوکسر خوب  نیبا تو دعوا کنم پاشا وگرنه منم ع  امخو ی_من نمی آرتا
 م یرفتینرفته باهم کالساشو م

به   شدمیم ی رتیغ یاراد  ری ناخواسته غ دمیشنی چرا اسم شهرزادو از دهنش م دونمینم
مشت خوابوندم تو صورتش که از درد   هیبه سمتش رفتم دستمو باال بردم  نیخاطرهم

  یبهداد توجه یدور زدم و اصال به صدا زدنا  زویصورتش گذاشت م یخم شدو دستشو رو 
تحمل کنم که اسم شهرزادو به   تونستمیچرا دست خودم نبود نم دونمینکردم فقط نم

   ارهیزبونش ب

  یکیمو و روش خمش کردم مشتمو باال برد  زی گرفتم و محکم کوبوندمش به م قشوی
 تو صورتش  دمیکوب گهید

 مجدد کتکت بزنم نه؟  نکه یبابت ا یبهونه خوب دستم داد هی_

 ؟ یدونیمقصر م  هی_تو هنوز منو بابت اون قضی آرتا

 زدم:  نعره
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 _خفه شــــــــــــــــو 

گارد گرفت تا کمتر مشتام تو صورتش بخوره با تمام توانم درحال کتک زدنش بودم   یآرتا
 زدم ی از من کم نداشتو کتک م یزی چ کلیکه از قدو ه  یمثل آرتا  یپسر یو به راحت

بار هشدار دادم که دوروبر شهرزاد نباش اون دست من امانته اما تو ککت   هی_بهت 
پسرم بهش نخورده   هیمثل شهرزاد که دست   یکه به دختر یشرف ینرفت اونقدر ب

 ی دیم شنهادیپ

  حیپاشا...نزن تا برات توض  خورمیازدواج دادم قسم م شنهادیپ غمبریبه پ ری_به پی آرتا
 بدم

گرفت تا    زیسرفه کردو خودشو به زور به م  یعقب بردمو نفس نفس زدم آرتا دستامو 
 فاصله داد  یاز آرتا  کمیبهداد به سمتم اومد و منو  فتهین

 پاشا بسشه  شهی_شر مبهداد

 نمیمنم بخور بب  یبرا رویاده خورد اون دختره س ی که برا یی_بنال...بنـــــــــــال...گوها 
 ی بهش گفت یچ

 _به روح خواهرت... ی آرتا

بهش  نی زم یکه باعث شد الل بشه اونقدر رو  می برد زیهمراهه بهداد به سمتش خ  نباریا
 که فکر نکنم زنده بمونه  میلگدو مشت زد 

 شرف ی_روح مادر منو قسم نخور ببهداد

  ی زد رو ی دور خودش چرخ دو یموهاش کش  یتو یچنگ یازش فاصله دادم عصب بهدادو
 گفتم:  یزیآم دی خم شدمو با لحن تهد دیچیپیکه از درد به خودش م یآرتا

بخش   س یشده و رئ هیاتاق تخل  نیبهم خبر بدن که ا  دوارمی_تا عصر که تو شرکتم ام
بار   هی ذارم یهمه کارمندام آبرو برات نم  یشرکتم به جهنم رفته وگرنه جلو یفرآورده ها 
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دخترم رد   هی  یلومتریکه از هفت ک ارمی سرت م یی بال  یاریاسم شهرزاد به زبونت ب هگید
   رتیغ یشرف ب یب ینش

رفتم بهداد هم دنبالم راه افتاد درو محکم پشت سرم   یبه سمت در خروج تیعصبان با
از کوره در رفتم داد   کردن یداشتن بهم نگاه م یکارمندام که همه با نگران   دنیبستم با د 

 زدم: 

 ال  ایسر کاراتـــــون... د ی_بر

  دنیوارد شدم با د نکهیبلند به سمت اتاقم رفتم هم یپراکنده شدن با قدما عی سر همه
شده بود    رهیروبه روش خ زیبا پاش ضرب گرفته بودو به م  نیزم یدامون که با حرص رو

 از اخمامو باز کنم  یکردم کم یسع

  ختمونی بازوبسته شدن در به منو بهداد نگاه کرد انگار از سرور یصدا  دنیبا شن دامون
 کرد  یاخم میشد  ری باشه درگ دهیفهم

 کتکش بزنم گهی د ریدل س هی امیب دی_چرا به منم نگفتدامون 

 ؟ یآروم شد ی_تو سهم خودتو مصرف کرد بهداد

 نه ارمیسرش ن  ییبال  هی_تا  دامون 

 دوروبرمون بپلکه  کنهیجرات نم گهی د نیباهاش نداشته باش ی_کار

 تو شرکت کار کنه؟  یذاریپاشا؟م یچ یعنی_دامون 

 _نه پاشا اخراجش کرد بهداد

نگاه کردم حاال   خوردیداشت حرص م نهمهیکه ا ی نشستم و به دامون زمیاخم پشت م با
اما دامون نه   کنهیجا م یب ی لیبهداد به هرحال چون اون به شهرزاد عالقه داره البته خ

  نقدریمنو بگو من چرا ا   ای بود؟ یحساس شدنش به خاطر چ  نهمهیبود نه تهش ا  از یسر پ
 شدم؟  یرتیغ



 ظاهر مغرور باطن شرور 

327 
 

 نداشتم  یهم از آرتا  یدل خوش یدست من امانته از طرف نکهیمعلومه به خاطرا  خب

چشمم به   یتوجه از کنارم رد شد یب یاما وقت ست ین یوقت شوخ  دونمی_پاشا مبهداد
 ؟ یبود مدل زد  یعیطب ریغ کمیپشت کتت افتاد  

کردم   یو سع  دمیکش یپوف ره ی چپ به بهداد نگاه کردم که باعث شد خفه خون بگ چپ
بهدادو   ی ها  یاعصابم داغون بود اصال حوصله شوخ یلیخودمو حفظ کنم خ ی خونسرد
 نداشتم 

اولش چشماش گرد شد   دنشی کرد با د  یبرداشت به پشتش نگاه زیم   یکتمو از رو  بهداد
 جا بخورم  کمیرفتارش  نیگذاشت سرجاش که باعث شد از ا کتو   لکس یاما بعد ر

 ؟ ی د ید ی_چته؟چ

 ؟ ید ید  یزیچ یزیت یچ یق یی_پاشا تو دست من چاقو بهداد

 به سوال من داشت؟  ی_چه ربط

 سرت  میختیر یدونفر یدید کهو یبهداد؟اعصاب هممون خرابه   هی_االن وقت شوخدامون 

 گم ینم یچیه گهی_باشه من دبهداد

ازم فاصله   کمیبهداد   دمیو از سرجام بلند شدم به سمت کتم رفتم که د  دمیکش یپوف
 گرفت 

 من نکردم  ارمیسر کتت ب ییبال  نیهمچ  هی_خدا سرشاهده من اصال فرصت نکردم بهداد

کتم خورده بود  یکه تو  یی چاک ها دنیبرداشتمو به پشت کتم نگاه کردم با د کتمو
  ی نگاه ها ادی حاال   دمیت خشم لرز چشمام گرد شد کم کم دستام مشت شد و از شد

 افتادم  یاز کارمندام م  یبعض

 _شک ندارم کار شهرزاده دامون 

 _االن وقت گفتنش بود آخه؟ بهداد
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 کنهیکارو م  نیا  یاز اون ک  ریغ دونمی_خودم م

 چاک زده خوشم اومد   قهیخب حاال توهم...چه قدرم با سل یلی_خبهداد

که باعث شد روشو   میمون،بهدادو صدا زددندونام همزمان همراهه دا یحرص از ال با
 افق محو بشه   یتو قهیچند دق  یو برا  ره ی ازمون بگ

 

 

 )شهرزاد(

حرفاشو با تکون   کردوینگاه م ی که داشت به نانس  نیو به چهره متفکر سول  دمیکش یپوف
تازه از  کردیم دادیب یو خواب آلود  یشدم از چهرش خستگ ره یخ کردیم دی دادن سر تا

تا اومدن پسرا و وقت نهار بره استراحت کنه و    خواستیم نکهیکالس برگشته بود هم
 شد  دایپ ینانس نیسروکله ا کهویبخوابه 

  می جاها هیبدجور  کنهیو باکالس رفتار م بی اونقدرم خوشت یری کبیمزخرف ا   دختره
 نگاه نگاه  قتیسل  نی توروحت پاشا با ا  یاه ا  سوزهیم

مثل قبل تا اومدن   ام یپاشا فعال شرکته گفتم ب دونستمیشد که اومدم م نیا  گهی _دینانس
 میباهم خلوت کن کمیپاشا 

 خوشحال شدم  یلیاتفاقا از اومدنت خ  زمی عز یکرد ی_کار خوبنیسول

  ینانس  یوقت  دونستمیحاال خوبه من م گفتیباغ دروغ م یتو  یرکس نی داشت ع نگاه
به اون بدبخت که البته نوش جونشم  اهر یاومد چه قدر فحشش دادو بدوب یداشت م

 کنه یم  یجلوش داره چاپلوس ینطور یباشه داد بعد ا

که کرده بودم فکر کنم   یاون دوتا باشم و به کار یگوش دادن به حرفا  الیخیکردم ب یسع
  سیباشه اون رئ یبودم هرچ مونی ذره ته دلم پش هیکت پاشارو پاره کرده بودم   نکهیاز ا

کار   نیبا ا  ینطوریشرکت داشت ا  یتو  یبه خصوص گاهیابهت و جا   هیاون شرکت بود 
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نداره چون من کار   دهیفا یمونیپش گهیهرچند د هآبروش بر  شهی من حتما باعث م
 خودمو کردم و تا االن صد در صد حرصرو خورده 

بهداد و دامون هم پشت پاشارو   یحت  نکهیبرگشتشون استرس داشتم از ا یبرا کمی
  یدختره هم عجب وقت نیخدا ا یا  شدمینگران م شتریدرست نبوده بکه کار من  رنیبگ

 به جونم فتهیبره بعد سگ بشه ب یپاشا حداقل اجازه بده نانس دوارم یام دیسر رس

 _شهرزاد؟ نیسول

 د یکردم عه دختره نفهم زهرم ترک یبرگشتم و اخم نیسمت سول به

 شنوم یبار صدا بزن م هی ستین نیکه سنگ ؟گوشامیزنی _چرا داد م

   ید یچند بار صدات زد نشن زمی_عز ینانس

  یجلو نکه یمسخره به خودش گرفت از ا  ی برگشتم که نگاهش رگه ها یسمت نانس به
   خوردمیداده بودم داشتم خون خودمو م  یسوت  ینقاش یتابلو   نیا

 ؟ یدار ییآشنا  شهی مثل طرف تو فکره از اطراف غافل م  یزی_شما با چ

بعدش در جواب بلند صدا زدنش خودشو بزنه به اون راه   نکهیبا ا  یول _اوهوم ینانس 
 ندارم  ییبعد ادعا هم کنه آشنا

به حرف اومد و روبه هردومون   عیسر  یاحتمال یر یاز هر گونه درگ یر یجلوگ یبرا  نیسول
 گفت:

 چه طوره؟  میبحث تموم کن نی_بهتره ا نیسول

  ینگم چون احتمال داشت نانس ی زیدادم فعال سکوت کنم و چ حیو ترج   دمیکش یپوف
  شدیم ینطور یندارم ا یبره صاف بذاره کف دست پاشا منم که فعال سابقه خوب یاغده ا 

 غوز باال غوز 

 ؟ ی برنزه کن یبر ییخوایم یجون ک نی_سولینانس
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 لبخند گفت:   هیموهاشو تکون دادو با   کمیبا ناز  نیسول

 ی خوشگلتر ینطوریا  ادیبرنزه کنم گفت فکر نکنم بهت ب خوامی_به بهداد گفتم منیسول

 نه یلباش بش  یرو یزد که باعث شد لبخند گنده ا  یبه نانس یبعد چشمک و

 اه ی س ادی نه ز  یدیسف  ادیتو نه ز  ستی_آره خب الزم نینانس

به من   می مستق ری غ کهیدرحال  نیهم بخنده در همون ح نیکه باعث شد سول دیخند بعد
 گفت:   زدیحرف م  کردوینگاه م

 وقته دمده شده  یلیخ دی _سفینانس

حرف منم آخه پوست صورت    نیحرفش بدم اومد قشنگ معلوم بود منظورش از ا  ن یا از 
فقط دنبال طعنه زدن به من بود   نیخوشگل بود اما ا  زدیتو ذوق نم ادی بود ز  دی من سف

 کردم یم ش یکه االن منم حال

که زده حرص    یکه انگار اصال از حرف یا لحن کامال خونسردسمتش برگشتم و ب به
 نخوردم گفتم: 

 خودتو داشته باش  یهوا   کننی وقته دارن قتل عام م یلیسوخته هارو هم خ  اهی_س

که بهش داده بودم سرخوش    یجواب نیاز ا نقدریا  یعنی  گرمیرو ج ختنیر خی گوله   گوله
  یهم فشرد خواست حرف یدستاش مشت شد لباشو رو  یبودم که اندازه نداشت نانس

 شد باعث شد سکوت کنه دهینگاهش به پشت سرم کش کهویبزنه که 

با   کهویچه خبره که   نمیبه پشت سرم برگشتم بب نی شد به خاطرهم یسوال چشمام
و مصمم بود چشمام گرد شد انگار   ید اما چهرش ج  دیخندیپاشا که چشماش م دنید

کته هنوز تنش بود من   نکهیو جالب تر از اون ا  دهیداده بودمو شن  یکه به نانس یجواب
 دور  ندازتشیم  کردمی فکر م
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هردوشون    یها افهیشد ق دا یلحظه سروکله بهداد و دامون هم پشت سرش پ  همون
 مین دی پاشا با تهد امیب رونیب یاز حالت نگران  کمی  شدیبود که باعث م طونیشادو ش

 اشاره کردم  تشیبا چشمو ابرو به نامزد عفر  عی بهم کرد که منم سر ینگاه

 ی خسته نباش  زمی _سالم عزینانس

از سرجاش بلند شد و به سمت پاشا رفت پاشا هم همون لحظه کتشو از تنش  ینانس
جا بخوره اما   کمیاولش   ی دستش انداخت که باعث شد نانس یدراورد و مردونه رو 

 پاشارو بغل کرد  یندادو به آروم یتی اهم

 معرفت  ی_دلم برات تنگ شده بود بینانس

کرد که حرصم گرفت بهداد که  نوازش رو ی نانس یموها  یبا دست آزادش به آروم پاشا
 شد دنشی دور لباش مانع از خند یدست دنیبود خندش گرفته بود اما با کش افمی شاهد ق

 اومدم خونتون  شیشده بود ببخش گلم من که هفته پ نیسنگ کمی شرکت  ی_کاراپاشا

رفته   نکهیچه راحت داشت از ا  نیبب دیمحکم تر از قبل مشت شد پسره چشم سف دستام
 زنهیرف مخونشون ح 

زنگم  هیهفته اصال بهم  هی نی در طول ا  ی کنارم بود شی_پاشا من نامزدتم هفته پینانس
 ی نزد

  ت یاالن بهت تسل  نیجون از هم یاحساس خوشت اومده نان یمرد کامال ب  هی_از دامون 
 گم یم

 شعور یپسره ب کنهیچه قشنگ اسمشم مخفف م نیجون بب  ینان عوووق

 باشه من بازم دوسش دارم  ی_هرچینانس

و اصال بهشون   رمیکه باعث شد از شدت خشم رومو ازشون بگ دیبعد گونه پاشارو بوس و
 نفهم خر   یشعورا ی نگاه نکنم هردوشون اصال برن گمشن ب
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 _من برم لباسامو عوض کنم بهداد

 ؟ یاوک  ینهار بمون یتوهم برا  یمنم برم نهار بخرم نان می_معلومه نهار نداردامون 

 مونمی_باشه دامون جون مینسنا

نزنه   یدامون الل باشه و حرف ن یاگه ا  یعنیبمونن   نجاینهار ا یبرا شونیمونده ا نمیهم
 واقعا؟  کنهیم  یتی ازش شکا یکس

وا   کرد یخودم شدم که داشت مشکوک به حرکاتم نگاه م یرو نیسول  نی نگاه سنگ متوجه
از گند زدن    نمیا  ایخاک عالم حتما شاهد حرص خوردنو ور ور حرف زدنام شده بود ب

 ی بعد

 _منم برم لباسامو عوض کنم پاشا

من نشست که باعث شد با حرص    یبا ناز خرامان خرامان اومدو صاف روبه رو  ینانس
 نگاه کنم گهید ی جا هیو به   رمیرومو ازش بگ

 یی ایب یزود زمی_برو عز ینانس

 _شهرزاد؟ پاشا

از   شتریب بست یلباش نقش م  یجا خوردم هربار که اسمم رو  کمیصدام زده بود   نکهیا از 
   شدمیعاشق اسمم م یا  گهیهروقت د 

 _بله؟ 

 باال  ای_با شما کار دارم بپاشا

برگشتم   یبگم پشت کردو به سمت پله ها رفت به سمت نانس  یزیچ  نکهیبعد قبل از ا  و
  یحرص شتر یباال رفته بهم نگاه کرد منم اصال محلش ندادم که باعث شد ب یکه با ابروها 

خوشم اومد   شش یخواسته بود برم پ یدختره زشت افاده ا  نیا  یجلو نکهیبشه از ا
 زو ولز کنه  سرجاش جل یدختره حساب ونا  گردمیتا برم شدیباعث م ینطوریا
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  شدیم  شتریب کمیاسترسم    شدمی تر م کی به اتاق پاشا نزد یپله ها باال رفتم هرچ از 
بود   ینه عصبان افشیکه ق کردمیآروم م ینطوریکار داره اما خودمو ا  یباهام چ  دونستمیم

 باشه   ینشونه خوب تونهیم  زیآم دیو نه لحنش تهد

 دستمو باال بردم و در زدم همزمان نفسمو حبس کردم  ستادمی در اتاقش که ا یجلو

 تو   ای_بپاشا

بردم   رهیکه از طرف پاشا صادر شده بود دستمو به سمت دستگ  یاجازه ا دنیشن با
 کردم یم ت یاحساس امن  شتری ب ینطوریو وارد اتاق شدم اما درو نبستم ا   دمیکش نشی پا

تا آرنج باال داده بود که  شی شگیلباسشو طبق عادت هم  نیبه سمتم برگشت آست پاشا
همه   نی ا نی وسط ب  نیکنه ا ییخودنما  شتر یمچ و دست تنومند مردونش ب  شدیباعث م

 خاص مردونش ضعف رفته بود   یها   تیجذاب یاسترسو فشار دلمم برا 

 ؟ ی_چرا درو نبست پاشا

 بهتره  ینطوری_ا

چند قدم عقب    عیابروشو باال داد اما بعدش به سمتم اومد که باعث شد سر  یتا  هی پاشا
وسط اتاق خودشم درو بست و    دیلحظه پاشا دستمو گرفت منو کش هی  یبرم اما تو 

 دوباره به سمتم برگشت  

قورت   ی باشم که موفق هم شدم آب دهنمو به سخت لکسیکردم نترسم و کامال ر یسع
  یمانیاز کردارم احساس پش تونمیداشته باشم و تا م کردم جلوش شهامت یدادم و سع

 نکنم تا فکر نکنه کم آوردم 

 بود؟  ی_حرکت بچگانه امروز صبحت چپاشا

 _کدوم حرکت؟ 

  هیبق شی اون شرکتم آبروم پ سی من رئ یگینم  یکت منو آشوالش کرد یزد  نکهی_اپاشا
 ره؟ یم
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 :گفتم یتفاوت یباال انداختم و با لحن ب ی الیخیبا ب یا شونه

 ازت گرفتم  رویکه گفته بود  یکارو کردم انتقام زور نی_برام مهم نبود که ا 

    دیموهاش کش یتو  یکالفه دست پاشا

 ؟ یرفتار کن  ینطوریبا من ا یکنی_شهرزاد چه طور جرات مپاشا

 ؟ یکن یطلبکار رفتار م هی  نی مدام با من ع یباهات خوب رفتار کنم وقت  ی_انتظار دار

 قدم عقب برم   هیقدم آروم جلو اومد که باعث شد من   هیکرد   زیچشماشو ر  کمی پاشا

 ؟ یست ی _طلبکارم نپاشا

 دار بود یشدم لحنش بدجور معن یجور هی

 ؟ ی ستی طلبکار من ن یینجای االن ا  نکهی_همپاشا

 ی_من با پول خودم اومدم خواستم برم هتل تو خودت نذاشت

شب چه قدر  هی  یبرا نجایا  ی ل هاهت  یدونی هتل؟م  یبر یتونستی _به نظرت مپاشا
 ؟ یر ی اتاق بگ  هی یبتون ی به راحت رانهی ا  نجایا  یکرد  رن؟فکری گیم

 اومد  یجلو م یشد و همچنان عقب رفتم و اونهم با نامرد  جادیتنم ا یتو  یفیخف لرزش 

باهاش درست   دینامزد منه و با  یکه نانس یندار  نویبه کنار چرا درکو شعور ا  نای_اپاشا
 ؟ یحرف بزن

 گفتم:  ییبا پرو  نیحرصم گرفت به خاطرهم  کردیم   تیداشت از اون حما  نهمهیا  نکهیا از 

 _اول اون شروع کرد منم جوابشو دادم 

 ی گرفتیحرمتشو م  دیمهمونه تو با  نجای_اون ا پاشا

 هم مثل خونه خودشه نجایا  ستن؟پسین فتونی_مهمون؟مگه نامزد شر
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که اصال به   ستم ین نی متوجه ا  یکرد  ؟فکریپرو و زبون دراز شد نقدریا  دای_چرا جد پاشا
 ؟ ینداز یخوش نم یرو  ینانس

کتتو به قول خودت   نکهیا  ای کنمیبا نامزدت بد رفتار م نکهی؟ا ی خوریم  یدار روی_حرص چ
 آشوالش کردم؟ 

دستشو به   هی ستادی ا  میکیبشه پاشا نزد یته دلم خال کمیکه خوردم باعث شد  وارید به
  دهیچسب واری تر کرد محکم به د کی خودشم بهم نزد کمی پشت سرم چسبوند و  وارید

 شد یکنم اما متاسفانه نم تیرعا  نمونویبودم تا فاصله ب

 ضد خودم؟   ی_بهت پرو بال دادم که تهش بشپاشا

  ین یبچ رو یکه بهم داد  یپروبال یکنیم یکه مدام کار ییتو   نیا  ستمی _من ضد تو ن

 اد یدر ب دمیاجازه نم  گهیو د  نمیچیالزم باشه از تهم م نمیچی آره م نمیچی_مپاشا

 ی منو ندار یحق دخالت تو زندگ   یکاره من چی_تو ه

 ن؟ ی بهت شد ا یخوب  نهمهی_ته اپاشا

 هاتو بکوب تو سرم    ی_بکوب آره خب بکوب تمام خوب

  یشت مبچسبم قلبم دا واریتو صورتم خم شد که باعث شد محکم به د کمی  یعصب پاشا
 بودم  ستادهی مقابلش ا یاومد تو دهنم اما همچنان غدو جد 

  نی به نامزدم توه دمیبه جهنم اما بهت اجازه نم یرفتار کن  ییخوای_با خودم هرجور مپاشا
 یکن

من نامزدم نامزدم نکن به نامزدت بگو سر به سرم نذاره تا منم جوابشو ندم   ی برا نقدری_ا
 سوزه ی چون دماغش نم  شهیبه نفعشم تموم م ینطوریا

 احمق   یاونم مقابل من حرف بزن ی نطوریراجبش ا  یخور ی_تو گوه مپاشا
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تو چشمام حلقه زد با بغض بهش نگاه کردم اما معلوم بود اونقدر رو نامزدش   اشک
 حالتام نشد   نیشده که متوجه ا یرتیغ

 سوال  ر یز  یبریمنو م رتیغ یکنیم  یباهاش بدرفتار ی_وقتپاشا

 :دمینفرت تو صورتش غر با

 د یستیکدومتون برام مهم ن چی_ه

موضع دادو دوباره    رییکه تغ دینکش هیحرفم جا خورد اما به دو ثان  نیاز ا   کمی پاشا
 شد  یو عصب  یجد  یهمون پاشا

 ارم یهزار تا بال سرت ب تونمی االنشم م  نی_مراقب حرف زدنت باش کوچولو من همپاشا

 نکن پاشا   د یتهد یمنو الک یستیحرفا ن  نی_مال ا

  ی گرما  رفتیم  نیصورتمون کم کم داشت از ب نیبا خشم تو صورتم خم شد فاصله ب  پاشا
 شد یباعث باال رفتن ضربان قلبم م شدیصورتم پخش م  ینفساش که تو 

بهت   کمی روشن کنم   فتویتا تکل  رونیب یاز خونه پاتو بذار یبه بعد حق ندار ن یا _از پاشا
به بعد به  نیاز ا  ذارمینم یآره اشتباه فکر کرد  هی خبر  یفکر کرد  یتوجه کردم دور برداشت

 دختره... یبش کیبهداد هم نزد 

که با   ینانس  دنیحرفش موند و به سمت در برگشت با د  هیدر بق  یباز شدن ناگهان با
هول کردم پاشا ازم فاصله گرفت اما   کمیشده بود    انیدرگاه در نما  یگرد شده تو  یچشما 

  میکه داشت کنهیخودش فکر م شیپ نطوریبودم حتما ا  دهیچسب واری من همچنان به د
 م یکردیم یکار

 ه گفت:که معلوم بود تو شوک رفت یبا لحن مبهوت  ینانس

 چه خبره؟  نجای_ا ینانس

 که آرومتر از قبل شده بود گفت:  یبا لحن دیموهاش کش یتو  یکالفه دست پاشا
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 ؟ ی نانس یکنیکار م یچ نجای_اپاشا

 تو که...  شیپ ام یتنها بودم گفتم ب نی خسته بود رفت بخوابه منم پا نی_سولینانس

 یشد اشک تو چشماش حلقه زد صورتش حساب دهینگاهش به سمت من کش بعد
 دادم ی حقو به اون م  نباریو ا   سوختی دلم براش م کهیمظلوم شده بود طور

 ی گری دخترس...که سراغمو نم نی_پس...پس به خاطر...اینانس

 _بسه پاشا

  میریبابام که فعال مراسم نگ  یآوردن برا لیدل  نهمهیا  ؟آره؟پسی_دوسش دار ینانس
به پات بودم   نهمهیپاشا خان ا ستین یا   ؟مسئلهی به من بفهمون یچه طور  ینه؟موندیا

جوابمو    ینطوریهاتو تحمل کردم که ا  یمحل یسرد بودنا ب   ن؟یکه آخرش جوابم بشه ا
به  یو حساس یرتی تو غ دونستمیبود اما م وبرمکه هزارتا پسر دور  یانت؟منیخ ؟بایبد
  یبه محبت دارم از تو همش ب از یکه با وجود دختر بودنم ن یمن  کردمینگاه نم شونمیکی

تا   دادمیشد عاقبتم؟فقط به خاطر فوت مادرت بود که بهت فرصت م  نطوریا  دمید یمهر
  نیا  دنی داشتم اما حاال...با د یتی وگرنه منم ظرف یو خودتو جمع کن  ییایبه خودت ب
 منم پر شد آقا پاشا...روز خوش  تی صحنه ظرف

شده   رهیخ زدیکه داشت با اشک حرف م یگرد شده به نانس  ییبا چشما پاشا  همراهه
زد   رونیاز اتاق ب  عی پاشا سر میاومد   رونیهردومون از شوک ب شیبا رفتن ناگهان  میبود

 رفته  یمعلوم بود دنبال نانس

  یعمرا بتونم پاشارو برا  کردمیشد احساس م ر ی گونم سراز  یرو یاپیرفتنش اشکام پ با
افتادم   یچشما و صداش م  ی تو  تیاونهمه نفرت و عصبان  ادی  یخودم داشته باشم وقت

 تاب تر  یب یا  گهیدلم از هروقت د شدوی م خی مو به تنم س

از   نقدریستم؟ا ی قهر کردو دلش از پاشا زده شد چرا من خوشحال ن  ینانس نکهیاز ا  االن
واقعا حس من به پاشا   یعن یبودم؟ زاریداشتم ب که با جونو دلم دوسش یکس یحرفا
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  یها  ی که تو اوج سخت ییبابت محبت ها و کمک ها  یوابستگ ه ی  ایدوست داشتنه  
 بهم کرده بود؟  میزندگ

پاشا که دستاش از شدت  دنیدرگاه اتاق سرمو باال آوردم با د ینفر تو  هیظاهر شدن  با
 شدن  ریسراز   شتریخشم مشت شده بود اشکام ب

 بشه پاشا  ینطور یا  واستم خی_نم

 _خفه شــــــــــــــو پاشا

 خودم جمع شدم   یگوشام گذاشتم و تو   یدستامو رو دمی که زد لرز   ینعره ا با

  ریتقص نایاحمق همه ا  ینیبب ی تو خوابتم نتون یکه حت ییپاشا  شمیبه بعد م ن ی_از اپاشا
 توهه 

 ست ی اون ن ری _تقص

بهداد که اخم کرده بودو پشت سر پاشا   دنی با د میبه سمت صدا برگشت هردومون
 که زده بود یجا خوردم به خصوص از حرف کمیبود   ستادهی ا

 و اخمالو شده بود روبه پاشا گفت:  یحاال جد طونشیش افهیق  کهیدرحال بهداد

به خصوص   ستیکدوممون ن چیه ریپاشا...تقص یاز دست داد  روی _خودت نانسبهداد
 زادشهر

 ؟ یکنیاز اون دفاع م  ی_دارپاشا

شهرزاد   یو حاال حقو تو کنمیاز حق دفاع م  شهیهم یدونی_خودت بهتر م بهداد
  دیگذشت به خاطر تو تا شا  شی عال ی ها تی سال اون دختره از همه موقع نهمهی...انمیبیم

بار بهش  هی یهات اونو از خودت روند  یمحل  یبتونه عروست بشه اما تو هربار با ب
 باشم   اشتهدوست د تونمیکه دوست ندارم و نم ینگقت
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توهم برد منم که اشکام خشک شده بود متعجب  شتریجا خورد اخماشو ب کمی پاشا
 کردم یداشتم بهشون نگاه م

طفره  نهیاز ا  ری؟غینداز یازدواجتونو عقب م نهمهیچرا ا یدی_از خودت پرس بهداد
 گهی فرصت د  هیبه خودم  ی؟گفتیطفره بر یی خوایقدر؟ها؟چه قدر پاشا م ؟چهی ریم
تو   ی ها  تی حساس نیپس ا  ینکرد  یرییتغ چیه  نمیبیاما م  ادیکه ازش خوشم ب دمیم
 نره؟  والس  ریز  رتتیغ نکهیبه خاطر ا  ه؟فقطیچ ینانس یرو

تفاوت    یبهش محبت کنم اما نسبت بهش ب تونمی_تمومش کن بهداد...درسته نمپاشا
 باهاش حرف بزنه خوادیهرجور دلش م یکه اجازه بدم هرکس ستمین

خودش   یکه روش دار ییها  تی حساس نی...همیکن یپاشا...محبت م ی کنی_اشتباه مبهداد
  یدوست ندار ییخوایم  رویبرادر تو نانس  هیجنس  ه؟از یچ یدونینوع محبته اما م  هی

از حس   نایا  یفهمیم یاما به قلبت که رجوع کن نهیلطمه بب یآزارش بد یدلشو بشکن
   رهیگ ی سرچشمه م  تیبرادر از حس مردونگ

   ذاشتیم ری بهداد داشت روش تاث یموهاش زد انگار حرفا  یتو یچنگ یعصب پاشا

کردنش    یزندگ یبرا  روی مس  ینطوریرفت ا یکه االن نانس یخوشحال باش دی_بابهداد
 احساسات تو بود  یمدت زندون  نیچون تمام ا یکرد  یخال

 زد   یپوزخند پاشا

   کنمیو عقدشم م  خوامیم روی _بسه بهداد بسه من نانسپاشا

 ادامه داد:  یزیام دیبعد به سمت من برگشت و با لحن تهد و

  ینطوریپاک بشه ا میزندگ یتا وجود نحست از رو  رانیا  گردونمی_اما قبلش تورو برمپاشا
   گردهی دوباره برم ست ین ی زیمنو تو چ  نیب فهمهیم ینانس

 رفت  رونی به بهداد زدو از اتاق ب یحرف پاشا تنه ا  نی زدن ا با
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شده از گوشه چشمم   دهیقطره چک هیواکنششم   گم ی بدجور هم شکست قلبمو م شکست
بهداد بهم  دیزد قلبم مچاله شد و لبام از شدت بغض ته گلوم لرز  شم یبود که بدجور آت

 دنبال پاشا رفت   عیکرد اما سر  ینگاه مین

مهابا از گوشه گوشه   یسرجام بلند شدم و با سرعت به سمت اتاق خودم رفتم اشکام ب از 
پس حاال که   خواستیم  رویپاشا واقعا نانس  کردی بهداد اشتباه م شدنیم  ری چشمم سراز 

   ینه نانس میوسط منم که اضاف  نیا  نطورهیا

تفاوت   نی گذشتم البته با ا  یبه زندگ  گشتمیدوباره برم ینطوریا  رانیبرگردم ا  خواستمینم
امکان داشت پدرم بابت    یحت شدمیداداشم شکنجه م یاز طرف پدرم و حت یحساب

بزنه پس  بیکرده و همشو داده به من بهش آس یمامانم طالهاشو ازش مخف  نکهیا
  هیبرام بزرگ بود خدا  رفتمی م نجایاز ا  رانی ا گشتمی مادرم برنم یحداقل به خاطر زندگ

 کردم یم دایواس خودم پ یکار

  دهیکدومشون مال من نبود چون با پول خودم نخر  چیرفتم که ه ییسمت لباسا به
  یاز برداشتنشون فقط خودمو آماده کردمو مدارکمو تو   مونیپش نیبودمشون به خاطرهم

 نوشتم  نهی آ یکشو برداشتم و رو  یرژ لبمو از تو  ستادمیا  نهی آ یانداختم روبه رو فمیک

 که حرمتهارو قرار بود بشکنه"   یزی"رفتم تا پاک بشه هر چ

  مونیرفتم که عکس دسته جمع میکنار پاتخت یمحکم تر شد به سمت عکس رو  بغضم
لمس کردم اما    رشویتصو  یرو  یشدو با بغض به آروم دهیبود نگاهم به سمت پاشا کش

 بلند شدم از سرجام  عی به خودم اومدم و سر

  نطوریچون ا   دهیهم حتما قرصاشو خورده و خواب نی خونه نبود سول یکس خوشبختانه
  یبرا تونستمی کاش م کردینم دارشیب یزیچ چیکه ه شد یم ن یمواقع اونقدر خوابش سنگ

 رفتنم برام بهتر بود ینطوریکنم اما ا  یبار ازشون خدافس نیآخر

  شناختمینم  چکسویکه ه بیغر  یکشور یها   ابونیحاال من بودمو خ  رونیخونه زدم ب از 
 دختر ترسناک تر باشه؟  هی  یموضوع برا   نیاز ا تونهیم  یزبونشونم بلد نبودم چ یحت
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 لب با بغض آروم زمزمه کردم   ریآرومتر کردم و با خودم ز  کمی قدمامو

    

 ن یگو  یم

 باران...زبانم الل نیبا آخر  ی رویم

 ن یگویم

 آسان...زبانم الل  یکنیم  دلم دل از 

 ی گاه من

 م یگویخودم در خلوتم آهسته م با

 آن...زبانم الل  نویراست باشد حرف ا  مبادا 

 

و اشکامو پس زدم بغضم محکمتر شد اما جلوشو گرفتم و   دمیبه چشمام کش یدست
 هق هقم باال بره  یاجازه ندادم که صدا 

 

 راه  نی از ا  ترسمیم

 درمون  یدرد ب از 

 روز  هی  یروی م تو

 باران  ن یآخر با

 دم یخواب خود د  در

 لحظه را صد بار   نیا
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 دار ید  نیو باران زد در اخر یرفت

 

راست   یکردم شونه هامو به سخت  یانتوم مخفم  بیج یو دستامو تو   دمیباال کش موینیب
 تر کردمو آروم ادامه آهنگو زمزمه کردم 

 

 و ماندم در دل طوفان خالصم کن یرفت اگر

 االن خالصم کن نویها و چشم ا هیاز گر  بدور

 من نخواهد داشت  یبرا  ییجا یزندگ نیتو ا  یب

 باران خالصم کن  نیاز آخر  قبل

 عشق  یرفته دلم تاب ندارد ب نفسم

 عشق  یکه نور مهتاب ندارد ب آسمان

 من جان تو جان چشمان تو   جان

 به خدا در غم پنهان تو  دمیبر  من

 عشق یعشق در عذابم ب یخرابم ب من

 شدم عاشق زندان تو  ی ریاس من

 

  کهویبزنم که   غیصورتم وحشت زده خواستم ج یاز پشت رو  یقرار گرفتن دستمال با
شروع   اوردم ی کم م دی دهنم نشست از ترس روبه موت بودم اما نبا  یکم رودستش مح

تونست تقالهامو   نی خر زور تر از منه به خاطرهم ارویکردم به تقال کردن اما معلوم بود  
نفس نکشم چون  کردمیم  یسع  رهیبگ می نیب یمهار کنه و دستمالو محکمتر جلو
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به  نیبه خاطر هم  شدمیگ نفس منداره اما کم کم داشتم تن یعاقبت خوب دونستمیم
و   م ینیب یتو  یتند  یشدن بو دهیچیبا پ دمیکش یقینفس عم ژن یذره اکس هی  دیام

هم   یافتادم و کم کم چشمام رو   بهیمرد غر یدستا  یکه گرفتم ناتوان تو  یا  جهی سرگ
 مطلق  یاهی س شدو بسته 

 

 

 )پاشا( 

نگاه   دی کش یتو موهاش دست م یشده روبه دامون که عصب زیر ی با چشما  مشکوک 
 کردم 

 ده؟ یم یحرف االن چه معن نی _ا

 _داداش رفته بهداد

 نعره زد ت یشدت خشم دستام مشت شد دامون با عصبان از 

شماره ساده هم ازش   هیاالن   نینذاشت یه میبراش بخر لیموبا  هی  گفتمیم  ی_هدامون 
 م یندار

  یهم رفته شمارشم داشت شهی هم  ینه؟دختره رفته برا ستی ن تیتو حال نکهی_مثل ا بهداد
 داد یجواب نم یزد یزنگ م

شدن باورم   ری گوشه لبش بود اشکاش سراز  دنی با استرس درحال جو کهیدرحال نیسول
  سهی انگل نجایبود ا  بی غر نجایشجاع شده باشه که از خونه فرار کنه اونکه ا نقدریا شدینم

 رون یات کرده بره بهمه گرگن چه طور جر

 سیبه پل  میزنگ بزن دیبا شهی نم ینطوری_ا دامون 

 گرفته باشه  طی بل دیکنم شا یبررس  مارویهواپ  یها انهیپا  رمی _مبهداد
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تا   دمیشا م یکنیم  داشیپ میگردیخودمون م ستین یاز ین سیفعال به پل دی_شلوغش نکن
 شب خودش برگشت 

   ره ی وگرنه از دستمون م میکن  داشیپ دی_عمرا برگرده پاشا با نیسول

شهرزادو   نهیاطراف بچرخه بب  نی دامون هم رفت ا رونیکردو از خونه زد ب یخدافس بهداد
مبل نشستم دستامو دور سرم    یو رو   دمیموهام کش  یتو یدست ینه عصب ای  کنهیم دایپ

 هم فشردم  یگذاشتم و با حرص چشمامو رو 

از   یامتحانش کنم جلوش ه  خواستمینبود م نی کرده بودم حقش ا  یباهاش تند  یلیخ
ساز خودشو    یه دمید یاز طرف دهینشون م یچه عکس العمل  نمیحرف بزنم بب  ینانس

که   یعالقه ا   یفکر کرده که از رو   نطوریا  دیکنه شا یاحترام  یب یبه نانس خواستمینم زنهیم
چندسال که با    نیا  ستینبود دست خودم ن نطوریا  کهیدارم مراقبشم درحال  یبه نانس

بهداد درست   دیعشق نبود شا یکنه اما از رو  تشیاذ  یکس خواستمیبودم نم ینانس
اونطور که  یخواهر دوست دارم که البته قبولش نداشتم از طرف نی من اونو ع گفتیم

  حداقل  رانی ا  گردونمی کنم برش م  داشیوسط پ نی معلومه شهرزاد هم ازم متنفر شده ا
که دوسش   کنمیم  یو سع کنمیعقد م رویراحت تره برگشتم هم نانس المیاونجا باشه خ
 داشته باشم 

   دم یهامو با دست مال قهی شق کمی

باهاش حرف   یاونطور دم؟کاشیکه نفهم یشجاع شد نقدریا یشهرزاد؟ک ییکجا  االن
ازش   یآرتا  نکهیواقعا دست خودم نبود از ا یدلشو شکستم ول  یل یمعلومه خ زدم ینم

از   خواستیکه شهرزادو م ی بهداد  نورمیکرده بودو بهش چشم داشت از ا  یخواستگار
  دونمینم  اوردیداشت بهم فشار م اقعاشهرزاد و  یدامون رو یالک یها  تی اونورم حساس

اومد فقط   ینم بهش چشم داشته باشه خوشم یکس نکهیاما انگار از ا یچه طور
 حرص خوردنا و کلکل کردناش  یمن باشه توجهش حرفاش حت  یبرا  خواستمیم

  یخطر خواستمینم نکهی مطمئن بودم ا  زیچ  هیبا خودم مشخص نبود اما از  فمیتکل
 ن یکنه و االن هم جاش امن باشه فقط هم  دشیتهد
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 داداش نگران نباش  میکن یم داش ی_پنیسول

بهش  ین یبرگردوندم که حالش بهتر از من نبود لبخند کوتاه غمگ نیبه سمت سول  سرمو
 زدم 

 به خودت بگه  نویا  دیبا  یکی_

 

 

 )شهرزاد(

شده بود روبه   جادیتنم ا  یکه تو  یخودم جمع شدم از درد و ضعف  یکردم و تو بغض
 م یفیهمچنان محکم باشم تا فکر نکنن دختر ضع  کردمیم یموت بودم اما سع

که   یجهنم سرد  نی پنجره هم نداشت بفهمم ا هی یکه حت کی راتاق سردو تا  هی ی تو
کار   یچ نجای صدامو باال ببرم و صداشون بزنم که ا   نکهیجرات ا یتوشم کجاست بودم حت

تو   ادیاز اون در ن یکس کهیتا زمان کردمیکار دارنو نداشتم احساس م  یو باهام چ کنمیم
 جهانو دارم نتیمن ام

چشمامو باز کردم   یوقت دونمیفقط م نجامیچند روزه که ا  دمیچند ساعت شا  دونمینم
  نیفرار کرده بودم و ا نکهیهم همراهم شد از ا یو سر درد وحشتناک  دمی د نجایخودمو ا

خربزه   یبود هرک یبودم اما چاره چ مونیبودم پش دهیحماقت محضو به جون خر 
 نشست یم  دیلرزشم با یپا  خوردیم

نشون   یچه عکس العمل د یفهم یکنه اصال وقت دایم بگرده بتونه منو پپاشا دنبال کاش
 باال انداختو گفت بدرک؟   یشونه ا الیخیب ایداد؟براش مهم بود  

رفتار   یخودم جمع شدم هم سردم بود هم درد داشتم اما برام مهم نبود سرد یتو  شتریب
  ییداشت که چه بال یتیچه اهم یبرام آزاردهنده تر بود از طرف یزیو نبود پاشا از هر چ 

 باختم  مویمن همه چ  یوقت ارنی سرم م
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 دلم رفته بود   یکه تو  یکس یخودمو حت امویدن مویزندگ

 دم یدر اتاق به شدت باز شد وحشت زده به سمت در برگشتم و لرز  کهوی

 _شهرزاد 

بودم که فکر   یزی تر از اون چ جی اما گ چه قدر برام آشنا بود دهینگران و ترس یصدا  نیا
  هیکنم بفهمم ک

  هی یمنو محکم تو آغوشش فشردو سرمو به خودش چسبوند برا  دی به سمتم دو  پسره 
 نجاتمه  یمنج   کردمیلحظه نم اشک تو چشمم نشست احساس م

 که نزدن؟  ی بیآس ؟بهتی_خوب

 کرد؟ یکار م یچ نجایبود اما اون ا یآرتا  یصدا صدا   نیکم مغزم به کار افتاد ا  کم

  ایبه خاطر ترس بود   ایحاال    کردمینم یحرکت چی اغوشش بودم و ه یمجسمه تو  نیع
 درد  یحت  ای سرما و 

 _آقا...

 نش؟ یار یب ینطوریمفت خور بهتون گفتم ا  ی_زهرمار احمقا ی آرتا

ش االن هم در نق   یآرتا یعنیگفت؟  یاالن چ  نیجا خوردم ا  یکه زد حساب  یحرف از 
 ده؟ یبود هم دشمن؟اون منو دزد میحام

لبام گرفته شد با بغض بهش نگاه کردم که چشماش پر از  یجلو  یزی چ هیکردم   احساس
 بزنم؟چرا زبونم قفل کرده بود؟ یحرف  تونستمی غم شد چرا نم

 شهرزاد...آبه  نو ی_بخور ا ی آرتا

داد  ی بیمزه عج  هیچرا احساس کردم  دونمیبودو خوردم نم  وانیل   یکه تو یاز آب کمی
 توش بود چون چشمام خمار شده بودن  یزیچ هیانگار  
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 ...آروم بخواب ینیبب یبیآس ذارمی...نمنجامی_نترس شهرزاد...من ای آرتا

 مطلق...   یاهی س و

 

 

 )بهداد(

اون دختره پاک معصوم   نکهیهم بستم حالم اصال خوب نبود فکر ا ی با غم رو  چشمامو
ازش   ی خبر چیه فتهیب یبراش اتفاق  خواستمی نم کردیم وونمیاشت داالن کجاست د 

گفت   شهی م میهفته همراهه پاشا و دامون همه جارو سر زد   هی نینشده بود در طول ا 
 م یهم اطالع داده بود  سیبه پل یازش نبود حت یاما خبر  میکل شهرو گشت

  تونستم یم ینطور یا  رفتمیکاش دنبال پاشا نم شدمی م  دیشدنش ناام دایکم داشتم از پ کم
 اومد   یبالها سرمون نم نیمانع رفتنش بشم و االن هم ا 

  زدیخونه صبح زود از خونه م گشتیبرم روقتی مرغ پرکنده شده بود شبا د   نیع پاشا
اونقدرم حالش خراب بود که آدم  رهیکم تو شرکت بود معلوم نبود کجاها م میلیخ رونیب

 سوال بپرسه   هیه ازش بر کردیجرات نم

چه  نمیبب  رمی بگ یخبر هیفراموش کرده بودم ازش  نویشهرزاد بودم که سول ری درگ اونقدر
 نگران شهرزاد بود اما...  یطوره اونم حساب

 تقه در خسته گفتم:  یصدا   دنیشن با

 تو  ای_ب

 بازو بسته شد اما من چشمامو باز نکردم حتما دامونه   در

 _بهداد



 ظاهر مغرور باطن شرور 

348 
 

تختم   یچشمامو باز کردمو سرمو به سمتش برگردوندم اما از رو  نیسول  یصدا   دنیشن با
 بلند نشدم  

 ؟ یدی _جان بهداد؟نخواب

 خونه یگرد ی برم ریشبا د یشیپاشا م نیع  ی_توهم دارنیسول

 هم به سمتم اومدو کنارم نشست  نیولزدم س  هیتخت نشستم و به تاج تختم تک یرو

 دنبال شهرزادم  نی_ببخش سول

 دونمی_منیسول

روبه  واری داده بود هردومون به د هیکه کنارم نشسته بودو اونم به تاج تخت تک نیسول
شونم قرار   یرو یزیچ هیکم کم احساس کردم   می زد ی نم یو حرف میشده بود رهی رومون خ

 شونم گذاشته  یسرشو رو  نی سول  دمیگرفت به سمتش که برگشتم د 

  یدستمو از پشتش رد کردم و به خودم چسبوندمش سرمو کج کردم و آروم رو  یآروم به
 سرش گذاشتم 

 نگرانشم یلی_خنیسول

 افته خدا بزرگه   یبراش نم ی_اتفاق

 ؟ ی کنیکارش م ی_اگه برگرده چنیسول

 تاج تخت چسبوندم بستم و سرمو به  چشمامو

 زنمش یم   خورهیبعد تا م زنمی بهش م یلیس  هی_

 د یخند یبه آروم نیسول

 ؟یکنی_بغلش نمنیسول

 کنم ی_بعد از کتک زدنش چرا بغلش م
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 _بوسشم کن نیسول

سرمو از تاج تخت   شهیتر م نی غمگ رهیجلوتر م یهرچ  ن یکم احساس کردم لحن سول کم
شونم بود و با انگشت دست چپش به  یگرفتم و به سمتش برگشتم هنوز سرش رو

 کرد یم یرون پام خط خط یرو یآروم

 _بوسش کنم؟ 

 اد ی_اوهوم...خوشش منیسول

 تو؟  نی_ع

 ستم ی_نه من مهم ننیسول

   یمن مهم  یاما برا   دی خودت شا ی_برا 

 ی گی _باشه تو راست منیسول

 ن ی_سول

 _هوم؟ نیسول

 ن ی_ سول

 _بله نیسول

 _بله و کوفت بگو جانم

 گم ینم ری _نخنیسول

 اگه بگم دوست دارم؟   ی_حت

 ؟ ی چ نمیبب سای...وایاگه بگ   ی_حتنیسول

هردو دستمو دورش حلقه کردم و به خودم  نباریکردم و ا  یخنده مردونه آروم تک
 چسبوندم 
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 _منم دوست دارم نیسول

 کنه ی_دوست داشتن من فرق م

 نطوری_منم همنیسول

 گفتم: یثیشدم و با لحن خب طونیش

 واضح تر بگم به همسرش  ای مرد به عشقش داره   هی_از اون دوست داشتنا که 

ازم جدا شدو بهم نگاه کرد چشماش پر از اشک شد    یبه آروم دیآغوشم لرز  یتو  نیسول
  یزدمو چشمک یدستمو سمت گونش بردم واشکاشو پاک کردم بهش لبخند  یبه آروم

 دادم  لشیحوت

 ؟ ی_پس شهرزاد چنیسول

 ی کنیکه تو فکرشو م ستین ی زی_فکر کنم چندبار بهت گفتم عالقه من به شهرزاد اون چ

 من...  ادی_حاال که اون رفته نیسول

 _ششش ادامه نده احمق 

چشمامو    یبغلش کردم و به خودم چسبوندمش دستاش دورم حلقه شد به آروم محکم
 هم بستم   یرو

 بوده  گهیجور د  هیبه تو عالقه داشتم و دوست داشتنم نسبت بهت  شهی_من هم

   دمیباغ شن ی_دروغ نگو خودم شعر خوندناتونو تو نیسول

 ست داره  بذار بهتر بگم شهرزاد پاشارو دو  نیمنظور بوده سول  ی_اون شعرا ب

 حد ممکن گرد شدو سرشو بلند کرد تو چشمام زل زد  نیچشماش تا آخر نیسول

 ؟ ی_چنیسول
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  نیکردم سول فی همه ماجرارو براش تعر دمیکش یموهاش دست م  یکه تو  همونطور
که ازش   ارمیاز دلش در ب نکهیا  یشونه هام داد برا  یمتعجب نگاهشو ازم گرفت و به رو 

 آغوشم فشردمش  یو با آرامش تو  دمی سسرشو بو یکردم رو  یکار یمخف

 _شهرزاد واقعا پاشارو دوست داره؟پس...پس چرا من متوجه نشدم نیسول

هست   نمونیب یزیچ هیکه منو شهرزاد  یفکر غرق بود  نیا  یاونقدر تو   نکهی_به خاطرا
 ی توجه نکرد زایچ نی اصال به ا

طرف صورتشو با   هیبه روش زدم و   یمظلوم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد لبخند   نیسول
دخترو چه قدر دوست داشتم و برام   نیا  دونستیپشت دست آروم نوازش کردم خدا م

 با ارزش بود ایتو دن

 ی _بهدادنیسول

 ؟ ی _جان بهداد

 بگه اما توش مونده  یزیچ خوادیانداخت معلوم بود م ن ی سرشو پا  نیسول

 شنوم یم  زمی گو عز_ب

...با نهیسرم اومده...منظورم ا  ییکه چه بال یدونیم   یا  گهی_تو...تو بهتر از هرکس د نیسول
 ؟ یی خوای...تو منو مگهید زی وجود اون بال و...و هزار چ

  یو شرم خاص  تیبا مظلوم ارم ی چونش بردم تا سرشو باال ب ریاخم کردم و دستمو ز  کمی
ابروهام   ن یشدنم بود ب یرتیکه نشونه غ یچشماش بود بهم نگاه کرد اخم کمرنگ یکه تو

 کردم لحنم همچنان مهربون باشه  ینشست اما سع

 ه یتو    نکهیگذشترو فراموش کن؟ا میم؟نگفتیگفته بود یمنو پاشا بهت چ  نی_سول
  لیلبرات دام پهن کرده بودن اون اتفاق برات افتاد د یاون مهمون ی رفت یکرد  یحماقت

  مویکرد یمن بهت م  یکه پاشا و حت ییتورو نخواد تو تاوان گوشزدها  یکس گهید شهینم
 می سخت بود  طی اهرچند اون موقع ها هممون تو شر یداد
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بدم   حی لطفا بذار االن برات توض ی وقت کامل به حرفام گوش نداد  چی_بهداد هنیسول
 نذار حسرتش رو دلم بمونه کنمیخواهش م

به نشونه باشه تکون دادم و کالفه  یسر یلیم یب  یاز رو   دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
  ری بفهمم چون منو پاشا هردو آرتا  قتویوقت حاظر نشدم حق چیبهش نگاه کردم درسته ه

  دنیاون روزا منو پاشا با شن یکه نتونسته بود مراقبش باشه از طرف میدونستیمقصر م
  رویکی  خواستیکه دلمون م می شده بود  یاز دست داده اونقدر عصب شویپاک  نیسول نکهیا

  میخفه کن

روش   یکه حساب  یهمون پروژه ا   یبرا  دی _اون شب تو و پاشا شرکت مونده بودنیسول
مجبور شد    شهیبد م کمیاما حال پدرش  ادی قرار بود باهام ب یشده بود نانس یزیبرنامه ر 

به اون    یی که تنها دی گفتیتنها برم چون تو و پاشا مدام بهم م تونستمینم ادی که باهام ن
به  گهید  ادتهیخوب   میداشت یمیرابطه صم ی ما با آرتا   هاها نرم اون زمان  یمهمون

با اون رفتم   نیبه خاطرهم ادی مجبور شدم به اون خبر بدم که گفت م  نیخاطرهم
رفتم   ی رفت با کمک آرتا  ج یسرم گ کهوی بودن که  ختهیر یچ میدنینوش یتو  دونمینم

باز کردم تو و   موچشما یوقت  نکهیتا ا دمینفهم رو یز یشدم و چ هوشیطبقه باال کم کم ب
  دونستمیکه فکتون منقبض شده بود هنگ کرده بودم نم دمیسر خودم د  یپاشارو رو
  پیدورمو گرفت خواست ز  یدست نکهیبود ا ادمی  زویچ هیگذشته فقط   یاطرافم چ

 ن یشدم فقط هم هوشیپسش زدم و بعدش ب رمقی لباسمو باز کنه که ب

  یکه ساخته بودو بزنه رمزها طور ییها لی رمز فا ادیزنگ زده بود که ب ی_دامون به آرتا 
ازت   الشیخ یاتاق  یبود تو تو دهید یآرتا  یبه طرف مقابلت بگ شدینم یبود که حفظ

زودتر برگرده تا   دیبهمون گفت که با  نکهیاومد شرکت هم نیراحت شده بود به خاطرهم
  ریاما خب د میدنبالش راه افتاد نیبه خاطرهم میشد یمنو پاشا عصب  یتو تنها نباش

 شده بود  دیکه نبا  یچون کار میدیرس

شمارو   نی سنگ یشدنم دست خودم نبود تحمل نگاه ها  یو عصب یافسردگ  نی _انیسول
منو   یک یکنم اما هربار  یکردم خودکش  یچندبار تو خلوتم سع نینداشتم به خاطرهم 



 ظاهر مغرور باطن شرور 

353 
 

که  یزن یبهم سر م ییا یشبا نصف شب م یبعض یکه تو حت دونستمینجات داد من م 
 کنم شرمنده همتونم واقعا شرمندم   یمبادا کار

 

 

 )شهرزاد(

 خوب نبود از همه  زدم حالم اصال  یتخت غلت ی هم بستم و رو  یبغض چشمامو رو  با
 بودم  دهیبر یچ

  یو ب  یی تنها یکه بتونم هق هق ها  یداشتم کس از ی ن یحام هیپناه  هیآغوش  هی به
موندنش کنار خودم التماس نکنم خودش   یکه برا  یآغوشش رها کنم کس یتو  مویکس

که تا   یبد و حال  طیشرا  نی ا   یکه بتونه االن تو  یموندنش تالش کنه کس یبمونه و برا 
 کم نداشتم آرومم کنه   یزیمرز جنون چ

به   یدیام  چیبرام نمونده بود ه یچیه گهی از دست داده بودم د  موی همه چ گهید
من بودم که بازنده   ن یمن بودم که مردم ا  نیهفته ا هی  نیا  یبرگشت دوباره نداشتم تو 

بود که قاه قاه   ایدن نی و ا دمیمن بودم که زجر کش   ن یمن بودم که تاوان دادم ا  نیشدم ا 
 شد  شحالمن خو  یدنای از زجر کش  دویخند

و تاب دردمو مردم   چیو من در پ پاشهیتنمه روزگار مدام بهش نمک م  یرو یزخم گنیم
 درحال رقصم  کننی فکر م

لجن که انتقام همه    یچند روزه منه شده بودم عروسک دست مرد  نیا  یزندگ تیحکا 
 گرفت یداشت از من م رویچ

برگردم چون   خواستمیاصال هم نم ادی سرم م ییذره هم برام مهم نبود چه بال هی گهید
بال   نیپاشارو حاال که ا یاز دست داده بودم حت  موی من همه چ رفتی آبروم م ینطوریا

   یهمه چ  یزده شد رو دی هم سرم اومده بود مهر تا
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  یبه خودم چسبوندم و چشمامو رو  شتریلحافمو ب دمیاتاق بازو بسته شد از ترس لرز  در
  روی خوشحال تی موضوع نها   نیپشتم بهش بود و از ا  دمیهم فشردم تا فکر کنه خواب

 داشتم 

  نیروبه روم و از ا دیتخته کنارم دراز کش  یرو یعنی  نیرفت ا  نی تخت باال پا گوشه
 چه قدر ناراحت و نگران بودم  طی شرا

عطر پاشا   یانتظار داشتم بو  دی شا ومد یخوشم ن  ادیز  دیچیپ مینیب ی عطرش که تو  یبو
 نبود نیداشت ا  تیکه واقع یزی اما خب چ خورهیباشه که به مشامم م

 ؟ یباز کن  رویخودتو به خواب زد  یکه الک ییچشما  ییخوای_نم

به خودم دادم اما بازهم چشمامو   یکنم فحش ینتونسته بودم نقشمو خوب باز  نکهیا از 
 باز نکردم 

مدتشو از خاطرم پاک کنم  نیا  یشدنا  یوحش تونستمی آروم بود اما نم یآرتا  یصدا   لحن
 کردم یوقت فراموش نم  چیکه سرم آورده بودو ه  ییبالها

 _شهرزادم؟ ی آرتا

که به ته اسمم چسبوند حالم بهم خورد اما تنها عکس العمل من نقش   یتیمالک  میم از 
  یکه چ کردمیبود که توش فرو رفته بودم چشمامو باز م ی دختر خواب رفته ا

 تحمل کنم؟  افشمیکه ق ادیازش خوشم م ی لینمش؟خیبشه؟بب

موهام نشست از برخورد دستش با موهام که همزمان    یال  یبه آروم ی گرم آرتا یدستا 
  یشد که به وضوح صدا  جاد یتنم ا  ی تو یفیلرزش خف  کردی گونمم نوازش م یآرومبه 

 دارم یکرده من ب  دایپ نیقی بهم فهموند که  قتو یحق نیا   یپوزخند آروم آرتا 

با من   شبیکه د  نویا  تی واقع یتونینم یخودتو به خواب بزن ییخوا یم نکهی_ا ی آرتا
 فرشته کوچولوم  یکتمان کن رویبود
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  فیآدم کث نی همچ هیاز پس  تونستمیاز ضعف خودم که نم  یحت  خوردیازش بهم م حالم
  میتسل  ستی با یهم نداشتم م یا  گهیبود؟هرچند چاره د  یاما چاره چ  امی بر ب یو رزل

 ازم نمونده بود   یزیچ  گهیچون د شدمیدستش م

 ...ای  یکنی_شهرزاد چشماتو باز می آرتا

 بهم بزنه یبزنه و چشمک ی زیآم تید موفقچشمامو باز کردم که باعث شد لبخن  عیسر 

 حاال شد  نی_آفر ی آرتا

موهام پس زدم و رومو ازش گرفتم خواستم بهش پشت کنم که   یدستشو از ال یآروم به
 اجازه نداد و منو به سمت خودش برگردوند

 _ولم کن 

 _شهرزاد ی آرتا

 _گفتم ولم کن 

کردم تند   یستم و سعدستشو ول کرد پشت بهش چشمامو ب نکهیتقال کردم تا ا  محکم
خلوت   یتو یاشکامو بذارم برا   دادمیم حیترج زمی نر  یتند آب دهنمو قورت بدم تا اشک

 خودم 

 یکنیرم م  ی_باز داری آرتا

 دم ینوع هشدار بود نکردم همچنان پشت بهش خواب هیحرف که  ن یبه ا یتوجه

 اون کارو کنم  شبی که د ی _شهرزاد تو منو مجبور کردی آرتا

تخت   ی به سمتش برگشتم رو یحرکت ناگهان  هی یدرحال منفجر شدن بود تو  مغزم
 از شجاعتمو باز به دست آوردم   کمینشستم و با نفرت بهش زل زدم احساس کردم  

 ؟ ی ریازم بگ مویشرف من مجبورت کردم که پاک   ی_خفه شو پسره ب
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خودم ندادم همچنان با   تیوضع ی تو یریی شد اما من تغ زیخ میتخت ن یرو  کمی  یآرتا
 بهش نگاه کردم  ییپرو

به   ینداد تی کردم چهار روز بهت وقت دادم اما تو اصال بهم اهم ی_ازت خواستگار ی آرتا
 بهداد کتک خوردم  یخاطر تو از دامون پاشا و حت

 نوش جونت باشه ی _به جهنم که کتک خورد

 _به خاطر دوست داشتن تو بود ی آرتا

حاالم که به   نیهم یشعور یمرد ب هی_اسم دوست داشتنو به لجن نکش تو فقط  
 ؟ ی کنیچرا ولم نم ید یخواستت رس

  دویموهاش کش یتو  ی تخت نشست دست ی من رو  نیزدو ع یپوزخند تلخ یآرتا
 ابروهاشو برام باال داد

هدفم به  خوام؟قبالیکوچولوته متو مغز  کهیهمون ی_ولت کنم؟مگه من تورو برا ی آرتا
  نکهیبهش اضافه شده ا  گمیهدف د هیتفاوت که   هیدست آوردنت بود حاالم هست با 

 منو کتک نزنه اولشم نوچه هاشو نفرسته سراغم   رهی بگ ادیبچزونم که   رویلعنت  یاون پاشا 

 مشخص بود  لشیدل یکتک خورد  نکه یا  ستنی_دامون و بهداد نوچه پاشا ن

باهات ازدواج کنم   خوامیکردم گفتم م یتورو رسما خواستگار ؟من یل یدل ل؟چهی _دلی آرتا
 که ندادم احمق  شنهادیپ

موضوع حق با اون بود من   ن یا  یتو   گفتی ازش گرفتم و بهش نگاه نکردم راست م رومو
  دمیفهم یبودم که وقت  دهیشن  یهشمو از زبون آرتا  یاصال خبر نداشتم پسرا رفتن کتکار

خودم   یگرفته بودم که اصال به رو یدل ضعفه خاص هیخجالتش دراومده از   یپاشا حساب
   اوردمینم

خونه پاشا گذاشته بود که منو    ی کرده بود آدم جلو یاز همون روز که منو خواستگار  یآرتا
  یشرکت اون اتفاق م یاون روز تو   یکه وقت کنمیکار م   یو چ رم ی کجا م ننیکنن بب بیتعق
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  یکه تو دهی به آدماش دستور م رونیب ندازنیهم از شرکت م و زننیکتک م  ویافته و آرتا 
  زیاومدم و از همه چ رونیبودم منو بدزدن و اون روز هم که ب هاکه تن یمناسب  تی موقع

 بودن  دهیغافل روز شانس اونا بود که به هدفشون رس

  یحت ییهرجا که تو بخوا  می ری بعد باهم م کنمی عقدت م خوامتیاالنشم م ی_حتی آرتا
 کنم یشهرزاد من تورو خوشبخت م رانیا  میر یم  ییاگه بخوا 

واقعا   رفتی نم رونی فکر پاشا از سرم ب شدیم  ریگونم سراز   یرو شتری هر لحظه ب اشکام 
چون حاال من   کردم یکار کنم اگه عاشق پاشا نبودم صد در صد قبول م یچ دونستمینم

 دختر نبودم اما حاال...   گهیاز دست داده بودم و د  مویهمه چ

 _شهرزاد؟ ی آرتا

 ی آرتا  خورهی_صدام نزن بسه حالم ازت بهم م

  یکه بپوس  یمونی م نجایا  نقدریسر ا  ری _به جهنم دختره خی آرتا

  یبه سقف اتاق مجلل رهیاتاقو ترک کرد خودمو رو تخت پرت کردم و خ تی با عصبان یآرتا
چشمام نقش بست چهره مردونش برام    یپاشا جلو ری که توش بودم بغض کردم تصو 

 بود   امیتموم دن شی مشک  یبود چشما   ایچهره دن ن یو خاص تر  نیجذاب تر 

 یعنیبگو   رو ی کجام؟نانس دهیهفته به من فکر کرده؟اصال از خوش پرس  هی  نیا  یتو  یعنی
 کردن؟  یباهم آشت

 

 تو فکرتم  هرشب

 خوبه حالت  یچ که

 من بد بودم   دیشا

 خوشحالت  نکردم 
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 ی د یکه نفهم تو

 مونهیواست م یک

 وونه ی لطف د به

 که  دونهیخدا م یول

 مــــــــــــــــــــن 

 دوست داشتمــــت  یدل

 داشتنــــــــت  آرزومـه

 تورو من خواستمــــــت  یک

 

هم بستم    یشده از گوشه چشممو با دست پاک کردم و چشمامو رو  دهیاشک چک  قطره
 رتر ی س یو از زندگ کردیتاب م  یقلبمو ب برد یاشکام حرارت گونه هامو باال م یداغ

 

 تو تو قلبــم  بمون 

 عشق تورو  فهمهیم یول  رحمهی من ب قلب

 اشک تو چشم تورو  نمیبب تونمینم من

 زنه یذره م ذره

 من انگار برات  قلب

 که دونهیخود خدا م یول یندوینم تو

 مــــــــــــــــــــن 
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 دوست داشتمــــت  یدل

 داشتنــــــــت  آرزومـه

 تورو من خواستمــــــت  یک

 تو تو قلبــم   بمون 

 

کرده بودم که فرار کنم اما هربار مچمو   یکار کنم تا االن چندبار سع یچ دونستمینم
آدماش بودن که به   یآرتا یالی و  اطی ح  یشده بودم تو دی کال ناام نیبه خاطرهم گرفتنیم
به   یفکر چیوقتا خونه بود ه  شتریخودشم ب یبزنم از طرف  میج تونستمی جوره نم چیه

   دیرسی مغزم نم

خسته شده بودم به سمت    دمیکشیدراز م نجایهمش ا  نکهیتخت بلند شدم از ا   یرو از 
شلوار   ه ی ن یاشمو داره به خاطر همکه الزم داشته ب یگفته بود هرچ یکمد رفتم که آرتا 

  یرنگ از توش دراوردمو تنم کردم موهامو دم اسب ی لباس مردونه اسپرت نقره ا هیو   یل
 خودم نگاه کردم  هب نهی آ  یباال بستم و از تو 

گود افتاده بود اما خب   یچشمام کم  ریچه قدر پژمرده و گرفته بود ز  میعسل یچشما 
شاداب تر شده   یکم افمیبه صورتم کرم زده بودم ق کمیچون لباسامو عوض کرده بودم و  

 بود

  یاساس دیداشتم که با  اجیتر احت  رکانهینقشه ز   هیفرار کنم به   نجایاز ا   تونمی که نم حاال
 کنه یلنکه برام گرفترو به زور ع یماتیتصم  یآرتا  نکهیقبل از ا کردم یدربارش فکر م

از  یکی که داشت با  یآرتا  یصدا   دنیاتاق خارج شدم و به سمت سالن رفتم با شن از 
 گن یم ی چ نمیتوقف کردم بب زد یآدماش حرف م

 فرار کنن توننینم دی_بله آقا شما نگران نباش
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اگه موفق بشه   دی ای از پسش برب  دیکه تالش کرده خوب تونست میچندبار نی_خوبه ا ی آرتا
 ذارم یکدومتونو زنده نم چیبره ه نجایاز ا

 جمع  التونی _گفتم که آقا خ

 شد؟  یچ توری شرکت روژ لی می_ا ی آرتا

 گن یم یچ نمیتر شد بب   زیکه اسم شرکت پاشا بود گوشام ت توریتور؟روژ ی روژ

   میهکشون کن میخواستیبودن م دهیفهم نکهیدادن آقا مثل ا رییتغ  شونویلیمی_آدرس ا 

 م؟ ی _آدرسشو داری آرتا

هم داره که اصال قابل حک   یسخت  یتی حفاظ امن  هیآقا  میکرد  داشی پ ی_با هزار بدبخت
 می افت یخودمون تو دردسر م ستیشدن ن

 د؟ یرسیبهشون م یحک کنن؟چ  یچه کار یپاشارو برا  لیمی ا  خواستنیم یعنی

آدرسو بذار تو   نیا  میرسیبدون حک کردن هم به خواسته هامون م ستی_مهم نی آرتا
 میوقت نهار برگردم خونه تصم  دیاز اونورم با  میسر به محموله ها بزن  هی میاتاقم فعال بر 

 گرفتم با شهرزاد برم رستوران 

 رزرو کنم آقا؟  زی _براتون م

   ای_آره اونو بذار تو اتاقم بی آرتا

 _چشم آقا 

سروصدا بستم و به   یپنهون بشم درو آروم ب دشونیتا از د دمیدوبه سمت اتاقم  عیسر 
   دمیدراز کش عی سمت تخت رفتم سر

غم   جانی حالم از شدت ه  دیکوبیضربان قلبم باال رفته بودو محکم  م جانیشدت ه از 
 شده بود  ی قروقات یهمه چ یعنی  یخوشحال یاسترس نگران
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به پسرا زنگ بزنم حاال آدرس   تونمی که ندارم و نم خوردمیم لویموبا هیکه غصه  یمن
 شرکتو به دست آورده بودم اما من که لب تاب نداشتم  لی میا

که در طول   یلبخند  یزد از شدت خوشحال یبود برق دهیکه به مغزم رس یاز فکر چشمام
 بود نشست   ومدهیلبام ن ی مدت اصال رو   نیا

  یبرم تو اتاقش کارمو راه بندازم ول تونمی م ونریب رهی االنم م یلب تاب داره از طرف  یآرتا
با   یداده بودن چه طور ادیکه بهم  نیبهداد و سول یخوب آموزش ها  یعنینتونم  دیشا

 کار کنم ینباشه هوف حاال چ  ادم ی کار کنمو  لی میا

 

 

 )پاشا( 

دسته    یدستمو رو هیدادم  هیتک میاتاقم پرت کردم و به صندل زیم  یخودکارو رو  کالفه
 فکر فرو رفتم یچسبوندم و تو  نمی گذاشتم و به لب پا میصندل

 یهفته بدجور ب هی  نیا ی تو شدمیم وونهیازش نداشتم داشتم د یرد  چیه نکهیا از 
مدت که کنارم نبوده وابستش شدم اعترافش به    نیا  کردمیتابش شده بودم احساس م

 غ بگم به خودمو قلبم درو تونستمیسخت بود اما نم یلیخودمم خ

  گهید یبود تحملش عذاب آور بود حت نیسنگ یل یبرام خ ش یخال یمدت که نبود جا  نیا
  یاومده بود از ماجرا  دنمیبه د م یچند بار م ینداشتم باهم آشت کرده بود رو ی حوصله نانس

 نگران من بود  شتریناراحت شد اما ب  یلیگم شدن شهرزاد هم خبر داشت خ

  یاما سع  شدیم یعصبان گردمینگرانشم و دارم در به در دنبالش م نقدریا  دی دیم  نکهیا از 
 و براش مهم نباشه  ارهیخودش ن یبه رو  ادیچند سال ز  نیا  نیع  شهیمثل هم کردیم
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  خواستمیرمغ کار کردنو نداشتم بهدادو دامون هم حالشون بهتر از من نبود فقط م دلو
کم کم دارم از پا   کردمیحساس منشونه به من بده بفهمم شهرزاد کجاست چون ا  هیخدا 
   امیدر م

از سرجام بلند شدم و از اتاقم زدم   نی بود به خاطرهم دهیفا یشرکت ب یتو موندنم
هماهنگ کردم که همه کارارو به دامون و بهداد بسپاره خودمم با سرعت   میبا منش رونیب

 به سمت خونه روندم 

دستمو سمت پخش بردم   نیدرحال عذاب دادنم بود به خاطر هم  نی داخل ماش سکوت 
 و روشنش کردم 

 

 شده بازم تا صبح به فکرتم  شب

 بهت بگم  شهی که نم کمی وونمید

 خوامـــــت یشــــک م بدون

 د یجد  ستگاهیسر ا  دیرسبه سر  شب

 که دخترک  دیاما دلت باز ند دیباز تپ قلبم

 خواهمـــــــت یم

 ؟ یچ  ایدلتو ببرم   شهیم

 باز به سرم  زده

 پشت سرم  گنیم یچ  ستیمهم ن  اصال

 داره  یهوام به تو بستگ حاال

 از من بدووووون  خودتو
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 یبا توام تو با من  من

 قانون  یب عشق

 نه ای تو هم حست به من وصله  دونمینم

 قلبت دست منه دیکل دونمیم  یول

 خودم  شیپ ایکه دلت گرفت زود ب هرجا

 مغرورم اما عاشق تو شدم  یلیخ من

 

  کمیشدم با اخم به سمت ساختمون رفتم وارد که شدم  ادهیکه پارک کردم ازش پ  نویماش
ه باشه بگه اشتباه کردم که شهرزاد برگشت نکهیا دیبه ام  گشتمی چشم گردوندم هربار که برم

 رفتم بودم  

  یکنار من جلو  بودیم  نجایا  گشتیفقط برم کردمی باهاش نم میکار گفتمیبهش نم یچیه
 چشم من  

بهداد هم   یخنده ها  یدلم برا  یحت چهیخونه بپ نیا  ی باز صداش تو خواستیم دلم
غذا   زیفقط دور م میرفتیم  موی اومد   یم میربات شده بود  هی نیتنگ شده بود هممون ع 

 داد یشهرزاد عذابمون م یخال یاما به وضوح صندل  میشدیاونم به زور هممون جمع م

 ن؟ ی_سول

خودش گفته   یباشه چون امروز کالس نداشت از طرف رونیجواب نداد فکر نکنم ب یکس
حق با بهداد بود که گفت چشمم   کنهیکار نداره برامون نهار درست م ییبود که امروز جا

اومد و نه    یم ییغذا  یچون نه بو ارمی م  رونیغذا از ب اطیمحض احت  یخوره برا  یآب نم
 بود  نی از سول یخبر

 ن؟ ی_سول
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گرد   یبا چشما  ادیخواب آلود داره به سمت پله ها م نیسول  دمیپله ها که باال رفتم د از 
 که ساعت دوازده شده بود خواب باشه یتا االن  شدیشده بهش نگاه کردم باورم نم

 د؟ یبرگشت یزود نی پاشا به ا هیبابا...چ یبکپم ا ذارنی_اه نمنیسول

توجه به پله ها   یب دمید  رفتی چشماش بودو خواب آلود راه م دن ی درحال مال هنوز 
موندرو باال رفتم و مانع جلو رفتنش شدم   یبا عجله چند پله باق ادیهمچنان داره جلو م 

 شد شوک زده چشماشو باز کنه و بهم نگاه کنه که باعث 

 کوپ کرد بعد که به پله ها نگاه کرد به سمت من برگشت  اولش

 االن چند جام شکسته بود یگرفت ی_منو نمنیسول

 نه؟  ی_قرار بود غذا درست کن

 _خب اره هنوزم رو حرفمم  نیسول

 فقط  یدرست کن  مروین یتونی _االن م

چهره خواب   دمیبوس شویشونی پ یرو  یچشماش گرد شد خم شدم به آروم کمی  نیسول
واقعا برام بامزه بود از کنارش رد شدم و به سمت اتاق    ختشیبهم ر یآلودش و موها 

 سمیخودم رفتم که صداش باعث شد وا 

 _از..از شهرزاد... نیسول

 نشده  یخبر چی_نه ه

 کوشن؟  ؟پسرا ی_چرا تنها برگشتنیسول

 خسته بودم زود برگشتم  کمی_ساعت دوازدهه فعال زوده برگردن...من چون 

 خب  یخوابیشبا ساعت سه م یخسته باش دمی_بانیسول

 به روش زدم  یلبخند  مچهیسمتش برگشتم و ن به
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 ؟ ی شد  داریچرا دوازده ب ید یساعت ده خواب  شبی_تو که د 

  ن یباد ا  ریشم ز  دارید باوم ی دلم نم ی...چون...خونه آروم بود منم همی_خب...انیسول
 دادی کولره انقدر حال م

هم که معلوم بود   نیبهش زدم و به سمت اتاقم رفتم سول یلبخند محو دیخند بعد
 بخوابم  کمیبتونم  دوارمیام  نی پا رفتیم

مربوطه مشغول   یرفتم بعد از انجام کارا  ییکه عوض کردم به سمت دستشو  لباسامو
نگاه کردم چشمام پر از غم شد  نهی آ یشستن دستام شدم سرمو باال آوردمو به خودم تو

 ناخواسته تو خاطرات گذشته غرق شدم 

 ی د یلفتش م یاز عمد دار دونمی...منکه مرون ی ب ای"شهرزاد_د ب

 حرص نخور   رونیب ام یم یتحمل کن گهید  کمی_

 تا درو نشکستم  رونیب ایب یگفت نو یهم هم شیساعت پ می_د نشهرزاد

 شهیبشکنش چون من فعال کارم تموم نم رسهی _اگه زورت م

 پاشا اه"  ینامرد  یلی_خشهرزاد

 ؟ ییشهرزاد؟کجا  ییکجا

  یزیچ ه ی ادی که  امیب رونیب  ییآبو بستم خواستم از دستشو ریگرفتم و ش نهی از آ رومو
که تحت اراده خودم   یدستام طور دم یلرز  نباریبرگشتم ا  نهی افتادم دوباره به سمت آ

 آب رفت و مجدد بازش کردم   ر ینباشه به سمت ش

که پنج ساله با خدا    ییمن؟پاشا یاونم ک  گرمیدارم وضو م  دمیبه خودم اومدم د یوقت
 قهره؟ 

  یتو  یف یاز آب بود نگاه کردم لرزش خف سیاومدم به بازوهام که خ  رونی ب ییدستشو از 
 وضو گرفتم؟نکنه حرفامو فراموش کردم   یی؟اصال با چه روشد چرا وضو گرفتم جادیتنم ا
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 " کنمینم هیبهت تک  گهید  خوامتینم گهی د یستیمن ن  یخدا گهی"تو د 

  نایهمه ا  ی د یپدرو از سرم بر هیکه سا  یتو بود  یتو خواهرمو کشت  ی"تو مادرمو ازم گرفت 
 توهه"  ریتقص

ناله   یمادرم تنها بازمانده خونوادم بود اما به صدا   یالتماست کردم که نگهش دار  دمی "نال
 " ی نداد  تی هام اهم

پاهام   یزانوهام خم شدم دستام رو  یهم بسته شد ناخواسته وسط اتاق رو  یرو  چشمام
  کهوی  یقو یپاشا  شدیشدن باورم نم ریمردونم سراز   یافتادو اشکا  نی مشت شد سرم پا

   رهی و وضو بگ  زهی ه باشه اشک برشد فی ضع نطوریا

 انداختم نی و شرمنده سرمو پا  دمیبه سمت قبله چرخ دمیبه چشمام کش یدست

گذشتم شرمندم   یبهت بگم بابت حرفا  تونمیبگم فقط م یچ دونمی _ببخش ببخش نم
   اهی خدا روم س

 ته گلوم نشسته بود یهم فشردم بغض مردونه بد یرو  چشمامو

پنج سال   یدوباره همون حس ها  شمیخدا دوباره دارم غمبار م  ستی_حالم خوب ن
از دست   زامو یعز  ترسهی االن م  یکه خلق کرد یخدا مرد قو  ترسم یم ادی داره سراغم م شیپ

 فته یاتفاق ب نی باز ا خوامیدادم نم

خودم خطاب  زیمن بودم که شهرزادو عز   نیا  دمیگز  یکردم و گوشه لبمو به آروم سکوت 
 دوسش داشتم؟  یعنی من بود؟ زی شهرزاد عز یعنیکردم؟واقعا؟ 

که من با تو کردم در   یاتاقم ندارم رفتار یهم تو  یدونه جا نماز  هی  ی_ببخش که حت
وقت منو موفق جلو  چیو ه  یکرد یروتو اونور م یگرفتی ازم م موی همه چ دیجوابم با 

که آرزوم بود قرارداد   یموفق بودم با هر شرکت شه یپنج سال هم نی ا  یاما تو  یبرد ینم
که از بزرگ شدن بهداد   یحسابم چند برابر شد ترس  یتو یبستم شرکتمو برند کردم پوال 

  یحت  ای مادر  یکه نگران بودم چه طور جا  ینی داشتم فرو شکست و مرد بار اومد سول
تره خدا   ک ی ه من نزد ب یتا باهام راحت باشه و اعتماد کنه االن از هرکس رمی خواهرشو بگ
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که   زهی تعجب برانگ نجاش ینداره اما ا  یو پنج سالم بود که بابا شدم تعجب  ستیمن ب
که فکر   یلحظات  نی دختر نوزده ساله شدم تموم ا هی یساله و بابا  ست یپسر ب هی  یبابا
توبمو   ا یخدا  یبود  زانمیدوست ندارم تو باز پشت منو عز گهیباهات قهرمو د کردمیم

  ییآرزو گهی د کنمیم یسع  ای کن خدا انیو ببخش و باز نور رحمتتو روم نما قبول کن من
  ینشون هیفقط   ینشون هی خوامیازت م زی چ هینداشته باشم فقط  یخواسته ا  گهینکنم د

 کنم   داشیکه پ  یاز شهرزاد بهم بد

هم فشار دادم دستام مشت شده    یتر انداختم و چشمامو محکم تر رو  نی پا سرمو
   ذاشتیگونم به جا م یرد از خودش رو هیوقتا  یمردونم بعض یبودو اشکا 

داشتم که   از یخالقم افتادم که بهش ن ادیبه  یقدر پرو بودم که بعد از پنج سال وقت چه
 نداشتم فقط اونو داشتم که دست به دامنش بشم یخواسته داشتم اما چاره ا هیازش 

کنم   داشیراه برام باز کن خدا بتونم پ هی ینشون هیندا  هیمراقبش باش   _هرجا هست
که اون   یمراقبشم خودت بود   دمیمراقبشم قول شرف بهت م کنمینم تشیاذ  گهید

اتفاقات دوباره به  نی با ا نکهیتا هم کمکش کنم و هم ا  یدخترو سر راهم قرار داد
  نجایا ارم ی ب ریسرنخ به گ هی ازش    بذاربشم حاال تهشو خوب تموم کن  دهیسمتت کش

سرش آوردن که تا االن   ییکاره تنهاس حتما بال کسویاون دختر ب ست ین یدرست یجا
 کنم  داشیخدا کمکم کن بتونم پ ترسهی م یو آوارگ   ییازش نشده شهرزاد از تنها یخبر

لب   ریهم بستم و چند بار ز  ی رو سجده کردم چشمامو با آرامش  یشدم و به آروم  خم
اسم خدارو زمزمه کردم چه قدر آروم شده بودم چه قدر قشنگ بود چه قدر اسم خدا  

 پر از حس شوق   یقشنگ بود پر از آرامش پر از راحت

 زدم  یسجده بلند شدم و سرمو باال گرفتم ناخواسته لبخند کوتاه از 

 ی کنیکمکم م نباریکه ا  دونمی_م

  یآرومتر شده بودم اما هنوز شهرزاد تو دمیبه صورتم کش یو دست  سرجام بلند شدم از 
  یشهرزاد جلو ری و چشمامو بستم ناخواسته تصو دم یتخت دراز کش یذهنم بود رو 

 چشمم نقش بست  
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 ن ی شهرزاد کنار خودم حس کرده بودم مثل اول یهارو با بودن ها  نیاز اول یلیخ
 حسرت   نیعشق...اول ن یحسادت...اول  نیحماقت...اول

عشق؟مگه من عاشق شهرزاد بودم؟من فقط به وجودش   نیباز شد اول عی سر چشمام
موضوع شدم آره من عاشقش نشدم   نی وابسته شده بودم که االن تو نبودش متوجه ا

 فته یب یبراشم اتفاق خوامیساده دوسش دارم و نم

  نی...اولیدلتنگ نیولمختلفو با نبودنش بود که تجربه کردم مثل ا  یاز حس ها  یلیخ
 دعا   نیاول  یو حت یمونیپش ن یترس از برنگشتنش...اول نیاشک...اول

که فقط شهرزادو  یقرار یآروم کردن دل ب یانداختم برا نی پا یبا شرمندگ سرمو
که بعد از چند سال تازه به  ییپناه بردم کمرم از شدت شرم و خجالت از خدا  خواستیم
 ده یکه باالخره جواب م دونمی اما بازم ادامه دادم م شدی افتاده بودم داشت خم م ادشی

از سرجام    عیسر   نیسول غیج ی صدا  دنیبا شن کهویهم ببندم که    یچشمامو رو خواستم
اومد صدا از سالن    یزدنش م  غیج یبردم هنوز صدا  ورشی   رونیبلند شدم و به سمت ب

 زدم یصدا م نویو همزمان بلند سول دمیدو نی به سمت سالن پا  عی بود با دو سر نی پا

 خر خر خر    یسمی ساد  یچل مغز روان یخر نفهم عوض شعوری_بنیسول

 کرد  م یتیخب حاال بابا عه نگاه تماما ترور شخص یلی_خبهداد

نفس نفس   کهیدرحال تیبا عصبان نیبهداد نگاه کردم سول نویگرد شده به سول یچشما  با
بود اما   دنشینشونه ترس ن یبود و ا دهی رنگش تماما پر دیبه صورتش کش یدست زد یم

  هی یعنی  نیا  نیبه دور از چشم سول یالبته پنهون دنیخند یم زی ر زیدامونو بهداد داشتن ر
 کردن  یکار

 چه خبره؟  نجای_ا

  می _به به خان دا بهداد

 رد کردم چه وضعشه  ؟سکتروید یکش غیج نیبهداد چرا سول زی_مزه نر 
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 جنبس یب نهیسول  ریود تقصما نب ری _تقصدامون 

 جنبم آره؟  ی_من بنیسول

برد که باعث شد هردوشون فرار کنن و من  زیبه سمتشون خ  ت یبا عصبان نیسول
فقط   اوردم ی و نه سر ازش درم  هیچ دونستمیکه نه م ییهمچنان متعجب از صحنه ها 

 نظاره گر بودم  

حوصله    ینشستم  وب ونیز ی تلو یو به سمت سالن رفتم جلو  دمی کش یحرص پوف با
وقت بود   یلیخ دادمیاون سه تا گوش نم یروشنش کردم و اصال هم به سروصداها 

  هی دهینو  هی  نمیا  دیخنده تو خونمون باال نرفته بود شا یبودن و صدا  دهیدوباره بهم نپر 
 حواسمو جمع کنم  شتریب  دینشونس پس با 

 رم رفت س  دیر ی آروم بگ شهی_م

 خواهرزاده خل مشنگت بگو  نیبه ا ی زیچ هی_ نیسول

 ی بود شیگول ی شد؟ج ی_حاال شد خواهرزاده من؟چ

که سر بچشون دعواشون شده دارن باهم بحث   ییزنوشوهرها  نی ا  نی_نگاه عدامون 
 د ی ایمن بود شما کوتاه ب ریآقا اصال تقص  کننیم

که از چشم    دیمبل جا گرفت خند یاومدو کنارم رو  ی سرخوش به سمتم م  کهیدرحال بهداد
 نموند  بینص یغره من ب

 شد یبابا مامانمم دعواشون نم ینطوریخب عه ا یکند یم رو ی_زودتر بگو قال قضبهداد

    دینیبی_دارم براتون حاال منیسول

رفته تو اتاقش چشم   یعنی نی نشد ا نیاز سول یاما خبر  وستی هم به جمعمون پ  دامون
مودب راست نشستنو خودشونو   یپسرا  نی ا نی اخم به هردوشون رفتم که ع با یغره ا 

 زدن به اون راه 
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 رسه؟ ی بهتون م ید؟چیاریدرم  غشویج یصدا  دیکنی م تشی_چرا اذ 

 نکن  هی_نقشه بهداد بود منو تنبدامون 

 _عه عه عه آدم فروش بدبخت بهداد

در  غشی ج میری گیم  نیاز سول یحال  هی میر یم ی گفت ینبود  گم؟توی_مگه دروغ م دامون 
من گفتم   یم؟حت یکنی م داریهم پاشارو از خواب ب می د یحرص م  نویهم سول ینطوریا  ادیم

 ه یکه بترسه کاف نی هم یباشه تو گفت ده یپاشا نخواب دیشا

باز داشت به دامون که   یو دهن  دهیقلمب یحرص به سمت بهداد برگشتم که با چشما  با
 مواجه شدم   زدیداشت حرف م لکسیر

 شد؟ ی_پس نقشه شومتون شامل حال منم م 

کنار غذا از   ستی ن نیبهداد بود تازه فقط ا  ریهمه نقشه ها تقص کنمی _بازم تکرار مدامون 
 هم داشتن  یعمد نوشابه زرد گرفت وگرنه نوشابه مشک

 بگم؟ها؟   یبه تو چ دی_به نظرت من االن بابهداد

مبل که از بهداد  یکیاون    یند شد رفت روبل عی برد که دامون سر ورشی به سمتش   بعد
 د یخند یبلند  یپاش زدو با صدا یرو ی دورتر باشه ضربه ا 

انتظار   کشهیاون م  نویا  ینقشه شوم برا  نهمهیداد حرصشو درآوردم ا  ی _آخ چه حالدامون 
 صداس  یاون براش نقشه نکشن چوب خدا ب  نویداره ا 

  ون ی زی هردوشون تکون دادم و به سمت تلو یبه نشونه تاسف برا  یو سر   دمیکش یپوف
 برگشتم که دوباره دامون به حرف اومد 

حالو حوامونو عوض کنه از  کم یبود که   نی بهداد ا یهدف اصل میبگذر ی_از شوخدامون 
  یحرفا ینوشابه زرد هم گرفت تا تو نخور  نیبه خاطر ا  می ایب رونیجو افسرده ها ب  نیا

 نرفته دتایدکترو که  
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 بازم دارم برات  یهرچند جمعشم کن یجمع کن رویکه زد  ی_آره خب بهتره گندبهداد

 گه ید کنمیمعرفت نباش خب دارم جمعش م ی_داداش بدامون 

کدومشون نذاشت   چیشد محل به ه دایپ نیهمون لحظه سروکله سول دی دوباره خند بعد
 ار شد پاش گذاشت و مشغول ک یو اومدو کنار من نشست لبتابشو رو 

 ن؟ ی سول ی_خوب

 بذارن ا یخوبم البته اگه بعض زمی_آره عز نیسول

 دم ی_راحت باش اجازه مبهداد

 به قرآن  یی پرو  یلی_خنیسول

  ونیز یبعد دوباره خودشو به لبتابش سرگرم کرد رومو ازشون گرفتم و به سمت تلو  و
صد در صد    کردیم یطونیبود االن اگه بود اونم ش  یخال نی ب نیشهرزاد ا یبرگشتم جا

 کنه می قهوه ا ارهیحرص منو در ب  کردیم یکار

 برام اومده  لی می_نگاه چه قدر انیسول

  یوقت شی خود من چند ماه پ  یباز نکرد  لتویمیباشه سه ماهه ا نطوریا   دمی _خب بادامون 
 :/ دهیزدم هنوز جوابش بهم نرس لیمی بهت ا میبود  رانیهمراهه پاشا ا 

 جواب همرو بدم  دیکار دارم با ی_کلنیسول

چرتوپرت   یکل یکنیچکش نم دونستمیمنم چون م  شونیکی  ستیمهم ن  می_ندادبهداد
 بره باال  اماتیآمار پ  یبرات فرستادم الک

فقط محو لبتابش شده بود که   نیخودمم خندم گرفته بود اما سول دنیبهداد خند دامونو
 گفت:  یبا لحن متعجب  کهوی

 نجاتم  یمنج  ریزده ردمو بگ لی میناشناس ا هی نوی_انیسول
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برداشتم    ن یسول ی پا ی لب تابو از رو  عی کلمه آخر چشمام به شدت گرد شد سر دنیشن با
 شد  جادیتنم ا  ی تو یفی کوتاهو خوندم لرزش خف امیو چندبار پ

 ن؟ ینجاتم؟ها سول یمنج گهی به تو م  هیاالن ک نی _ابهداد

 قبلش گفتم ناشناسه  نهیا   شیبهداد خوب دونمی_من چه منیسول

 شهرزاده  نی...انی _ا

  رهیسرمو باال آردمو به دامونو بهداد خ  دیسالن برقرار شد دستام لرز  ی تو  ینیسنگ سکوت 
 شدم 

وقتا   ینجات بعض یمنجاسم من شد  یاتفاق  مونی شهرزاده...اول آشنا نی_شک ندارم...ا
 نجات   یمنج زد یصدام م  ینطوریا

 گم شده  ا ی  دتشیدزد یکی  ای  رهی اس ییجا هی یعنی  نی...اری_گفت ردمو بگدامون 

 حرف زده؟چرا اسمتو نبرده؟  یچرا رمز  ی_ولبهداد

با   کهوی اما   شناختمش یآدرس نا آشنا بود که اصال نم هینگاه کردم    لویمیآدرس ا  عیسر 
 اسم برام آشنا بود   نیشدم ا  یجور  هی" اترای "  لی میدو حرف آخر ا دنید

   یبد  امیبهش پ ی_خر نشبهداد

 ؟ ی دار ی_تو فکر بهتر

 کنه؟ یداره کنترلش م یکی د ی_شابهداد

 بدم اما... امیبهش پ  تونستمینم گفت ی راست م بهداد

 داد  امی_عه باز پنیسول

 هم بشنون شروع کردم به خوندن   هیکه بق یطور  امویبرگشتم و پ توری به سمت مان عیسر 
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از   نیا  هیزی د  یمسخرش کنم گفتم نه از نظر شما زندگ  نکهیا  یمنم برا   هیز یا  ی_گفت زندگ
   هیز یا  ینظر ماهاست که زندگ

 ؟ یچ یعن یاالن  نی _انیسول

 فکر فرو رفته بود  یمن تو   نیسمت بهداد برگشتم که ع به

   پسره کلکل نکن شهرزاد نیبا ا  نقدری"_ا

 _بهش بگو با من حرف نزنه تا منم باهاش حرف نزنم شهرزاد

 ؟ یبهش داد یبگو چه جواب گهیبار د هی_جان من  بهداد

  نی ا  ستی منم گفتم قشنگ ن نا یقشنگه و ا یزندگ  نکهیوسط اومد ا  یشهرزاد_بحث زندگ  
  کنهیفرق م یکیهرکس با اون  یرنگ زندگ نیبه خاطرهم  میزنیکه رنگش م میخودمون

من    کردی فکر م زدیحرف م ی طور هی هیز یا  یگفت زندگ ستین ینطوریبعد اومد گفت ا 
  ی راحت منم برا یعنی  یزیا ستم یرومو کم کنه انگار بلد ن خواستیم ستم ی بلد ن یسیانگل

پاش قشنگ گوشتاشو   ینیشی که م هیزید یمسخرش کنم گفتم نه از نظر شما زندگ  نکهیا
از نظر ماهاست که    نیاما ا یبریحالشو م یکوب ی مقدار کم نخود م  هیبا   یکنیجدا م

پس راحت   رسهیبهمون نم میدونیچون م  میست ین ادی دنبال گوشت ز  هیزی ا یزندگ
 " مش ی گذرونیم

 ی _آرتا 

 _آره کار خود ناکسشه  بهداد

 د؟ یدون ی_از کجا مدامون 

 د؟ یدیرس یجمله به آرتا نیا  یکجا   د؟از ید یاز کجا فهم گه ی_راست منیسول

 پام برداشتم و همزمان با من بهداد هم از سرجاش بلند شد   یلبتابو از رو   عیسر 
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  یال یو  رمی جمله بحثشون شده بود من م نیسر ا  یشرکت شهرزادو آرتا  ی_اون روز تو 
 د یخبر بد  سیبه پل دیاونجا باشه شمام بر   دیخدا خدا کن یآرتا

 ام ی_منم باهات م بهداد

   دیخبر کن سارویپل د ی_نه خودم تنها برم بهتره شما زودتر بر 

 و به سمتشون برگشتم  ستادمی راه ا  نیبه سمت در رفتم اما ب عی بعد سر و

خبر کن دامون توهم به چند تا از آدمامون   سارویبهداد تو پل میکن گهیکار د  هینه  ا ی_
   خوامیحک کنن همه اطالعاتشو م لویمیبسپار اون ا 

 آخه...  ؟تنهای بر سا یبا پل ستیشا بهتر ن_پانیسول

چندتا از بچه هارم با   هی ستمیافته بچه که ن یبرام نم  یاتفاق  نی_نگران من نباش سول
 برم ی خودم م

 آدم داره  یکل  اروی کارو کن اون   نی_اره همبهداد

 د ی_باشه معطل نکن

لبام   ی رو  یرفتم ناخواسته لبخند محو  نمیو به سمت ماش رونیاز خونه زدم ب   عیسر 
 لب بعد از سالها زمزمه کردم  ریز   ینشست و به آروم

 ی شکرت که هست ای _خدا

 

 

 )شهرزاد(

جملمو   یکه معن کردمیکار کنم فقط دعا م یچ  دونستمینم دمیلرز ی ترس به خودم م از 
ت  شرک  لیمی هرکار کردم ا زدم ی سالن قدم م یباشن تمام مدت با استرس تو  دهیفهم
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شرکته امکان داره خودشون چک   لی میحدس زدم چون ا  ینکردم از طرف دایپاشارو پ
از   نوی سول  لیمی نکنه و بگه مزاحمه ا یبهش توجه ادیز  نهیبب اموی اون پ  ینکنن و کس

که   میکرد ی کار م نی سول لی میا   یهمراهه بهداد رو   میشرکت که بود یحفظ بودم چون تو 
   میبراش فرستاده بود یالک  امیهم پ یکل رمیبگ  ادیمن فوتو فناشو  

  قایمن دق  یامروز از خوش شانس  خیچون تار  کنهیامروز چک م لشویمی که ا دونستمیم
مطالب    یاز استاداشون بعض  یبود بعض نیبود که فصل امتحانات دانشگاه سول یخیتار

  یخودمو دلدار نیالبته من با ا   کردنی م لیم یدانشجوهاشون ا ی سواالتو برا  یو حت
  دیهرطور شده با  یچک کنه ول  گهی هفته د هیچون امکان داشت امروز چک نکنه  دادمیم

پاک کرده بودم اما  لویمیهاش نره درسته ا   لیمی تا سراغ ا کردمیگرم م  روی سر آرتا
باعث بشه که  ن یاز قلم انداخته باشم و هم روی ز یچ هی  میگر یبه خاطر ناش دمیترسیم

 متوجه بشه   یآرتا

 ی همون لحظه صدا   قا یبرگرده خونه اما دق ری د یکه آرتا  کردمیخدا خدا م همش
 منو از جا پروند    نشیماش

  دیفکر کردم و چند ضربه آروم به سرم زدم با کمیکار کنم؟ یچ دیخاک به سرم حاال با  یوا 
که نره تو اتاقش چون احتمال داشت بره سر لبتابش متوجه    کردمیسرشو گرم م یجور هی
 د یرسیدستشون بهمون نم ینطوریا  رونی ب میرفتیم  دینبا یها بشه از طرف لی میا

که وارد سالن شد   یآرتا  دنی به سمت در برگشتم با د  الی و  یبازو بسته شدن در اصل با
اسممو صدا   دویباال پر  ابروش  یتا هیمن جا خورد   دنی با د یآب دهنمو قورت دادم آرتا 

 زد

 ن؟ ی پا ی_شهرزاد؟...اومدی آرتا

 _اومدم...اومدم که...

 ؟ ی_منتظر من بودی آرتا
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زدم و نفسمو راحت   یراه حل جلو پام گذاشته بود ناخواسته لبخند هیخودش   نکهیا از 
  فی سرک ی کرد چون حساب ریتعب  یا  گهید زیلبخندمو به چ نی ا  یدادم فکر کنم آرتا رونیب

 اومده بود 

 _آ...آره...آره...منتظر برگشت تو بودم 

 ی کار کن یچ د یبا  ید یفهم یشد ی _خوبه پس دختر حرف گوش کنی آرتا

 خودمو گرفتم  می_آره تصم

تو   دونستم ی چون م  سوختیدلمم براش م شد یهرلحظه پررنگ تر م یلب آرتا  یرو  لبخند
 بره یجون سالم به در نم  فتهیچنگ پاشا که ب

 خم شدو گفت:   یکردو به آروم یزد تک خنده ا  یو بهم لبخند  ستادیروبه روم ا  یآرتا

 ی آشغال یلیخ  یدونستی_می آرتا

  دونمیعکس العملو ازش نداشتم نم   نیجا خوردم اصال انتظار ا یحرفش حساب  ن یا از 
تر   کی نجاتم هرلحظه داره بهم نزد یمنج کردمی باره شجاع شدم احساس م کیچرا به  

 بود  یدوست داشتن یلیکه برام خ گرفتمی مضاعف م یانرژ هی  ینطوریا  شهیم

 خودش خم شدمو پچ پچ مانند گفتم:  نیع منم

 ی تو سطل آشغال  می_ما آشغالشهرزاد

  یزدو دستاشو تو  یازش فاصله گرفتم اونم پوزخند یبهش زدم و کم یی دندون نما  لبخند
داشتم   ی حس بد   هیشد  رهیفرو برد قدشو جلوم راست تر کرد و بهم خشلوارش  بیج

 فتهیب یقراره اتفاقات بد کردمی احساس م

 ؟ یگولم بزن یخواستی_می آرتا

 گولت بزنم؟  ی_چه طور

 د؟ ینجاتتون هست  ی_منتظر منجی آرتا
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به نشونه نه تکون   یقدم عقب رفتم و سر هیباره جا خوردم   کیگرد شد به   چشمام
 دادم 

 نجاتم  یمنج  یا  ری_ردمو بگی آرتا

خنده که باعث شد از ترس به خودم بلرزم و مو به   ری زد ز  یبلند  یبعد همزمان با صدا و
که زده    یامی پ نیداشت ع ی متوجه شده بود چه طور  یبشه اما...اما چه طور خیتنم س

 گفت یبودمو از بر م

  شه؟فکری من مدام چک نم  یها  لی میا  یکنیم  ؟هوم؟فکری فرض کرد  ی_تو منو چی آرتا
  یلبتاب من روشن بشه برا   ؟احمقی شده بود میقا واری پشت د دمینفهم ی کرد

  یفقط زمان زممیم  یبدبخت اون لب تاب رو شهی ارسال م امی)دست راستش(پنیشاه
  ن یهنوز مونده از ا اطاتهمثل معامله داشته باشم عصر عصر ارتب یکه کار   شهیروشن م

شما    یاما برا  هیزی ما پولدارا د یبرا  یحق با توهه زندگ نمیبیحاال م  یاریسر درب  زایچ
   هیز یبدبختا ا 

 نجا؟ یا  یکه برگرد  ی_پس...پس چه طور...جرات کرد 

  تونمیم یفرار کنم وقت  دیچرا با  دیستین یچینشون بدم در برابر من ه نکهیا  ی_برای آرتا
 نم؟ یبدبخت شدنتونو به چشم بب

 تو؟   ای  میشیبدبخت م ؟ما ی گیم  یدار ی_چ

شرکتش محموله قاچاق   یبارا یکه تو   رسهی نجاتتون م یاالن به گوش منج نی _همی آرتا
 کننیم   ریکنه در آخر خودشم دستگ  ریتا منو دستگ  نجایا  ارهیکه م  ییسایشده پل دایپ
از  تونمیرشوه م یبا دادن کم یاز طرف نمیصحنه خم شدن کمرشو خودم بب  خوامیم

اونجا    نایاز ا  شترینجات تو ب یساعت اما منج  هدوازد  یط یعنی رونیب امیبازداشتگاه ب
دست   یهمه چ نجایباشه ا سیدست پل یهمه چ   زمی عز ستین رانیا  نجایا مونهیم

ازش نداره    یدنبالشه اما چون رد سی هستم که پل  ییاها ی از همون ماف ی کیمنم   اسی ماف
 کنن  دایمنو پ  توننینم  شناسنیو منو نم
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حاال   خوردیپست فطرت بودنش حالم بهم م نهمهیاز شدت خشم مشت شد از ا  دستام
جواب سالمشم ندم هرچند فکر نکنم   یکنم و حت یازش دور  گفتنیپسرا چرا م  فهممیم

 فهیکث یلیکه خ دونستمیاشن فقط مباشه خبر داشته ب یقاچاقچ نکهیاز ا

 ی رسی به من م کمی ارهیم  فینجاتتون تشر  ی_حاالم تا منج ی آرتا

به خودم    ری بلند شدو فرار کردم اما چون د غمیج ی بعد جلو اومد که همون لحظه صدا  و
 بازوهاش محصور کنه نیو ب  ارهیتونست منو به چنگ ب یبه راحت  یاومدم آرتا 

 از دست من؟اوه اوه چه غلطا ؟اونمی فرار کن یخواست ی_کجا موش کوچولو هوم؟می آرتا

 ختم یزدمو اشک ر  غیکردم و بلند بلند ج تقال

  یتو  شبیکه د نهیبب یاوضاع یتورو تو  ادی نجاتتون م یمنج  ی_به نظرم بهتره وقتی آرتا
 ه؟ ینظرت چ یاتاقم داشت

 ...ولم کن ی_ولم کن آشغال عوض

بهت  یسطل آشغال  هیمگه نه؟االنم  میما سطل آشغال بود   ییم تو_آشغالو که گفت ی آرتا
 ی از ترس بلرز  ینیبیکه هربار سطل آشغال م  دم ینشون م

 از دورش بردار    فتویکث  ی_دستا

پاشا   دنی با د میحرفو زده بود برگشت  نیکه ا  یگرد شده به سمت کس  یبا چشما  همزمان
که فکش منقبض شده بودو از شدت خشم دستاش مشت شده بودن چشمام گرد شد  

 بود ازش دور بودم  شتریهفته هم ب  هیشدم که  ی کم کم اشکام خشک شدو مات مرد

 گفتم؟ولش کن  یچ یدی_نشن

به سمت پاشا رفتم   دمویدو  عیاز دورم باز شد سر   یآرتا یکه زد دستا  ینعره وحشتناک  با
واقعا سخت بود اصال قابل    شدیکه محکم بغلم کردو منو به خودش فشار داد باورم نم

 نجاتم باشم؟اقعا پاشاس؟آره؟  یاالن تو بغل منج  نکهیهضم نبود چه طور ممکنه؟ا
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 که مراقب تو باشم   نجامی...نترس...من انجامی_من ا پاشا

 _پ...پا...ش...شا 

 _جان پاشا پاشا

 صحنه وصال دو کفتر عاشق هم در اومد   نیاشکم از ا  ی_وای آرتا

دستش منو برد پشت سرش و با   هیپاشا جدا شدم پاشا به صورتم نگاه کرد بعد با   از 
اما   دمیاسلحه اولش ترس  دنیشد به کمرش نگاه کردم با د  رهی خ یبه آرتا یاخم وحشتناک 
 لبام نشست  ی رو  یبعدش لبخند 

تا به االن   میباهم بزرگ بش یاز بچگ  نکهیبود؟ا یمنو تو چ  ری پاشا تقد یدونی_می آرتا
 بود ی شراکت شهیداشته هامون هم نهیاز هم جدا شد اما مهم ا کم ی رامونیالبته مس

که   یهر کار ید یخریهمونو م ن یتوهم ع  دمیخر یکه من م یهر پاکن ی_از همون بچگ پاشا
کردم   سش یدم تاسکه با زحمت خو یشرکت ی کردی دلقک تکرارش م هی نیع  کردمیم

 ی دونست ک یخودتو توش شر 

 یتو االنم داشت  کردمیداداش اگه من اون شانس بزرگو برات جور نم ی کنی_اشتباه می آرتا
تو بودو   ی که برا  یزیدلقک هرچ هی  نیمن ع یگ ی راست م یاز طرف ی زد ی سرجات درجا م

 مثال بزنم که هم شهرزاد بفهمه هم تو   هیتو باشم بذار  نیانجام دادم تا منم ع 

 بگه؟  یچ خواستیم  دمیاز شدت ترس لرز  دی به دور لباش کش یدست بعد

 دست گذاشتم رو همون  قای که منم دق  یدختر شد هی_عاشق  ی آرتا

نگاهم به سمت دست   دیبهش نگاه کردم پاشا از شدت خشم تن مردونش لرز  یناباور با
 زد  یدیبه سف کهی راستش رفت که محکم مشت شد طور

مدام دوروبرش بودم متاسفانه پا نداد دور  یکه نبود  ی...تو مدتگم یم  روی _نانسی آرتا
  تیزندگ یدختر تو  هیبودم اما همش دنبال  دهیخط کش یهم بعد اون مهمون نیسول
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   رتشیمثل تو نقطه ضعفش جز غ یرتی مرد غ هیبودم که از طرفش بهت ظربه بزنم آخه  
 باشه؟  تونهیم یچ

 _الل شو پاشا

  ی من تو  یاز سر اجبارا  یچندبار  هیبهت نگفته  ی_داد نزن بذار حرفام مونده نانسی آرتا
 ؟ یدونستیم  خورهیدوز باال هم م یدنیخوبه ها نوش تشمیم؟ظرفیشبونه بود یها  یپارت

 ن ی پا اوردمی_خفه شو تا فکتو نپاشا

  گهی دختر د هیدرباره  میده حرف نزنکه دربارت ز  یی و حرفا   ی_باشه بذار درباره نانسی آرتا
 پشت سرته شهرزاد  کهیهمون میمن شد حرف بزن یتو وارد زندگ یکه از زندگ

 نه نکنه بگه  یشد وا جادیتنم ا یتو  یفیخف لرزش 

توجه بهداد چه قدر روشه  دمیدیبهت ضربه بزنم آخه م قشی از طر  خواستمی_می آرتا
ضربه به اون ضربه به تو بود   یبهداد حساس بود یحدس زدم دوسش داره توهم رو 

درآوردم اما خب از شانس گندم کم   نتیدر عوض انگار قلب تورو از س  کردمیکمرشو خم م
شد که االن شهرزاد خانوم قصه ما   نطوریدخترا متفاوت بود ا  هیکم ازش خوشم اومد با بق

 ... شبی د یدت در خدمتم بودن حتم  نیا

و شوک زده به سمت پاشا برگشتم فکش   دمی گوشم پژواک شد لرز  یتو کی شل یصدا 
به سمت   شدیباال زده بود باورم نم قشیشق ی منقبض شده بودو رگ کنار گردن و حت

افتاده بود    نیزم ی پاش گذاشته بودو از درد رو یبرگشتم که دستشو محکم رو  یآرتا
داشت درباره   نکهیبه خاطر ا  رد؟فقط ک  کیشد چرا بهش شل جادیتنم ا یتو  یفیلرزش خف

 نکرد؟  ینطوریهم حرف زد چرا ا یدرباره نانس  زد؟امایمن حرف م

نشدم   نیبودم که متوجه ا  یآرتا  ی محو ترس از ادامه جمله ها نقدری ا  یعنیبگو... خودمو
 رون؟ یب دیپاشا اسلحشو از پشت کمرش کش

دست پاشارو گرفتم و به سمت   عی سر دمویکش یغ یکه کرد وحشت زده ج گهید  کیشل هی
 نکنه کی گرفتم تا دوباره بهش شل  یمخالف آرتا
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 شی کشی_تورو خدا...توروخدا پاشا بسه...م

اصال    کهیچشماش از شدت خشم قرمز شده بود فکش منقبض شده بود طور پاشا
با   یر شده بود به سختوحشتناک ت یا   گهیاز هروقت د افشیبزنه ق یحرف  تونستینم

 : دیدندوناش غر  یدو رگه شده بود از ال  یکه حساب ییصدا 

 _بگو بهت دست نزده پاشا

سوم    ری ت دونستمیم نی دستاش سرخورد پا  ی دستم از رو یو به آروم دمیترس لرز  با
دوم پاشا به کتفش خورده بود   ر یچون معلوم بود ت رهیمیم  یپاشا اگه بهش بخوره آرتا 

 ره ی امکان داشت بم شدیم  شتریب ش ی زی خونر ینطوریا

 _بنــــــــــــال پاشا

جواب مثبت حرفش   یسکوتمو به معن  نیقدم ازش فاصله گرفتم پاشا ا   هیزده  وحشت
  دیمشت محکم کوب هیبرد   زیخ  یزد منو محکم پس زد به سمت آرتا  ی گرفت چون نعره ا 

 تو صورتش  

 نعره زد:   یدو رگه ا  یصدا با

 ز یهمه چ یب یکن یم  ی_به دختر خونه  من دست دراز 

از شدت   خوردیم  یکه آرتا ی باال نره هر مشت می گر یدهنم گرفتم تا صدا  یجلو  دستمو
  ی دستوپا ری هرلحظه ز   یآرتا دمی کشیدرد م دمویلرز یترس و هول کردن من به جاش م

پاشو محکم   ستادی بلند شد باال سرش ا د یصحنرو د  نیا  یپاشا وقت شدیپاشا ناتوان تر م
درد   ینعره از رو یفشار داد که باعث شد صدا  محکمگذاشتو    یخورده آرتا ریکتف ت یرو

 بلند بشه  یآرتا

که از روم   یکس کنمیم یکار  یروز  یفکر نکرد  نی به ا ؟امای من باش ه یشب ی_خواستپاشا
رو اون دست   رتمهینقطه ضعفم غ یدونستیکنم؟میمحوش م نیزم  یاز رو  کنرو یم یکپ

 کنم یزجر کشت نکنم ولت نم ام؟تایکوتاه م  یبه راحت یآره؟فکر کرد  یگذاشت
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بلند شدم به   عی کرد وحشت زده سر  کی بردو شل یاسلحشو به سمت کف دست آرتا  پاشا
با التماس و زجه به  یآرتا میوخ  ی ناله ها نیمچ دستشو محکم گرفتم ب  دمیسمتش دو 

 چشماشو گرفته بود نگاه کردم  یکه خون جلو   یمرد

 باال سرت ولش کن  ی_ولش کن...تورو همون خدا 

 نعره زد: یبدون توجه به من سر آرتا پاشا

  ییبال نمت یبب گهی بار د هیگفتم؟نگفتم دوروبر شهرزاد   یبار تو شرکت چ نی_آخر پاشا
حرفو بزنم روش    هی یدونیم  ؟خودتینش دختر رد هی  یلومتریاز هفت ک ارمیسرت م

 تاوانش نمیا مونمیم

همون لحظه پاشا محکم دستشو جلو چشمم گذاشتو منو برد پشت سرش تا خواستم   و
بکشم همون لحظه پاشا   یوحشتناک غیباعث شد ج کشیشل یبعد یبزنم صدا  یحرف

زد به سمتش برگشتم و شوک زده   ینعره وحشتناک  یچشمم برداشت آرتا  یدستشو از رو 
 شدیخودش جمع شد باورم نم یبهمون پشت کرده بودو تو نیزم ی بهش نگاه کردم رو

 نکرد   کیشل کنمیکه فکر م یینه نه جا

شونه هام گذاشتو تکونم داد از ترس نگاهمو   یبه سمتم برگشت دستشو محکم رو پاشا
 گرفتمو به سمت پاشا برگشتم  یاز آرتا

شرف بهت دست   یب نیراستو پوست کنده جوابمو بده...ا پرسمیازت م سوال هی_ پاشا
 نه؟  ای کرده  یدراز 

  هی ی شدم که به راحت رهیروبه روم خ یرتیشدن و فقط مات به مرد غ  ری بدتر سراز  اشکام 
 مردو بدبخت کرد 

  ن یا  رهیبازوتو بگ  یبه خودش اجازه داد حت دتتیدزد  نکهی_حرف بزن شهرزاد...سر اپاشا
 چشمات به گوه خوردن بندازمش  یاالن جلو  نیکرده هم یرش آوردم بگو اگه کاربالرو س 

 بگم  یخفه ا  یبه نشونه نه تکون بدم و با صدا  ی سر یتونستم به سخت فقط
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 نکرده  ی_نه...کار

همون لحظه هجوم چند نفر به  کشتیم  اروروی  ینطوریبگم ا  تویبهش واقع تونستمینم
دامونو بهداد احساس ضعف  دنیبا د میداخل سالن باعث شد به سمتشون بگرد 

موهاش   ن یدوتا دستاشو ب یآرتا  دنیکردم و اشکام جون گرفتن بهداد با د یشتریب
 پنهون کرد 

 دامون زنگ بزن به آمبوالنس  زدمیحدسشو م  دی_بابهداد

 دیمحکم منو تو آغوشش کش  ارهی ونست دووم بنت  دنمیبا د دیبه سمتمون دو بهداد
  یحرف زدن دامون با تلفن صدا  یکردم صدا  ه یصدا گر  یب یچشمامو بستمو به آروم

بودم که دوباره خودمو   تیفقط غرق آرامش و امن دمیشنینم سارو ی جروبحث پاشا با پل
   کردمیتوش احساس م

 شکرت...  یتموم کرد   رویشکرت که همه چ ایخدا

 

 

 )پاشا( 

  یلبش برا   یلبخند دلبرانه رو هیقهوه ام بودم که داشت با    دنیبهش درحال نوش رهیخ
خوشم   درخشه؟اصالی چشماش م کنهیبه بهداد نگاه م یچرا وقت نی ا  زدیبهداد حرف م

 ؟ ی چ یعنیعه  ادینم

نگاهمو ازشون گرفتم اما   کمی آورده بود  ینیریبرامون ش  جانیکه با ه نیاومدن سول با
وگرنه   نی میباهم صم نقدریبفهمم چرا ا دیدوباره نگاهمو بهشون دادم با عی سر یلیخ
استراق سمع   شتریب دی با کردمیروشن م زاریچ یلیخ ف یتکل دی با یاز طرف شدمیم وونهید

 نگاه ازشون نگرفتم  نیکنم به خاطرهم

 یزنی حرفو م نیا  دونستمی_مشهرزاد
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 باش  ؟زود ی_پس چبهداد

 میو با غم ن  دیکش یمحو شد پوف  یلبش کم یناراحت و لبخند رو  کم ینگاهش  شهرزاد
به من کرد بعد دوباره به سمت بهداد برگشت اه لعنت بهت چرا خوب گوش   ینگاه

 د یپرس یبهداد ازش چ ینکردم بفهمم چ

 شد  ینطوریکه ا رانیبرگردم ا  خواستمیبرنگردم م گهیرفتم که د قتشی_حقشهرزاد

 ران؟ یا   یبرگرد یخواستی_واقعا مدامون 

 انداخت  نی سرشو پا  دویخجالت کش کمی شهرزاد

 پولدار شدم  یکل نکهی_البته بعد از اشهرزاد

  یپسرا حرص نیاما منم ع دیخند  زی ر زیر  نیبهداد با حرص بهش نگاه کردن سول دامونو
 شدم 

چه   ستمی زبون ادماشونو خوب بلد ن یکه حت بیکشور غر  هی یتو  ی_با خودت نگفت
 پولدار بشم؟  تونمی م یطور

 به اندازه خودم  ستی _پولدار منظورم اندازه شماها نشهرزاد

 ؟ یکن دایراحت کار پ یتونی م نجایا ی _تو فکر کرد دامون 

کارو   نی هم  دیدیشنیپاشا خانو م یاون حرفا  د یمن بود  یبابا شما هم جا ی_ا شهرزاد
 د یکردیم

  شعوریشد دختره ب یکردم و رومو ازشون گرفتم حاال همه کاسه کوزه ها سر من خال یاخم
 ندازهیگردن من م کنهیسربه هوا حماقت م 

که شهرزاد داد همزمان شد با   یشنود بود با شهادت   یخوب شد تو خونه آرتا گمی_مبهداد
 داشته نیکه بله شنودو دورب  یخونه آرتا  یاومدن نامه بررس
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چرا    نینگاهم مشکوک شد ا  کمی  کردیو منتظر به بهداد نگاه م د یرز ل  فیخف شهرزاد
 شده؟  ینطویا  افشیق

هم اون محموله قاچاقو   سیپل  ینطوریگفته بود ا  رو ی _آره پسره احمق زارت همه چدامون 
 اس ی خود شازده که ادعا کرده بود ماف ی گذاشت پا دیبه اسم شرکت ما نبر

تمومش کرد   یقهوشو خورد وقت یداد و باق آب دهنشو قورت یا هی به صورت زا شهرزاد
به روش   یبه سمت بهداد برگشت که باعث شد بهداد هم به سمتش برگرده و لبخند

 بزنه

 هم تنگ شده بود  ی رکس یدلم برا  ی_حتشهرزاد

 شش؟ یپ می_بربهداد

 م ی_آره بر شهرزاد

  ینگاه مین  یرچشمی ز  نیرفتن سول رونی هردوشون باهم بلند شدن و ب جانیبعد با ه و
 اما قشنگ معلوم بود با منه گفت:  میمستق ریهم انداختو غ   یبه من کرد بعد پاشو رو

 کنهی_هوف عشق پنهون با آدم چها که نمنیسول

 د یکردو مشکوک پرس زیر کمی خندش گرفته بود اما چشماشو  دامون

 _منظور؟ دامون 

 ا ن یعشق مشترکو پنهون کردنشو ا هیقض  نی_منظورم واضحه داداش همنیسول

با   نیتکون داد سول  دی به نشونه تا یجمع کردنش سر یهول کرد و برا کمی  دامون
  نیروشو ازم گرفت بب عیبهش رفتم که سر  یبه من نگاه کرد که چنان چشم غره ا  طنتیش

 یوجب مین ن یا  ذارهیچه طور حرف تو دهن من م

 م؟ یکرد  دایشهرزادو پ یگینم ی_داداش به نانسدامون 

 داشته باشه  ی_فکر نکنم بهش ربط
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 ؟ ینگفت یزیهنوز چ ی_پنج روزه گذشته اونوقت تو به نانسنیسول

مسئله به خودمون ربط داشت درضمن من بهش نگفته بودم خودت بهش  ن ی_نه ا
 یگفت

 شده  دایپ یتو بهش گفت کردمی_خب من فکر منیسول

 ی تفاوت یدختره ب نی نسبت به ا یادیز  گه ی _داداش ددامون 

 گذاشتم زیم  یقهومو رو   وانیکردمو ل یاخم

هم   ادی گرفتنشون ز  یموندم که برا   ماتمیاز تصم  یسر  هی  نیفقط ب  ستمیتفاوت ن ی_ب
 کنمیدرنگ نم

  نجایسرجام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم بدون درنگ به سمت تراس رفتم از ا از 
   یداشته باشم البته با بدبخت دید یبه لونه رکس تونستمیم

وقت    چیحرصم گرفت ه  ذاشتنیسر به سر هم م دنویخندیکه کنار هم م دنشونید با
چرا با من  نیکنم:/ا  یدختر به خواهر زادم حسود  هیسر   یروز  هی  کردمیفکرشو نم

به کنار چرا باهام سرد   نایبهدادو دوست داره؟اصال ا  یجد یجد یعنی خنده؟ ینم ینطوریا
 رفتارش اصال قابل تحمل نبود نی شده؟ا

 زمزمه کردم  یلب به آروم ریز 

 

 تــــــــو 

 دلــــو  نیا  یتو چشات که برد  یدار یچ

 نرو  شمیاز پ  گمیمن نم  مگه

 ی زی واسم عز آخه
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 زم ی گونت عز یاشکاتو رو   یزیبر  ذارمینم

 ی تو عشق من نی پا ییا یب یبر باال

 ی لحظه از من تو دل بکن هی  ذارمینم

 برات  رمی میم نی پا ییا یب یبر باال

 خاطره دارم باهات  یواسم مهم تو

 چشام زل بزن   تو

 بگو دوست دارم  بهم

 فقط خواهشمه خواهش اخرم  نیا

 چشام زل بزن  تو

 ی بگو که مال من بهم

 یکن ینه از من دل نم  یطیتو هر شرا بگو

 

 لب آروم گفتم:   ریهم بستم ز   یرو یبه آروم چشمامو

...اعتراف کن که  یستین لیم   یدختره ب نی_اعتراف کن پاشا...اعتراف کن که نسبت به ا
 ش ی خوا یم

که  یربهداد و صحنه آخ یدلبرانش برا  یخنده ها دنیچشمامو باز کردم با د  یآروم به
بغل بهداد چشمام   دیبشه پر ک یبهش نزد  خواستیکه م یشهرزاد به خاطر ترس از رکس

 هم فشرده شد   یرو

 کتمانشم کنم اما... تونمیکه دوسش دارم و نم کنمی_من دوسش دارم اعتراف م
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معلومه   یباز کردمو با غم بهشون گاه کردم بهداد شهرزادو دوست داشت از طرف  چشمامو
به بهداد عالقه داره حاال   نی داستان هم سول نوریاز ا  ست ی ن لیم یشهرزاد هم بهش ب

 کردم؟ ی کار م یچ

 خدا  پوف

 

 

 )شهرزاد(

شدنم  دای که از پ یچند روز  ن ی شونه زدم همزمان به ا یو موهامو به آروم  دمیکش یپوف
بشه باهام بهتر   کی بهم نزد  کردیم یکرده بود کار ریی پاشا تغ یفکر کردم رفتارا  گذشتیم

که آرزوم    یو اخبار روزانشم نبود اما رفتار من مقابل مرد  یهم از نانس یخبر کردی رفتار م
  تونستمی برخورد کنه فقط پس زدنو سرد برخورد کردن بود نم باهام ینطوریبود ا  نیا

همه فرصت هامو از دست داده بودم    گهیبودن باهاش د یبرا  یباهاش خوب باشم وقت
بود صد در صد حاظر   یو حساس یرتی از دست داده بودم پاشا هم پسر غمن داشتمو 
واقعا هدفش از    دی:/ شازنمای مثل من وصلت کنه حاال من دارم حدس م  ینبود با دختر

نداشته باشه اما   یمنظور دیکه بهم زده بود باشه شا  ییمحبت ها جبران اون حرفا   نیا
   گرفتمیدر نظر م رویمن همه چ

  نینگذره که ا ینبود خدا از آرتا  یشدن گهیاتفاق د  نیکالم بودن منو پاشا با ا  کی در
نداشتم پسرا هم نشده بود که دربارش حرف بزنن   یطرفم ازش خبر ه یبالرو سرم آورد از 

درباره زنده   میدرباره مردنش نزده بودن هرچند حرف یاما فکر کنم زنده باشه چون حرف
   /نشده بود: دهیبودنشم وسط کش

زده   ستمیبغلم کردو ل کمی یرفتم چون رکس نی سالن پا  یاومدمو از پله ها   رونیاتاق ب از 
  یرفتم حموم اما امروز بعد از ماه ها باالخره ترسم از رکس عی بود چندشم شده بود سر

 شکست و باهاش دوست شدم 
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و  کردم  یپرش ط هیکه مختص به خودم بود با  ی بچگونه ا جانیبا ه  رویپله آخر چند
  کردن یم ینشسته بودنو داشتن پاسور باز  ونیز یتلو  یسرخوش به سمت پسرا که جلو 

  ینبود فکر کنم تو اتاقش باشه آخه فردا امتحان ترم داشت حساب نی از سول یرفتم خبر
 از دامون نبود حتما برگشته بود خونه خودش  یطرفم خبر  هیاز   کردی م یداشت خر خون

چشمشون   هیاونام  دادیهم داشت فوتبال م  ونی ز یبودن تلو  یپاشا و بهداد در حال باز 
 زدن ی فک م نشمیو ب  شونی چشمشون به باز   هیبه فوتبال بودو 

 ؟ ی_داداش تکه حکمو سوزوند بهداد

 جواب بدم؟  ی_االن انتظار دار پاشا

 ن ی پا ارمیراحت شاهمو ب الیبا خ خوام یمنکن بگو   ی_خب نامرد بهداد

به نشونه تاسف تکون داد و به سمت   یزدو سر ییصدا یتک خنده مردونه ب پاشا
 نی فوتبالش برگشت بهداد هم که خندش گرفته بود شاه خشت که معلوم بود حکمه پا

 تکرو روش زد و دست مال پاشا شد  یاومد پاشا هم درکمال خونسرد 

دستش مونده   یکه تو  یچند کارت دویکش یکرد بعد کالفه پوف یبه دستش نگاه بهداد
 نهیلباش بش  یرو  یا روزمندانهیپاشا انداخت که باعث شد پاشا لبخند پ یبودو جلو 

 حکم براش نمونده بود خندم گرفت   یچیبدبخت ه

 تموم نشده من سه تو پنج   یچی_هنوز هبهداد

پاشا هم   کردینگاه م ونی زی به تلو زدی بر م کردوی داشت همه کارتارو جمع م کهیدرحال بهداد
اه   دیکن یپاسور باز  ای دینی فوتبال بب ای خب  دمیکش یپوف ونی ز یبرگشته بود سمت تلو

 خب  رفتیمن حوصلم سر م  ینطوریا

  یعسل ز ی منو پسرا م نیکاناپه نشستم فاصله ب ی مبل روبه رو  یسمتشون رفتم و رو به
  هیکه روش بود دراز کردم و   ی بزرگ وه ی مبل بود دستمو سمت ظرف م  یروبه رو بود که 

فکر    نمیهمزمان به ا کندمیداشتم پوستش م کهیخودم برداشتم درحال یپرتقال برا 
 بکنم و براش ببرم گناه داره خب  وستهم پ  نیسول  یبرا وهیم  کمیکه   کردمیم
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باالتر   کمیاونا    یمنم نگاهمو از رو  کننیهردوشون دارن بهم نگاه م دمیبلند کردم د سرمو
 داد زدم: جانیبردم همون لحظه با ه ونیز یتلو   یبردم و رو

 _عه گل گــــــل 

هاشون از    افهیق دنیشدن با د زیخ میبرگشتنو ن ونیز یبه سمت تلو  عیسر   هردوشون
خندمو   یر ی ه خشونت و درگاز هرگون  یریجلوگ یبودم اما برا  دنیشدت خنده درحال ترک

 بردم یبه سر م برهیو ی خوردم و اکنون رو 

 حالتم با حرص گفت:   دنیبه سمتم برگشت با د  بهداد

 _زهرمار بهداد

نگفته   یزیپاشا چ نکهیشد از ا شتریمنم ب  برهی شد و به همون نسبت و دتریشد خندم
داره   یور هیلبخند   هیبا   دمی بهش نگاه کردم که د نیتعجب کردم به خاطرهم کمیبود 

 کرد   ینگاهشو ازم گرفتو اخم عی سر  کنمی دارم بهش نگاه م دید  یوقت ی ول کنهیبهم نگاه م

 وونه ی پسره د کهوی  شهیم یجن نمیا  وا

کارش تموم شد با   یشدم و همچنان درحال گرفتن پوست پرتغال بودم وقت الشونیخ یب
دو جفت چشم گرسنه و   کهویپره ازش بخورم که  هیاستم نصفش کردم خو  یلذت خاص

 دم یخودم د رهی خ رویرنگ

 حرص به هردوشون نگاه کردم  با

 ه؟ ی_چ

 م؟ ی؟هی اون پرتغالو بدون من بخور ییخوا ی_تو که نمبهداد

  نکهیا  یبرا  کردی داشت به هردومون نگاه م یظیپاشا نگاه کردم که مشکوک با اخم غل به
برق   یلبام نشوندم و به بهداد نگاه کردم وقت  یرو  یحرصش بدم لبخند گنده ا  کمی

دستاشو از هم باز کردو آغوششو   نیدارم به خاطرهم یچه نقشه ا  د یفهم دیچشمامو د 
 برام باز کرد 
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 ار یدلم پرتغاالرو هم ب زیعز  ای_ببهداد

تو بغل   رمی که من االن م کردی فکر م نیداشت به ا  دیبا حرص به بهداد نگاه کرد شا  پاشا
 دم یو بهشم پرتغال م نمیشیبهداد م

 خودم خندم گرفته بود  ی االیفکرو خ از 

شدم و نصف کمتر پرتغالمو به سمت دهنش بردم که با ذوق دهنشو باز کردو   بلند
 به روش زدم   یخوردش لبخند 

 _خوشمزه بود؟ پاشا

تک خنده   می حرفو با حرص زده بود برگشت  نیهمراهه بهداد به سمت پاشا که ا همزمان
  هیپرتغالو به سمت پاشا گرفتم که   گهی هردوشون نشستم نصف کمتر د کی کردم و نزد  یا

 د یابروش باال پر   یتا

 داره؟  گه؟نگاهی _بخور د

 _پاسور دستمه پاشا

 ه یدستت که خال یکی_اون  

بکشم و به بهداد که با   ینگاه کرد که باعث شد پوف یقدگرفتو بهم با  یدو دست کارتارو
  نینگاه کنم دوباره به سمت پاشا برگشتم ا  کردیداشت بهمون نگاه م  یا  زهیم  زهیلبخند ر

 بابا  ی ا  یدهنم بذار یتو دیبا  یعنیرفتارش 

 گهی نکن پاشا د  تی_اذ 

 _بذار دهنم پاشا

 ؟ ی_مگه دست ندار

 _بهداد هم دست داشت پاشا
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 دیکشیخجالت نم  کلشیاز قدوه کردویم  یکه داشت حسود یسر گنده ا حرص به پ  با
دهنشو باز کردو سرد پرتغالو خورد روشو   ینگاه کردم پرتغالو به سمت دهنش بردم وقت

  ییجورا  هیدل ضعفه و حرص خوردن بود اما دلم    نیشدم حسم ما ب  یطور هیازم گرفت  
اما به خاطر   یکه بهش عالقه داشت یاز مرد  یررفته بود چه قدر سخت بود دو ی لیو یلیق
 ی روش پا بذار یاتفاق مجبور بود  هی

 _بزن داداش  بهداد

برداشتم که   بی س هیشدن منم به سمت پشت خم شدمو   شونیپاشا مشغول باز  بهدادو
پاشارو صدا   ییغویج غیج یاومد و با صدا  نی با عجله از پله ها پا ن یهمون لحظه سول

 زد

 _پاشا جوووون نیسول

به پاشا کنارش   دهیچسب یبا نگران نیبرگشتن سول نی به سمت سول کهویو بهداد  پاشا
نفس نفس   دناشیاز شدت دو کهیصورت پاشا گرفت بعد درحال  یجلو لشوینشستو موبا 

 کنترلش کنه   کمیکرد   یسع زد یم

 ... نیبب  نوی...انی _انیسول

  نیبا اخم به سمت سول لشیصفحه موبا   دنیگرفت با د نی از دست سول  لویموبا  پاشا
 برگشت 

 افتاده  یفکر کردم اتفاق  وونهی _سکته کردم دپاشا

افته...قربونت برم زود باش   ی م یاتفاق  هیسوالو جواب ندم صد در صد   نی_اگه ا نیسول
 توروخدا 

ه سمت من  به نشونه تاسف تکون داد بعد ب یسر نی سول یبرا   دویکش یپوف بهداد
 بهم زد یبرگشتو چشمک

 ر یمنم پوست بگ  ی_برا بهداد
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 کردو گفت:  یدست شیاز من پ ع یاعتراض کنم که سر  خواستم

 گه ید مشیخوری خانوم کوچولو باهم م یحرف بزن  دی_آ آ رو حرفم نبابهداد

به پاشا اشاره کرد با حرص   یدار یبهش رفتم که با لبخند معن یحرص چشم غره ا با
به بهداد  یادی وسط ز   نیدرآوردن حرص پاشا ا  یشدم برا  بیمشغول پوست کندن س

خودم حس  یگاه پاشارو هم رو  یگاه ب نی سنگ ی کنارش نگاه ها گذشتیخوش م
   شد یباعث آزارم م نیکه هم کردمیم

 دم یهمه درساتو من دارم جواب م یدانشگاه وقت یری چرا م  گهیتو د فهممی_من نمپاشا

 خب یکمکم کن دیپاشا با  گهی_بدجنس نشو دنیسول

 ی اورد ی قلمو کاغذ م هیخب حداقل  یلی_خپاشا

 ؟ ی_جوابشو بلد نیسول

 ر ی بهداد بگ ای_ب

 گفت:  میخورد یم  وهیباهم م میکه داشت کردیهمونطور که به منو بهداد نگاه م پاشا

 _اره بلدم  پاشا

  ونی ز یتلو زی م ری ز  یکشو  یکش اوردو از تو ونیزی تلو زیخودشو به سمت م عیسر   نیسول
  یخاص ت یپاشا گذاشت اونم با جد  یکردو جلو دایپ یقلم و کاغذ با هزار بدبخت هی

فوتبال   یکنار  بهداد که همزمان نگاهمون رو کمی  یمشغول حل کردن سوال شد به آروم
 بود خم شدمو پچ پچ مانند گفتم: 

 _معلومه از اون بچه خر خونا بوده 

 من خم شد آروم کنارم گفت:  نیهم ع بهداد

مامان بزرگم    نویا  کردهیم  تی معلماشو اذ یلیآره اما تخس بوده خ  ییطورا  هی_بهداد
 گفت یم
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 _مامان بزرگت؟ 

 گفت:   کشوندیبه رخم مکه داشت خنگ بودنمو  یبرداشتو با لحن ب ی س کهیت هی بهداد

  هی یمن کالس اول بودم اون کالس شش بود باهم تو   ی...وقتگهی_مامان پاشا د بهداد
   میمدرسه بود

 دم یخند  زیر ز یانداختم و ر نی گرفته بود اما سرمو پا خندم

اومد مدرسه همزمان کارنامه پسرو برادرشو باهم   یباورت نشه مامانم که م د ی_شابهداد
   گرفتیم

  دمیخند  نینتونستم تحمل کنم تجسمش واقعا بامزه و خنده دار بود به خاطرهم گهید
زده   هیپشت سرمون تک  یعسل  زیمن به م نیکردو ع  ی بهداد هم مردونه تک خنده ا

با پا   کردوی دستش گذاشته بودو پاسور م ریکه ز  یشدو بالش  کی بهم نزد شتریب کمی  میبود
به سمت    شتریب ینطوریداد ا  هیهش تکب توآرنجش گذاش ری به سمت خودش کشوندو ز 

 شد یم  لی من متما

  یچیکه ه یبرگشتم و به فوتبال ونیز یخودش به سمت تلو  نیبهش نکردم و ع یتوجه
توهم رفته بود داشت سوالشو   شتریتوجه کردم پاشا هم که اخماش ب دمیفهمیازش نم

 کرد ی هم با استرس بهش نگاه م ن یو سول  کردیحل م

 نشده؟  یجور هی_شهرزاد به نظرت پشت موهام  بهداد

 بهداد یدیسوالو صد بار ازم پرس نی _ا

  گفتیهمش م شگاهیکرد امروز رفته بود آرا یپوف دویبه پشت سرش کش یدست بهداد
 پشت سرمو خراب کردن   کنمی احساس م

بهداد که خوشش اومده بود   دمیکش  یپشت سرشو دست یسمتش بردمو به آروم دستمو
هم   یخوب ی لیخ یت خودمم خوشم اومده بود موهاش نرم و لخت بودن بو خندش گرف 

   دادیم
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 _چه قدر موهات خوش بوهه  

 گن یم ا یلیخ دونمی_مبهداد

باال سرش گذاشت   یکرد دستمو گرفتو به آروم یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا  با
  چرا دونمینم دمیموهاش کش یتو  یدست یدست بکش توش منم به آروم یعنیکه 

 بودم   یکه ازشم راض  داشتی کار وام نیداشت منو به ا یزی چ هیشده بودم اما  ینطوریا

که کنار  میفقط منو بهداد کردم یاحساس م میفراموش کرده بود  نویپاشا و سول حضور
نوازشش   ی نطوریتا ا  بودیم دی بهداد داداشم نو یاالن جا  خواستیچه قدر دلم م میهم

 یاغده داداش و روابط خواهربرادر ییطورا  هی گفتمی دلم م یتو یبراش از حرفا  کردمویم
 رو دلم مونده بود  

 دختر  دهی_چه قدر حال مبهداد

 بهداد یکن یرفعش م ی_دار

 گفت:  یچشماشو بسته بود با لحن آروم کهی بخوره درحال یتکون  نکهیبدون ا بهداد

 رو؟ ی_چبهداد

 ی _اغده...ترس...حسرتامو...موهات چه قدر نرمن بهداد 

 جنس موهامون نرمه  ی_ما خونوادگپاشا

که کرد خشکم زد بهداد با  یکه با حرکت   میهمراهه بهداد به سمت پاشا برگشت همزمان
 از بالش کنار من برداشتو راست شد با دهن باز به منو پاشا نگاه کرد   شو یتعجب تک

طرف    هی  یدست لرزونمو رو  یبد به قلبم چنگ زد به آروم یلیخ  زیچ هیکردم   بغض
به سمتش برگشتم اشک تو چشمام جمع شد   یوقت   سوختیصورتم گذاشتم که داشت م

 قطرشم بچکه  هی یاما اجازه ندادم حت 



 ظاهر مغرور باطن شرور 

396 
 

اورد با اخم به   نی که روم باال رفته بودو پا یشد دست رهیفشرده بهم خبهم  یبا لبا  پاشا
 برگشت اونم از شدت تعجب خشکش زده بود نی سمت سول

   دارمیمن ب  یداشت ی_سوالتو حل کردم کارپاشا

بلند و محکمش سالنو ترک کردو از پله   یحرفش از سرجاش بلند شدو با قدما   نیا  پشت
و به منو بهداد رسوند بهداد هم هنوز تو شوک بود خودش عیسر   نیها باال رفت سول

نگاه کردم که باعث   نشینگران و غمگ یدستاشو دور صورتم قاب گرفت به چشما  نیسول
 شد بغضم بشکنه

 ؟ ی...خواهر؟ی_خوبنیسول

 _چرا...چرا زد؟ 

بازوشو گرفتم که   عی کم کم دستاش مشت شد خواست بلند شه که همون لحظه سر  بهداد
 باعث شد با حرص به سمتم برگرده 

 _نرو 

 باهاش حرف بزنم رمیدعوا م  رمی_نمبهداد

 شه ی_خود به خود دعوا م

 ش یبهتر از من بشناس دیلطفا االن اعصابش خرابه تو که با  ن ی_بهداد بشنیسول

 کارو کنه  ن یداشت ا _حق نداشت بزنه حق نبهداد

موهامو پشت گوشم زد    دویبه موهام کش یدست ن یهم بستم سول یبا بغض رو  چشمامو
 که باعث شد چشمامو به روش باز کنم 

 _روت حساس شد  نیسول

 بهداد روبه رو شدم  یخال یزده به سمت راستم برگشتم که با جا شوک 
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  اره ی ب خی _نگران نباش رفت برات نیسول

 _اون حرف...

فقط من   ی د یکشیبهداد دست م یتو موها  یداشت ی_پاشا روت حساس شده وقتنیسول
 دم یرگ باال زده گردنشو د

  یزدمو پاهامو تو  هیپشت سرم تک زیزدمو اشکامو با دست پاک کردم به م یتلخ پوزخند
لباش بود نگاه    یلبخند محو دخترونه رو هیکه  ن ی به سول تی خودم جمع کردم با مظلوم

 کردم 

 من...  یجون...پاشا رو  یسول   یکنی_اشتباه م

نقشتون کم   نی...انگار ایکنیاشتباه م  یکه دار ییتو  نیشهرزاد...ا کنمی_اشتباه نمنیسول
 ده ی کم داره جواب م

  الشمیاصال متوجه جمله آخرش نشدم بخ میاومدن بهداد هردومون به سمتش برگشت با
 شدم چون حوصله نداشتم 

کرده بودو به  کی پالست یتو  خی خورده   کمیزانوهاش کنارم خم شد  یبا اخم رو  ادبهد
تا   یگونه حس کردم سوزش یرو  خاروی یسرد  یکه پاشا زده بود آورد وقت یبه سمت یآروم

صورتمو ازش فاصله بدم   کمیکنمو   یزی شد که باعث شد با درد ناله ر  جادیته استخونم ا 
 اخم کنه  شتریکه باعث شد بهداد ب

 تحملش کن شهرزاد  کمیفقط   ست ین یزی_چبهداد

دختر حرف گوش   هی نیع نیدردم پا بذارم و تحملش کنم به خاطرهم  یکردم رو یسع
  هیپوستم موند کم کم  یرو خی که   کمیتا کارشو بکنه   ستادمیجلو دستش ا  یکن مامان

هم همزمان درحال مرتب   نی احساس نکردم سول یچیه  گهیسمت از صورتم سر شدو د
 خاموش کرد   ونوی زیکردن سالن بودو تلو 

 دربارم فکر بد بکنه  خواستم ی_نم
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 کنم یکار م یدارم چ دمیلحظه منم نفهم هیمن شد  ری _تقصبهداد

 ... نی_سول

 ی _شششش از بابت اون نگران نباش خانومبهداد

وقتا شاهد حسرت   یاون دوتارو خراب کنم چون بعض نیرابطه ب خواستمیکردم نم بغض
   دادیمنو بهداد بهم بودم بدجور عذابم م  یا ی کیاز نزد نیسول  یچشما  یو غم تو 

  نیبه سمتم اومدو کنارم نشست حاال من ب عی سر  نیازم فاصله داد سول کویپالست بهداد
هردومون   یاغوششو برا  یبه آروم ارهیبودم بهداد نتونست کم کم دووم ب نی بهدادو سول

طرف از   هیهرکدوممون به   نیمقاومت کنم همزمان با سول  نی از ا  شتری باز کرد نتونستم ب
 م یبه بازوش  چسبوند  رمونوس  میآغوش بهداد پناه برد

که همزمان با دست بهداد دورم حلقه شدو حس   نویدست سول ختمیصدا اشک ر  یب
دستمو دور کمر بهداد  ه یبشه منم  ریتنم سراز به  یبیعج  یکردم که باعث شد گرما

  نیدستمو دور کمر سول   ی کیانداختمو اون 

سر   یرو  یبهداد بوسه نرم میبرد یسکوت به سر م یو تو   میآغوش هم بود یتو هردومون
 گفت:   یکاشت و با لحن آروم نیسول

 بگم شرمندم  تونمی _فقط مبهداد

 بهداد  ستی_مهم ننیسول

 غنچه قرمز من   یمن ی_تو فرشته کوچولو بهداد

بزنم از بهداد  یبه روش زد که باعث شد ناخواسته بهشون لبخند یلبخند دلبرانه ا  نیسول
حلقه کردو به    نیدونست و هردو دستشو دور سول متیجدا شدم بهداد هم فرصتو غن

به   یازدم اونم لبخند مردونه  ی خودش چسبوند با غم بهش نگاه کردمو به روش لبخند
 بهم زد  یروم زدو چشمک
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  کممیبود که  نی حق بهدادو سول نیبلند شدم تا باهم راحت باشن باالخره ا  نیزم یرو از 
 از هم فاصله گرفته بودن   یلیکه شده باهم خلوت کنن با وجود من خ

به سمتش برگشتم تو آغوش بهداد بودو به   نیسمت پله ها رفتم که با صدا زدن سول به
 بود سمتم برگشته 

 _جانم؟ 

 ی کنی_ممنونم که درکم منیسول

 ی خواهر  کنمیبه تو بگم...جبران م دیمن با   نوی_ا

به روم زد رومو از هردوشون گرفتمو به سمت پله ها رفتم و   یلبخند مهربون   نیسول
حوصله درشو باز کردمو وارد شدم    یب دمیحوصله باال رفتم به اتاقم که رس  یازشون ب
المپ اتاقو روشن کنم به سمت تراس اتاقم رفتم درو باز کردمو وارد بالکن   نکهیبدون ا

 ندادم  ییبشه اما بهش بها  جادیتنم ا   یتو یفیخف زشکه اومد باعث شد لر یشدم سوز 

  نهمهیوجود ا  نیاما بازهم با ا  یکیمن...خوش به حالت که اونقدر تار  اهی_سالم شب س
 ق یرف یستاره دار

 دیشب درخش یاهیس  یچشمام تو  یمظلومانه دور خودم حلقه کردم اشک تو دستمو
 ستادم یشدمو وسط بالکنم ا  رهیهمچنان به آسمون خ

 یلیکه خورده بودم خ  ییها ی لیس هیدرد داشت...دردش با بق یلی_درد داشت آسمون...خ
 اد یز  یلیفرق داشت...خ

خودم جمع شدمو دستامو   یاز درد تو  دمیبه چشمام کش ی انداختم و دست نی پا سرمو
 لب زمزمه کردم  ر یز  یدور خودم گرفتم با بغض به آسمون نگاه کردمو به آروم

 

 _کنار هر قطره اشکم
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 خاطره دفنه هزار

 م یخاطره دار  نقدریا

 قرنه هیقد   ییگو که

 از عشقت   سوزهیم  گلوم

 که مثل زهره  یعشق

 عشق تو هر دم یب یول

 من قهره   یبا لبها خنده

 

که از گوشه گوشه   ییهوا تکون دادمو با اشکا   یتو یدست ستادمی وسط بالکن ا  یآروم به
 دم یصدامو باال بردمو روبه آسمون نال  یصدام بلرزه کم شدی اما باعث نم دیچکی چشمم م

 

 اما  ی_درسته با من

 ازارم یبودن ن نیا به

 با چشماتم یکه حت تو

 اه دوست دارم یگینم

 دوست دارم یگفت اگه

 لبهات بود یباز  فقط

 یرنگ خودخواه وگرنه

 چشمات بود وووووود   یتو نشسته
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اصال برام مهم نبود که بالکن اتاق پاشا کنار بالکن اتاق منه    ارمیکم نتونستم دووم ب کم
 ختم یصدامو باال بردمو با ناله اشک ر

 

 ایدن ی عشقه تو  ی_هر چ

 مال ما شه  خواستمیم  من

 ی وقت نذاشت چیتو ه اما

 غصه نباشه  نمونیب

 تونمیکه م کردمی م فکر

 تو همخونه بمونم با

   شهینم دونستمینم

 تونمیتو نم یب آخه

 من از تو  کنمیم گله

 ی رحم یب نهمهیتو که ا از 

 بار مردم از عشقت  هزار

 یفهمیوقت نم   چیکه ه تو

 

بالکن اتاق خودش بود چشم تو چشم   یچرخوندم که همون لحظه با پاشا که تو   سرمو
 فرق یلیاما برق چشمش فرق داشت خ زدیشب برق م یاهی اون س ی شدم چشماش تو 
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 ی دوسش دار  یلی_معلومه خپاشا

عواطفتو   شنوهیم  میوقت ینفرت بهش نگاه کردم چه قدر سخته با بغض براش بخون  با
  دهی که با بهداد کش ینقشه ا نکهیاما حاال وقتش بود وقت ا   بذاره گهی د زیچ هی  یپا

خاتمش بدم هدفمون رام کردن پاشا بود اما حاال هدف دور   گهیطور د هیحاال   میبود
 خودم زدن پاشا بودو سرد کردنش نسبت به 

 ؟ ی _توش شک داشت

 نگاهشو ازم گرفت و به سمت آسمون برگشت  پاشا

 بود درسته؟   نی_دستم سنگپاشا

 ارم یسرت در م  شوی_تالف

 بشه  یجور هیبه سمتم برگشت سرد بهم نگاه کرد که باعث شد بدنم  پاشا

 رفتار اشتباهم شهرزاد  هیآتو   هیحرکت   ه ی_فقط منتظر  پاشا

 ؟یکنیم  ی_مثال چه غلط

 ام یزدن کوتاه نم  یلیس هیبا   گهید دونمیخوب م زویچ هی اما   دونمی_نمپاشا

 داد زدم و گفتم: تیعصبان خواست برگرده تو اتاقش که با پاشا

  یندار ی حق  چیتو ه یباهام حرف بزن ینطوریا   یندار ؟حقی دیفهم یکاره من چی_تو ه

محظ    شمی من دا یتورش کن ییخوایم کهیکاره توام اما اون چی_آره خب من ه پاشا
 حقه باز  یبش ک ی به خواهرزادم نزد دمیاطالع اجازه نم

 خودم بگو  یتو رو   نویا  یحقه باز؟جرات دار  یگی_به من م
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شد   لی تبد شخندیلباش نشست و کم کم لبخندش به ن  یرو یزیلبخند تمسخرآم پاشا
داشتم حرص   یبدجور کردمی داشتم بهش نگاه م تیاشکام خشک شده بودو با عصبان

 خوردم یخودمو م

 _االن پشت سرت حرف زدم؟ پاشا

 بدبخت حسود   یغده ا پسره ا  ییخودخواه به تمام معنا  هی_تو  

کنم   یکه من به تو حسود  یدار یبدبخت حسود؟اصال تو چ یاغده ا  یگی _به من مپاشا
 چاره؟ یب

  نیمحظ اطالعت من بهدادو دوست دارم و ا   یکنیم  یحسود ی_قشنگ معلومه دار 
 نداره   یربط چیه یشی که دا ییموضوع به تو 

 کنم یم  تی_صبر کن االن حالپاشا

بردم خواستم   ورشیجهش به سمت در  هیبا  عیبعد با سرعت وارد اتاقش شد سر  و
بهش رو بدم و ازش بترسم المپ اتاقمو روشن کردم خواستم   دینبا دم یقفلش کنم اما د 

  انی درگاه نما یگنده پاشا تو   کلی بازش کنم که همون لحظه در اتاق به شدت باز شدو ه
 شد 

کردم همچنان حالت   یارد اتاق شدو درو بست سع بهم نگاه کرد و  تیبا عصبان پاشا
 بود ینترسم اما کار خست افشی مصمم خودمو حفظ کنم و از ق

 ؟ یبهدادو دوست دار یمن بگ  یجلو  یکنی_چه طور جرات مپاشا

 تو نداشته باشم؟  یدلمو تو رو قتی جرات گفتن حق دی_چرا با 

 ی خواهرزاده منو دوست داشته باش یخور ی_تو گوه مپاشا

 ترسم؟ ی ازت م  هیخبر یفکر کرد یپرو شد  گمی نم یچیه یحرف دهنتو بفهم ه ی_ه
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شدم که   ن یدستمو با خشم باال اوردمو مانع ا  عیدستشو باال برد که همون لحظه سر  پاشا
هم   ی با نفرت به چشما مو یشد  رهیبهم خ یصورتم بزنه هردومون با گستاخ یدوباره تو 

 میزل زد

مهم   ی خورد  یلیس  هی یکه االن برام مرده بهم گفت وقت ییبنده خدا  هیبار  هی ادمهی_
 ی دومو بخور یلیس یمهم بعدشه که نذار  ستین

 خودمو تکرار نکن  ی_خفه شو حرفا پاشا

 یفهمی_ازت متنفرم پاشا م 

 ی _به جهنم دختره نفهم دهاتپاشا

معلوم بود   افشیپاشا که از ق میشد رهیبهم خ یبا ناباور هردومون خشکمون زد کهوی
تا حاال   دم ی بد لرز  یلیخ دمیقدم عقب رفت از درون لرز  هیخودش از حرفش جا خورده  

حرفو از زبونش بشنوم هضمش واقعا   نی روز ا ه ی  شدیحرفو بهم نزده بود باورم نم  نیا
 برام سخت بود 

کردنم   هیهم فشردم تا مانع گر  یگونم لبامو رو  یرو  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
   دمیبه چشمام کش ی بشم نگاهمو ازش گرفتم و دست

 اون حرفو بزنم   خواستمی...نمخواستمی_نمپاشا

 رون ی...از اتاقم گمشو بدمی ...منم شنیزد ی_ول

 یش یم مونیش_پپاشا

 _گفتم گمشوووووو 

بلند به سمت در رفتم و از   یرفت با رفتنش با قدما رونی از اتاق ب  تیبا عصبان پاشا
سرمو   نی دادمو سر خوردم پا هیپشت قفلش کردم المپ اتاقو خاموش کردم به در تک

   ختمیدستام گرفتمو اشک ر نیب
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 " ی"به جهنم دختره نفهم دهات

 " ی "دختره نفهم دهات

آدم   یبودنمو به رخم بکشه؟مگه دهات یطور دلش اومد؟چه طور دلش اومد دهات چه
  یبودنمو به سبک یکرد؟من دهات  ریمنو تحق  ینطورینبود؟مگه چشون بود که ا

 خوردم کنه  ینطوریا  خواستیاما اون انگار م دونستمینم

به دست   یبرا  ید یچه امبه   گهیبودم پس د  ی دختر نفهم دهات هی به چشم اون   پس
به من   یبه من گفت دهات خواد؟اون یمنو نم دونستم یم  یوقت  کردمیآوردنش تالش م

 ینزنم من به چشم اون نم ی بیدوروبر خواهرزادش باشم تا بهش آس خوادیگفت نم
 قلبم برسم   یبه عشق تو تونمی وقت نم  چیه دونستمیاومدم از اولم م

  یتو  یاومد   یهم فشار دادم تو ک ی امو روبه قلبم زدمو چشم  ی لباسم چنگ  یرو از 
  یباعث شد  یم؟کیمالک همه چ یشد  یدم؟کیکه نفهم  یهمشو تصاحب کرد  یقلبم؟ک

 راه بندازم  رویباز  نیبه دست اوردنت ا  یبرا 

همه   یتا اون وقت یبود که پسش بزن نیاولم هدفت ا  ؟از یمگه فراموش کرد  شهرزاد
 :) ستی ن یامشبو مشکل هی نکن البته  هیپست نزنه پس آروم باش گر  دیفهم قتاروی حق

 

 

 )پاشا( 

 برد یخوابم نم کردمیم  یزده بود به سرم هرکار یخواب یب

اون کلمرو بهش گفته بودم از خودم بدم اومدم چرا   نکهیداشتم از ا   یوجدان بد  عذاب
به   دیتار کنم تا شاقرار نبود باهاش نرم رف  رم؟مگهیصاحابمو بگ یزبون ب ینتونستم جلو 

   ؟ینطور یسمت خودم جذبش کنم؟آخه ا 

 زیگند زدم به همه چ پوف
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به قول بهداد من باطنم شرور بود اما   کردیداشت بد م رویظاهر مغرورم همه چ نیا
شهرزاد هم  کنمیاز من نداشت حاال که فکرشو م یظاهرم مغرور خودشم دست کم

 بود  نطوریهم

 ساعت چند نصف شبه  دونستمینم یتختم بلند شدم حت  یرو از 

  کممی  رمیآروم بگ  دیتا شا  خوردمیآب م کمیآشپزخونه  رفتمیم  دیرفتم با نی پله ها پا از 
 بهتر بود  ینطوریبه کلم بخوره ا  ییهوا  هی   زدمیتو باغ قدم م

زانوهاشو   مبل نشسته بودو  ینفر که رو هی دنیبا د  کهوی از کنار سالن رد بشم که  خواستم
بلند گوشه   هیبغل کرده بود جا خوردم المپ ها همه خاموش بودن اما آباژور زرد رنگ پا

 روشن بود   شدیگاهمون محسبوب م منیاون قسمت سالن که نش

  نیسول نکهیزده به کلش اما عه ا یخواب یب نهیبه اون سمت رفتم حتما باز سول مشکوک 
خاموش زل زده بود حالم گرفته شد حتما اونم خوابش   نیزو ی تنها به تلو نکهیاز ا  ستین

  شد یم  تی من داشت اذ  نینبرده بودو ع

 پووووووف 

موقع بود به خصوص   ن یاالن بهتر  زدمیباهاش حرف م رفتمیم  دیخودمو گرفتم با میتصم
  نکهیا  یشدم اما برا  کیبهش نزد  میهم نداشت یهمه هم خواب بودن پس سرخر  نکهیا

 صدا نباشه یآرومو ب ادیبرداشتم که ز  یرجو هینترسه قدمامو  

 شهرزاد منم ی_نترس

کردو روشو ازم گرفت به سمتش   یاخم دنمیشوک زده به سمتم برگشت با د  شهرزاد
 رفتمو کنارش نشستم 

 _شهرزاد؟ 

 دادیجوابمو م دمیحق داشت نبا دمیاز جانبش نشن  یجواب اما
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جمله برام   ن یا  یادا  کمی  ینکردم از طرف یمعذرت خواه یعمرم از کس ی_تا حاال تو 
 زدم یحرفو بهت م  نیا  دینبا  دمی حقو به تو م هیقض  نیا  یسخته اما تو 

  یتو  یریی به سمتم برگشت دستاشو دور زانوهاش حلقه کرده بود و تغ  ییبا پرو  شهرزاد
 نداده بود تشیوضع

 جملت بود؟  نیا  یکجا  ی_معذرت خواهشهرزاد

 خوام ی_ازت معذرت م

زانوش و به روبه روش   یچونشو چسبوند رو دوی کش یکرد پوف رییره شهرزاد تغچه  حالت
 شد  رهیخ

 دم یحرفا نشن  نیکم از ا الیخی_بشهرزاد

 ؟ ی _هنوز ازم دلخور

 نه  گهی_دشهرزاد

 _خوابت نبرد؟ 

 _بعد اون حرفت نهشهرزاد

 ؟ یدی سوال ازت بپرسم راستشو جواب م  هی_

  یچشماش حلقه زد اما من معن یتو  یخاص یبه سمتم برگشت انگار موج نگران شهرزاد
 دم ینفهم روی نگران نیا

 ؟ ی_تو واقعا بهدادو دوست دار

دوطرفشو پشت گوشش زد آب   دیبه موهاش کش یروشو ازم گرفتو دست ع یسر  شهرزاد
 لب زد   یدهنشو قورت داد به سخت

 ؟ ی دی بخوام برام انجامش م یزیچ  هی_اگه ازت شهرزاد
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 _اول سوالمو جواب بده 

 نه یهم  قتی _شرط گفتن حقشهرزاد

 دم یقول م دم ی_باشه انجام م

 _قول مردونه؟ شهرزاد

 گفتم:  یزدمو به آروم یکوتاه لبخند

 _آره قول مردونه

انداخت آب دهنمو قورت دادم و نگران به لباش   نی من من کردو سرشو پا  کمی شهرزاد
 دم یترسیم میلیخ  دمیترسیبگه آره م نکهیاز ا  گهیم یچ  نمیچشم دوختم بب

 ؟ ی گینم یزیچ  ی_چرا سکوت کرد 

 _گفتنش سختهشهرزاد

 شب گم شد یاهی س یشد که تو  جادیتنم ا یتو  یفیخف لرزش 

 ؟ ی بد ییخوا ی م  ی_مگه چه جواب

 نطوریبه بهداد عالقه داره بهداد هم هم نیسول  دونمی_من مشهرزاد

  یلبخند باز شد حس قشنگ هی بهم داده باشن لبام به  ارویجمله آخرش انگار دن دنیشن با
  نمیبب سای اما وا خوادیکه بهداد اونو نم فهموندیبهم م میمستق ریشد غ ر یبه وجودم سراز 

 خواست؟ یبهدادو م  ؟خوشی خودش چ

 ؟ ی _تو چ

  یدوتا دوست معمول یکه تو فکرشو کن ی_من بهدادو دوست دارم اما نه اونطورشهرزاد
  ن یفقط هم میهست

 کردمو گفتم:  زیچشمامو ر  کمی  مشکوک 
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 گه؟درسته؟ ید یگ ی راستشو م ی_دار

که از طرف آباژور به  یف یشب و نور ضع یاه یاون س  یبه سمتم برگشت تو شهرزاد
 شده بود یا  گهی لتر از هروقت دخوشرنگش خوشگ یعسل یچشما  د یتابیسمتمون م

 گمی _راستشو مشهرزاد

پس  شیدادمو نگاهمو ازش گرفتم آخ رونی نفسمو ب یآروم گرفته بود به راحت قلبم
 نبود چه قدر خوب بود  نشونیب یزیچ

 راحت شد؟  التی_خشهرزاد

 شهرزاد بفهمه کردمیم یو کار  باختمیخودمو م دی هول کردم به سمتش برگشتم نبا  کمی

 ؟ ی_از چ

 یی خواهرزادتو تور کنم جناب دا خوام ی نم نکهی_از ا شهرزاد

 _آره راحت شد 

 یی پرو  یلی_خشهرزاد

 بود  گهی د  زیچ هی_منظورم  

عروست بشم  ستیو قرار ن میبهم عالقه ندار  نکهی_منظورتو خوب گرفتم از ا شهرزاد
 ی خوشحال

 ی شیتو عروسم م یکنی_اشتباه م

گردو    یجا خورد با تعجب بهم نگاه کرد چشماش حساب یم حسابحرف نی از ا شهرزاد
 شده بود دهیقلمب

 االن؟   یگفت ی_چشهرزاد
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  ضهیغر ی خودمو به سمت شهرزاد کشوندم شهرزاد از رو  کمیو   دمیلبام کش   یرو  زبونمو
  رهیبهم خ یاما اجازه ندادم که باعث شد با هول   رهیکرد ازم فاصله بگ  یهول کردو سع کمی

 بشه انگار معذب شده بود چون خجالت زده گفت: 

 جا  نهمهیخب ا  ریفاصله بگ کمی_شهرزاد

 _نگام کن شهرزاد 

 _چرا؟ شهرزاد

 _تو نگام کن 

  ارهیتاب ب تونهی سرشو باال آوردو به چشمام نگاه کرد اما معلوم بود نم یبه سخت شهرزاد
با دستام مانعش شدم صورتمو به  عی سر رهی است نگاهشو ازم بگخو  نکهیچون هم

 د یکردم که چشماش گرد شدو لرز  کی صورتش نزد 

 _پاشا شهرزاد

 _جان پاشا؟ 

 لبام بنشونه یرو  یتنش باعث شد لبخند محو فیخف لرزش 

 تو؟  ی_خوبشهرزاد

 شم ینم نی _بهتر از ا

 به سرت خورده   یزی چ هی_شهرزاد

 _اوهوم عشقت به سرم خورده 

شدم نم  رهیلبخند محو مردونه به چشماش خ  هیشد با  رهیبهم خ یبا نابارو شهرزاد
 چشماش نشست   یاشک تو 
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که   یباشم کس نی شاهد ا تونستمی بود منم مرد بودم و نم یکاف نجایبود تا ا بست
  یدختر  یلو ج رهیگرم بگ گهی پسر د هیدوسش دارم جلوم باشه اما اسمم روش نباشه با 
 مثل شهرزاد کم آورده بودم بدجورم کم آورده بودم 

 ی....اشتباه گرفتی...منو...منو با...نانسیشد وونهی...آره...دیشد وونهی_تو...تو د شهرزاد

باهاش تموم کردم باورت   روی بودم و همه چ ینانس شی_اگه بهت بگم امروز پ
...اگه بهت ؟یکنین بود باور مهم تموم کردن رابطمو   ی...اگه بهت بگم هدف نانسشه؟یم

  یعالقه نداشتم وفقط به خاطر عالقه مادرم به نانس یوقت به نانس چیبگم من ه
فرشته کوچولوم...عشق تو به سرم   یدیدروغگو؟...درست شن یگیباهاش بودم بهم نم
...بودن تو حساسو  ی...عشق تو مغزمو جا به جا کرد نه نانسیخورده نه عشق نانس
کرد که تا مرز قاتل    یبه مرد لی تو منو تبد  یرو یشدنا یرتی...غیحسودم کرد نه نانس 

 ی برم خودت که شاهد بود شیشدن پ

هم    یشدم چشماش رو کی بهش نزد شتریاز اشک شده بود ب سی صورتش خ شهرزاد
 هم افتاد   یمنم رو  یبسته شد پلکا 

  ایبا دن ستمی که حاظر ن  دهیبهم دست م یضعف مردونه دوست داشتن هی یکنارم ی_وقت
من دوست دارم    ستمین  لیم  یب ستمیتفاوت ن یهم عوضش کنم...نسبت بهت ب

احساساتشو    یجلو  تونستی پسر گنده حسود که نم هیشهرزاد...به قول خودت 
ن منو تو نه سال اختالف  ینداشته باش ب رویکتر یکوچ یلیاز من خ نکهی...ترس ا رهیبگ
نتونه   ی کرد یپسر همسن خودتم ازدواج م هیکه اگه با  سازمیبرات م یاما زندگ هیسن

 م یخانوم چشم عسل یداشته باش یکمبود ذارمیبرات بسازه...نم

خم شدم   ارمی قرمز شده بازش نتونستم دووم ب یعسل  یچشما  دنیباز کردم با د چشمامو
بود اما کم   ستاده یحرکت مقابلم ا  یکردم شهرزاد کوپ کرد ب  کردمویم  دی که نبا  یو حرکت

  یبا من همراه یهم بسته شد و به آروم یتاب شد چشماش رو  یمن ب   نیکم اونم ع
 کرد 

 منو شهرزاد شکل گرفت   یبوسه عشق نی بود که اول نجایا  و
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 )شهرزاد(

که   یو گند   بودمیخونسرد م دیبکشم و خونسرد باشم آره با  یقیکردم نفس عم  یسع
 شبی نشه اونوقت د کی تا بهم نزد  گرفتمیم  یقرار بود ازش دور کردمیزدمو جمع م

نتونستم لب بزنم که  یجواب بوسشو دادم اونقدر تو شوک فرو رفته بودم که حت
  می باهم باش میتونینم

 دادم و کالفه موهامو پشت گوشم زدم   یفحش میشانس لعنت به

با پاشا روبه رو بشم   تونستمیکه از پاشا جدا شدم تا االن خوابم نبرده بود نم شبید از 
چون بغضم   ارمیخودم ب یبه رو ادیز  شبوید  خواستمینم یاز طرف دمیشک یازش خجالت م

  بودیم یطور نیسرنوشتم ا  دیچرا با  گرفتیبدشانس بودم لجم م نهمهیا  نکهیاز ا  گرفتیم
 اما حاال... میهم باش یبرا  م یتونستیمنو پاشا م افتاد ینم ی اگه اون اتفاق لعنت

 بابا شهرزاد ی_ا 

اومدم و به دامون که روبه روم نشسته بود نگاه کردم تازه   رونیب  الیاز فکرو خ  کهوی
شاپم  یکاف  یدامون نشستم تو  یاطرافمو درک کنم که من جلو تیتونستم کم کم موقع 

 تو فکر   رمیم  نهمهیا  ستیاتاق خودم که ن نجایا

 ؟ ی د یجواب نم  زنمیصدات م یهرچ ؟چرای_خوبدامون 

 ؟ ی_خوبم...آره خوبم...تو چه طور

  هی  یوقت کرد ی باور نم دمیانگار هنوز باورش نشده بود با  دیابروش باال پر   یتا  هی  دامون
فکر فرو   یبودم تمام مدت که مقابلش بودم تو  دهیازش پرس  روی سوال احمقانه ا  نیهمچ

 بابا یا  یرفتم اه گندت بزنن شهرزاد که همش تو کار گند زدن

 م؟ یحرف بزن  میتونی _مدامون 
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  یداد شنهادیپ نجارویبعدشم که ا میعوض کن ییحالو هوا  هی رونیب م یبر  ی_خب تو گفت
 حرف زدن   ی...برا گهید نجامیخب منم االن ا 

مونده بود از  زی چ هیگفتن و نگفتن   نیشده بود انگار ب یجور هیحالت چهرش   دامون
 کرد یموهاشو مرتب م  دویکشیتنش دست م  شرتی هول کرده بود و مدام به ت کم ی یطرف

 شده دامون؟  یزی_چ

نگرانم درواقع نکه تا حاال تو   ی بهت بگم از گفتنش کم یزی چ هی خوام ی _نه...فقط ممون دا
 هول کردم  کمی نبودم   ییطایشرا  نیهمچ

جاها    نجوریهمش ا  گفتیکه م نیشاپ؟سول  یکاف ییا یبارته با دختر م نی اول یعنی_
 د یپالس

 خندشو گرفت  یجلو  دوی به لباش کش یدست  نیخندش گرفته بود به خاطرهم دامون

 نبود...منظورم..منظورم... نی _نه منظورم ادامون 

 دامون؟  ی_منظورت چ

 بود  یخواستگار ی _منظورم برا دامون 

شدم و مات و مبهوت به   رهیگرد شده بهش نگاه کردم شوک زده بهش خ یچشما  با
 دم یچسب میصندل

لنجار  وقته ازت خوشم اومده اما همش با خودم ک یلیمن خ ییبخوا  تشوی_راسدامون 
باهات   نی زودتر از ا  خواستمی نه م ای داره  تیاحساساتم نسبت بهت واقع نمیرفتم تا بب

دلو به  نبارویا  نیاومد به خاطرهم  شیپ یمسئله ا  هیهربار   یدونیحرف بزنم اما خب م
 زدم و پا جلو گذاشتم  ایدر

  نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
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  یکار نکهیاومد؟از ا   یخوشت م یمنو زجر بد  نکه یبود؟از ا  یچرا خدا؟هدفت چ واقعا
  یمنو خوشبخت کننو حسرت ندار تونستنیببرم که م روی چندتا چندتا دل پسرا ی کردیم

جواب مثبت بدم؟از   شونیکیببرن اما نتونم به   نیاز ب دمویکه کش ییها یو بدبخت
باهاش باشم کم بود  تونستمی اتفاقا نم  نیکه عاشقش بودم اما به خاطر ا   یکس یطرف

 حاال دامون هم اومد روش؟ 

  یحت  ایعادت  یوابستگ   یشهرزاد باور کن احساسات من نسبت به تو از رو نی_ببدامون 
بهشون   طتویدرباره تو با خونوادم حرف زدم شرا  یمن واقعا دوست دارم حت   ستی ترحم ن

شک   ذارمینم نهیبه دلم نش نمیقبول کردن اما مادرم گفت تا دختررو نب ی زود گمیگفتم نم
 اد یازت خوشش م نتتیندارم بب

بردم به سمت دامون   فمیدستمو سمت ک دمیباال کش موی نیو ب دمیبه چشمام کش یدست
 واقعا گناه داشت    سوختیبرگشتم که چشماش منتظر جواب بود چه قدر دلم براش م

ازدواج کنم دامون...نه تنها با تو با هرکس   تونمی...اما...من نمناراحتت کنم خوامی_نم
  یها  تیموقع  یپسر پولدار با کل هیندارم...تو   طشویازدواج کنم...شرا تونمینم میا  گهید

 اد یمثل من خوشت ب  یاز دختر دی چرا با ی ا  دهی خوبو برگز

شهرزاد بهم فرصت بده که دوست داشتنمو   یکه تک بود ییتو   نیا انمی اطراف نی_بدامون 
 بهت ثابت کنم 

خودمون   نیحرفا هم ب نی...انی...اشهینخوام...اما نم  نکهی_متاسفم دامون...نه ا
 توهم نگو...خدافس  گمینم یزیچ ی...به کسمونهیم

صدا زدناش   دمید رونیشاپ زدم ب یاز کاف عی نکردم سر  یصدا زدناش اصال توجه به
شده بودن   ریمهابا اشکام سراز  یبه سمتش برگشتم ب نی ه به خاطرهمهمچنان ادامه دار 

دامون چه قدر بدبخت و بدشانس بودم منکه   یبرا  ای خودم بسوزه  یدلم برا  دونستمینم
 عوض کرد اما بختو نه   شهیبه پاشا گفته بودم رختو لباسو م

 ...لطفا ای_دنبالم ن
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 _بذار حداقل برسونمت دامون 

 خودم بلدم...لطفا دامون...لطفا روی...مستنها باشم  کمی خوامی_م

رومو ازش گرفتمو با دو ازش دور شدم کم کم که احساس کردم   ستادی سرجاش ا  دامون
تا اشکامو   دمیبه صورتم کش یدور شدم قدمامو آرومتر کردمو دست  ی ازش به اندازه کاف

چه   نمشیهم بب ایرو  یتو  تونستمی نم یافتاد که حت  یاطرافم م یاتفاقات دایپاک کنم جد
 ادیسرمم ب نکهیبرسه به ا 

و از بهداد   گمیکه به دامون زدم به پاشا هم م  یجمله ا  نیهم نی خونه ع گشتمیبرم
به نفع همه بود به  ینطوریا  رانی برگردم ا  رهیبرام بگ طیبل هی  عتریهرچه سر  خوامیم

 خصوص خودم 

ندادم و همچنان   یتی خلوته اما اهم کمی  ابونیفکرا بودم که احساس کردم خ  نیهم ی تو
کنار دستم   نی ماش  هی یکا یشدن الست دهی کش یبه راهم ادامه دادم که همون لحظه صدا

رنگ مواجه شدم که   یون مشک هیوحشت زده منو از جا پروند به سمت صدا برگشتم با  
شدن کم کم احساس خطر کردم به خاطر   اده یپ زشهمون لحظه درش باز شد دوتا آدم ا

بزنم که  غی محکم منو گرفتن و انداختن تو ون خواستم ج امیتا اومدم به خودم ب نیهم
 گاهم خورد سر شدم و چشمام رو هم بسته شد  جی که به گ یبا ضربه ا 

 

 

 )دامون( 

  گهی د کردمیگرفته بود منو باش فکر م یبمو نگرفته بودم حالم حسابجواب مطلو  نکهیا از 
که باعث شده بود دلم براش بلرزه خوشبخت باشم اما   یسروسامون گرفتم و با دختر

 حاال...

که نفهمه آروم   یطور ن یبه امون خدا ولش کنم به خاطر هم نطوریهم تونستمینم
با  نکهیدماش آرومتر شد از ااما هرچه که گذشت ق د یدویاولش م  کردمیم  بشیتعق
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باعث شده بودم ناراحت بشه از خودم بدم اومد اما من واقعا دوسش داشتم   شنهادمیپ
  نهیبب یبیآس خواستمینم

 یتا نظرشو جلب کنم؟از طرف کردمیکار م یچ   دیبا دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
  رونیب  دمیزبون بهداد کش  ریاز ز   شبیچون د ست ین یزیاونو بهداد چ  نیب دونستمیم

  نکهیاز ا نهیسول دمیکردم تا فهم چشیدختر خوشش اومده اونقدر سوال پ هیگفت که از 
معطل نکردمو ازش    عیامروز سر  نی خاطرهمخوشحال بودم به  یلیشهرزاد نبود خب خ

 بود دهی قلو زا شی کردم اما معلوم بود گاوم ش یخواستگار

رنگ مشکوک شدم که با سرعت   یون مشک هیجه متو  کهویفکرها بودم که    نیهم ی تو
رنگ  یو شوک زده به سمت ون مشک دیشهرزاد ترمز کرد شهرزاد اولش ترس یجلو

بردن تا    نویشدن و به زور شهرزادو انداختن تو ماش ادهیازش پ لی دوتا گور کهویبرگشت 
شده بود دستام   ریبرم شهرزادو نجات بدم د  بشم و ادهیپ نی از ماش ام یاومدم به خودم ب

از  فتهیبراش ب یاتفاق ذاشتمی م  دیپدال گاز گذاشتم نبا یدور فرمون مشت شد و پامو رو 
 که متوجه نشن   کردمیم  بشیتعق دی با  یطور  هی یطرف

 ییبه تنها  دونستمیاما نامحسوس دنبالشون بودم م رفتنیداشتن کجا م دونمینم
  یشماره پاشارو گرفتم و به هندزفر عی سر  نی به خاطرهم مایاز پسشون برب تونمینم

 اسپرت داخل گوشم وصل کردم چندتا بوق خورد تا باالخره جواب داد

 _دور دور تموم نشد شازده؟ پاشا

 با عجله گفتم: عی حرفا شدمو سر  نی ا  الیخیبود ب یحرص  نقدریچرا لحن پاشا ا  دونمینم

با   عی سر   کنمیروشن م لمویموبا  نیشیلوک کنمیم  بیونو تعق هیمن دارم   نی_پاشا بب
 ؟ ی آدرس اوک نی به ا دی ایچندتا از بچه ها ب هیبهدادو 

  دیگرفته؟دامون من حوصله ندارم زودتر با شهرزاد برگرد تی ؟شوخیگ ی م یدار ی_چپاشا
 شد سه ساعت   د یگردی برم دیری ساعته م مین یخونه گفت

 بابا پاشا به حرفم گوش بده  ی_ا 
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  وی بعدش کتک کار  م؟حتمای ایبهداد با چندتا از بچه ها ب ؟منویون  هی_دنبال پاشا
  رویشهرزاد؟گوش ایتو سرته؟نقشه خودته   یداداش چه حقه ا یدی د ادیز  لمی...فناسیا

 بده بهش اصال 

مدام حواسم جمع ون   یطرف گفتم؟از یبهش م یکردم؟چ ی کار م یکرده بودم حاال چ  هول
 وقت گمش نکنم  هیبود که 

 باشه؟  ی هول نکن گمی بهت م یزیچ هی_پاشا  

 ه؟ یجور هیشده دامون؟چرا لحن صدات   ی_چپاشا

شهرزاد قهر کرد خواستم   ن ی منو شهرزاد اتفاق افتاد به خاطر هم ن یب یبحث هی نی_بب
 تنها برگرده  خوادیبرسونمش اما خب گفت م

 شد یعصب کمی لحن صداش  پاشا

 ست؟ یاالن با تو ن یعنی_ پاشا

 دهنمو قورت دادم آب

 ست ی ن نی_نه تو ماش

خاک تو اون سرت شهرزاد که آدرس خونرو بلد   یآره؟ا  ی_توهم ولش کردپاشا
 ؟ یی ...هنوزم برنگشته خونه کجاستین

   کنمیم بشیکه دارم تعق هیون ن یتو هم گهیبگم د منو ی ه خوامی_منم م

 مردد صداش زدم  ن ی نگران بشم به خاطرهم کمیاونور خط باعث شد   سکوت 

 _الو داداش؟ 

 دنش ی_دامون نگو دزد پاشا

 گرده یزهرش برم ختنی ر یبرا  دونستمیشرفه م یب ی_کار آرتا 
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 نعره زد: پاشا

به روح خونوادم   ادیسرش ب یی بال نیشهرزاد من با تو بود احمق بب  هیخر ک ی_آرتاپاشا
  نیروشن کن لوکش یکنار دست آرتا  ندازمیجنازتو م کنمی خودم خفت م یخودم با دستا 

 و ی لعنتت

گفت   نکه یکرد از ا  دمیسرم داد زده بودو تهد نکهیکه قطع شد کوپ کردم نه از ا تماس
 دم؟ یشن ینطوریمن ا  ای شهرزاد من..واقعا گفت شهرزاد من 

بگه شهرزاد من عه اصال   دیپاشا چرا با  دمیتکون دادم نه من اشتباه شن نیبه طرف یسر
 درست نبود 

پاشا ارسال   یبهداد بعد از اونم برا  یروشن کردم و اولش برا لمو یموبا   نیشیلوک  عیسر 
همش   یبه فرمون زدم اه لعنت  ی انداختم کالفه مشت میصندل ی روشن رو نطوریکردم و هم

 من شد    ریتقص

 اصال  هیشده ا  چه خراب نجایا

 

 

 )شهرزاد(

آخر خطه و  نجایا  دونستم یشد م  خی مو به تنم س  یآرتا  دنیدرد سرمو باال آوردم با د  با
 سازه ی صد در صد کارمو م

  ییبود به جا کی چون همه جا تار م یبود ابونیب  ینگاه کردم فکر کنم تو  کمیاطرافم  به
که  یشیاز آت یفیبود البته نور ضع یاهیاطرافم س کردینداشتم فقط تا چشم کار م دید

 اطرافم واضح تر باشه   کمی شدی روشن بود باعث م
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کردم   یزد سع یزانوهاش خم شد بهم پوزخند یبه سمتم اومد و جلو روم رو  یآرتا
کنه من کشته بشم   یکار  یبشم چون از خدام بود که آرتا رهینترسم و با جسارت بهش خ

 بود نهیگز  نیمثل من بهتر  یدختر یگ برامر   شدنیهمه از شرم راحت م  ینطوریا

به صورتش که هنوز   یببر زخم هی  نیپاش با نفرت تف کردم و ع یدهنمو جلو یتو  خون
دستکش   هیکرده بودو  کیشدم دست راستش که بهش شل  رهیروش بود خ یآثار کبود

شده بود   جیپاشم که افل نهی دستشو بب یکس خواستیدستش بود معلوم بود نم دیسف
سرش آورده بود که  ییپاشا بد بال چوننمونده   یاز اون باق  میزیچ دونستم یشکر خدا م

 از دست رفتمو ازش گرفته بود  یا یالبته حقش بود انتقام دن

   یکتک خوردن کرد  یباز هوا  نمیبی_م

 زد   یپوزخند یآرتا

انتقام و لذتش    یبو  نیتا کتک هم ادیانتقام م ی به مشامم بو  شتری _اوهوم...اما بی آرتا
 کرد از زندان فرار کنم  یبود که کار

 بدبخت  رنتیگی زود م ای  ری_د

دست   اهاس یدست ماف نجایکوچولو...ا کنهیفرق م رانیبا ا  نجای_بهت گفته بودم ا ی آرتا
 اسلحه داره    یبه راحت یکه هرکس ینی بیم  نایقانونو ا  سویقدرتمند نه پل  یآدما 

باشم   فی ضع دینبا  رمی که باعث شد با نفرت رومو ازش بگ دیخند ی بلند  یبا صدا  بعد
  یمن  ینه برا رهی بم خوادیکه نم هیکس یحالتا برا   نیناراحت باشم چون ا  ا یبترسم   دینبا

 رم ی که از خدام بود بم

 گم ینجاتتون چه خبر؟آقا پاشارو م ی_از منجی آرتا

 ی اریبون ببه ز  یاسمشو نتون  گهیکه سرت آورد د  ییبعد اون بال کردم ی_فکر م
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  یهم فشرد پا  یبا نفرت بهم نگاه کردو لباشو رو دیکم کم لبخند رو لباش ماس یآرتا
  ینشسته بودم اونم با دستا ن یزم یتو شکمم و چون رو دیسالمشو باال بردو محکم کوب

 کنه نی تونست منو نقش زم یبسته به راحت

 نکردم  یو چشمامو بستم اما ناله ا  دمیچ یدرد به خودم پ از 

 ارم ی نجاتت سرم آورد بدترشو سرش م یکه منج ییهمون بال نی_عی آرتا

مرد    گهیمثل تو که د  ینه کس کنهیآدم رو حرف مرد حساب باز م یستیحرفا ن  نی_مال ا
 ی ستین

 _خفه شــــــــــــو ی آرتا

هم   یکردمو چشمامو محکم رو  یکه بهم زد از درد ناله خفه ا  یا   گهیلگد محکم د  با
بستم صورتم از شدت درد توهم رفتو نفس نفس زدم حالم اصال خوب نبود احساس  

 ره ی م لی داره تحل طمیمح  ژنیهرلحظه اطرافم برام تنگ تر و اکس  کردمیم

که روشن   ی شیآت یفقط گرما  کرد ینم تمیها اذ  زه یخاکا و سنگ ر  یسرد بود حت نیزم کف
پرت   یجا  هیشهر  رون یمثل ب  ییجا  هی دمیشا  ایفکر کنم باغ بود   داد یآزارم م کمیبود 

 بتونن راحت تر و بدون دردسر خالصم کنن  نکهیا  یبرا 

 نه  ای یکن یبرامون بلبل زبون ینطوریا  یتونیبعد م قهیچند دق  نمی_ببی آرتا

 ...پست...فطرتیبکن...بامن...یتونی...نمی...غلطچی_تو...ه

  هی یصدا  دنیگرفت که همون لحظه با شن قمویزد به سمتم اومد محکم  یپوزخند یآرتا
 لبام نشست پس تنهام نذاشته بود   یرو  ینفر لبخند محو خسته ا 

 شرف . یبکش ب قشی _دستتو از دامون 

با   یچشمام نشست آرتا یکه دستش بود نگاه کردم اشک شوق تو  ی بزرگ یآهن لهیم به
ول کرد که    نیزم یزد و منو محکم رو یجا خورد اما بعدش پوزخند کمیدامون   دنید

 بهش نگاه کنه تیباعث شد دامون با عصبان
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  میدوروبران؟قا نی ...از دوستات چه خبر؟کوشن؟اکمون ی_به به آقا دامون دوست شری آرتا
 شدن؟ 

تمام پاشارو   مهیکار ن  دنشونیقبل از رس خوام ی ها اومدم اونام تو راهن اما م_تندامون 
 خودم تمومش کنم 

شکمم   یرو  کهیپر از درد درحال یزد که باعث شد لرز بکنم با غم و صورت یقه قه ا   یآرتا
  ی تو لهی و م کنهیبا غم داره بهم نگاه م دمیخم شده بودم به سمت دامون برگشتم که د

 ده یدستشو فشار م

 مرد؟  هی  هی...چهارمرد میچهارنفر ؟مایی_تو؟به تنها ی آرتا

 خت یزدو تهش زهر خودشو ر یپوزخند دامون

مرد تو   هی جناب...سه مرد به   ی...اشتباه کرد ؟ی _نکنه خودتم جزو ماها حساب کرددامون 
 ی ستی که جزومون ن

 با نفرت نعره زد: یآرتا

  هی  رمیورد اما تا انتقاممو ازش نگ شرفت سرم آ  یبود که اون دوست ب ییبال  نی_ا ی آرتا
 نمیشیجا نم

 یکه چ یدزد یدختر م ییا یم  یبا خود پاشا روبه رو بش یجرات ندار ی_تو حتدامون 
دخترو   هی   یپا  نکهیا  نجایهم  میاومد  ی دعوا م یبه ما برا  ی زدیبشه؟از همون اول زنگ م

  ی د یفقط ضعفتو نشون م یوسط بکش

 پام  یاالن جلو  نی _ضعف پاشا تو دستمه همی آرتا

  یبالفاصله پاشو رو  دمیکش یخفه ا غیبهم زد که ج یبعد پاشو باال برد محکم لگد  و
 بازوم گذاشتو فشارش داد 

 ببرم پاشارو هم نابود کردم  نیاز ب  نوی_ا ی آرتا
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 زدم: غیبرد وحشت زده ج زیبا خشم به سمتشون خ دامون

 _نه نه دامون نـــــــــــه 

هم   کردیکه دستش بود با اون سه تا مبارزه م یکلفت یآهن لهیبا تمام قدرت با م دامون
کم نداشت اما   یزی ازشون چ  کلیشکر خدا از نظر قدوه زدیو هم کتک م خوردیکتک م

 نفر  هیاونا سه نفر بودن و دامون  

  ریز  فتهی...االناست بنی ...قشنگ صحنه کتک خوردنشو ببنی...ببی_آخی آرتا
 نی...خوب بب نیدستوپاشون...بب

  نیشدن چرخ دوتا ماش دهی کش یکه همون لحظه صدا  اوردیکم کم داشت کم م دامون
شدن    ادهیپ نی پاشا و بهداد که از ماش دنیبا د میبه سمتشون برگرد  عی باعث شد سر 

 هم بستم  یلبام نشست و چشمامو با درد رو  یرو  یلبخند

 نم یشرف ولش کن بب یب یی_هوپاشا

شده   یحساب  یدعوا  هیبودن به کمک دامون رفتن  دهیو بهداد که انگار هنوز منو ند شاپا
که بهداد  شونیکیبدم اما با افتادن   صیتشخ تونستم یشب نم یکی اون تار  یبود که تو 

از  پا دراومد   یزدم وقت یتو صورتش مشت زد لبخند خوردینشست و تا م نشیس  یرو
دخل هر سه تاشون اومد نگاهشون تازه به   یوقت  ردب زیبلند شدو به سمت اون دوتا خ

 جون افتاده بودم  یب یآرتا ی پا  ریمن افتاد که ز 

درد چشمامو بستم و کوتاه بازش کردم نگاهم به پاشا افتاد که فکش منقبض شده بود   از 
  ره ینگاهشو بگ یاز آرتا نکهیدون اخون کنارشو پاک کرد ب دویبه کنار لبش کش یدست

 بودو گرفت و به سمتمون اومد  ستادهی تو دست دامون که کنارش ا لهیدستشو دراز کرد م

 کردم یسره م  هیهمونجا کارتو  دیبشه با  داتیباز دوروبرمون پ کردمی_فکر نمپاشا

 اد یکوتاه م رهیتا انتقام نگ ی_به نظرت آرتا ی آرتا

 قلم کنم؟  تی کیاون  نیاونم ع امیب ای  یداری بازوش برم ی_پاتو از رو پاشا
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زدو پاشو محکم تر فشار داد که باعث شد از شدت درد نفسم ببره اما   یپوزخند یآرتا
  یبرد که همون لحظه آرتا ز یبه سمتش خ ارهیندم پاشا نتونست دووم ب  رونیب ییصدا 

 کرد   کی پاشا شل یپا  یاسلحشو از پشتش در آوردو به سمت جلو

  نینه ا  یشدم وا رهیبا ترس بهش خ ومدیجلو ن  ستادی زدم پاشا ا غیزده ج وحشت
 کثافت اسلحه داشت 

 ستادن یا   کردینگاه م یاومدن و کنار پاشا که با خشم داشت به آرتا ع ی دامون سر بهدادو

واضح صحنه    خواستمیواستم بهت بخوره آخه مفقط نخ  ستاین فیضع میرانداز ی_تی آرتا
 بعد به خدمت خودتو دوستاتم برسم  ینیدختررو بب نیا  دنیزجر کش

 نداشته باش طرف حسابت منم  ی_با اون کارپاشا

 پامه  ری دختره ز  نیاالن ا نی_خب به خاطرهمی آرتا

 هم بستو بازش کرد   یکوتاه رو یچشماشو عصب   دیاز شدت خشم لرز  پاشا

 میکنی باهم سنگامونو وا م میمونی م نجای_بذار شهرزادو بچه ها برن منو تو تنها اپاشا

سکوت    یانتظار دار  یازم گرفت  موی همه چ  م؟توی هم مونده که وا بکن  ی_مگه سنگی آرتا
 نگم  یچیکنم و ه

 _قبلش بهت هشدار خودمو داده بودم پاشا

 کرده بودم  دتی چون از قبل تهد یری بگ یجد منو  یها  دی_پس بهتره توهم تهدی آرتا

و نگران بشه    دهیهرسه تاشون ترس یبه سمت من گرفت که باعث شد چشما  اسلحرو
لب اشهدمو    ری فقط آروم ز   نمینب روی زی هم بستم تا چ  یشد چشمامو رو ری اشکام سراز 
 زمزمه کردم 

 نگران نباش  ششیپ فرستمیبعدش خودتم م نی خوب بب دنشوی _اول زجر کشی آرتا

 ولش کن   یکارو نکن آرتا نی_اپاشا
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 پاشا  یبه گور ببر د ی_داشتنشو با ی آرتا

  نکهیبا وجود ا دمیچشمامو باز کردم د  یشد اصال هنگ کردم فقط وقت یچ دونمینم
دامون کنار   دمینگاهمو چرخوندم د یندارم وقت  یدرد چیبلند شد من ه کی شل یصدا 

با دو خودشونو به ما رسوندن به  عیو بهداد سر  کجا رفته بود؟ پاشا یعنی  ستی پسرا ن
اون   کنهیکارو م  نینه چرا ا  یشده وا  زیگالو  یتادامون با آر دمیسرمو چرخوندم د  یآروم

 ترسه؟ ینم  یعنیاسلحه داره 

از دستش    کردیم یاسلحه بودو سع  یشدن اما دامون تسلطش رو  ز یگالو  یبا آرتا  پسرا
 بدن دامون  دنیو لرز  یبعد کی شل یکه همون لحظه صدا   رهیبگ

زد با ضربه پاشا اسلحه از دست   یشدم دامون نعره ا  رهیبهش خ ی کردم با ناتوان کوپ
 نشیس یاومدو محکم دستشو رو   یخون از دهنش م کهیافتاد دامون درحال  یآرتا

  ی آرتا یدماگذاشته بود اسلحرو برداشت و به خودش چسبوند که همون لحظه دوتا از آ
 خودشونو به اونا رسوندن   انشدن لنگ یبلند م نی زم یکه با درد از رو 

 بشه ی نطوریا  دینه نبا نه

  رسوندمیخودمو بهش م دیخورده بود با  ریکردم بلند شم تا کمکشون کنم دامون ت یسع
اون دوتا گوالخ اسلحرو برداشت خواست   دن یبا د  دیچیدامون از درد تو خودش پ

کنه اما چون ضعف داشت نتونست درعوض اسلحرو به خودش   یداز ان ری بهشون ت
 غ زدم: یسرش با تمام توانم ج  ختنیچسبوند اون دوتا هم ر

 _دامـــــــــــــون 

من به سمت دامون   غیج یصدا   دنیبودن با شن یپاشا و بهداد که درحال کتک زدن آرتا 
 یجسم ب دنیگفتنو به سمت اون دوتا رفتن با کنار رفتنشون با د ییخدا  ای برگشتن 

  عیشد سر  یته دلم خال دادیفشار م نشویس یرو  زدوی جون دامون که نفس نفس م
 خودمو به سمتش کشوندم 
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که جونشو به   یبه مرد  دنمی برام مهم نبود فقط رس رفتیکه تو تنم فرو م یخاشاک  درد
ز اومدن پاشا و بهداد خودشو به من رسونده بود  خاطر من به خطر انداخته بود قبل ا

شده   یخون  یزد اسلحرو که حساب یلبخند کم جون  دنمیبا د دمیمهم بود باال سرش که رس
 گذاشت   ستمد  یجلو آوردو تو  یبود به سخت

 ...تو...ج..جاش...ا...امن...تره شی...پی...پری_ب...بگدامون 

  ریگونم سراز  ی مهابا رو یردم اشکام ب تر ک   کیکنار گذاشتم و خودمو بهش نزد  اسلحرو
تا مانع   دادیگذاشته بودو فشارش م نشیس  یدستمو سمت دستش که رو شدنیم

 بشه گذاشتمو زجه زدم  شی زی خونر

 ار ی طاقت ب یکه دوسش دار ی...تورو جون هرکساری_طاقت ب

 زدو آروم گفت:  یرمق یاز درد نفس نفس زد لبخند ب  دامون

_فکر کنم...دوست...داشتنمو...بهت...ثابت کردم...پاش...پاش  دامون 
 جون...جونمو...دادم...حل...حال...لت 

 حرفو نزن  نی _ا

 _داداش...داداش بهداد

  د یلرز  د یدو  یبه سمتمون م شدوی جدا م یآرتا یبهداد که داشت از آدما  یدادا  یصدا 
  ر یمون رسوند دستشو ز خودشو به عی اما سر نیکنه چندبار خورد زم هی گر خواستیانگار م

 سر دامون بردو تند تند گفت: 

 مثل اونه   نمیا  یخورد ریبار ت هیکه  یسرباز  نی...عیشی...آره خوب میشی_خوب مبهداد

 پررنگ تر شد یجونش کم یلبخند ب  دامون

 م ی...کردی...سرباز ی...منو تو...کیگی_چرا...روغ...مدامون 

 گرفته بود  شی گر بهداد
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  رسونمتی ...آروم باش به موقع...مدمیم  یدواری داداش...دارم بهت...ام ی_هرچبهداد
 مارستان یب

 به سرفه افتاد بهداد نعره زد  دامون

 _پاشـــــــــا بهداد

خودشو   عی بشه پاشا سر یته دلمون خال شتریکه دامون باال آورد باعث شد ب یخون
افتاد به لباس غرق  زانوش   ی شد کنارش رو ره یبه دامون خ یبهمون رسوند با ناباور

دستشو   یمردونش نشست بغض کرد به آروم  یچشما  یخونش نگاه کرد نم اشک تو 
 دامون برد  یسمت دستا 

 _داداش...پاشا

 ...من بود ری...تقصنای_پاشا...ببخش...همه...ادامون 

 به آمبوالنس  ی...زنگ زدیحرف بزن دیحرفو نزن دامون...ششش نبا   نی_اپاشا

 _وقت نکردم به خدابهداد

به  کردیبه سمت من برگشت همونطور که بهم نگاه م دینفس کش یبه سخت دامون
 گفت:  یسخت

...از نی...حاللم کنن...سولنیدوستون دارم...از طرف من به خونوادم...بگ یلی_خدامون 
 اونم...

 بهش  یبشه بهدادو پاشا با نگران یافتاد که باعث شد ته دلمون خال  یدی سرفه شد به
  یپاشا ول شدو سرش که رو  ی دستا  یجون از تو   ینگاه کردن که همون لحظه دستش ب

 بهداد بود خم شد  یپا

 امکان نداره  نی..ا نیتکون دادم نه نه ا  نیبه طرف یسر
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...تکون  ادی توجهمون روشه...داره ادا م دونهی...منمیبب دارشوی...پسره خر...بیی_هو بهداد
 االیبخور...

پاشا رفت که دستاشو   یبلند کنه نگاهم پ نیزم یرد دامونو از رو ک ی زجه زد و سع بهدا
 کنه یم  هیداره گر یعنی  نیا  دیلرز یصورتشو شونش به شدت م  یگرفته بود جلو 

 نعره زد:  بهداد

پاشو...جون من پاشو...جون   گمی...پاشو...د میری بم دی...تو نبا ی_پاشو لعنتبهداد
 مامانت...جون رفاقتمون...پاشـــــــــــو 

بلندش کنرو گرفت به   کردیم یافتاد اما محکم دامونو که سع نیزم  یکم کم رو  بهداد
 خودش چسبوندو نعره زد: 

 _خدااااااااااااااااا بهداد

حنه جون  نه از ترس اسلحه از ص دمیلرز یبرش داشتم م یاسلحه رفت به آروم یپ نگاهم
  یرمق رو یشد که ب دهی کش یگناه به خاطر من مرد نگاهم به آرتا  یکه ب  یدادن کس

پاشا   دنیصحنه زجر کش  نکهیانگار باالخره از ا   کردی افتاده بودو داشت بهمون نگاه م نیزم
   ودبود خوشحال ب  دهیو بهدادو د 

 یسست به سمتش رفتم بهم که نگاه کرد به سخت  یبلند شدم با قدما نیزم یرو از 
  کردمیم  یسع  کهیزدو چشماشو بست اسلحرو سمتش گرفتم با بغض درحال یپوزخند

 صدام نلرزه گفتم: 

  یو آدما   ای ...دست مافستیو قانون ن  سیخر تو خره...دست پل نجای...ا یگفتی_راست م
...تو برده من...از امی ماف ...مندهیاسلحه تو دست منه نشون م نی قدرتمنده...االن که ا 

 یکن آشغال عوض یخدافس فتیکث یزندگ

کردم اونقدر ماشرو   یرانداز ی هم فشردم و پشت سر هم بهش ت یمحکم رو   چشمامو
افتادمو هق هق کردم نگاهم به   نی زم ینموند کنارش رو  یری که کم کم توش ت دمیکش

 کردن یم هیودنو گر شد که جسد دامونو هردو بغل کرده ب دهیسمت پاشا و بهداد کش



 ظاهر مغرور باطن شرور 

428 
 

کاش   شدمیاز خودم متنفر م شتریب دیلرز یم  شتریمردونشون تنم ب هی گر یصدا   دنیشن با
 خودمو خالص کنم  تونستم یم ینطوریواسه خودم ا  ذاشتمیم رشویت هی

 گذشت  سخت

 بود سخت

 موند   یسخت

 رفت  یراحت

 مرد   دامون

 رفت  روحش 

 موند   جسدش

 غرق خون  اما

 

 ....................................... 

ازم نمونده بود    یچیکردم ه ین ینگاه غمگ نهی آ یکه سرم کردم به خودم تو  مویمشک  شال
 کسشو از دست داده بود  نیتر  زی دختر که عز هیشده بودم به  لی تبد

جوون بود هزارتا آرزو  یلیاون هنوز خ  دونستمیمرگش خودمو به شدت مقصر م تو
مادرش   نو یا  انای دختر داشته باشه اسمشو بذاره د هی  خواستیدلش م شهیداشت هم 

 بودم  ده یدوبار هم از زبون خودش شن ی کیهرچند  گفتیم

شده   رتری مادرو خواهرش چند سال پ گذشتیاز کشته شدن دامون م یروز  ست ی ب بایتقر 
جون برادرش رسوند   یبود خودشو به جسد ب  کا یکه آمر  یبودن برادرش با هزار بدبخت

هنوز خونوادش نتونسته بودن مرگ پسرشونو باور کنن هرچند حقم داشتن سخت بود  
 خب خودمم هنوز باور نکرده بودم 
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  دنیسمت چمدونم بردم به سمت در رفتم که همون لحظه در تو روم باز شد با د دستمو
الغر تر شده بود برعکس اون هفته   کمیجا خوردم   کمیتنش بود   یپاشا که سرتا پا مشک

از   یبهتر شده بود بهداد هم حال بهتر کمیچشماش پوف داشت حاال   ری اول که ز  ی ها
 بود ده داغون ش یپاشا نداشت اونم بدجور

 شد بعد به سمت خودم برگشت   دهینگاهش به سمت چمدونم کش پاشا

 شهرزاد؟  ی_چمدون چرا بستپاشا

  نایا خواستمیچشمم پس زدم نم ینم اشکو از جلو و   دمیبه گوشه چشمم کش یدست
 دیفهم  یبرم اما متاسفانه اصل کار یواشکی  خواستمیبفهمن م

 یبر یخواست ی_نگو مپاشا

 براتون نداره  یا  گهی د زیو بال چ  یجز بدبخت نجای _پاشا موندن من ا 

 گفت:  یاخماشو توهم بردو عصب پاشا

از سر قبر دامون برگشتم اصال    ؟تازهیاوک  ستیشهرزاد من اصال حالم خوش ن نی_ببپاشا
نکن اون چمدونو بذار  می نکن صدام باال بره عصب یندارم پس کار یخوش یحال روان
 خودمون  شی پ نی پا ایاونجا ب

 خونوادتون باشم  یاعضا  یبرا  یدی تهد خوامینم یخودمو گرفتم مرد عصب می_من تصم

 وارد اتاق شدو درو بست   د یموهاش کش  یوت  یدست یعصب پاشا

 زنه یداره برام فک م  یه ستیحالم خوب ن  گمیم  ی_هپاشا

 _پاشا...

  گهید کمی ...بذار گمی چون من م نجایا  یمونی _بسه شهرزاد...بسه...تمومش کن...تو مپاشا
 ران یا  میگرد ی بگذره باهم برم

 وجود نداره   ی_باهم
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کردو   زیچشماشو ر  کمیتعجب کرد اما بعدش اخماشو تو هم برد   کم یاولش  پاشا
 : دیمشکوک پرس

 ؟ یچ  یعنی_اونوقت  پاشا

  ادیکردم صدام نلرزه اما ز  یبا دست پسش زدم سع  عی تو چشمام حلقه زد اما سر  اشک
 هم موفق نشدم 

 م یخوری_منو تو بدرد هم نم 

 ؟ ی دیرس جهینت نی به ا یی_اونوقت به تنها پاشا

 ش عاقل با  کمی_

دستاشو تو هوا تکون دادو داد   ستیکه معلوم بود واقعا حالتاش دست خودش ن پاشا
 زد:

با   ذارمیداداشمو از دست دادم نم شهیروز نم ستی...بیفهمیعاقل باشم م خوامی_نمپاشا
 احمقانت تورو هم از دست بدم  ی و فکرها  اتی چرند  نیا

 _من...من مال...تو نبودم 

...من  ؟ی دیفهم یمال من یینخوا  یی...بخوا یهست گمیمن م  ی...وقتی_هستپاشا
  ذارمیفکرکن...م  اتتی به چرند کمی  نیشوهرتم...دوست دارم احمق...برو گمشو اونجا بش

 حرفا نشنوم  ن یاز ا گمیفشارت افتاده...د یکرد   هیگر یادی سر قبر دامون ز   نکهیا  یپا

 گفتم: یمظلوم   یانداختمو با صدا نی خواست بره که سرمو پا پاشا

 _من دست خوردم 

 کوپ کرد اما به سمتم برنگشت  دیلرز  پاشا

 خورم یمثل تو نم  ی_به درد مرد 
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 که بهش وارد شده بود کرد یشوک عصب  یاز رو   یبه سمتم برگشت خنده ا پاشا

 ی گیسگ دروغ م نیع یدار یگی_دروغ مپاشا

 دادن یانگار داشتن باهم مسابقه م دنیباری بستم اشکام اونقدر تند تند م چشمامو

حساسمو    زایچ  نیا  یرو یدونیآره؟م یداغون ترم کن ییخوا یحالم خرابه م  یدونی_مپاشا
 سوال؟  ریز   یبریشرفمو م یدار

 ...بهت...دروغ...گفتم دنی_اون روز...که...منو دزد

 گفت:  یشد با لحن ترسناک  کیقدم بهم نزد  هی پاشا

 _کدوم حرفت دروغ بود؟ پاشا

 رفتمیبهش نگاه بکنمو نداشتم فقط آروم عقب م نکهیرس عقب رفتم جرات ات با

 _حرف آخرم 

 بود یاولو آخرش چ   ستین  ادمیبگو کدوم حرفت من   قی_دقپاشا

به خودشم  یحت  ختمیر ی اشک م  دمویلرز یبه زبون آوردنشو نداشتم فقط با ترس م جرات
تو   دیبرداشتو محکم کوب یشد چمدونمو دو دست ی سکوتم عصب  نیپاشا از ا کردمینگاه نم

  نیپاشا ع دمیکش یغیج دمو یبرخوردش از شدت ترس لرز  یصدا   دنیکه از شن وارید
 رفتم اون سمت تخت تا دستش بهم نرسه دمویدو  عی برد که سر  زیها به سمتم خ یروان

 ...کدوم حرفت دروغ بود...ها؟...بنــــــــــال ختمی_بنال...بنال تا خونتو نرپاشا

خراب   یپوف کرده و حال ی بهداد با چشما نویلحظه در اتاق به شدت باز شد سول  همون
 شدن  انیدرگاه نما  ی اما متعجب تو

 پاشا؟  یزنیشده؟چرا داد م ی_چبهداد
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لبه   یزانوهام سست شد رو  دیدور خودش چرخ یموهاش زد عصب یتو  یچنگ پاشا
داره   نیبب  اوردمیدهنم گرفتمو هق هق کردم هنوز به زبون ن یتخت نشستم دستمو جلو 

 شه یم یچ  گهید ارمیحاال به زبون ب کنهی کار م یچ

 کم ی_داداش...داداش توروخدا...قلبت...آروم باش نیسول

 لطفا  رونیب دی _من آرومم...برپاشا

  ریاحمق...بگ  دهیباز قلبت کار دستمون م ستیخوب ن حالت  دهی_پاشا رنگو روت پربهداد
 نیبش

 داد زد  دو یکش ینعره گوش خراش اره یکم کم نتونست دووم ب پاشا

 روووووووووون ی ب دی_گفتم برپاشا

برد پاشا به سمت در رفت خواست   رونی از اتاق ب دویکش یدست بهدادو به آروم نیسول
 زجه زدم: هی قفلش کنه که با گر

 _نه توروخدا قفلش نکن

 م؟ یکار کن یچ  می خوای_چرا قفلش نکنم؟مگه مپاشا

هم از تو قفل دراوردو انداخت گوشه اتاق   دویتمام درو قفل کرد کل یرحمیبعد با ب و
 تونه یمعلوم بود که نمکرد آروم باشه اما از حرکاتش   یسع دیبه سروصورتش کش یدست

...بگو کدوم حرفت دروغ بود...البته  زنمیآرومم داد نم نی...ببشنومی _حرف بزن..مپاشا
 یعصب  ینطوریمن ا  یخواستیبوده م یهمش الک  یکه گفت ییقبلش بگو اون چرتو پرتا 

 بشم

  نیبش نجایا  ای آروم باش ب کمی_پاشا اولش  

 واریبه د  دمیفقط حرف بزن تا سرمو نکوب _من آرومم شهرزاد...به وهلل آرومم...توپاشا
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  یبیبه خودم آس نکهیاز ا  دمی دیحال خرابشو م ی نطوریا  یوقت گفتمی بهش م یطور چه
 کار دستمون بده نگران بودم  شی قلب  یماریب نکهینداشتم از ا یبزنه ترس

 _ پاشا...

تو دهنت که دندونات   خوابونمی چنان با پشت دست م امیم  یصدام بزن گهی بار د هی_ پاشا
 بنال  یکنیم میعصب  یخورد بشن دار

دختر   گه یبهت بگم د  یطور ست؟چهیتو حالت خوب ن یحرف بزنم وقت  ی_چه طور
 ... ینطوری اشاره کردن بهش ا یتو حت یازم گرفتن وقت  مویپاک  ستمین

رو دهنم پاشا چشماش گرد شد دوتا دستاشو به   دمیکوپ کردم محکم دستمو کوب کهوی
 کرد زی چشماشو ر کمی گرفته بودو  کمرش  

 ؟ ی ستین یچ ی چ ؟توی گفت ی_واسا واسا...االن چپاشا

 _پاشا...

 ؟ یستین یچ  یچ دمی_پرسپاشا

 کردم مظلوم کوتاه گفتم:  بغض

 _دختر 

بهش  یاشک   یو چشما یقدم عقب رفت با نگران  هیمبهوت بهم نگاه کردو   دیلرز  پاشا
 مراقبش باش   سپارمشیدست خودت م اینگاه کردم خدا 

 خنگا گفت:  نیا  نیع ی با لحن مبهوت پاشا

 ...دی...اما من...من قرار بود...شوهرت...من با؟امای ستی_دختر نپاشا

هم بست و دستاشو مشت کرد   یسرشو بهش چسبوند چشماشو رو  دویچسب وارید به
به  دیکوب یمشت شده بود محکم م کهیشده بودن درحال زونیدستاش از دو طرف آو

 چسبونده بود  واریباال گرفته بود به د کهیاما چشماشو بسته بودو سرشو درحال  وارید
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مشت   وار یبه د کردی کاش حداقل بهم پشت م  دمیلرز یاز ترس م دمید یحالتاشو م  نیا
 زد یم

شب...قبل از   هی...قایشد...دق ینطور ی...اون روز ا دنی بار...منو دزد نیاول ی_اون روز...که برا
 بزنم لیمی بهت...ا نکهیا

هم    یلباشو رو  شدیتر م  یکم کم داشت قو شدی م دهیکوب واریکه با مشت به د ییدستا 
 انداخت  نی سرشو پا  نباریفشرد اما ا 

 ی بکش اروروی ...خواستمی...هم...نمدمیکشینگفتم...چون هم خجالت...م قتوی_بهت حق

بهش  یبا ناباور دمیقرمز شده بود لرز  یچشماش که حساب دنیسرشو باال آورد با د پاشا
ازش   زدیمشت نم  واریبه د گهی د ستادیمشت شدش از حرکت ا  یشدم دستا  رهیخ

برد اونقدر وحشت   زیبه سمتم خ ارهی کم کم نتونست دووم ب دمیبد ترس میلیخ دمیترس
مشت زد تو    هینو انداخت رو تخت م  ارمی زده کوپ کرده بودم که نتونستم دووم ب

 دستاش گرفتو نعره زد: یمحکم تو   قمویصورتمو  

  ینطوری...اکشتمشیهمونجا م یگفتی_دلت براش سوخت آررررره؟...اگه بهم دروغ نمپاشا
 کشمت یشهرزاد...م کشمتی...آررررررره؟...م؟یفهمیاالن داداشم زنده بود...م

م تا استخون صورتمو خورد نکنه با تمام توانم  صورتم گارد گرفت یباال آوردمو برا  دستامو 
بهداد هم با مشتو لگد به جون در افتاده بود پاشا چنگ   زدمیبهدادو صدا م زدمویم غیج

 : دیزد تو موهامو با خشم آروم تو صورتم غر

محوش   نی زم یکه خودم از رو  یسوال؟چرا بهم نگفت ر یز  یبرد  مو ی_چرا مردونگپاشا
  میکارت دامونو از دست داد نی ندارم؟با ا رتیبهم بخنده فکر کنه غ  یکرد  یکنم؟چرا کار

 نو؟ یا  یفهمیم

  خواستمیبشه...به خدا خبر نداشتم...از ترس تو بود...نم ینطوریا  خواستمی_پاشا...من نم
 ی فتیبه خاطر من تو دردسر ب
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  یاز دست دادم اونوقت برا  تو رو ی_دردسر؟احمق من داداشمو از دست دادم...پاک پاشا
 یزنی من دم از دردسر م

 ..نزن پاشا...توروخدا نزنشهیحل نم یزی_با کتک زدن من چ 

ما بدرد هم    یگیم  یستیمن وام  یتو رو  یبا چه جرات ؟ها؟بگویزنی _چرا پسم مپاشا
 ...بنال تا لهت نکردم میخورینم

شکمم گذاشتم تا مشت به شکمم نزنه هرچند    یرو  دی لرز یدستام م کهیترس درحال با
   زدی کتک نم گهیآروم شده بودو د

 ستمی...که...پاک نیبفهم خواستم ی_نم

 ...حرف بزن ؟ها؟ ی ...مگه خودت خودتو حراج کرد؟یست ی_چرا پاک نپاشا

 ی _نه به خدا پاشا...به زور منو مجبور کرد...رحم کن موهامو کند

بردمو بازوشو گرفتم نذاشتم از   زیخ عی بره که سربا خشم موهامو ول کرد خواست  پاشا
 تخت بلند بشه  یرو

 ...برات حرف دارم سای پاشا...وا کنمی_خواهش م

 کشتمیم  کرویمن همونجا اون مرت  یگقتی _بسه دختره دروغگو...اگه دروغ نمپاشا
 منه  ری همش تقص نایا  دادیداداشم جون نم ینطوریا

  نکهیکارو کرد..به خاطر ا  نیمنه...دامون به خاطر دفاع از من ا  ریتقص ست ی تو ن ری _تقص
  ینطوریا  گشتمیبه حرفش گوش داده بودم با خودش برم ی...اگه من لعنترمی من نم

 شدینم  ینطوریا  کردمیاحمقانرو نم  یلجباز  ن یا  شی...اگه...اگه سر خواستگار شدینم

 شدم  رهیاز اشک بهش خ سیخ یشوک زده به سمت برگشت با صورت پاشا

 ؟ یگفت ی_چپاشا
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کنه   یازم خواستگار  خواستی شاپ م یکاف میرفت نی_دامون دوسم داشت به خاطرهم
بحثمون شد من گفتم نه و بلند شدم اون اصرار کرد که حداقل منو برسونه اما   نیسرهم

 کردم   ینذاشتم لجباز 

م تخت افتادو چشماشو بست کم ک یموهاش فرو برد به پشت رو   یدستاشو تو  پاشا
 یتالش گهی بهداد پشت در آروم شده بودو د یصورتش گرفت سروصدا   یدستاشو جلو 

 و خطر رفع شده   میبود ما آروم شد دهیانگار فهم  کردیشکستن در نم  یبرا 

 ..یخدا...وا ی...وا ی_وا پاشا

 _ پاشا...

 _حرف نزن...لطفا حرف نزن پاشا

  نیا  یآروم گرفته بود حت زدیداد نم  گهیانداختم پاشا د نی سرمو پا  دمویگز  نموی پا لب
 حال داغون مردونه درون خودش   هیجمله آخرشم با آرامش گفته بود اما پر از حرص و 

 کار کنم...هنگ کردم...موندم به خدا  یچ دونمی_نمپاشا

 ران ی _بذار برگردم ا

عقب  خودمو عی تخت نشست با وحشت بهش نگاه کردمو سر   ی بلند شدو رو پاشا
 دمیکش

 _توروخدا نزن...لطفا...برو عقب 

 ندارم...نترس  ت ی _نترس...کارپاشا

تخت نشست    یشد روبه روم رو کی بهم نزد یشدن حساب ریمهابا سراز  یب اشکام 
 لب زد یدستشو جلو آوردو موهامو زد پشت گوشم به سخت

 ..راستشو بگو...باشه؟ کنمیسوال ازت م  هی..نی_ببپاشا

 گفتم:   یبه سخت کردمیهق هق م کهیلحن آرومش قرار گرفتم در حال ری تاث تحت
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 ؟ ی_چه سوال

کرد بعد آروم دستشو سمت صورتم آوردو اشکامو پاک   یلباشو با زبونش تر کرد مکث پاشا
 کرد 

 ...به خاطر پس زدنه منه درسته؟ یستین زی...چگهی...دیگیم  نکهی_اپاشا

 مرد مغرور روبه روم نشست    یتر شد نم اشک تو چشما نیسنگ بغضم

...از دست  مویداره...من...من دخترونگ تینه...واقع ی...بگخوادی_دلم مپاشا
...پست  ستمیبگو...لطفا..بگو چون دختر...ن نوی...استی...پس زدن تو...نیدادم...برا

مشکلش...منو پس زده نه  که دختر...روبه روم به خاطر   رمیزدم...تا...تا حداقل...آروم...بگ
 ی ا  گهید زیچ

سوزوند دستمو   گرمویشده از گوشه چشمش ج دهی شد قطره اشک چک  ری بدتر سراز  اشکام 
 اشکاشو پاک کردم صاف تو چشمام زل زد یسمت صورت مردونش بردم و به آروم

فقط   کنهی ازدواج م  نیبا سول  گهیتنها...بهداد هم دو روز د یلی_من تنهام شهرزاد...خپاشا
باشه خونوادتن بازم تورو تو   ی...مثل تو پدرومادرو داداش ندارم...اونا هرچمونمیمن م

از دستت بدم...بمون واسم...هم همسرم باش...هم   خوامی...نمدنیجمع خودشون راه م
  یآدما یچندسال من برا  نی ...هم برادر...همه کسم باش...اواهرمادر...هم پدر...هم خ

 پر کنه نارو یهمه ا  یبشه جا داینفر پ هیکردم به خدا حقمه   یز نقشارو با نیا  یمختلف

 ..بتونم؟ یکنی_فکر م

 من بمون...خانومم شو   یمن...برا ی...برای تونی م ی_بمونپاشا

 ..گهی اگه د  ی..حتی_حت

هم گرم شد دستم به  یچشمام کم کم رو  رمی که کرد باعث شد خفه خون بگ یکار با
کردم و بعد از مدتها باالخره   یموهاش فرو رفت با آرامش باهاش همکار یتو  یآروم
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اتفاق   یز یبارم اون چ هیهم هست که به ساز من بچرخه و  ییایاحساس کردم که آره دن
 خوام یکه من م فتهیب

 

 

 ................................... 

 هولم نده  رمیخب خودم م یلی_خ

 یگفت  نویهم هم شی ساعت پ می_نپاشا

با حرص رومو از پاشا گرفتم و به سمت در برگشتم آب دهنمو قورت دادم   دمویکش یپوف
   دمی دستمو عقب کش عی خواستم در بزنم اما نتونستم سر

 موهاش گذاشت  یرو  کشویکالس یدود نکیخسته شده بود ع کهیدرحال پاشا

 ... قیدق  ید یبود که دستتو عقب کش یبار نی و سوم ست ی ب نی_به جون خودم اپاشا

 کردو ادامه داد:  یکه رو مچ چپش بود نگاه یمارک ی به ساعت مچ بعد

گرمه و   یل یتابستونم هست هوا هم خ رانهیا  نجایا  نجامیکه ا قسی_چهل و پنج دق پاشا
متاسفانه ظهرم هست آفتابش   میتلپ باش نجا ینهار ا یما چون زد به سرمون که برا

 سوزه یپشت گردنم قشنگ داره م  یعنی  دهیشد

 ؟ ی گیچرتوپرت م یدار ی_من استرس دارم تو ه

  نجایتا هم  یگی بگو دروغ م یتا حاال حرف حق شده پرتو پرت جرات دار ی_از کپاشا
 خودمو بکشم 

ود  پشت سرم ب کهیبهش رفتمو دوباره به سمت در برگشتم پاشا درحال یغره ا  چشم
 گفت: زنهی کالفه انگار داره با خودش حرف م
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دور هم نشسته   میتا االن کتکرو خورده بود  میزدی _واال اگه از همون اول زنگ درو مپاشا
 م یخوردیم یی چا  م یداشت میبود

 کنن تو دخالت نکن باشه؟  یبابام خواستن کار ایاگه داداشم   نی_پاشا بب

هم   یدی حرصم م  نهمهیمن ا یکه جا   گمیکتکت بزنن بهشونم م دمی _چشم اجازه مپاشا
 می افتاد  یریخدا عجب گ یبزننت زنگ اون در المصبو بزن ا 

و دوباره مردد به سمت در برگشتم جرات رودرو شدن با پدرو داداشمو    دمیکش یپوف
  نیسر ا   دینداشتم به خصوص با پدرم چون بدون اجازش رفتم اما باس داداشم شا

 شه که بهشون خبر ندادم کجا رفتم  ب یعصبان

من زنگ زده بود   یبه سمت پاشا که به جا دی چیگوشم پ یزنگ در تو  یصدا   کهوی
  دیدستشو عقب کش لکسیر  یلیبرگشتم که خ

 ؟ ی _چرا زنگ زد

گشنمه  یلیمن خ  ستیاصال درست ن  شهی_باور کن کم کم داره وقت عصرونه مپاشا
 شهرزاد عه از اولشم کار خودم بود 

 نه ای دارم  یرودرو شدن باهاشون آمادگ یبرا  دونمی_نم

کنارمه دلم   نکهیبه روم زد که بثاع شد از ا یبهم کردو لبخند مهروبن ینگاه خاطرجمع  پاشا
 گرم بشه  شریبت

پشتت منم   مونهی نم یحرف  یپس جا میباهم دربارش حرف زد  یکل مای هواپ ی_ما تو پاشا
 دستشون بهت بخوره  ذارمینباش نم یچینگران ه

 بابام نذاره برگر... ترسمیم  ستی ن نی_مشکل من ا

مادرم اشک تو چشمام   دنی در خونه باز شد که باعث شد به سمتش برگردم با د  کهوی
 دنمیشدن مامان هم از د  ریشوقم از چشمام سراز  یاشکا  دمیلرز   یجمع شد به سخت

 جا خورده بود یحساب
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 _م...ما...مان 

 دخترم _جان مامان مامان

از شدت   کهی تو آغوشش فرور فتم و به خودم فشارش دادم مامان درحال محکم
 منو نوازش کردو قربون صدقه رفت   ختیر ی اشک م  یخوشحال

وقت   چیه  گهید کردم یدختر خونم...فکر م ی...خوش اومد دمی نور د ی_خوش اومد مامان
 ی شکرت که دخترمو برگردوند ا ی...خدانمتیبینم

 ه؟ ی_مامان ک

به  دی اومدم نو   رونیزدم از آغوش مامان ب ی ناخواسته لبخند دی نو  یصدا   دنیشن با
  یپاشا کار  یجلو نکهینگران بودم از ا کمیمن به وضوح جا خورد   دنی سمتمون اومد با د 

 تا بترسم   دمیکشیخجالت م شتریکنه ب

 _سالم داداش 

 _شهرزاد؟ دینو

 یبه پاشا توجه دیتر شد نو   کی قدم بهم نزد هیاحساس کردم پاشا    ستادیکه ا   روم روبه
جا بخورم اما بعدش دستام   کمینکرد درعوض منو محکم درآغوش گرفت که باعث شد  

 هم بستم  یدروش حلقه شدو چشمامو رو

 ی خوشحالم اج دنتی_چه قدر از د دینو

 دلم برات تنگ شده بود  یداداش نطوری_منم هم

 ی برد ادیفرنگ مارو از   یمعرفت رفت   یاز تو ب شتریب یلی_من خدینو

 داداش  هیماجراش طوالن دی_ببخش

   یبرگرد  ذارمینم گهید رسمیرفع بشه حسابتو م می_بذار دلتنگدینو
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پاشا ابروهاش   دنی با د دیدعوتش کرد تو نو  کردیبا پاشا خوشوبش م کهیدرحال مامان
 شد   یجور هیاحساس کردم    باال رفت

 _شما همون...دینو

 تکون دادو گفت:  یشده بود سر یکه نگاهش جد  پاشا

 _بله خودم هستم پاشا سخاوت پاشا

 ...کاریچ نجای_ادینو

مرتب کردم که   کمی  ضهیغر ی به سمت من برگشت دستمو باال آوردمو شالمو از رو  کهوی
 فتهیدستم ب یباعث شد چشمش به حلقه تو

 _شوهرته؟ دینو

 سرخ شدم   یکوپ کرده بودو متعجب بود نگاه کردم حساب یکه حساب بهش

 ؟ ی _بدون اجازه ما شوهر کرددینو

بهشون چشم نداشته باشه ما هنوز محرم   یا گهیحلقه سادس که کس د  هی  ری_نخپاشا
 بعد میده حرف بزناول با خونوا میاومد   میستیهم ن

 تو  د ی بفرما نیسادیوا  اط ی_چرا تو حمامان

 مادرجان   میسرزده مزاحم شد  دی_ببخشپاشا

  یخوشحال شد لبخند یمثل پاشا مادرجان صداش زده بود حساب یپسر  نکهیاز ا مامان
بگه   یبهش بزنه و چشم یبه روش زدو دوباره تعارفش کرد تو که باعث شد پاشا لبخند 

 کنه یمادرزنش شروع م  یهاشو برا   ینشده داره چاپلوس یچینگاه هنوز ه

 ؟ یبود کهیمرت  نیمدت با ا   نی_تمام ا دینو
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به پاشا گفته   نکهیحرفو زده بود تا پاشا نشونوه از ا   نیبرگشتم که آروم ا  د یسمت نو به
 کردم  یاخم کهیبود مرت

 خونواده بشه نیاز ا  یقراره عضو   ید؟ناسالمتینو  هیچ کهی_مرت

 گفت: یزدو با لحن مسخره ا  یپوزخند  دینو

  می ر یاز خونواده اجازه بگ میاومد   دیگیم یالک   دیدوخت دوید ی_پس خودتون بردینو

 گه ی تو د دی ایشهرزاد ب دی_نومامان

گرفتمو به  د یبودن برگشتم رومو از نو ستادهی سمت مامان و پاشا که کنار هم ا به
کفشاشو   ع ی و سر  ادیسمتشون رفتم کفشامو که دراوردم باعث شد پاشا هم به خودش ب

 تو    میرفتارش خندم گرفته بود انگار منتظر بود با کفش بر نیاز ا  ارهیدر ب

به سمت عقب برگشتمو   شدمیوارد سالن م کهی از همه راه افتادم تو خونه درحال  جلوتر
 روبه مامانم گفتم: 

 ست؟ ی ابا خونه ن_مامان ب 

بابام   دنیبا د  کهوینگفت به سمت سالن برگشتم که  یزینگاهش پر از غم شدو چ مامان
افتاد پاشا هم با    یقال یدوشم بود رو یکه رو یف یک یحت د یجا خوردم دستام لرز  یحساب

شوکه شده   خت یر یمن اشک م  دنیبودو با د دهیتشک دراز کش هی  یبابام که رو  دنید
   د یبود لبام لرز 

 _با...با

 _جان بابا بابا

دورم حلقه   فشو ینح یبغلش کردم تو آغوشش زار زدم دستا  اط ی سمتش رفتمو با احت به
  یجوگندم یموها  نمینازن یبابا  شدیکردو منو به خودش چسبوندو فشارم داد باورم نم

خبرنداشته    یچیبابام سرطان گرفته باشه و من از ه شدی باشه باورم نم ختهیخوشگلش ر 
 لعنت به من  ی باشم ا
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 _بابا 

 نکن عمر بابا  هی_گر بابا

   یکنیم هی گر ی_تو خودت دار

 آقا  ستینکن برات خوب ن هی_گرمامان

الغر شدشو غرق بوسه کردمو اشک   یصورت حساب یجدا شدم خم شدم رو  کمی  ازش
 ختم یر

 ن نک هینکن قربونت بشم گر هی_گر

سر بذارم    نکهیقبل از ا خواستمیچه قدر منتظرت بودم از خدا همش م یدونی_نمبابا
 نمیتورو بب گهیبار د  هی نیزم

 تو  یشد ینطوری_خدا نکنه باباجونم...خدا نکنه...چرا ا

تو بود   ر ی تقص نایمعدش دراومد...همه ا  یتومور تو  هی  کهوی_اولش قلبش بود بعد دینو
همه   میبهش مجبور شد شهی بدتر م گذرهیم یحالش هرچ مید یبه خاطر غم رفتن تو د

  نجایاز هم مونیخارج مشکالت اصل یتا بر میکه خودمون بهت پول داد میبگ تاروی واقع
دنبالت    ادیکنه تا پول اومدن به خارجو جور کنه ب لباز بره نزو خواستیشروع شد بابا م

  دی با گردمی الزم باشه همه جارو م گفتیم یکدوم کشور رفت میدونینم  میگفتیبهش م یه
 کنم   داشیپ

  نیهمه ا شدیباورم نم دی سرمو بوس  یسمت بابام برگشتم که سرمو جلو آوردو رو به
من باشه حتما اونقدر حرصوجوش منو خورده بود    ریکه سر پدرم اومده بود تقص  ییبالها

 شده بود   ینطوریا

 به شکرانه وجود تو  مهی_مامان هم قلبش وخدینو

 حرفاس  نی االن وقت ا دی_بسه نو مامان
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...اگه خبر  رفتمینم یشیم  ینطوریا  دونستم ی...بابا به خدا اگه م خوامی_من معذرت م
 بابا  خورم یقسم م گشتمیداشتم زود برم

با وجود   یسالگ زدهیکه بهت کردم...از س هی تقاص ظلما نمیدخترم...ا  ست ین_مهم بابا
که چون خدا   ییراه ها ی انداختمت تو ینذاشتم ادامه بد یعاشق درس بود نکهیا

 ...حاللم کن دخترم ینشد دهی کش گهید ی همراهت بود به جاها

دستام   یخواست دستمو ببوسه که با هق هق اجازه ندادم درعوض دستشو تو بابا
   دیسرمو بوس  یرو  قیسرم گذاشت عم  ی اونم لباشو رو دمی بوس قیگرفتمو عم

مامان داره نازشو    دمیبه سمتش برگشتم که د ن ی پاشا افتاده بودم به خاطرهم ادی  تازه
  کردیم یچاپلوس  کردویتشکر م  ازش  یلبخند ه هیپاشا هم با   دهیم ییو بهش چا  کشهیم

 کرد یهم با حرص داشت بهشون نگاه م دی خندم گرفته بود نو 

 _بابا؟ بابا

 زدم  ی سمتش برگشتمو به روش لبخند به

 ؟ یی_جانم بابا 

 _شوهرته؟ بابا

 انداختم  نی به روش زدمو سرمو پا یخجوالنه ا  لبخند

 _هنوز نه 

 _آها پس حلقه تو دستت...بابا

 نشه   کی بهم نزد یکس گهی تا داصرار پاشا بود  نی _ا

چه قدر    فهممیکه االن م ییچشما   یلحاف گذاشتم تو  یحلقمو درآوردمو کنارش رو بعد
 شدمو آروم گفتم: رهی دلتنگشون بودم خ

 قربونت برم  یبابا اومده خواستگار شمیزنش نم ی_تا شما نذار
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 من پچ پچ مانند گفت:  نی زدو ع یلبخند  بابا

 ی شیپولدارم هست شکرخدا خوشبخت م هی_معلومه پسر خوببابا

شونش گذاشتم پاشا بهم نگاه    یتر شد کنارش جا گرفتمو سرمو رو  قی لبم عم یرو  لبخند
کردو   یبه روم زدو به سمت مادرم برگشت به اون نگاه یصحنه لبخند نی ا  دنیکرد با د 

 االن؟  دی پسر غدمون خجالت کش یانداخت اوخ نی بعد سرشو پا

 آقا پاشا؟  یبزن یحرف  ییخوا ی_نماباب

 هاتون از هم کاسته شد  یدلتنگ  یوقت  ی_گفتم حرف زدنو بذارم برا پاشا

  دونمیکردم م یبد یلیدر حقش خ شهیوقت شکسته نم چیمن از شهرزاد ه  ی_دلتنگبابا
 گذره یاگه حاللم نکنه خدا ازم نم

 اعتراض به سمت بابا برگشتمو گفتم: با

 روز انداختمت فدات بشم نی به ا یمنو حالل کن  دیتو با  هیچه حرف نی _عه بابا ا

 گذاشتم دخترم شرمندم... ی کموکسر یلی_برات خبابا

 حرفو نزن بابا  نی _ا

کنم   یمزاحمتون شدم که شهرزادو ازتون خواستگار  نیمن به خاطر ا  د ی_اگه اجازه بدپاشا
هم به فاصله سه روز    شونیخواهر بزرگتر از خودم داشتم ا هیومادرم فوت شدن من پدر

 ...هیاز مادرم فوت شد فقط  

 به سمت پاشا برگشتم  میبرگرد فونیزنگ در باعث شد هردومون به سمت آ  یصدا   کهوی

 .... یعنی_

 شبه   ی برا طشونی_امکان نداره گفت بلپاشا

 ن؟ یدعوت کرد  روی_کسمامان
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رفت بعد از جواب دادن درو باز کرد بعد به سمت ما   فونیبه سمت آ بلند شدو  دینو
 برگشتو گفت: 

 م یاومد  ری امر خ یبرا  گهی_خواهرزاده آقا پاشاس مدینو

 دیکش  یدهنم با خجالت گرفتم تا خندمو پنهون کنم پاشا با حرص پوف یجلو  دستمو
 آخرش کار خودشو کرده بود  طونیپسره ش

که تازه عقد کرده بودن با لبخند با همه   نی بهدادو سول میاز سرجامون بلند شد  هممون
بود با   یمی و قد   کیخونمون کوچ نکهیکنار پاشا نشستن از ا  یکردن و گوشه ا   کیسالم عل

  هینشستنو  نیزم یاونا پولدار بودن به رو دمی کشیکهنه جلوشون خجالت م لی وسا
 ا کرمتو شکر خد وفعادت نداشتن ه  یی خونه ها  نیهمچ

که بزرگ مجلسن   ییآدما نیا   نیلبخند ع  هیجلو اومد و با پدرم دست داد بعد با  بهداد
 گفت:

من خواهرزاده آقا پاشا هستم   یزمان یاز سرتون باز کنه آقا  رویضی مر  هی_خدا سابهداد
   میکن یخواستگار می دا یکه دخترتونو رسما برا   میاومد

 لبخند ادامه داد هیبه سمت مادرم برگشتو با   بعد

 د یقبول کن یبه غالم مونوی _دابهداد

  کمی به پاشا باعث شد پاشا  نی با چشمک سول کردی با حرص داشت به بهداد نگاه م پاشا
حرص خوردن پاشا به    دونستمیاز حرص خوردنش کم بشه و فقط به بهداد نگاه کنه م

شد  ادیب  یخواستگار یاون برا ستیده بود که الزم نبود اونهمه با بهداد فک ز  یخاطرچ
 کشک  

 متعجب بودن به بهداد نگاه کردن  یکه حساب دینو ی و بابا و حت مامان

 شمان؟  یی_آقا پاشا دا مامان

 _اگه خدا قبول کنهبهداد
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 _پاشا پنج سال از بهداد بزرگتره  نیسول

هضم کنه اما    روی کرد خونسرد باشه و بتونه قض یگرد شد سع شتری چشماش ب مامان
 معلوم بود واقعا براش سخته 

خواهرزادرو دارم   هی  نیپدرومادرم و خواهرم فوت شدن فقط هم گفتمی_آره داشتم مپاشا
خانوم هم دختر خالم   نیندارم سول نیا  گهیخونواده د شونیکه االن حضور دارن جز ا

 که باهم نامزد کردن  شهیم یماه هی  بایهستن تقر

 د یانشاهلل خوشبخت بش منتیم  روی_به خمامان

 _ممنون خانوم جون نیسول

 بشن   ری هم پ ی_به پا بابا

 دخترو پسر خودتون  ی_ممنونم انشاهلل برا بهداد

خواهرزادش   نکهیزد انگار از ا  یناخواسته لبخند زدیبه بهداد که بزرگونه حرف م پاشا
هر   نیو ع ستیخوشحال بود که تنها ن گردوندیمجلسو م زدو یباال م ن ی داشت براش آست

 خودش حرف بزنه خونوادش هستن  ستیالزم ن یا  گهیدوماد د 

وسط فقط به اجازه ما   نیا   ادیخوششون م گهی که معلومه دو طرف از هم د نطوری_ابابا
 شناسن یهم دارن و همو م ییدارن معلومه باهم آشنا از ین

ما اقامت    شیبودن پ س ی مدت که شهرزاد خانوم انگل نی ا دی بخوا تشو ی _راسبهداد
دوتا هم بهم دل  نی وسط ا ن یمدت مشغول به کار بودن و ا هیداشتن تو شرکت ما 

 دادن 

 د یرسی_بله دورادور خبرا بهمون ممامان

  یلبخند مچهیکه ن میگرد شده به سمت مامان برگشت یهمراهه پاشا با چشما  همزمان
 گفت:  دویپشت گردنش کش یلباش بود بهداد هم با خجالت دست  یرو
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 اومد   یبود که از دستمون برم یحاج خانوم کار  گهی_دبهداد

 ؟ یشما بود   زدی زنگ م دادویکه از شهرزاد بهم خبر م یکس یعنی_ مامان

 هاتون بود  یرفع دلشوره و نگران ی_بله خودم بودم برا بهداد

از منو پاشا پس اون شب   ریغ  کردینگاه م روی به سمت بهداد برگشتم که هرجا متعجب
 کرده بود با خونوادم در تماس بود؟؟  رهی بهش زنگ زده بودم شماررو ذخ لشیکه با موبا

 یزیچه طور به شهرزاد چ تس یپدرمون حالش خوب ن می_آقا بهداد ما که بهتون گفتدینو
 د؟ ینگفت

 هول کرده بود   افشیبرگشت اونم ق نیهول کرد به سمت سول کمی بهداد

 بهداد؟  ینگفت یچیو ه ضهیبابام مر  یدونستی_تو م

  ادمیبه خدا اصال   میاتفاقات بود  نی ا  ریدرگ ینگرانت کنم از طرف خواستمی_خب نمبهداد
 نبود

به  ینگاه یچشم ریازش گرفتم پاشا هم ز   بهش رفتم و رومو یحرص چشم غره ا با
 بهداد کرد بعد روشو ازش گرفت 

   فتادهین یاتفاق  نهیمهم ا  ستیمهم ن  ادمی _حاال ز بابا

 ی زمان یشمارو بشنوه آقا  ی که حرفا نهیجمع منتظر ا  نی_بله...خالصه ابهداد

  یخاص مت یبهداد زد به سمت پاشا برگشتو با همون لبخند با صم  یبه رو  یلبخند  بابا
 روبه پاشا گفت: 

 گم یم  کی آقا پاشا،بهت تبر  یدار یتی_خواهرزاده آقا و باشخصبابا

   دی_لطف دار پاشا

   تونهی_بزرگبهداد
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ندارم شما هم   یمنم حرف خواد یدخترم شمارو م یوقت مونهیوسط نم نی ا  ی_حرفبابا
 خواسته دارم آقا پاشا  هیفقط ازت  یدار معلومه دختر منو دوست

 یزمان یچشمم آقا  یباشه رو  ی_هرچپاشا

باشه لطفا   ادیز  کمیفکر کنم  تون یاختالف سن ی چشمات مراقبش باش ن یع نکهی_ابابا
مونده از عمرشو کنار تو   یبذار چندسال باق دهیکش  ادی ز  یمراقبش باش دختر من سخت

 خوشبخت باشه 

 انداختم  نی گلوم نشستو سرمو پا خی ب یبد بغض

که تا عمر داشته باشم مراقبش باشمو خوشبختش کنم نگران   دمی_من بهتون قول مپاشا
 دیبهم اعتماد کن دینباش

 _پس مبارکه بهداد

  یرو  یظیکردنو لبخند غل شی هم همراه هیخودش زودتر شروع کرد به دست زدن بق و
 همه نشست   یلبا 

بهم زدو   ی چشمک هیباال آوردمو با خجالت به پاشا نگاه کردم که به دور از چشم بق سرمو
 بندازم  نی داد که باعث شد سرخ بشمو با خجالت سرمو پا  لم یتحو یی لبخند دندون نما 

  یقیبازش کردم نفس عم یهم بستمو به آروم   یرو  یخوش یناخواسته از رو چشمامو
 لبام نشست   یکه نشونه خوشبخت شدنم بود رو ی لبخند  دمویکش

حاال با وجود پاشا   آرمیتا به دستش ب دمیکشیکه براش زحمت م یخوشبخت باالخره
 مالکش بودم 

دونفرو کنار هم   یزندگ هیبودم حاال نوبت منو پاشا بود که  دهیرس خواستمیکه م یکس به
تهش شد   بتیبود با وجود اونهمه بال و مص نمون یکه ب یمحبتبا عشق و  میشروع کن

 ...نیا

 خوش و به دور از انتظار... ان ی پا هی
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   یمنو به مرادم رسوند  ریشکرت اگرچه د ایخدا

 اما 

 ی که تهش منو به عشقم رسوند  نهیا مهم

 ی نگهبانم شهیشکرت که هم  ایخدا

   دمیکش ادی ز  یسخت  اگرچه

 اما 

   یباهام بود  شهی تهش هم نهیا مهم

 

 آن درد به جانم خوش است      

 یآن باش  یتو دوا  که

 د یا یم  میایبه دن ینعمت   

 ی کرده باش  تیتو آن را عنا  که

 

 شهرزاد  یبود داستان زندگ نیا  و

تحمل کرد اما ته داستانش خوب   رویاد یز  یها و زجرها   یسخت شیزندگ  یکه تو یدختر
 تموم شد  
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اونقدر تند بود که احتمال چپ کردنش نود درصد بود    یگاه شیزندگ ریو تاب مس چیپ
 د یند  یبیاما چون دست خدا باهاش بود آس

کرد   یتهش خدا کار  نکهیبه خاطرا  دیبود شا  نی ر یشهرزاد تهش ش  یزندگ یتو یسخت
 یکه ط  یو خم زندگ چیپر پ یرها ی به اندازه همه مس تونستیشود که م یصاحب مرد 

 کنه   هیجاده صاف با آسفالت نو بهش هد هیکرده بود 

برازنده هم   یکه ظاهرشون مغرور بود اما از درون شرور و تخس بودن ول یپسرودختر
 بودند

 :گهیکه شاعر م  نجاستیا

 کن:(  یخدا باشو پادشاه  با

 

نبود که ظاهرش   یزیاون چ  یداستان نبــــود همه چ ـــانیپا  نیا  البتــــــــــه
باطنش خوبو   کردیبود فکر م دهیهرزاد فعال ظاهر مغرور پاشارو دش  شدینشون داده م
  دهیشهرزاد کش یکه برا  یشوم  یکه درونش بود خبر نداشت از نقشه ها  یزی پاکه اما از چ

بود  ییا یگفت ماف شهیکه م یاتفاقات دوینو نیرابطه ب از   نیانتقام سردو خون هیبود از 
 ایل یزدن خ نیزم یبرا 

به رخ شهرزاد  رویقشنگ تموم شده بود اما روزگار کم کم همه چ زیهمه چ   نجایا  درسته
 کنه که...  یهدف پاشا بود که سر عقد شهرزاد کار نی ا  کشوندیم

 

 

 جلد اول:(  انیپا
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  دی کامنت بذار تی سا یخوندن جلد دومشم تو  یبرا  دیتونیاز رمانم خوشتون اومده م اگه
 تا جلد دومشو هم منتشر کنم:( 

 

 رمانکده  تیعاشقانه سا  یانجمن رمان ها  سندهیمن زاد نو به انایک

 

 : یرمان ها  یها  تیکانال )تلگرام( عکــــــس شخص آدرس

 مغرور باطن شرور   ظاهر

@zhrmghrorvbatensharor 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / 

 2و   1بال طونیزهرمار و دخترش برج 

 @brjzhrmrvdkhtrshtnbla 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // /// / 

 دنده  هیپناهان   یب

@bepanahanyedande 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // // / 

 به رخم نکش  پولتو

@poltoberokhamnksh 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // // / 

 که ماه شد یدزد خانم
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@khanomdozdakemahshod 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // / / 

 چشمانت  یآوا 

@avacheshmnt 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / / 

 مرد خشن من  دو

@domardkhashnmn 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / / 

 خانم فداکار تیمامور 

@mamortkhanomfadakar 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / / 

 ه یترک یعشق مجردها چرخه

@Chrkhashghmojardtrke 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / / 

 گمشده  مهیعشق ن یب

@beashghnemgomshde 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / 

 عشق مشترک   تاوان

@tavanashghmoshtrak 
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// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / / 

 ی کن عاشقم اعتراف

 عشق ما سه نفر چرخه

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // / 

 ( ی اسالم نگیآقازاده و مدل ی )دروغ هاپولدار دروغ

 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / / 

 ی مرد تصادف  عروس

@arosmrdtasadofe 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / / 

 یطالق زور یتوافق ازدواج

@azdvajtvafghytlghzore 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// / 

 ی نامزد شو حرفه ا پیاک 

@akpnmzdshodhrfee 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // / 

  ید یآ  یمربوطرو تو   یدی آ دیتونیرمان موردنظرتون م   یها تیمشاهده عکس شخص یبرا 
  دیتلگرام سرچ بزن   ابی

   ای
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بنر و آدرس کانال رمان مورد   دیتونی سرچ زدن م  هیبا   دیرمانکده بش  یکانال تلگرام عضو
 د یکن داینظرتونو پ

کردن   دای پ یتلگرام برا   ابی ی دیآ  یکانال هر کدوم از رمان ها تو  نکیسرچ زدن ل البته
 کانال راحت تره:(( 

 :( ــــــدیرمان هام باش هیبق منتظر

 مغرور باطن شرور   ظاهر

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
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