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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 ��✨به نام خدا  

 

 و من   یستیتو ن

 خودم سرگردانم در

 نفوذ  رقابلیغ

 واژه ها یبرا

 سکوت  یبرا مصون

 کنم ی را ترک م شبها

 ر ی مس چیه بدون

 آنکه بدانم  یب

 را   یزندگ

 از کجا شروع کنم... دوباره

http://www.romankade.com/
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 ��باش ام ی#دن

 

 خشم رو به مامان کردم و گفتم:  با

 مامان! -

   ؟یفهم  یچرا نم ست،یگم ن یم بهت

 هوا تکون داد.  یرو تو دستش

 ! زمیدونم، عز یم -

 نکن.  یرو عصب  خودت

 نگاهش کردم.   کالفه

 . ستیحاال ن   یمامان تو کمد گذاشته بودم ول -

 ماهورا جان! -

 ...ی درست نگشت دیبگرد شا گهیبار د هی دخترم

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 گشتم همه جا رو.  -

 هم گشتم. درست

 گشتن نبود! ی هر چ میکن  دایبه چند تا از خدمتکار ها گفتم که کمک کنن، پ یحت

 ! ستیمامان اون همه طال و پول ن ستین

 .ستادیا کنارم

 .یهم مشکوک شد یحتما به کس  ،یهست یکه تو عصب  یجور  نیا -
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 آره؟

 دور شدم.  ازش

 ول کن مامان.  -

 .گهید میبکن یکار  هی دیخب بگو با -

 رو دور بار تکون دادم. سرم

 نفر مشکوکم. هیآره به  -

 تعجب گفت:  با

 ! یک -

 . دمیبرچ  لب

 .هیسم -

 گرد شده نگاهم کرد. یچشم ها با

 !یچ -

 خانوم! هیسم

 ! یچاره مشکوک یب  رزنیتو دختر به اون پ یگ یم یچ

 چه...  نیا

 ! سیه -

 خواستم بگم.   ینم نیهم یبرا

 کنه. ینم  یکار  نی اون همچ -

 تخت برداشتم. یرو از رو فمیک
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 . مین یب  یحاال م -

 سمت در رفتم که مامان هم دنبالم اومد. به

 ؟ یر  یکجا م  -

 کردم.  یاخم

 نه. ایبرداشته  نمیرم بب  یم -

 خشم گفت:  با

 بخشمت.  مین گهید یبر  -

 . یگرد یخونه بر نم  نیبه ا اصال

 زدم.   یپوزخند

 .امیباشه نم -

 . ستادیدر ا یجلو

 . یر   یجا نم چیتو ه -

 .یذارم بر  ینم

 .رفتم رونی دست هاش ب ریز از

 . یرم با یم -

 

 شدم. نم یزدم و سوار ماش  رونی عجله از خونه ب با

 به قول مامان!  ای هیاون سم یبه سمت خونه  و

 خانوم راه افتادم.  هیسم
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 شهر بود. نی پا خونشون

 .  دیوارد کوچه شدم، همه سر ها به سمت من چرخ یتا برسم، وقت د یساعت طول کش کی

 کردن.  یدهن باز بهم نگاه م با

 ! هه

 چاره. یب  یها ریفق

 جوب آب.  یشدم که پام رفت تو  ادهیپ نیخونه شون نگه داشتم،از ماش یبه رو رو

 . دم یکش  یغیحرص ج  با

 اه. -

 زن ها.بهم حال

 لنگون به سمت در رفتم. لنگون

 در آوردم و دستم کردم.  فمی رو از ک دستکش

 زنگ فشردم.  یرو رو دستم

 چند لحظه در باز شد. بعد

 !نیباز ا یا

 س..الم، ماهور...اا خانوم... -

 زدم.   یپوزخند

 کارش دارم.  ادی بگو مامانت ب   ک،یعل -

 انداخت.  نیرو پا  سرش

 ! ستنین -
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 کردم.  یاخم

 کجاست؟  -

 .رونیرفتن ب  -

 گم. یبهشون م دیرو بگ   کارتون

 رفتم.  نمیسمت ماش به

 ...بهش بگو که  -

 که برداشته رو بهم برگردونه! یپول

 رفتم.  نیرو زدم و به سمت ماش  حرفم

 اومد.   دنبالم

 بشم که جلوم رو گرفت.   نیسوار ماش خواستم

 ه؟ی منظورتون از پول چ -

 پول؟  کدوم

 لش دادم. ه فمی ک با

 دونه.  یخودش م  -

 بکن. یآور  ادی هیتو  فقط

 هاش در هم گره خورد.  اخم

 شده؟ یچ  دیشه بگ یم -

 !دهیازم پول دزد -

 گفت:  تی عصبان با
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 ! یچ یعنی -

 . دیلقب دزد هم بهش بد دیخدمتکار خونتوِن نبا چون

 شدم که نذاشت در رو ببندم.   نیماش سوار

 دستت رو بردار.  -

 به خاطر مامانم سکوت کردم.  یبگم ول سی تونستم به پل یم

 

 رو محکم بستم.  در

 رو روشن کردم و راه افتادم.   ن یماش و

 دزد.  یها یعوض

 خوره. یآدم ها بهم م نیاز ا حالم

 رو گرفتم.  انایداشبورد برداشتم و شماره ک  یرو از رو میگوش

 چند بوق جواب داد. با

 . زمی سالم عز -

 بزنه.  یا گهیحرف د نذاشتم

 دنبالت آماده شو. ام یدارم م -

 . دیخند

 باشه، دخترک مغرور!  -

 رو قطع کردم.  یکردم و گوش یخنده ا تک

 لقب بود  که برام گذاشته بود. نیا
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 من رو شناخته بود.   ومدیم خوشم

 گن.  یبهم م همه

 ... یمغرور 

 ... ستیخوب ن اخالقت

 ...ی فتهی ش خود

 ...و

 اشتباهه!  نایو ا  دیگیگم که دروغ م یمن نم  یول

 کنم.  یم دیحرف شون رو تا  برعکس

 که... نیا یبرا

 که مثل من باشه!  دمیند یحاال دختر  تا

 ... دمیرو د  یک هر

 ازش بهتر بودم.   من

 ماهورام.  من

 . یدی...سعماهورا

 . ینعمت نیو نگ ید یدختر مهراب سع تک

 چند تا شرکت بزرگ در تهران هست.  سی رئ پدرم

 و آلمان داره. رانیتو ا نی ماش شگاهیتا نما چند

 حد پولدار باشه.  نیکه مثل ما تا ا ستین یخالصه که خانواده ا  

 اومدم.  رونی از فکر ب انا،ی به خونه ک دنیرس  با
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 بوق گذاشتم و چند بار پشت سر هم فشردمش.  یرو رو دستم

 فرمون گذاشتم. یدست از بوق زدن برداشتم و دستم رو رو  اط،یاومدنش از ح  رونی ب با

 پرت کرد.   نی رو باز کرد و خودش رو داخل ماش نی ماش در

 !  یخوب یسالم دختره، چه طور  -

 کرده بود.   یظ یغل شیآرا شهیکردم که مثل هم نگاهش

 و بسته کردم. هام رو باز چشم

 . کیعل -

 .  یمرس

 !میکجا بر خب

 .دیبرچ  لب

 دنبالت.  امیآماده باش م   یگفت یوا تو زنگ زد -

 .گهید ییجا هی  میخودت ببر  دیبا پس

 کردم.  یاخم

 . یدونم هر جا تو بگ یمن نم -

 زد.  یلبخند

 . یاوک -

 خوبه؟ میرستوران ما هم بر انی زنم با دوستش ب ی زنگ م  ای به عرش پس

 اوه. -

 .کوفت  -
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 ؟ یدیفهم یباز چرت نگ ماهورا

 گم.  یتا نگن نم -

 . دیکش  ینفس

 راحت شد.  المیخوبه خ  -

 

 ینگاه می و وارد شد میرفت یسمت در ورود می. باهم رفتمیشد ادهیپ نی به رستوران از ماش دنیرس  با
 : دم یپرس انایبود به آدم ها نگاه کردم و از ک  یو مدرن کیبه اطراف انداختم رستوان ش

 _ کجان؟ 

 _اونا اونجان. 

و به طرفشون  دیدستم رو کش انایک کردنیکه داشتن به ما نگاه م یرو  دوختم به دو پسر  نگاهم
 .میرفت

 . می_بر

 کردن. یاحوال پرس یا مانهیبا لحن صم  شونیکی .  میسادیکنارشون وا 

 د؟ یخوب _ سالم

 دستشو آورد جلو و گفت:  ا ی نکردم و فقط سرم رو تکون دادم. عرش سالم

 ؟ ی_سالم ماهورا خانوم خوب

به  ینگاه ایدستش گذاشتم و به گفتن ممنون اکتفا کردم. عرش  یدستم رو تو یدستم رو دیترد با
 هردومون انداخت و گفت: 

 د؟ یدار لیم  ی_ خب چ

 واب داد:ج یبا لبخند پهن   انایک
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 . نیخوری خودتون م  ی_ هر چ

 ؟یخوایم  ی_ماهورا جان تو چ

 .  کنهی نم ی_ فرق

 معترض گفت:  ایعرش 

 . دیکن ی _چقد تعارف م

 چپ نگاهش کردم . چپ

 _باشه بابا نزن. 

 بلند شد  یصندل  ی! از رووونهید یپسره  وا

 . گردمیسفارش بدم. االن بر م رمی_م

 : دم یتعجب پرس  با

 گارسون نداره؟ نجایمگه ا-

 جواب داد:  انای ک ای عرش یجا به

 رستوران مال آقا مهرداده. نی_ا

   ؟یجد-

 تکون داد. یسر 

 _ آها خوبه!

 نگاه کرد و گفت:   انایبه ک  ای عرش میبود تهیبود که بدون حرف نش یا قهی برگشت چند دق ایعرش 

 م؟ یبر رونی تا ب یایجان م  انای_ک

 رون ی نداد و به من نگاه کرد که با چشم اشاره کردم بره. بلند شدن و با هم رفتن ب یجواب
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 سلمان

 

 

 

 . دمیموهام کش یتو یدست یکالفگ با

 _مامان راستشو بگو جون سلمان!

 _ پسرم.  

 . دمیحرفش پر وسط

 _ بگو مامان. 

 مکث کرد و باالخره گفت:  یکم

 _آره دست منه. 

 با تعجب گفتم:  و مبهوت بهش نگاه کردم و مات

 ؟ ی !!!چرا برداشت کنهیم  کاری !؟دست تو  چیچ-

 آورد .  ی م لی و دل زدی شده بود، تند تند حرف م هول

گولم زد پول  طانی نشد ش یبرداشته بود من خواستم بزارم سر جاش؛ول  گهید ی ک ی_سلمان برنداشتم 
 رو برداشتم.

 کالفه گفتم:  یبه موهام زدم و با لحن یچنگ
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 چرا مادر من؟ -

 چرا؟ خها

 داشتم؟ یگفت یمن م به

 ؟یار یب  یخواستیپسر خوبم اخه اون همه پول رو  از کجا م  _سلمان جان، 

 زندان.  بردنی رو م شیبه اصغر آقا ستا دادمیاون پول رو نم روزید اگه

 دست خودم نبود.  نیباال تر رفت و ا صدام

 م؟؟؟ یکن  کاریها. چ م یکن کاریحاال چ  اوردمیم  ریگ یجور  هی_خودم 

 انداخت . نی سرش رو پا یبا شرمندگ مامان

 _ببخش منو سلمان. 

 . رمی مادر ازت دلگ-

 . کردی ترم م یمامان بود که عصبان  یشرمنده   یباز هم جوابم صدا و

 سلمان بخدا مجبور بودم مجبور  دی_ببخش

 رو از رو پله برداشتم و گفتم:  ساک

 . امیهر وقت تونستم پولو جور کنم م د،ی سبزوار زنگ نزن رمیم-

 . رونی که منتظر جوابش بمونم از خونه زدم ب نیبدونه ا و

 :  زدمیو با خودم حرف م  رفتمیراه م یجور  نیهم

 .ی_اخه چرا اون کار رو کرد

 .نهی بیماهورا مارو دزد م حاال

 .گهیهم بهمون نم کیعل همون
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 . هیچه زندگ نیا خدا

 اون همه پول رو جور کنم؛  یچجور 

 مادر اون کار رو کرد. چرا

 !یدزد اونم

 مجبور بود... دونمیم

 . خوادیپول م  گفتیم یول

 کردم؛ی جورش م دادمیم

 . دادیبهش م آقا

 .واریو سرمو زدم به د ستادمیوا

 _آخ آخ 

 و باز با خودم گفتم:  دمیتو موهام کش یدست گهیشده بودم د کالفه

 . ارمیبرداشتم بفکرارو از نیا دی_با

 پول رو جور کنم.  دیبا

 برگردم.  و

 ماهورا...  شی برم پ و

 

 ماهورا
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 پاک کردم و گفتم:  زیم یدهنم رو با دستمال رو دور

 ممنون. -

 جواب داد: یهم با لحن مودبانه ا ایعرش 

 خوشتون اومده باشه.  دوارمی_نوش جان ام

 در جوابش آروم گفتم:  منم

 خوب بود. -

 نزد. یکس حرف چی که ه قهیچند دق بعد

 شروع به حرف زدن کرد:   انایک

 هفته. کیشمال  میبر میگیم ای_ ماهورا جان منو عرش 

 دانشگاه افتادم گفتم:  ادیکه  منم

 . میزود برگرد  دیدانشگاه با یبرا-

 جواب داد:  یکالفگ با

 ... گهیکو تا دو هفته د  یاره ول -

پس  شهی ناراحت م انایبگم نه ک دمیفکر کردم و د کمینبودم  هم موافق  ادیز ی ول  گه،یراست م دمید
 گفتم: 

 اهوم باشه.  -

 وسط حرف ما.  دیداشت پنهونش کنه پر یکه سع یبا ذوق  ایعرش 
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 . می_ پس بر

 دنبالتون.  می ایمن و مهرداد م فردا

 زده تر از اون گفت:  جانیهم خوشحال تر و ه انایک

 . می_ باشه پس ما بر

 از عشقش دل بکنه. انایبرداشتم و منتظر موندم که ک فمی شدم و ک بلند

 تمومش کنه.  خوادی نم نینه بابا ا دمیگذشت د قهیدق چند

 سرفه زدم و گفتم:    ی

 من رفتم  -

 به خودش اومد و   انایک

 مهرداد دست دادو اومد طرفم. یعنیو دوستش   ایبا عرش زود

 گفت:  یخوشحال با

 . می_بر

 طلب کارانه نگاش کردم و گفتم:  کمی

 چه عجب! -

 نکردم.  یدر آورد  که توجه  ادامو

 .میشد  نیسوار ماش  میرفت

 رسوندم.   انارویک

 رفتم خونه...  بعد

 شروع کرد حرف زدن:   تی عصبان یوارد خونه شدم و در رو بستم مامان  جلوم ظاهر شد و با کم  تا
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 .ی_ کار خودتو کرد

 کالفه جواب دادم. منم

 ؟ یاره که چ -

  یبر یخانوادتو م  ی_ اگه اون برنداشته باشه آبرو

 .گمیم یچ  یفهمیم

 شده بودم و گفتم:  یعصب یکم

 نه.-

 ! فهممینم

 آبرومون بره ها! دیبا چرا

 بهم تهمت زده. یدیبره به همه بگه دختر مهراب سع  یترسیم

 . ستین  نجوریا نه

 کالفه بهم گفت:  مامان

 یچرا انقدر بچه ا _ ماهورا

 شمال رمیفردا م ولم کن مامان حوصله ندارم،  -

 . دینزن  زنگ

 . دیندارم بزن انتظارم

 گفت:   ی لحنش عوض شد و با مهربان هوی

 _ماهورا جان.

 تمومش کن.-
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 تو اتاق و در و بستم. رفتم

 مردم خوبن، با بچه شون بد.! با

 ... ستیرسمش ن  نیا

 

 بود.  انایبه صفحه اش انداختم.ک  یچشمام رو باز کردم برش داشتم و نگاه  میزنگ گوش یصدا با

 بله؟  -

 دنبالت.  میایم میما دار یآماده ا زمیعز ری _ سالم صبح بخ

 و گفتم: دمیبه چشم هام کش یآلود دست خواب

 جمع نکردم.  لممیمن هنوز وسا -

 .دیکش یخفه ا  غیشد و ج   یحرص

 بهت ها.  میماهورا خوبه گفت  ی_وا

 وسط حرفش.  دمیرپ

 .یبا شمیاماده م-

رو قطع کردم. پتو رو از رو سرم برداشتم که مامان رو   یبگه گوش یا گهید زهی بذارم چ نکهیبدون ا و
 : دمید

 . زمی _سالم عز

 سالم.-

 که الزمته؛  یهر چ دمیهمه رو چ لتی_وسا

 هم گذاشتم برات.  یخوراک 
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 رفتم. نگاهش نکردم اما مخاطب حرفم قرارش دادم:  ییزدم، بلند شدم و به سمت دستشو  یپوزخند

 بگم ممنون؟  دیاالن با -

 ه؟یرفتارت چ   نیا لی_ ماهورا دل

 . الیخ یب-

 ی دنده شد کی_چهار ساله به شدت مغرور و 

 ه؟؟؟ یچ لشیدل

 ه؟یچ  لشیدل دین یبب دیخودتون فکر کن -

 بسته شدن در اتاقم اومد.  یبعد صدا قهیو چند دق ییدستشو رفتم

 کردم. یساده ا شیکه انجام دادم، ارا کارمو

  ی. سالم کردم که بابا با مهربونخوردنی . باباو مامان داشتن صبحونه م رونیو رفتم ب دمیپوش لباسامو
 جواب داد.

 ؟ ی:سالم دختر گلم خوب بابا 

 اقا مهراب.  نیاورد فیچه عجب تشر -

 !یجانم دختر شوخ خودم ی_ ا

 جواب گذاشتم.  یرو ب حرفش

 من رفتم خدافظ  -

 کردم. یشوخ کننیم فک

 شوخ و مهربونن.   یل یکه خودشون خ نه
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 #سلمان 

 

 . دمیپنجاه م یروز  یگیاون وقت م  کنم،ی دارم کار م یداداش مثل چ-

 نکن صد بده!  ینامرد نجا،یاومدم ا یدیام هیمن به  ادیخوش م   خدارو

 توجه به حرف هام گفت:  یوا تکون داد و به یتو یدست

 حواله کنه. گهید یرو جا  تی_برو بابا خدا روز

 رو صدا زدم:  اسمش

 رضا!  -

 به حرفم نداد و حرف خودش رو زد:   یجواب

 . دمیاز خدات باشه انقدرم بهت م دی_ با

 . رونی جمله از کارگاه زدم ب  کیو با گفتن  دمیمنتش رو نکش گهید

 . ینمکدون رو شکست  ی آخرشم زد میعمر نون ونمک هم روخورد هی-

 . کننیخدا همه دارن  بهم پشت م یه

 فته یاتفاق ب  خوادیام م ندهیتو آ  یچ دونمینم

 بشه. یخوایم یچ هر

 !!! خدا

 که دوستشون داشته باشم. فتهی ب ییخوب باشه، اتفاقا  فقط

 پارک  کیبودم به  دهیبه دور و بر کردم رس ینگاه

 . یهمه راه رفتم. نشستم رو صندل  نیچقد تو فکر بودم که ا اوه
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 که نشسته بود. یپسر  کنار

 آوردم و نگام کرد.  رونی ب  شیکردم که سرشو از گوش یا سرفه

 . دیلحظه بعد دستشو فرو کرد تو موهاش و اونارو کش چند

 !!!؟ نیا چشه

 !یخدا تو چقدر خوشگل ای_

 !یپ یخوشت چه

 . یدار  ییبازو ها چه

 دست بزنم؟  شهیم یوا

 : دمینگاهش کردم و پرس متعجب

 چته عمو حالت خوبه؟ -

 شمینم  نی_بهتر از ا

 ؟؟؟ یگر یباز

 نگ؟؟؟ یمدل ای

 ؟؟ یکدومش

 ؟ یکه گفت یزایچ  خورهیمن م افهیبه ق-

 !!!؟هیمخف نی_دورب 

 با تاسف بهش کردم.  ینگاه

 پاشدم برم که بازومو گرفت.  و
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 داداش؟  یگیم یچ -

 !ییگرایباز هیشب  یل یخ گمیم ی_ جد

 ؟ یخب که چ-

 ؟؟ یستی ن یعنی_ 

 اشاره کردم و گفتم:  امافهیو ق  پیدست به ت با

 بـهـم!  ـخـورهیمـن نـگـاه کـن اصـن مـ یو لـبـاسـا ـخـتینـه داداش بـه ر-

 .ـسـتـمینـ  ـشـتـریکـارگـر بـ ـهی

 .ـنیلـحـظـه بـشـ ـهی -

 نـگـاهـش کـردم.   یکـلـافـگـ بـا

 _جـان داداش؟ 

 .نـشـسـتـم

 _ خـب؟ 

ـ  یکـرد و کـارتـ ـبـشیتـو جـ دسـتـشـو  آورد. ـرونی ب

ـ   . ـنـویا ـنی_ بـب

 خـنـده. ـریو ازش گـرفتـم،نـگاهـش کـردم و زدم ز کـارت

 ـگـه؟ید ـهیچـ ـنیا -

 ! هیـگـریبـاز ی_آدرس تـو هـنـد بـرا 

 کردم.  یز ی تمسخر آم خنده

 !!!ینـزد یـز ی بـبـخـش داداش چـ-
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 بهم نگاه کرد و گفت:  تی جد با

 ام. ی_جـد

   ـسـتیمـمـکـن نـ یـز یچـ ـنیداداش اصـن چـنـ -

 نـدارم از سـر و وضـعـم مـعـلـومـه  یـچـیهـ مـن

ـ  ـسـتیمـهـم نـ ـنـای_ ا  کـه قـبـولـت کـنـن.  ـکـنـم یمـ ـنیبـرو مـن تـضـمـ  ـایتـو ب

 . ـالیـخـ یبـنـه -

 .ـدمیاونـور مـن مـ  یبـر  یـخـوایکـه مـ ـهی_اگـه مـشـکـلـت پـولـ

 بـرم. ـتـونـمیمـن نـمـ-

 قـرض دارم.  ـگـمید یجـا ـهی

 داداش دمـت گـرم.  ولـش

 بلند شدم و خواستم برم که مانعم شد. مکتی ن یرو از

 بـرو.  ـایفـقـط تـو بـ یهـر چـقـدر بـخـوا ـدمیمـن مـ ـن یبـبـ ـسـایوا ی_هـ

 . ـکـنـنیقـبـولـت مـ مـطـمـئـنـم

 داداش بـعـد از کـجـا اون پـول رو بـدم بـهت -

 . یهـر وقـت داشـتـ _

 برو.  ـایجـون داداش بـ فـقـط

 . ـهیخـوبـ فـرصـت

 .یبـهـم بـد ـشـهیپـول رو مـ ـنیا-

 با من من ادامه دادم:  و
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   ی_ راسـتـش بـاس بـدم بـه کـسـ

 .. بـرم.. بـعدشـم

 !یخــواسـتـگـار   برم

 _اوو مـبـارکـه...

 خــونـه مـن. ـمیبـر ـایبـ چـشـم

 بـهـم بـده.  شـمـارتـم

 

 مــاهـورا

 

 گفتم:  غیج  غیصورتم فوت کرد که با ج  یرو تو  ونیدود قل انایک

ـ  -  نـکن.  گـمینـکن،مـ

 دود کرد.  ونیتوجه به من باز قل  یسر داد و ب یا هخند

ـ   .دهی_ اه مـاهورا حـال مـ

 . دمیرو به طرفم گرفت و به زور چپوند دهنم ناچار چند پک کش  ونیقل سر

 ! انایرفت ک  جیسرم گ -

 .گهینباش د شعــوری_ اه انقد ب

 .ادی خوشم نم لونیاز قــ-

 . شــعورمیب

 ا؟؟؟ یآ
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 _ خوب حــاال.

 رو با ناز صدا زد:   ایبا قهر رو برگردوند و ارش 

 !ــــایعــــرش 

 برگشت و نگاهش کرد:  ایعرش 

 _ جــان دل خــانومم!

 رفتم.  یغره ا چشم

 ببر درستــش کن خــسته شدم.   ــری_ بگ

 . ینــزارم بکشــ رمتیزود بــگ انای_ آخ کــ

 . گــمینم یــز یچ یخــونه بابات االن

 با حرص گفت:   انایک

 و بگو، پــدرســـوخته. ای _نـه بابا بــ

 . پاشدم

 _ من رفتم خونه سرده. 

 تــوجه بــهشون رفــتم تــو خونه  بــدون

 کرد.  یمــن خدافــظ دنیکــه با د زدی داشــت با تــلفن حــرف م مــهرداد

 مـاهورا خانــوم؟ ی_ خــوب 

 بــله ممنــون.  -

 تر اومد.  کی نزد یزد و کم  یلبخند

 . ادیخــوشم مــ  یل ی_از اخــالقت خــ
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 باال انداختم و گفتم:  ابرو

 ی خــب که چــ -

 _ مــغـرور و جــذاب. 

 هم نگاهش کردم.  باز

 خــب! -

 بــعدش؟ 

 کــنم ها. فیازت تــعر یدوســت دار  یل ی_خــ

 زدم.    یپوزخند

 . ــکنهیم فین تــعرکه از مــ ســت ین  یــچیکــه طـرف مــقابلم ه ــدهینــشون م -

 بــهت زدش رفـتم. سـمت آشــپزخونه. یتوجــه بــه چـشما بــدون

 گفت:  انایکه ک خــتمیخــودم ر  یبرا ییبــرداشـتم و چــا یوانیلــ

 . ــزیماهــم بر یبرا

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 . اینــوکرت عــرش  -

 نشســتم.  یو مــبل تـک. رییرایو قــندون رو برداشــتم و رفــتم تو پــذ ییچــا

نگــام کــردن و بــعد سرشــون رو اونور کـــردن هوف بــه   قــهیچنــد دق ای و عــرش مهـرداد
 مــن چــه آخــه؟

 رو صدا زد.  انا یک  یبا شوخ ایعرش 

 ! انایکــ یهــو -
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 اومد. یــیچا ینــی با س  انایکــ

 _تــو کالت عنــتر! 

 رو مخاطب صحبتتش قرار داد.  انای به من کرد و ک یاشاره ا ایعرش 

خونــه بـابـات، اون قدر محـکم کــه شوت   کــنمیبــا لــگد پــرتت م یبــش نی_ تــو مثــل ا
 بــه در خـــونتون.  یبچــسب  یبــش

 زد:  یغ یج  انایکــ

 . ـشعــوری_ب

 د. رو از پــاش در آور ییو دمــپا زی رو گــذاشت رو م  یــنیس  انایکـ

ـ   هم دنــبالش.  انای با سرعــت از جاش پاشــد و فــرار کرد کــ ایعــرشـ

 به هوا رفت.  غمیاز دســتم افتــاد و ج وانیخــنده کـــه لــ  ـــریزدم ز یپق

 سـوختم! یآ -

 

 سلـمان

 

 . زنمی داداش پـــس بهـــت زنــگ م-

 .شدمی خوشحــال م یمونــدی م شـــتری_ باشــه ب 

 بتـــونم جبران کــنم. شـــاهللیا یکرد یادیممــنون لـــطف ز گــهینه د -

 جواب داد:  یکی و کوچ یاخم تصنع  با

 .خــوامی که گفتـم رو بــکن جبـــران نم یبرو همــون کــار  ای_وتـــو ب 
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 زدم و دستم رو به طرفش دراز کردم.  یک یکوچ  لبخند

 برم.  گهیچـــشم داداش مــن د-

 فت: دست داد و گ باهام

 _ به سلــامت منتظــر زنگــتم.

 خـــدافظ  نمت ی ــــبیباشــه م -

 شـکرت پـــول جـــور شد.  ــای. خداـرونیاز خونه اش زدم ب یخوشحـــال با

خواستم زود ت به همه  یداشتم و م یادی شوق و ذوق ز  ارمیماهورا رو بـــه دست مـــ گـــهید حاال
 وقفه زنگ زدم.  یـتم و بخبر بدم دســتمو رو زنــگ در گذاشــ

 _چـــه خبرتـــه اومدم.

 مردا بـــود تا زن ها هیشبـــ  شتـــریکلفتش کـــه ب یبود با اون صـــدا ـــشیستا یصــدا

 بدو بـــاز کــن مــنم. -

 _اومـــدم.

 چــند لحظه در بـــاز شد.  بــعد

 .ی_ســالم داداش

 . یخـــوب یســالم خواهر -

 _اره خــوبم. 

 به اطراف انداختم. یخونه شدم و نگله  وارد

 مـــامــان کــجاســـت؟  -

 . پـــزهیداره نون م نهیزمـــ  ـــری_ز
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 .خــرمینون م کـــنهیبــابــا خوبه گفــتم کمرش درد م یا -

 هوا تکون داد و با خنده گفت:  یتو یدست

 که لجـــبازه.  یدونــی_م

 کنم.  یدم کــمکش ماره بــرو خــونه خـــو-

و با لبخند پت    ستادمیرفتــم، کنار مامان ا  نیزمـــ ـــریگفت و ازم دور شد. بــه ســمت ز یا باشه
 سالمش کردم.  یو پهن 

 سـالم مــادر. -

 !یشــد؟ زود بـــرگشـــت یمـــادر؟ چـ  ی_سلــام سلمان جـــان خـوب

 گفــتم: یخوشحـــال بــا

 _ پــول جور شد. 

 کــرد خشک شـد با تعجب گفت:  یکــه داشت پهنــش م یر ی رو خمــ ـشدستـ

 !!!! یاز کـــجا؟؟ چـــجـــور  ؟؟ی_چـــ

هــم   ییجـــا ـــهیبهـــم بـــده  یدوســـت بهـــم داد گـــفت هر وقـــت داشـــت ــهی -
 . ـــرمیگفـــت برم کــه اگـــه خـــدا بخـــواد م

 باال انداخت و موشکافانه نگاهم کرد  ییابرو

 من خــبر نداشتم.  یداشتـــ یپــولدار  یها ـــقیرف  نی_دوســـت!! تــو همــچ

 ندارم مادر مـــن. نون هارو درســـت کن سوخــتن. فی_حوصـــله تعر

 _سر تنــور رو بردار. 

 کار رو کـــردم و صداش زدم. همون

 مادر؟ -
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 _جانــم! 

 .یخاستگار  میبـــر  یعنیرو بــرام...  یکـــیبگــم  خـواستــمیراســتش م-

 لب زد:  یزده و با خوشحال  ذوق

 واقعــا؟  یپســرم .خــودت یگی _ ســلمان راســت م

 سر دادم و دستش رو گرفتم. یکوتاه ی خنده

 اره مــادر من. -

ـ   هســـت؟  ی_حـــاال کـ

 مــــاهــــ..ورا -

 

 تکون داد و گفت:  یبهت سر  با

 ماهورا دخــتر اقا مهــراب؟  یگــیم  ی_مــعلـوم هست چ 

 اره همـــون.-

 به شعله گاز کرد و گفت:  یا اشاره

 _خامـــوش کن اون رو.

 بفرمــا. -

اونــا   یدون یبــه ما؟ مــ ــدنی دخترشــونو م کـه اونا یفــکر کرد یخــودت چ ــشی_سلـمان پ
 مرد تهـــران اونه نیهستن اصــال؟ پولدارتــر یک

 دخــترشــو بــده بـــه مــا ـــادیوقــت م اون

ـ یاز کــجا م- ـ  دهینمـــ یدونـ  ؟ یاگــه داد چــ
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 .ــمی ری بهشـــون بعـــد از تــهـران م دمی. م برمی پـــول رو بــده م یـنیبب ـالی_مــگه تـو خ

 به موهامزدم و قاطع گفتم:  یچنگ کالفه

 . رمی خـــودم م  یـــای_مادر اگـــه ن

 پــسرم؟ یفهــم یکنــه م کمــونی کوچ یکســ خوامی _سلــمان نمــ

 جان ســلمان.  ــمیبر  ــایشـــما ب-

 م؟؟؟ یکجـــا بر ستی_الــان کـــه ن

 .ــام یب ــکنمیقــبول م بــخاطــر تــو  فقــط

 . دمیرو دور گردنش انداختم و گونه اش رو بوس دستم

 .ــگهید یعشـــق-

 ــکی چقدر مغروره مطمئنم مارو کــوچ یشــناسی ســـلمان تــو مـــگه ماهــورا رو نم  ی_ول
 .ـــهیسرگــرم ــهیدنــبال  کنـــهیم

 فقــط فقـــط دوســش دارم مـــادر. ســـتیبـــرامم مــهم ن ــستینــه اونجـــور ن-

 ؟ ی_از کـــ

 کردم.  یرو نمـــ  یدلـــم رو بـــهش باخـــتم ولـــ دمیفهــم یسالــگ۱۹از -

 سرزنش نگاهم کرد.  با

 سلمـــان؟  ؟چـــرای_اون وقـــت از من پـــنهان کرد

 ـــادر. م دیببخــش دمیکــشی خــــورده خجـــالت م ـــهی-

 مادرانه کاشت.  یبوسه ا میشونیپ  یکرد و با لبخند رو یکوتاه  خنده

 من هی _پـــسر خـــجالتـــ
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 مــاهـــورا

 

 . گــذشــتیروز از اومدن بــه شــمال م چــند

 بــازار  ــمیبر ــمیخــواستی م امــروز

 بـرم.  خـــواستـمینم  اولــش

 الزم نداشـــتم. یز یداشـــتم چـــ یهمـــه چـــ چــون

 نــاراحـــت شـــد گـــفتـــم کـه بــرم.   ـــانـــایک ـــدم ید یوقـــت  یولـ

 رو بـــرداشتـــم. یگـــلبه  مـــانتو

 دم یو شـــلوار هـــم پــوش شـال

 گــذاشــتم داخـــلش. مویو برداشــتم و گـــوش ـــفمیک

 ـــشینداشــت کــه بخـــوام آرا یـــب یع چیصـــورتـم هـ کـردم ـــنهیبــه ا ینـــگاهــ
 کـــنم.

 رفــتم.  ــــرونیاتـــاق ب  از

 هـم  مهـــرداد

 اومـــد.  رونی لحظه از اتــاقش ب همـــون

 _ ســالم خـــانوم خــانوما!

 .گــفتمیبهــش نــم  یز یچـــرا چـــ دونــمینمـــ

 . ـــکردمیسکـــوت م چــرا
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 وال بــود! ســ بــرام

 . ــرونیجلــوم از فــکر اومــدم ب یتــکون خـــوردن دستــ بــا

 اومدم و گفتم: به خودم  زود

 بــله!-

 !میبــا هـــم بـــر ــگمی_م

ـ  ـــانایو ک ای مـگه عرشـــ-  !!!!؟  انینمــ

 .  ـــانی_چـــرا م

 بــاشه تنــهــا باشــن.   گــمیم

 !میبــاشــه بـــر-

 

 لبــخند گــفت:  بــا

 _ ممــنونم. 

 .ــمیشــد  نــشیماشBMWو ســوار   ــرونیب ــمیخـــونه زد از

 خر پــوله  معــلومــه

 نه به اندازه مـــا... یولــ

 افـــتاد... راه

 کرد.  نگاهم

 کــه بـذارم؟  دیدیگــوش مــ ی _خــب چــه اهنــگ

 .کنــمی گــوش مــ ــادیز یهــند-
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 کــردم.  نگــاهش

 لحــظه تــو هم رفــت.  ــکی  یاش برا افهیقـــ یدرســت ولــ ــای دمیاشـــتباه د دونمـینمــ

 . نهیچـــندش ببــ ز ی چــ کیکــه  انــگار

 .  دمیبرچ  لب

 ! اد؟؟یشمـــا خــوشــتون نمــ-

 دوســـت دارم. یلی_چـــرا چـــرا مـــنم خـــ

 خــوبه -

 زد.  یلبخند

ـ   . یگــوش کــن ی هند ادی_بهــت نمـ

 !ادی چــرا ن-

 !ــکننیاهنــگارو گــوش نم ــنیمغرور ا ی_دخــترا

 و آهـــنگ رو گــذاشتــم.  ــمیرو زدم بــه گــوش  کــابل

 . ـــکنیحـــاال مــن گــوش م-

 ه؟ یمـــشکل

 

 _نـــه

 

ـ  نیبــه بــازار از مـاش ــدنیرس  بــا ـ   انایبــه کــ میشــد  ادهیپـ کـجا هستــن  نمیزنــگ زدم ببـ
 ــنیکرد هوف حــالم از ا یزد و تعارفم م یاش حرف م مهرداد همه ــفتادنیکــه گفـت هــنوز راه ن

 ــخورهیکاراش  بــهم م
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 در خــدمــتم د؟مــنیبخــر دیخوا  یم  ی_خــب مــاهورا خـانوم هــر چــ

 جوابش رو دادم.   یکردم و حرص اخمب

 خودم پـــول دارم ستی نــ یاز یممــنون نــ-

 ــد یپــس گــوش کــن ـــگـمی بار م ــهی_حــرفمــو 

 _ خب باشه 

 رفــتــم با تعجب نگاهم کرد   یعــروسـک فروشــ یسمــت مغازه  بــه

 _اوه 

 ابروم رو باال انداختم یتا هی

 شده؟  یز یبــله؟ چ-

 خنده گفت:  با

 ــروسک؟؟ _شــما و ع

 دخــتر خــالمه یبـــرا-

 که ی_اهــا کـوچــ

 جواب دادم. یتر شد و به سرد ظیغل اخمم

 بــدم  ــحیتوض ــنمیبی نم یــلیدل-

 _هــوف بـــاشه خــانوم  

 . دمیبودم رو پرس دهیکه پسند یعروسک  متیمغــازه دار رو صدا زدم و ق مــرد

 تــومــان. ۵۰۰_

 خوامــش  یمــ-
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 _چــشم

 

 کرد. مــرد خــرس گــنده رو بــرداشــت و بــهم داد. یبــا دهــن بــاز نــگام م  مــهرداد

 حــساب کنــم ــای یــکن یآقا مـهــرداد حــساب م-

 ست ینــ  ی_مــشکل

ـ -  ی شـــما حــساب کنـــ ستی خــودم پــول دارم گــفتــم کــه لــازم ن

 ست ینــ ی_مــنم گــفتم بــگو چــشم و مــشکل

 بــاش -

 ــن یرو کــه حــساب کرد عروســک رو گــرفت ورفــت کــه بزاره تــو ماش  پــول

 

 بــا پــام در رو بــاز کردم  ـوفتــهیرو مــحکم بغلم گــرفتــم،کــه ن خــرس 

ـ  ــستین ــچکسیبــود پــس ه کیتــار خــونه  ی لهــم عــا یلیخـ

ـ یتــنها  بهــتره...  یـ

 بــرق رو زدم و بــه سمــت اتاقــم رفــتم دیکــل

 کــنن  زیچــه عجــب اتــاق مــنو هـم دادن تمــ اوه

  دم،یو چــمدون رو گــذاشــتم پــشت در و خـــودم سمــت تخــتم رفــتم دراز کشــ  عروســک
 شــلوارم در آوردم و   بیرو از جــ  یگوشــ

 کردم »مهرداد«  ــویکـه بهــم زنــگ زده بــود رو س  یا شـــماره

 ــبه یمرد غر  ــهیسفــر خــوب بــود.بــا وجــود  ــنیا
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 ــگذشــت یاصلــا بهــم خــوش نم ــرفتــمیم ایو عرشــ انایبــا کــ اگــه

 داشــتم یحس خــاص  ـــهیوجــود مهــرداد خــوب بــود بهــش   یول

 حــس  تـــرس هــم بــود نیا تــو

 ـــفتــه یاتفاق بــد م ــهی ــــندهیدر آ ــکنـمیحــس م  یچــرا ولـــ دونــمینمــ

 رو وصــل کــردم    نـترنتیا

ـ   یکــه عضـــو بــودم کل ی! از گــروهاوه  ام اومــده بـود  یپـ

 بــالک کــردم  یــک ی یکیکــه  یو ینفر هــم اومده بـــودن پــ چــند

  یکردن و حت یم فیازم تعــر ومــدنیها مــ یل یبــود خــ لــمیعـــکسم رو پــروفا چـون
 دادنیازدواج مـــ ای ی درخــواست دوســت 

 ــاد یها  خــوشــم نم   یدوســت نــجور یا از

 بچـــه سوسوال  ــنینــه ا خـــوامیمــرد ارزو هــامو م مــن

 

 ســلمان

 

 ماهــورا از مســـافرت اومـــده. ـــگهیبــرو د ــایمـادر ب -

 زد. داد

 پــسرم صبــر داشــته بــاش.   رمی_مــ

 حال گفتم:   خوش

 نــدارم ،مـــن صــبر نــ د ا رم. -
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 اومد خونه و گفت:  مادر

 . میــری_آمــاده شــو م

 زدم.  یلبخند

 دورت بگـــردمـ مــن. یا-

 اتــاق  رفـــتم تــو  یذوق و خــوشحــال  با

 رو بــرداشتم.   یسـرمه ا راهنیپـــ

 . دمیپــوش ی شـــلوار مشــک بــا

 رو شـــونه زدم.  مــوهام

 ژل هم زدم. کــمی

 بــه خــودم انــداختــم. ینگـــاه

 از خـــود نــباشــه.  فیتعــر

 !ـــپمیخوشت یــادیز

 و گفتم:  ــرونیاتــاق رفــتم ب  از

 مــادر مــن حاضــرم!-

 تعجــب نگامـ کــرد. ابــ

 !عی_چــه ســر

 . ــمینیمــا ا-

 سمتم اومد. به

 پــسر مادر!  یشــد  پی_چــه خوشــت
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 .باال انداختم  ییآبرو

 ــم؟ یممـنون مـادر بر-

 پــسرم  می_بــر

 رمی رو بــگ لیسـه  نیپــس مــن برم مــاش-

 .رونیبـ رفـــتم

 در خــونشون رو زدم.  زنــگ

 _اومدم

 باز کرد. درو

 . یســالم داداش خوب -

 ییدای تــو کــم پــ  ی_بــه داش ســلمان چـطور 

 داداش  ــگمیبــرات م-

 بده بــرم من.  نتویمــاش االن

 تعجب گفت:  با

 _کجــا! 

 . یخواستگار -

 گرد شده گفت:  یهم با چشم ها باز

ـ  ــخبری_اوو مــبارکه چـه ب  ســت؟ ه یحاال کـ

 زدم.  یلبخند

 مــاهــورا. -
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 اش در هم رفت.  افهیق

 . یــکنی فــک م  یاز خــود راض ی_ســلمــان هنــوزم بــه اون دختــره 

 کردم.   یاخم

 ! لیاع سهــ-

 

 مــاهــورا

 گفتم:  تی عصبان با

 اخـه! ـنیکرد هیچــه کار  ــنیمامان ا-

 مامان گفت :  یبه جا  بابا

 !  ــانیبــذار ب حــاال

 حرص نگاهش کردم. با

 بــابــا اون پــسر خدمتــکار خــونه ات! -

 خونسرد نگاهم کرد.  بابا

 ! ی_ خــب کـه چــ

 خشم گفتم:  با

 . دیفهــمی م خــوامی مــن نم -

 

 گفت:  مامان

 خــانوم بــه ما لطــف داره.  هی_ ســم
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 دزده!   هیاون  یچــ یعنــی-

 

 . دیکه بــابــا بهــم زد هوش از ســرم پــر یلــ یس با

 

 نــه.  ـای یدیاونـــور فهمــ فرستــمتیم ی بــه کســ  یتهــمت بزنــ ــگهیبار د ـهی_ 

 صورتم گذاشتم. یرو رو دستم

 .ــگمینــه چــون دزده راســت م-

 نگاه کرد.  بهم  مامان

 _مـاهورا بــرو اتاق و حاضــر شــو. 

    رمی مــن نمــ-

 خــوام یمن

 ... ــخوامینم

 با خشم گفت:   بابا

 .  ی_غلط کــرد

 بــرو حاضــر شــو.  زود

 حرص گفتم:  ای

 ... یبــاشه ولــ-

 نذارن. نـــجایتا عمــر دارن پــاشونو ا  ــکنمیم یکار  ــهی
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 رفــتم طبقـــه بــاال. تنــد

 ــدم یلباســم رو برداشــتم و پوش نیکــمد بهتــر از

 . دمیم نشونتون

 

 #ســلمان 

 زدم.  یلبخند

 ! دیســالم اقا خــوب-

 زد.  یمهــراب هم بهم لبخند آقا

 !ی_ ســالم پــسرم شــما چطور 

 و گفتــم: نیزده ســرم رو انداختــم پــا  شرم

 ممنون.  -

 .ــمیمزاحــم شد دیببخــش

 به شونه ام زد.  یدست

 خانوم.  هیسمــ دیــنیبش  ــنیایب  هیــه حرفــچ ــنی_ا

 گفت:  مامان

 . نی_ممنون اقا مهراب دستتون درد نکــنه مارو راه داد

 

 .میو رو مبل ها نشست میرفت همه

 که همسر اقا مهراب اومد. زی رو خواســتم بزارم رو مــ ی نیری و ش گــل
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 !نیخوش اومد  یلیخ  یل ی_سالم خ

 :ممنونم.مامان

 سمتم. اومد

 

 _سالم اقا سلمان! 

 پسرم!  یچطور 

 زدم.  یلبخند

 . نی شما خوب  یمرس-

 رو به سمتم آورد. دستش

 .ناروی_خوبم بده به من ا

 . یدیزحمت کش یکل

 خجالت گفتم:  با

 بود.  فهی نه بابا وظ -

 رو گرفت و رفت اشپزخونه.  ین یری و ش گل

 .ومدی م نیماهورا که از پله ها پا دنیبا د  یول نمیبش خواستم

 شدم.  محوش

 شده بود.  بایواقعا ز  ییاون لباس طال تو

 . دهیرو پوش یقشنگ نیاونم منو دوست داره که لباس به ا یعنی

 قلبم... آخ
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 . دیتپیتند تند م   یلیخ

 به همه کرد.  ینگاه

 سالم-

 زم ی:سالم عزمامان

 مادر!  یخوب

 کرد. یاخم

 _خوبم! 

 انداختم.  نی رو پا سرم

 سالم.-

 بهم کرد و با غرور سرش رو تکون داد. ینگاه سرد مین

 .یکارات دلم رو برد نیبا هم  هوف

 رو مبل ها. مینشست همه

 یی چا ینی ماهورا اومد از اشپزخونه با س مادر

 ...هیهم نداشتم هم من هم بق یا گهید انتظار

 .زنهی نم  دیسف اهیماهورا دست به س چون

 به مادر کرد.   یمهراب نگاه اقا

 . دیخانوم شروع کن هی_ خوب سم

 پول رو درآورد.   کیو پالست فشیدست برد تو ک  مادر

 . کردمی م زی _راستش آقا اون روز من خونه رو با چند تا از خدمتکارا تم
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 ازش گرفتم.  دارهیداره پوالرو برم  دمیتو اتاق ماهورا خانوم که د رفتم

 نگم. یداد به کس قسمم

 رفت   ادمی یکه بهتون بدم ول  فمیگذاشتم تو ک من

 که پول رو،  شد یچ دونمینم  بعدش

 دخترم برداشتم. یبرا

 که... دیدون یم خودتون

 .دونمیخانوم م هی_بله سم

 .ن یو گفت نیچون خودتون اومد  بخشمتونیم

 دفعه ماهورا از جاش بلند شد. هیکه  میکردی اقا مهراب گوش م یحرفا به

 رداشته... ب  نیگفتم هم یدی_د

 .دزده

 مامان.. یدید

 .ان یاز اب در م نیاخرش ا دیذاریاحترام م انقد

 داغ کرده بود. سرم

 .مردم یاز خشم م داشتم

 من ها!  یخاستگار  ن یاومد یی_با چــه رو

 خانواده شهر  ن یپولدار تر یخاستگار 

 خانواده. نیابرو تر با

 . دمیمن جواب مثبت م  نیکرد فکر
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 ها!  چارهی ب  ریشما فق  به

 . نیندار یچیه که

 . نیخونه ندار هی

 نیاومد  نیپاشد ییبعد با چه رو نیدیدزد پولمو

 جالبه برام!  یلیخ

 رونیب  دیبر

 مهراب بلند شد.  اقا

 _ ماهورا دهنتو....

 جام پاشدم.  از

 اقا مهراب! دیولش کن-

 .ستادمی ماهورا وا یجلو رفتم

 .یکرد یبد کار  نیبب -

 کارت.  نیدلم شکست با  ا  یلیخ

 عاشقت بودم. نجا یاومدم ا یمن از وقت  یدینفهم

 ندارم بگم.  یچیه

 ! رمیفق اره

 ! چارمیب

 مهم دارم!  ز یچ هی یول

 شرفه احترامه! اونم
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 ..نیهم

 ... وبس

 .ی خوشبخت ش  شاهللیا

 خودمو اگه بهت فکر کنم.  کشمیم

 ره یخدا کنه آه ما دامنتو نگ فقط

 .میبر مادر

 

 گذره. یم یخواستگار  میکه رفت  یز روز روز ا  چند

 نذاشتم مادر بره سرکار!  گهید

 نرفتم. رونی چند روز از خون ب  نیا

 بهم انداخت.  کهیاومد و هزار تا ت  لیسه

 برام مهم نبود.  یول

 واقعا ماهورا رو دوست داشتم. من

 اون...  یول

 دلم رو شکست.  یبدجور 

 . ستیکمتر ن هیاز بق میچیه من

 پول ندارم!  فقط

 براشون مهمه.  نیدخترا فقط هم دمیفهم که

 خدا. یه
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 به سمت فرش بردم.  دستمو

 رو برداشتم. کارت

 ضرر نداره. امتحانش

 محمد رو گرفتم با دو بوق جواب داد. شماره

 زنگ زده چه عجب بابا چشمم به شمارت خشک شد.   یک نی_ بب 

 کردم:  یخنده ا تک

 برم.  خوامی_ م

 !ی_جد

 هست.  یجد  ممیاره تصم-

 _فدا داداش بشــم مطمئن باش. 

 .یش یقبول م شاهللیا

 ! شدی چ یخواستگار  یراست

 لب زدم.  ناراحت

 جواب رد دادن. یچ یه-

 سرت. یفدا گهید یک ینشد  نی_اوه اشکال نداره داداش ا

 برم اونور؟   یاره، من ک-

 . گهی_دو سه روز د

 کنم؟ کاری چ فهممیمن زبون اون هارو نم  یراست-

 فک نکرده بودم  نجاشی_اوه به ا
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 میکن  کاری پس چ-

 ی من بلدم زبون هند امی_باهات م

 پس  هیعال-

 خونه ات.   امیم گهیدو روز د من

 _قربونت منتظرتم داداش 

 باشه فعال داداش. -

 

 ماهورا

 

 کردن.  یاحترام  یبخاطر اونا خانوادم بهم ب  گمیبهت م-

 با پوزخند گفت:   انایک

 . خوامینه نم یخوش بگ یقشنگ با رو ، یتونست ی_حقت بود م

 ! ری فق ایدزد  یبود که به بدبختا بگ  نیاز ا بهتر

 هم فشردم. یرو رو  دندونام

 نداره. بی خانوم ع انایاونا رو بکن ک یتو هم طرفدار  -

 !خدافظ

 .دادزد

 ! ستایماهورا وا ی_ه

 .ستادمیا
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 ه؟یچ-

 کرد. نگاهممظلوم 

 _تورو خدا امروز رو خراب نکن. 

 خونه!   رمیم-

 تعجب گفت:  با

 پس! ی_کالسا چ

 به درک... -

 گهید ومدمی اصرارشون نبود نم اگه

 باال انداخت.   ابرو

 ! یچ یعنی_

 !پلمیفوق د فقط

 باشه؟؟ سواد داشته  نقدریا دیمرد با نیقول خودت دختز پولدارتر به

 چه مسخره عجب،

 

 رو دوست داشتم و دارم   یمن عکاس-

 اونا.  یول

 . یخانواده گرام همون

 . یدکتر بش  دیبا گفتن

 . رمیو از خونه م کنمی م دایهم پ کار
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 . کنهیات م چارهی_بعد بابات ب 

 رو ازش گرفتم.  نگاهم

 نداره. یبه اونا ربط-

ـ یخانواده فق کیکه بخواد دخترشو بده به  یکس  ر

 بهتره.  نباشه

 . ستادیا جلوم

  یگی م نارویاخه چرا ا کنمی_ماهورا اصال درکت نم 

 کردن باهات.  کاریاونا چ مگه

 من ازشون متنفرم  ستیمهم ن-

 

 ماهورا  ترسمی_م

 .ترسمیم ندتیا از

 برات.  زنهی شور م دلم

 .دهیدستت م یکار  هیرفتارت اخر  نیا

 

 لمانس

 

 _داداش من منتظرم 

 سلمان جان نی پا امی_االن م
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شهر   نیاز ا خوامیم شهینم  یگه،ولید شدیم دایکار پ هی  یبر  یچقدر سرده آخه مگه مجبور بود هوف
 دور باشم  

 رو باال گرفتم سرم

 خانوادم باش  خدامواظب

به قول محمد    دیبارم که شده شانسم رو امتحان کنم شا هی یبرا دیبا  یاجازه از اونا رفتم;ول بدون
همه  ایخدا شنومینم ریبه اسم فق یز ی چ گهیبا افتخار سرم رو باال ببرم د تونمیقبول شدم اون وقت م 

 ..یتو بخوا  یدست خودت هر چ سپرمیرو م  یچ

 سرمو برگردوندم   اطی باز شدن در ح با

 خنده گفتم با

 بستم لی_چه عجب بابا قند

 گفت  یناراحت با

 _داداش شرمنده واقعا 

 لبخند گفتم با

 _دشمنت شرمنده بابا اشکال نداره

 م؟ یداداش بر ی_مرس

 م ی_بر

  میخوایکه م شهیم یهمون  شاهللی_ا

 _خدا کنه 

سر و وضع محمد معلومه  شن،ازیم  دایآدما هم پ نیخداروشکر هنوز ا میرفت نشیهم به سمت ماش با
که بدون شناخت من بهم پول داد و  کنمیفک م نیبه ا  یوقت کنهی خوشحالم م  یل یپولدارن و خ  یلیخ

 که خودمو ثابت کنم خدا کنه بتونم خودمو ثابت کنم.  کنهیاالن داره کمکم م
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 شه یحالم بد م دونمیم  یفرودگاه،تا حاال سوار نشده بودم ول مید یساعت رس میاز ن بعد

 راهه یل ی_داداش، خ

 گفت لبخند  با

 ؟یدار  ی_آره دوره مشکل

 _نه بابا 

 خوان برن هند.   یهمه م نیما،ایچقدر شلوغه داخل هواپ اوه

 کشور هند رو   دمید لمایتو ف ه،فقطیپس کشور جالب اوه

 ام دهیجا نرفتم و ند چی کردم به دور و بر نگاه نکنم که باخودشون فکر نکن که من ه یسع

 ی با هم رو صندل مینشست

 تو  دیبه ام ایخدا

 

تا اونجا از ترس سکته   انهیو استرس داشتم،خدا کنه خوابم ببره  زدی قلبم تند م یل یبستم خ چشمامو
 . کنمیم

 .ماستیهواپ  هیترس بخاطر  نیم،اینجوریچرا من ا اوه

 سلمانم  من

 خان بزرگ  ییتو خان بابا گفتیم شهی،که هم  امرزی قول بابا، خدا ب به

 ( ی)سلمان خان

 نرفته بود. گهیکشور،شهر د ه یهند  رهیپسرت داره م ین یبب  ییبابا کجا یکردم ،ه یخنده ا تک

 کشور،بابا تو برام دعا کن  هی رهی داره م حاال
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 . میایوضع در ب  نیکنن از ا قبولم

 چشمام کال بسته شد و به خواب رفتم. ادیفکر کردن ز با

 

 #مـهرداد 

 بودم   دهی_انقد مغروره تا حاال مثل اون ند

 _خوب 

 مخش بزنم  خوامی_م

 بشه  ی_که چ

 چقدر پولدارن یدونی_م

 آخه  یکن کاریچ یخوایهمه پول م نی_مهرداد ا

   یخونه بمون   نیتو ا خوامی قصر برات بسازم نم هی خوامی_م

 رو دوست دارم   نجایازقصر نداره من که هم یخونه ام کم  نی_ا

تو عشق کن تو کارام دخالت   دم یمن فقط بهت پول م ریها کار نگ نیولو تو به ا _خواهر کوچ
 ؟ ینکن،اوک 

 _اوهوم

 ی خودت تنها نباش  یبکن برا یفکر  هی  رم یخواهر گلم، من امشب با بچه ها م  نیافر-

 گفت:باشه برو نگران من نشو یناراحت با

 نرم اصال خوبه؟ یخوای_م

 نکن فردا امتحان دارم  تی نرو منم اذ ینر  یخوای برو م یبر  یخوایبابا مهرداد م ی_ا
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 کنم ی م یهر کار  تیخوشبخت  یفقط تورو دارم برا ایدن نی_قربونت بشم من تو ا

 ندارم،تو مثل بابا جون مون رو به خطر ننداز  یکم و کسر  میاالنش هم راض نی_مهرداد من هم

 باخت  نیهم  ینرفت تا اخرش نموند برا شی_بابا خوب پ 

 د یتالش کن دیتون یشما ها خودتون نم دیکن  یرو م نکارایچرا ا م،اخهیبازم آواره بش یخواید م_مهردا

 گفتم  یلحن عصب  با

 نم یبیدستمون،بعد تو رو هم م ادیمن دخالت نکن بزار پول ب  ی_مهرانه تو کار ها

 

 ماهورا

 

 کنهی_ماهورا استاد داره نگاهت م

 کنم کاریچ  یگی_خوب م

  گهی _به درس گوش کن د

   میبر  ایکه ب یکرد  لهیپ یه  امی_از اول گفتم حوصله ندارم و نم 

 میاستاد ساکت شد یلحن عصب یکه با صدا میکرد ی بحث م یجور  نیهم

 مسئله روحل کن  نیا ایپاشو ب  یدی_اونجا چه خبره، خانم سع

 ندارم  ادی_

 رون ی تا از کالس ننداختمت ب ای!پاشو ب  یچ یعنی_

 رم ی _از کالس م

 گفت  تی_با عصبان 
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 روشن بشه  فتی تکل  دیدفتر امروز با یر ی_م

 گفتم  یلحن اروم  با

 _باشه 

 و برداشتم   فمیک

 برام مهم نبود.  کردن،اصالیبچه ها نگاهم م ی همه

 سمت در تا بازش کرد،استاد آروم گفت  رفتم

 ن یبرو و بش کنمی _خواهش م

 ده یدستشه ترس ری منه و ز یباباافتاده که دانشگاه مال  ادشیزدم،  یپوزخند

 گفتم  یلحن اروم  با

 دم ی_جانم نشن 

کرد  یم یخورد،اگه ازم معذرت خواه  یبگه فقط لباش تکون م یز یچ  تونستیبهت بهم نگاه کرد،نم  با
 کردند.  یبچه ها مسخره اش م 

 در کنترلش داشت گفت  ی که سع یلحن عصب  با

 . میزنی موضوع حرف م نیبعدا در مورد ا  دینیبش  دی_بر

  یهم خوشحال بودم از اون شاد  یل ینبودم خ یزد،عصبی نم یحرف   چکسیه ستادم،یا یا قهیدق چند
 هست.  ثیلبخند خب  هیکه با  یها

 _باشه 

 رو اصال نداشتم.  انایک یاول نشستم،حوصله چرت و پرت ها فیرد رفتم

کرد ازم که  یاومد خاستگار  شی سالش بود،چند وقت پ ۳۲ ییرو به استاد دوختم،استاد رضا نگاهم
 هست که من بهش جواب رد دادم.  نیا یکه داره برا یت یعصبان نیو ا دیجواب رد شن 
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 نفر بودم که جواب رد بهش دادم نیکنم اول  ن،فکینازن و مثل هم یبه خودشون م  یلیها خ یبعض

 

 سلمان

 

 شو  داری_سلمان داداش ب

 که چشمهام رو باز کنم دیطول کش  یمحمد بود،کم یصدا

 _جانم داداش 

 ینشد داریصدات زدم ب  یهر چ  یول  میدیاس رس قهیشو چند دق  داری_ب

 تا صبح خوابم نبرد  شبیخسته بودم د  یلیخ  دی_اوه ببخش 

 .می بر  میریبگ  لیزود چمدون ها رو تحو  می_نه بابا اشکال نداره،پاشو بر

 _چشم

 گرفتم.  یکه زود از صندل رفت  جیلحظه سرم گ کیبلند شدم   یرو صندل  از

 جلو صورتم گرفت  یآب  شهیش محمد

تا امروز واقعا  یدیخواب یباز گرفت یخورد یز یکه چ شبیتو سلمان د یخوابی_بفرما بخور، چقد م
 تعجب اوره ها 

 خنده گفتم با

 پرنده ها نشده بودم نی_تا حاال سوار ا

 خنده   ریز زد

 داداش ولی_ا
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 نگفتم که، خنده اش گرفت.  یز یچ

 

 . اوردمی به خودم ن یحالم بد بود ول   کمی، میگرفت لیچمدون هارو تحو میرفت

 

باهاش   م،محمدیداخلش و نشست میرو گذاشت لیوسا  میفرودگاه رفت یها نی به سمت ماش  بامحمد
 . رمی بگ ادی یهند یصحبت کرد،اوه چجور  یهند

 . یدار  شیرو در پ  یسلمان راه دراز  آقا

گفت   یمحمد چ دمیکجا چون نفهم  دونمینم  قایروند، دق  یداشت م نیساعت بود که ماش مین حدود
  یل یخ تی شلوغ بود، معلومه جمع  یلیخ  کردمیرو نگاه م  رونی داده بودم به در و ب هیبهش،تک 

 گفتم  یگرفتم سرمو بردم کنار گوش محمد و با لحن اروم رونی از ب اده،نگاهمیز

 ی گر یتست باز ایکجا!!مسافر خونه  میریم می_داداش دار

 داداش هر چه زودتر بهتر  یدوم میری_م

 _خوبه پس 

 بکنم خدا کنه سخت نباشه  دیبا یچه کار  دونستمیداشتم نم استرس

 

 محمد به مرد گفت که منتظرمون بمونه  میدیرس یوقت

 شدم.  ادهیپ  نیماش از

 

نشون ندادم چند قدم جلو تر که   یعکس العمل چیه کردمیخودم حس م  یزن و مرد رو رو یها نگاه
کار رو   نی اومد، برگشتم عقب و کف دستامو بهم چسبوندم و خم شدم اونا هم هم ادمی یز یرفتم چ

 کنه یمحمد با لبخند نگاهم م دمیبرگشتم برم د یبهم زدن، وقت یکردن  و لبخند
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 گفت  نشیلحن دلنش با

 دارم سلمان  مانیبهت ا  یخودتو تو دل همه جا کن یتون ی_خوب م

 

 بزرگ بود. یل یبرج بود، خ  کی هیداخل شب میمحمد رفت با

 با توکل به تو  ایخدا

 ادی ب میمنتظر بمون دیبا هیرانیدارم که ا قیرف ک ی نجای_ا

 دیستی بلد ن ی_مگه شما هند

 اشتباه کنم  ترسمیهارو م زیچ  یبعض  یرا بلدم ول_چ

 _اها

 ها   یصندل  نیرو ا مین یبش  ای_ب

 شهینم رمونی_خب د

 بدن یگر یعالمه ادم اومدن تست باز هی ستی_نه بابا هنوز نوبت ما ن 

 ی گی_اره راست م 

 

 که دوست محمد اومد. میساعت منتظر موند  مین

 کرد.  یسمت دوستش رفت و باهاش احوال پرس م،محمدیپاشد یرو صندل  از

 هم جلو رفتم  من

 _سالم
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 رو بهم دوخت ،محمد با لبخند بهم نگاه کرد و رو به دوستش گفت  نگاهش

 . کردمیرو م  فشیسلمانه همون که تعر نی_اهورا ا

 نهی_جون من ا

 ومدهیتعجب نگاهش کردم نکنه ازم خوشش ن  با

 نهی_اره ا

 جلو اومد  اهورا

 .کنن یقبولش م  ننشی اصال تا بب برهیامروز م  نیداداشم،محمد ا ی_خوب 

چرا تا   نایشدم،برام جالبه بدونم ا  دواریام کمی  شی،اخ دادمیبه حرفاش گوش م  یلبخند و خوشحال  با
 . کننینگاه م یجور  هی ننی بیمنو م

 رو به محمد گفت  اهورا

 شداخل دادا  می_بر

 داخل هستن یلی_االن که خ

 هاشونم سندهینو ازیک ی یناسالمت ندازن یبابا کار ما رو زود راه م ستین  ی_مشکل

 تو  ی_بله تاج سرشون 

 . کترمی ساله با هم دوست هستن، فک کنم چند سال ازشون کوچ یلیخنده، معلوم بود خ ریز میزد

 

 پشت سرشون راه افتادم. دمیکش  قیتا نفس عم چند

 اون جا  داخل پر از زن و مرد بود میو رفت میرو باز کرد در
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 به محمد کردم،پاشد و اومد   یبگن اشاره ا یز یداور ها منتظر بودم که چ یمن که شد رفتم جلو نوبت

 _جانم 

 نایا گنی نم یز ی_داداش چرا چ

نگاهم  ینوران  ینگاهشو دوخت به داور ها من هم همون کار رو کردم،با دهن باز و چشما محمد
 شدن  کاریچ گهید نایا کردن،یم

 تعجب روکردم به محمد و گفتم با

 ... زهی_چ

 .زد یحرف م یبود اخه داشت هند یچه کار  نیخوردم،هوف،ا   یبلند داور ها از تکون یصدا با

و داور ها شروع کردن به صحبت   گه،اومدیم یچ مینیترجمه کنه بب  ادیرو صدا کرد که ب محمد،اهورا
 کردن

 کن  یباز  میگینقش رو که م نیکه ا گنی_م

 تعجب گفتم  با

 ؟؟  ی_جان!!!نقش!!چه نقش

 با خنده گفت  محمد

 کن  یباز  دن ینقش بهت م کی_

 _اهان،بگو بدن من آمادم

 و گفت  دیخند اهورا

 ی کن  یعاشق رو باز   کینقش  دیبا گنی_م

 گمی م یکه من چ  فهمنینم نای_تو خوراکمه،فقط ا

 داور هم هست  نی بهتر ه یران یا شیک ی فهمهی_م
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 _اوه حله

 کرد به پشت سرم  یا اشاره

 _ برو اونجا شروع کن 

 تو.  دیبه ام ایخدا  دم،یکش یق یو نفس عم گاهیسمت جا رفتم

 که نتونستم به ماهورا بگم. ییها گه،حرفیکردم به حرف زدن و تکون دادن دست و حرکات د شروع

 

 در اخر گفتم  و

 . دیقطره اشک از چشمم چک کیو  یمون یتو قلبم م شهی_هم

 

و داور ها بلند شدن و شروع کردن به دست زدن،چشم هام رو باز کردم،همه جا تار    نیحاضر ی همه
 . زندیر  یکه چطور خوش حال شدن و اشک م دمید یم  یبود ول

 انقدر خوب بود  یعنی

 

 ماهورا

 

 گه. یم  یمامان چ نمیآهنگ رو کم کردم،تا بب یصدا

 : دیاش بهم توپ یلحن عصب  با

 یکه کالس دار  ییاون هم روز ها یصبح تا ظهر که دانشگاه از،یگرد ی _ماهورا معلوم هست کجا م
 ! یر  یم یخوام بدونم کدوم جهنم  ی،میستیروز ها هم که ن هیبق
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 لحن خونسردم گفتم:  با

 ست،هست؟، یهستم،اون جا که جهنم ن انایک ی_خونه 

 شد. که یهزار ت  نهیآ نه،کهیرو برداشت و پرت کرد به سمت آ   یبه سمتم اومد گوش  تی عصبان با

 اشاره اش رو سمت صورتم گرفت و گفت:  انگشت

 نی که اول میگرفت میمن و پدرت تصم ،ماهورایر   یرو مخ من و پدرت راه م ادیز یدار  گهی_د
 م،جوابیو از تو نظر بخوا میکه در موردش فکر کن نیبدون ا ادیچند وقت ب  نیکه تو ا یخاستگار 

 . ستیمهم ن یر ینگ یجد یخوا  یمن بود حاال م یحرف ها نیم،اید یمثبت بهش م

 کنن. یکار  رو با من م نیچرا باز دارن ا یچ یعن یدادم، یدهن باز به حرف هاش گوش م  با

 لب زدم  میلحن عصب  با

 . دیکن  یکار رو نم  نی_ا

 زد و گفت:   یپوزخند

 . ینی بی_م

  یهستم،از همون بچگ یبودم من اضاف دهیفهم گهیرفت،د  یانتظار نم  نیاز ا شتریپدر و مادرم ب از
 کردن. یداشتن تحملم م

 _واقعا که...

 گفت:  یاروم به

 کنم؟ یبد م  نمیخوام عروس شدنت رو بب ی_م

 .. یکلمه رو بفهم نیفکر نکنم ا الیخ ی،ب یکن  یدخترت رو خراب م یزندگ   ی_نه ول

 

 اومد جلوم و دستش رو باال برد. محمد
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 _بزن قدش داداش.

 خوشحالم گفتم:  لحن تعجب و با

 _قبول شدم؟ 

 رو انداخت بغلم و گفت:   خودش

 !یدید ،یتون یگفتم م یدی_آره، د

 نکردم.  یکه من کار   ؟هنوزی_آخه چه جور 

 . یرو دار   یگر یمعلومه که استعداد باز یهم نکن ی_داداش، تو کار 

 چقد خوشحالم. یدون  یگرم داداش نم دمت

 

 .شدینم  باورم

 

 گرفته. ادیرو داشتم که تازه خوندن و نوشتن  یکردم قبول بشم حس بچه ا یفکر نم  اصال

 بغلم فشردم و گفتم: یمحمد رو تو یخوشحال با

 کنم. ی جبران م شاهللیجا نبودم،ممنون داداشم ا نی االن من ا ی_تو نبود

 خواد.  یجبران نم  گهید  میخوا یبشو که ما م ی !تو همونهی_جبران چ

 

 .میاومد رونی با تعجب از بغل هم ب دست و سوت دوباره با

 گفت:  محمد

 ه؟ یچ یبرا نی_ا
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 دونم.  ی_نم

 داد زد. یرو از داور ها گرفت و به فارس  کروفونیم اهورا

 . دیکن  یم یباز  لمی ف  دی_فکر کردن باز دار

 خنده.  ری زد ز و

  ی قیعم  ،نفسییدوست ها نی کردن همچ دایخوشحال بودم بخاطر پ  یلیخندمون گرفت خ ماهم
 و همراه محمد به سمت داورها  دمیکش

 بهش زدم.  یبهم دست داد لبخند  ی، محمد دستش رو انداخت دور گردنم،حس خوب میرفت

 زد.  یبهمون م یلبخند یو اهورا شروع کرد به صحبت کردن با اون ها،گاه  میستادیو محمد ا من

 و....  یکردن،با ذوق و خوشحال  یبهم نگاه م یکردم که چه جور  یمردم نگاه م به

 مون و گفت:  شیگذشت، اهورا اومد پ یا قهیدق چند

 .می کار دار یکل میای ب دیپس فردا با م،ی_داداشا بر

 ؟ ی_چه کار 

 نه.  ای یکن  یم یخوب نقش باز  ننی _امتحان کنن بب

 _اوه باشه. 

 گفت:  محمد

 هتل؟  می_بر

 با اخم گفت:  اهورا

 خونه من مگه من مردم؟! می ر یتو!م  یگ یم ی_چ

 ...ی_خدا نکنه داداش ول
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 من.  شیپ انی م میاگر ندار ،امای_ول

 

 سلمان

 

 نقطه هند بود.  نیاهورا که در بهتر یخونه  میمحمد رفت با

 به پشت محمد زدم و گفتم:  یخونه دهنم باز موند،مشت ییبایز از

 . قتیرف نیداره ا ی_بابا چه خونه ا

 

 ردصورت جمع شده نگاهم ک با

 _چت شد؟ 

 کرد و گفت:  یک یکوچ  یاخم

 وونهی_آروم بزن دردم گرفت د

 

 تعجب لب زدم:  با

 _محکم بود؟ 

 _آره فراتر از محکم 

 کردم  یدستم نگاه به

 آروم بود.   یلیمشت به نظرم خ نیا ی_داداش....آخه چه جور 

 کنم.  یم ی_حاال ولش کن منم تالف
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 :گفتم یا دهیلحن کش با

 _جان!؟ 

 : وگفت  دیخند

   یبابا شوخ یچ ی_ه

 بهم زدو رفت داخل خونه خونه که چه عرض کنم قصر بود، ی چشمک و

 

  یلی فکر کنم که خونه رو خ ییو طال یکه واقعا محشر بود چند دست مبل بود به رنگ قهوه ا ییرایپذ
 کرده بود.  بایز

 دهیها د لمی ف یچون توکردن  یشده بود، فکر کنم اون جا دعا م دهیشمع چ یاز خونه تعداد یا گوشه
 بودم.

 نصب شده بود. واریهند به د یها  گریعالمه تابلو از باز هی

 خودم شدم.  یرو  ینیکردم متوجه نگاه سنگ  ی طور که نگاه م  نیهم

 کرد.  یبود و نگاهم م ستادهیپله ها ا یکه رو دمیرو د یسرم رو برگردوندم دختر  یوقت

بلند و به رنگ قرمز که  یلباس یقهوه ا یموها یآب یبا چشم ها ینگاهش کردم دختر  هیثان چند
که جذبش شدم چشماش بود دوباره نگاهم رو دوختم به  یز ی چ نیو اول ومدیبهش م  بیعج

حرف بودزود نگاهم رو ازش گرفتم،  چند  نیفراتر از ا نیگن چشاش سگ داره ا یم  دمیچشماش شن
 ازش گرفتم. بار پلک زدم و نگاهم رو

 اون چشم ها. ریشده بود درگ ریدرگ ذهنم

  یاز من نداشت و با تعجب به خونه نگاه م یگوشه چشم به محمد نگاه کردم اون هم دست کم با
 کرد،رو کرد به اهورا و گفت: 

 ؟ یدیخر ی_ک



 انت یفرار از خ

69 
 

 لب هاش رو جلو داد و گفت:  اهورا

 رو؟  ی_جان!چ

 _خونه رو.

چند ماهه هنوز،انگشت اشاره اش را باال برد و به سمت   دم یخر _آهان، عرضم به حضورت بابا پول داد
 اون دختر گرفت و گفت: 

 _اونم که دختر زن بابامه.

 اندازه توپ گفت:  یبا چشما محمد

 هست!! ی؟ک ی_دختر زن بابات!عمو زن گرفت؟ک 

 تو دم در بده.  میگم بر ی_حاال م

 کنم.  یهم اشتباه م دیخواست من بفهمم و شا  یکنم نم فکر

 .می نفرمون و اون دختر به سمت مبل ها رفت سه

 نشستم و دستام رو تو هم گره زدم. یمبل تک  یرو

  یجور  نیا یشدم،آخه تا حاال دختر  ینگاهش داشتم ذوب م  ریکرد و ز یبهم نگاه م  یلیدختر خ  اون
 شده و من متوجه نشدم. دم ینشده شا رهی بهم خ

من  گه،یمجبور بودم د یول ومدیخوشم نم ادیگذاشتم ز زی برامون قهوه آورد،برداشتم رو م خدمتکار
 دوست دارم.  یدنیاز همه نوع نوش شتریسرد رو ب یچا

 

   یهم حرف  هیبق ومد،ی بازم خوابم م  یهمش خواب بودم ول مایهواپ یتو نکهی خسته بودم با ا  یلیخ
 زدن که خواب از سرم بپره.  ینم
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 ماهورا

 

که براش داده بودم نگاه  یبا نمک و تپل به عروسک یدختر خاله ام که با اون چهره  ایلبخند به ثر با
 کردم.  یم

 _ خوشت اومده ازش؟ 

 با لحن بچه گونه و نازش، لب زد:  رهی که نگاهش رو از عروسک بگ نیا بدون

 عروسک (.   یلیخ  ییماهورا ی)آره مرسه یعلوسک قشنگ یخعل  ییماهورا ی_ آله ملس

آخر هفته ها خونه شون   شهیگفتنش بودم، مثل خواهر دوستش داشتم و هم ییماهورا نیا عاشق
 بودم.

 شدم و به سمتش رفتم، دست کوچولوش رو تو دستم گرفتم و بلندش کردم.  بلند

 ها!  یبوسم نکرد نم،یبغلم بب  ای_ ب

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 .دای  ی_ نه، بوس نه بدم م

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

 شده؟  یبچه، چ ومدی  ی_ تو که خوشت م

 مبل.  یکردم و بردم گذاشتمش رو بغلش

 شده؟  ی_ خب، بگو چ 

 گفت:  یرو غنچه کرد و با حالت لوس لباش

 ۷رو نبوسم. یدفت کس نی _ آخه شاه

 بار پلک زدم و با تعجب نگاهش کردم.  چند
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 بود!؟  یک گهی! اون دنیشاه

 ه؟ یک نی ! شاهای_ ثر

 هاش رو برد سمت قلبش و گفت:  دست

 _ عخشمه 

گفتم و از جام بلند شدم، شروع کردم به صدا زدن خاله بعد از چند لحظه با دو اومد   دهیکش یوا کی
 .شمونیپ

 نفس نفس گفت:  با

 شده خاله جان؟  ی_ چ

 حرص گفتم:  با

 گه؟! یم  یبچه چ نی ا ه؟یک نی_ خاله شاه

 هم دوستشه تو مهد کودک با هم آشنا شدن.  نی گه ماهورا، جان شاه یم ی_ وا! چ

 گفتم:  یزنم و به آرومکردم داد ن یسع

گرفته؟ عشق! به  ادی ایکه ثر ییچه حرف ها نیآخه ا  د؟یکن یکار م یچ دی_ خاله معلوم هست دار
 ست؟ ینظرتون زود ن

 ما دخالت نکن.  ی_ نه، ماهورا لطفا تو کارها

 گم از اآلن زوده براش.  یکنم فقط م  ی_ خاله جان، من دخالت نم 

 خشم گفت:  با

 نداره ماهورا. یبه تو هم ربط  هیباشه، از اآلن بدونه که عشق چ یجور  ن یخوام دخترم ا ی_ م
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  یایدن ی انداختم اون هنوز بچه بود و تو ایبه ثر یشدم از حرف هاش.نگاه ی ناراحت و عصب  یلیخ
اما متاسفانه خاله  م؛یذهنش جا بد یحرف ها رو تو نیزود بود که ا  یل یکرد خ  یم ری بچه گونه اش س

 شه. یباز تر م ندهیآ یبچه برا دی د یکرد  جور  یفکر م 

 نداشتم بگم. یچیه

 رفتم.  یمبل برداشتم و به سمت در خروج  یرو از رو فمیک

 . رونی جوابش رو ندادم و از خونه زدم ب یصدام کرد ول  خاله

 

 سلمان

 

شد   یکردن.روم نم  یم یباز   شد که داشتن شطرنج  یم یساعت  هیبه محمد و اهورا کردم.  ینگاه
 گند من بود. یاز اخالق ها گهید یکیهم  نیا اد،ی  یبهشون بگم خسته ام و خوابم م

بود. چشم هام از   دهیتخت خواب  یداد که مرد رو یرو نشون م یلم ینگاه کردم، داشت ف ونیزیتلو به
و دهنم  رو   رم ی ام رو بگ ازهیخم ینتونستم جلو گهیکه د ومدی یقدر خوابم م  نیشد. ا  یباز نم  یخستگ

 . دمیکش ازهی خم هیباز کردم و   یمثل اسب آب

 شد.  یکردم دهنم رو ببندم بسته نم یم  یسع یچ هر

 خنده.   ریو زد ز دید دنیکش ازهیبهم انداخت که من رو در حال خم یاهورا نگاه 

 از جاش بلند شد و به سمتم اومد. دیخند  یطور که م  نیهم

 چه وضعشه؟ نی! ا_ إ داداش 

 لحن ممکن گفتم:  نیانداختم و با آروم تر نیرو بستم، خجالت زده سرم و پا  دهنم

 ...بگم ی! چه طور زهی_ چ

 وسط حرفم و گفت:  دیپر
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 !هیبگمش چ  یچه جور  گه ید ادی ی_ خوابت م

 و خجالت گفتم: یکالفگ با

 _ آره. 

 د و گفت: کر ی کج لب

 داداشم؟  یکن ی_ خب پاشو برو بخواب داداش. چرا تعارف م

 داداشم گفتنش ذوق کردم.  دنی قدر مهربون باهام رفتار کرد و از شن نیته دل خوشحال شدم که ا از

 _ چشم داداش ممنون.

 زد و خواهرش رو صدا کرد.  یلبخند

 سلمان جان رو به اتاق مهمون ببر.  زم،یعز ایشواری_ آ

ها  نیبودنش شاد بود و ا یبود که در کنار جد ی. دختر ومدی یواقعًا بهش م ایشواری! آیاسمچه  اوه
از حالت   ن یبود و ا ی؛ اما جد دی خند  یگفتن م یم یز یمحمد و اهورا چ یکه وقت دمیفهم  یرو وقت

 صورتش معلوم بود.

 لبخند به سمت ما اومد و گفت:  با

 _ چشم داداش.

حد   نی به صورت و بازوش انداختم. چشم هام از تعجب تا آخر  یرو به سمتم گرفت. نگاه  بازوش
 ممکن گرد شد. 

 کار کنم؟  یچ دیبا االن

و با انگشتش اشاره کرد که دنبالش برم. به سمت پله ها   نی زد و بازوش رو انداخت پا یکج  لبخند
 ر نگاه کردم  چشم هام مثل جغد گرد شد. پله گذاشتم و از اول پله ها تا آخ  نی اول ی. پام رو رومیرفت

 پره.  یکه خواب از سرم م یجور  نیبرم باال؟  ا  دیهمه رو با نیخدا! چه قدر پله ا ای
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خواستم صداش    یرفت و اصال حواسش به من نبود. م یجور داشت م  نیکردم. اون هم  نگاهش
 بگم. یدونستم چ یقدر هول شده بودم که نم نیا یبزنم؛ ول 

 _ خانم! 

 کفشش کج شد و... یسمتم برگشت؛ اما پاشنه  به

 

  ماهورا

 

. نگاهم رو  به رو به روم بود   رهیجا خوش کرده بودم و نگاهم خ یصندل  یپشت فرمون تو نیماش یتو
  یلیبه تن داشت که خ یکوتاه و مشک یبود دوختم. پالتو سادهیوا  ییجلو نی که کنار ماش  یبه دختر 
 گذاشته بود. شیرو به نما باشیو اندام ز ومدی یبهش م 

فرمون آهسته فرود  ی. سرم رو روستیماهورا ن  ،ییبا ی کس به ز چیاخم نگاهم رو ازش گرفتم. ه با
 آوردم. 

کنم   یرو م  ییترسم. دارم کار ها  ی! کم کم دارم از خودم مفتهیمغرور بودم انگار. مغرور و خودش  یادیز
برام مهم   شهیمنه ماهورا غدتر از هم  یدنش ولزنه به غلط بو  یم بی. عقل نه ستیکه اصال درست ن 

 تلنگرها.  نینبود ا

رو به روم   ی فرمون برداشتم و به صحنه  یسرم رو مثل جت از رو نیبه ماش  یبرخورد جسم  یصدا با
که مرد بهش زد،   یا ی لیبود داشت و حاال با س سادهیوا   نیماش یزل زدم. همون دختر بود که جلو

و شروع کردن   ستادیمرد ا یبه حالت اول برگشت و رو به رو عی بود. سر دهیصورتش سمت من چرخ
  دیبا  د؟یدعواتون برس نیبه ا دیبر ستین یا گهید یبحث کردن. با حرص نگاهشون کردم؛ حاال جا هب

شد. از    شتریواشون بدع ینه ول  ایرن  یم نمی صبر کردم که بب یا قهیمن باشه؟ چند دق نیکنار ماش
 گفتم:  غیو با ج  نیماش  یرو دمیشدم مشتم رو کوب ادهیپ  نیماش

 ها. رونی ب میبار اومد هیاه  د؟یکارتون ادامه بد  نیبه ا ستین یا گهید  ی_ چتونه شماها جا
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. به مرد و اون دختر  اوردمیخودم ن یبودن با اخم نگاهم کردن و من به رو ابونی خ ینفر که تو چند
 نگاه کردم  

رو دور زدم و جلوشون  نی ماش نیزم  دمیدادن، پام رو با حرص کوب یبه حرفم گوش نم  اصال
 .ستادمیوا

  میبود ابونیوسط خ قایدق

 ... دینی_ بب 

 وسط حرفم و با بغض گفت:  دیپر دختر

 . دیآدم منفور نجات بد نی_ خانم لطفا من رو از دست ا

 گفت:  تی که مرد با عصبان بزنم   یحرف خواستم

 . میزن یخونه با هم حرف م میبر ا یباز نکن؟ ب  مونی رو به مسائل زندگ گرانید ی_ مگه صدبار نگفتم پا 

 گفت:  هیبا گر زن

 بذار به حال خودم باشم ولم کن. ؟یخوا  یاز جونم م ی ولم کن چ اری_ شهر

 .د یبه سمتش رفت و دستش رو گرفت و به سمت خودش کش مرد

 . ستادمیوا شی قدم  کیرفتم و  جلو

 اشاره ام رو باال بردم و با خشم گفتم:  انگشت

 اد؟ یب  سی زنگ بزنم پل ای  یکن ی_ ولش م 

 زد و گفت:   یپوزخند

 _ برو دختر جون چرت نباف. 

 آوردم.  رونی دختر رو از دستش ب دست

 ؟ یکن یم  تیزن رو اذ هی یاومد دهینرس  یت به کس آزار  کهی_ برو گمشو مرت 
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 خشم به طرفم اومد و دستش رو باال آورد.  با

چشم هام رو بستم و  دمیترس  یل یزدن، خ یلیس یاومد برا نیتعجب نگاهش کردم دستش پا با
 نشد. یمنتظر موندم خبر  یهر چ ی نوش جان کنم؛ ول یلیمنتظر بودم که س

 ...دنیهام رو باز کردم با د چشم

 

 سلمان

 

  رهیم یم وفتهی یکار کنم، چند بار پشت سر هم پلک زدم، سلمان االن م یچ د یدونستم با ینم اصال
با سرعت خودم رو بهش رسوندم و دست هام رو باز کردم که   دمیکش یق یکن پسر، نفس عم یکار  هی

نتوست و افتاد بغلم محکم گرفتمش و چشم هام  یول ستهیکرد رو پاش وا یسع ای شواریبغلش کنم آ
 رو بستم. 

 خورد و گفت:   یدونم چقدر گذشت که تو بغلم تکون  ینم

 .دی شه ولم کن ی_ اوم، م

  رمی تونستم نگاه خ یبود که نم بایانقدر ز  یه سبز اصال هر چن ای یآب یهام رو باز کردم که دو گو چشم
 واقعا چشم هاش سگ داره. گهید نیبودم ا  دهیند ییچشم ها نیرو  بردارم تا حاال همچ 

زد به خودم   ی حرف م  یخدمتکار که داشت با کس  یکردم که با صدا یداشتم نگاهش م یطور  نیهم
 .ستادمیاومدم زود از بغلم درش آوردم و صاف وا

 لباسش رو درست کرد و رو بهم کرد و گفت:  ایشواریآ

 _ ممنونم. 

 وسط حرفم و گفت:  دیبگم پر  یز ی باز کردم که چ لب

 .ی_ سمت چپ اتاق سوم 
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ادم تا از فکرش  سرم رو تکون د هیطور هیاالن فکر من رو خوند! به نظرم  نیا ن، یاز پله ها رفت پا  و
 . امیدر ب

 چه گرم بود بغلش.  ما یخودمون یول

 ...نیرم تو خط ا یمنم دارم م م یشونیزدم به پ محکم

  یل یخ ییبود، خدا  یا لهیوس کی کردم  یجا، هر جا رو نگاه م نیپله ها باال رفتم اوه بابا چه بزرگه ا از
 کنن.  یجا زندگ ن یصد خانواده بتونن ا  کیبزرگ بود فکر کنم 

 فکرم خندم گرفت.  از

 که گفت درش رو باز کردم و رفتم داخل.  یسمت اتاق  رفتم

 

 ماهورا

 

 کرد. یکار م  یجا چ   نیاز تعجب دهنم باز موند اون ا مهرداد

 عربده زد تی عصبان با

 ؟ یخواست بلند بشه عوض یم یها! دستت رو ک یبکن یخواست   یم ی_ چه غلط

 ( با من من لب زد: ار ی)شهرمرد

 کار رو نکنم.  نیخواست تو کار ما دخالت نکنه تا من ا  یکارته مگه م یتو چه چ _ به

 که خورد به در، دستش رو مشت کرد و گفت:  نیهلش داد سمت ماش  مهرداد

 ع یکن سر  ی_ زود معذرت خواه

 زن... هینکردم حاال از   یمن از بابامم معذرت خواه الیخ ی_ معذرت بخوام!؟ ب 

 زد و از مهرداد فاصله گرفت.   یپوزخند
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 اش گرفت.  قهیبه سمتش رفت و از  مهرداد

 کنم. یجا خاکت م نینه هم ای _ آشغال زود بگو غلط کردم به خانوم 

 _ برو بابا 

و شروع کرد به مشت زدن به   نی بهش و از لباسش گرفت که افتاد رو زم دیرو گفت مهرداد پر نیا تا
 صورتش. 

 با دو به سمتشون رفت  ایدر

 فقط... اری شهر یخوام جا یمن معذرت م  دیتوروخدا ولش کن ویشوهرمو کشت  دی_ آقا ولش کن

 گفت:  تی با عصبان مهرداد

 رفتار کنه.  یچه جور  رهیبگ  ادی دی_ با

 کرد به سمتش رفتم یم یرو ادهیداشت ز گهید وا

 _ آقا مهرداد

 از دعوا و فحش دادن برداشت و نگاهم کرد  تدس

 _ جانم! 

 . دیش الشیخ یمن بود تو کارشون دخالت کردم لطفا ب ریتقص  دی_ ولش کن

 بهش گفت.  یز یچ  یزد و به آروم یانداخت با پوزخند اریبه شهر ینگاه

 . دمینشن  یگن ول  یم  یکردم که بشنوم چ زینگاهش کردم گوش هام رو ت  یکنجکاو با

 

 سلمان
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 نگاهش کردم.  یمحمد چشم هام رو به زور باز کردم و با خستگ یصدا با

 زده. یداشته صدام م یجور  نی داشت، فکر کنم هم یرو برم  لشیوسا داشت

 سلمان!  یاز گرسنگ ینمرد گهیداداش پاشو د ی _ سلمان. سلمان، هو

 محمد.  دارمی_ ب

 گفت:  یجد افهی سمتم و با ق برگشت

 زنم.  یاس دارم صدات م قهی دق ستیاالن ب یشد  ر دای_ چه عجب بابا ب

 !یداشت یبر م نیچمدونت رو از رو زم یداشت قهیدق ستی ب نی_ اون وقت تو ا

 نداشت بگه. یچیرو انداخت باال ه ابروهاش

 اهورا کارت داره.  می_ خب... پاشو بر

 .رونیپاشد و چمدونش رو برداشت و از اتاق زد ب زود

 .وونهیشه ها د یم شیچ هی نمیا

 

بازم به سمت در رفتم بازش کردم و   مهین یو با چشم ها دمیکش یا ازهیاومدم، خم نی تخت پا از
 .ادی ینم گهیکار بکنم خوابمم د یاوه هنوز شبه تا فردا چ رون،یرفتم ب

 

افتاد درش باز بود سرم رو جلوبردم و به داخل اتاق   یرفتم که چشمم به اتاق یطور داشتم راه م  نیهم
 نگاه کردم. 

  یتکون نم  ز یکرد م  یهر کار م  یبه سمت خودش ول دیکش یرو م   یز یاون جا بود و داشت م ایشواریآ
 خورد. 
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تونم کمکش کنم  چند ضربه به در زدم که صداش   یمن که م دمیکش یق یدادم به در و نفس عم هیتک
 اومد.

 !هی_ ک

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _ سلمانم 

 

 《ماهورا》

 

 د ی_ بفرما

 که عرق کرده بود رو پاک کرد. شی شونیرو از دستم گرفت و پ  دستمال

 _ ممنون 

رد  ک یباز و بسته م یلب گفتم نگاهم رو دوباره بهش دوختم چشم هاش رو ه  ریز  یکنم یم خواهش
 کرد.  ینگاه م ابونی و به خ

 کردم.  ینگاهش م  رهیطور خ  نی خودم نبود هم دست

 کنم. یم شهی که هم یبه اطراف کردم ابرومو باال انداختم کار   یجلو آوردم نگاه  یدستم شالم رو کم با

 جوب نشستم. یشدم و کنارش لبه  خم

 خوردم.  یکه زد از ترس تکون  یداد با

 ؟ها؟یمردا دهن به دهن بذار  نی گه با ا یم  ی_ آخه ک

 اندازه توپ بهش نگاه کردم.  یچشما با

 _ جان! 
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 کرد و گفت:  یک یکوچ اخم

 نگاه نکن به من. ی جور   نیدختر ا ی_ ه

 گرفتم وگفتم:  یحق به جانب افهیق

 _ مگه چشه!! 

 . میابروعه پاشو بر سی _ چش ن

 . دی_  من هنوز کار دارم شما بفرما 

 

 《مهرداد》

 

  ریکه  اعتمادش بهم جلب شه از ز نیا یرو برا الغوزی کهی دختر اون مرت نی رو اعصابم بود ا چقدر
 زنه.  یم  یادیمن زر ز یحاال برا  رون،ی ب دمیکارتون کش

 چشم افتاد؟  د یبگ  دیخواد با یازتون م یآقا کار  هی ی_ وقت

 کرد و باالخره دهنش و از هم باز کرد و گفت:  یک یکوچ اخم

 گم.  یچشم نم یگم چشم وگرنه من به هر کس یم دی_ چون کمکم کرد

 

 شه؟! یم ی خودم چ  نی_ ماش

 داخل موهاش فرو برد و گفت:  یرو با کالفگ دستش

 ببرن. انی فرستم ب ی_ ماهورا خانوم چند بار بگم م

 _ اگه...
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 .نیماش یکه دستش بود هلم داد تو فمی رو باز کرد و با ک نی ماش در

 ! دیکن یم یجور  نی_ اع چرا ا

 قدر سوال نپرس.  نیا گهید میبر نی_ بش

 در رو محکم به هم زد و خودشم سوار شد. ن یماش یحرص نگاهش کردم و نشستم تو با

 رو گرفت.   یداشبورد برداشت و شماره کس یرو از رو  شیرو روشن کرد و راه افتاد، گوش  نیماش

 رو بردار ببر.  نی فرستم برو ماش یدرس برات م آ هی_ 

 رو به سمتم گرفت.  ی کرد و گوش قطع

 کردم و گفتم:  نگاهش

 _ ها؟

 داد و گفت:  یهم فشار  یهاش رو رو دندون

 جا و خونتون رو براش بفرست.  نیآدرس ا ری _ ها نه بله، بگ

 ! خونمون رو، نه نه.ی_ چ

 رو محکم فشرد و گفت:  نی ماش فرمون

 _ پس کجا؟ 

 حرص و خشم بهش گفتم:  با

 رم اه.  ی_ گفتم خودم م

 برو بکن. یبعد هر کار دوست داشت میکن  یدور دور م کمی برمت  ی_ خب دختر آروم باش م

 

 پخش شد.  یرو بردم سمت ضبط و روشنش کردم که آهنگ خارج دستم
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 ده. یها گوش م  نیاز ا نمیبهش انداختم ا  ینگاه

 نگاهش کردم. یکج کردم و با کنجکاو یرو کم لبم

 درست نشستم. عیبلندش سر یخنده  یصدا با

 _ چته تو!

 خنده گفت:  با

 ... یگ یچه وضعشه نم نی_ لب و لوچه ات جمع کن دختر ا

 

 

 《مهرداد》

 

که  نیبهم دست داد از ا یشدم حس خاص  یجور  هیلحظه  هی یاش تو اون حالت برا افهیق دنید با
زد   یاخالقش گند م نیا یکرد ول یرو جذب خودش م  یبود که هر فرد  ییبایمنه، ماهورا دختر ز شیپ

 سخت باشه. یل یبود و فکر کنم به دست آوردن دلش خ یمغرور  اری بس اریدختر بس یبه همه چ

 طور باشه. نی_ به تو چه دوست دارم هم

 لب زدم:  طنتی ش با

 آره!  ی_ که دوست دار 

 _ هوم.

 

 《سلمان》
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 برداشت نگاهم کرد و گفت:  زیم دنیدست از کش  ایشواری داخل اتاق که آ رفتم

 آقا سلمان! دیدی_ خوب خواب 

 لبخند به دور و بر نگاه کردم و در آخر نگاهم و دوختم بهش و گفتم:  با

 شه بد بخوابم ممنونم.  ی_ بله مگه م

 کرد.   یرو جذب خودش م یاش هر آدمکرد چشم ه یبهم نگاه م  باشیز یچشم ها با

 .رونیصداش از فکر اومدم ب با

 اتاق؟! دیبا من که اومد دی داشت یکار  دی_ ببخش

 و گفتم:  ستادمیقدم رفتم جلو و روبه روش وا چند

 _ خب... 

 کردم و گفتم:   زیبه م یا اشاره

 نه!  دیدار ازیکنم به کمک ن ی_ فکر م

 من من کردن گفت:  یرو با دست درست کرد و با کم موهاش

شه   یو نم  نهی سنگ یجا بردارم ول  نیرو از ا زیم نیخوام ا  یساعته م هیدارم،  ازی_ خب آره کمک ن 
 !دیشه کمکم کن   یخدمتکار ها هم رفتن اون ور خب، خب م 

 لبخند لب زدم:  با

 _ بله چرا که نه.

 م.حرکت بلندش کرد  کیرفتم و با   زی سمت م به

 کردم و گفتم:   یکرد تک خنده ا یبا بهت بهم نگاه م ایشواری رو دوختم به آ نگاهم

 شده!  یز ی_ چ
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 انداخت چند بار پلک زد و گفت:  یبازوهام نگاه  به

 ممنون. یل یجا خ نیا دشیاوم بذار ی.. چی_ ه

 .رونیگه از اتاق رفتم ب ینم یز یتو فکره و چ  دمید یبهش زدم وقت  یکه گفت رو کردم لبخند یکار 

 

 《سلمان》

 

رفتم  دن،یخند   یم یبلند یداشتن با صدا یرفتم، اهورا و مرد  نیاومدم به سمت پا رونی اتاق که ب از
 سمتشون.

 _ سالم.

 من به سمتم برگشتن. یو مرد با صدا اهورا

 با لبخند گفت:  اهورا

 ! یدیسالم آقا سلمان خوب خواب کی_ عل

 داداش.  یمرس ،ی _ عال

 زد بهم و رو کرد به مرد و گفت:   یلبخند هوراا

 آقا سلمانه. شونی_ پدر ا

 پدر اهوراست به سمتم اومد و دستش رو به طرفم آورد. دمیکه حاال فهم مرد

 .میکرد یصحبتت رو م  میها داشت یهم هست ی_ چه حالل زاده ا

 دستش و گفتم: یو دستم رو گذاشتم تو دمیخند

 جناب.   دی_ لطف دار
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 به مبل ها کرد و گفت:  اشاره

 پسرم.  نیبش  ای_ ب

 هم کردم و با لبخند نگاهش کردم.  یکه گفت رو کردم و نشستم دست هام رو تو یکار 

 اهورا زنگ خورد. هیبگه که گوش یز ی چ خواست

 به اهورا کردم لبش رو گاز گرفت و به پدرش نگاه کرد و گفت:  ینگاه

 _ پوزش.

 . رمی خندم رو بگ یکه جلو دمیکش به لبم یزود پاشد و رفت دست و

 پدرش زود نگاهش کردم.  یصدا با

 از خودت بگو پسرم.  کمی _ خب 

 لبخند گفتم:  با

 کنم پدرمم فوت شده.  یم ی_ خب من اسمم سلمانه، با مادر و خواهرم زندگ

 لب گفت خدا رحمتش کنه.  ریز  آروم

 ... ممی_ ممنونم، خب وضع مال

 ه سکوت کنم.ک نیرو باال برد به نشونه ا دستش

 نه رو بزنن!  ای یکه قبول شد نیآخر درباره ا یکه حرفا میر  یکه فردا م یان یدونم پسرم در جر ی_ م

 _ بله.

 لبخند گفت:  با

 که خوبه. تی همه چ ی_ خب به نظر من که قبول

 گفتم:  یخوشحال با
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 _ ممنون.

 جاش پاشد و گفت:  از

 .میکار دار  یلیبعد استراحت که فردا خ میشام بخور می_ خب االن بر

 

 《ماهورا》

 

سرش رو   هوی محوش بودم که  ،یکردم، فاصله مون کم بود من پهن بودم رو صندل  ینگاهش م داشتم
 .دی برگردوند و لبم رو بوس

 تعجب و خشم نگاهش کردم، انگشت اشاره ام رو باال بردم و گفتم: با

 !یکرد ی_ چه غلط

 هاش رو باال انداخت و گفت:  شونه

 کردم.  با یغلط ز هی_ 

 داد زدم:  تی عصبان با

 _ تو، تو.. تو... 

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 !!ی_ من، من... من چ

 رو نگه دار زود.  نی_ ماش 

 رو باال برد و گفت:   سرعتش

 _ نه که تو هم بدت اومد.
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 حرص لب زدم:  با

 .ییمردا هی.از اولم معلوم بود مثل بقیرو نگه دار عوض  نیماش ،یگ ی_ ببند دهنت رو چرا چرت م 

 

 رو از داخلش برداشتم. میرو برداشتم و گوش فمیک

ترمز که به جلو پرتاب شدم و سرم خورد به  یرو گرفتم، بوق دوم که خورد مهرداد زد رو  انایک  ی شماره
 . نیماش شهیش

 درد لب زدم:  با

 . ی_ آخ سرم، آ

 بود.  یصندل  یکه سرم رو یجور  یصندل   نیپا افتادم

 شدن رو باز کردم. یداد مهرداد چشم هام که داشتن بسته م یصدا با

 و دستش وگفت: و دستم رو گرفت ت کمینزد اومد

 حالت خوبه؟  زمی _ ماهورا! عز

 رو از دستش در آوردم و با درد و خشم گفتم:  دستم

 . یکارم کرد یچ  نیبب ای ب یگفت  یه امی  ی_ ولم کن دست به من نزن گفتم باهات نم

 رو باال برد و گفت:  دستاش

 ماهورا... نی خوام بب  ی_ معذرت م 

  یظیغل عیسرم با حس  کردن ما  یتم رو گذاشتم رودس دیکش  ریدفعه سرم ت هیزد که   یحرف م داشت
 سرم دستم رو برداشتم و نگاه کردم.  یرو

 

 زدم:   یغیج 
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 _ خون! 

 باترس گفت:  مهرداد

 _ چت شد!؟  

 ترس گفتم:  با

 _ خون. 

 شدم.   هوشی ب و

 

 《سلمان》

 

 تو فکره عشقه   یکی_ 

 اره یتو فکره  یکی

 منم که دارم.  یکی

 به در،دوش حموم رو بستم و داد زدم:  یشدن دست دهیکوب یصدا با

 _ بله؟

 قهیدوش ده دق نیها هنوز تموم نشده ا یخون  یم  یآهنگه دار  نیازدهمی نیا گهید رونی ب  ای_ ب
 !؟تیا

 ره.  یخونم که زمان از دستم در م  یحموم شعرم  امی یاصال حواسم نبود، هر وقت م  اوه

 محمد.  امی ی_ االن م

شه  یبه دور و بر حموم کردم آخه مگه م ینگاه شستمی که موهام رو م نطوریرو باز کردم و هم  دوش
 حموم دل کند.  نیاز ا
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عالمه شامپو و صابون رنگارنگ اصال حمومشون اندازه خونه ما بود، وان هم اندازه حموم   هیبزرگ  وان
 ما.

 بودم خبر نداشتم.  دهیاز نگاه کردن برداشتم چه قدر ند دست

 رو بستم و به سمت رختکن رفتم.  وشد

تخت نشسته  بود و نگاهش به در  یمحمد رو رونیدر رو باز کردم و رفتم ب  دم یرو که پوش لباسام
 حموم بود.

 .می_محمد پاشو بر

 و رو بهم گفت:  پاشد

 منم که... یک یمنم که منتظر نشسته،  یک یشو شعرت رو بگم،  هی_ بذار بق 

 خنده و گفتم:  ر یز زدم

 .م یزود بر دیو با هیرفت که امروز روز مهم ادمیداداش پاک  دی_ ببخش

 نازک کرد و گفت:  یچشم پشت

 از خجالت.  یکرد یاوم پتو م ر،یسرت ز دینه االن با  ای ومدیخداروشکر کن عمو جان ن  م،یبر  ای_ ب

 کردم و گفتم:  یخنده ا تک

 ! یچ ی_ برا

دوم:چون حوصله منتظر موندن    رونیب  دتیکش یداخل از حموم م ومدی یکرد م ی _ اول:در رو باز م
 شه.  یم یرو نداره و عصب 

 _ خب... 

 سومش رو برد باال و گفت:  انگشت

 قفل کنه نه! ایرو ببنده  ییآقا سلمان اصال عادت نداره در جا دمیجور که فهم  نی_ سوم: ا
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 رو خاروندم و گفتم: سرم

 ره.  یم ادمی موقع ها  یبعض  خب،

 باال انداخت و رفت سمت در و بازش کرد.  یشونه ا محمد

 داشته باشه. یاخالق نیکردم عمو جان چن  ی رفتم، فکر نم  دنبالش

 به بعد فکر کن.  نیا از

 شروع شد.  میخود صحبت  باز

 

 《مهرداد》

 

  هوش ی و هنوز ب مارستانیبود که آورده بودمش ب یماهورا کردم سه ساعت دهیبه صورت رنگ پر ینگاه
 بود.

 صداش زدم:   آروم

 _ ماهورا، ماهورا جان! 

 رو خراب کردم.  یبکنم خواستم خوب کنم زدم همه چ یحاال چه غلط هوف

 نگاهش کردم.  یتکون خوردن چشم هاش با خوشحال  با

 خواب آلودش گفت:  یهاش رو باز کرد و با تعجب و صدا چشم

 _ من کجام!؟

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 .مارستانی _ اوم ب
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 تعجب لب زد:  اب

 ! چرا؟ مارستانی_ ب

 گفتم و پاشدم که برم دکتر رو بگم که بهوش اومده.  یهوف

 !مارستانمی گم من چرا ب یم سایوا ی_ هو

 سمتش و گفتم: برگشتم

 ! نیماش  شهیسرت خورد به ش ستین  ادتی_ 

به دستش که سرم    یرو به سمت سرش برد و باند سرش رو لمس کرد، با حرص نشست نگاه دستش
 بهش وصل بود کرد.

 از دستش جدا کنه که زود به سمتش رفتم و دستاش رو دستش رو گرفتم و گفتم:  خواست

 !یکن  یکار م ی_ اع دختر چ 

 خشم لب زد:  با

 جا حالم بهم خورد. نیخوام برم از ا  ی_ ول کن دستمو م

 برمت باشه!  یم یبعد اگه مرخص کرد هر جا بخوا  ادیرم دکتر بگم ب ی_ م

 

 《ماهورا》

 

 هام رو بستم و لب زدم:  چشم

 _ دستم رو ول کن. 

 دستش رو برداشت و گفت:  عیسر
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 . ادی_ برم دکتر رو بگم ب

  یلی صورتم خ یخدا نکشتت من رو یرو تخت آخ عوض دم یبه حرفش نکردم و دوباره دراز کش  یتوجه 
 باند داشته باشه.  دیکرد سرمو که چند وقت با یجور  نیزد ا  نیحساسم حاال ا

 

 که اومد سرمم رو باز کرد و مرخصم کرد.  دکتر

گفت   یز یلب چ  ریخواست کمکم کنه که نذاشتم و خودم نشستم ز میرفت  نشیمهرداد به سمت ماش  با
 که متوجه نشدم و برامم مهم نبود. 

 رو برام بست و خودشم اومد سوار شد.  در

 دادم به در و چشم هام رو بستم. هیتک

 افتاد و ضبط رو هم روشن کرد.  راه

 

 《ماهورا》

 

 .رهی گ یسرم درد م یشه خاموشش کن  ی_ م

 _ بله چشم شما امر کن فقط. 

 کنه.  یهم م ینی ریبابا چه خود ش  خب

 گفت:  قهیطور بعد از چند دق نیروند هم  یو اونم م میزد  ینم یحرف 

 _ آدرس بده.

 گفتم:  آروم

 _ آدرس کجا! 
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 فرمون و گفت:  یضربه با انگشتش زد رو چند

 _ خونتون. 

 حرص گفتم:  با

 خودم برم. نی ببرم که با ماش  ایبرم  ری بگ یتاکس هی ای  ستی_ الزم ن

 خشم به سمتم برگشت و گفت:  با

 ها!! یبر  یبا تاکس  ای  یبرون نی حالت ماش نی_ مگه من مردم که بذارم با ا

 ترس به نگاهش کردم دستمو سمتش بردم و صورتشو برگردوندم سمت روبه رو و گفتم:  با

 کنم.  یم خی بار موهاتو از ب  نیکه ا  یار یسرم ن  ییبال هیجلوتو نگاه کن باز  ی_ ه

 .دمیکه زود عقب کشدستم  یخنده و دستش رو گذاشت رو  ریز زد

 با تعجب گفت:  مهرداد

 خورمت که.  یدختر نم یکن یم یجور  نی_ چرا ا

 رو ندادم و آدرس خونه رو دادم.  جوابش

 

 خونه مون.  کینزد می دیرس قهیچند دق بعد

 برگشتم سمت مهرداد و گفتم:  عیسر

 رم.  یجا نگه دار خودم م نی_ هم

 گفت:  متفکر

 حالت...  نی دختر با ا یچ یعنی_ 

 رم خودم.  یم ستی_ مهم ن
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 اونش با من. ینباش اگه نگران خانوادت  یچیبرمت نگران ه  ی_ خودم م

 افتادم ها. یچه آدم ری! گهیک گهی د نیا دمیصورتم کش  ی رو با حرص رو دستم

 

 《سلمان》

 

 که من رو صدا بزنن.  میو منتظر بود میسالن نشسته بود  یتو

 .دیلرز  یکه پاهام م یاسترس داشتم جور  یلیخ

 صورتش رو کرد بهم و گفت:  محمد

 . یلرز  یم یطور  نیکه ننداختن تو شلوارت ا خی_ چته پسر 

برگشتم سمتش اشاره   عیاسمم توسط اهورا سر دنیبزنم که با شن یکردم خواستم حرف یخنده ا تک
 گرد که برم باال.  یا

 استرس بلند شدم و رفتم سمتش رو کرد بهم و گفت:  با

 . نی_ اون مرد رو بب 

 نشسته بود. یکرد که پشت صندل   یر ی به مرد پ یا اشاره

 _ خب!

 یو داور هست برا یکرده االنم مجر  یباز  میادیز یها لمیمرده ف گرهیباز  نیباچانه بهتر تابی_ اون آم
 نه. ای یکه اعالم کنه قبول شد نیا

 _ آهان.

 به داور ها کرد و گفت که شروع کنن به حرف زدن.  یاشاره ا ورااه

 کرد. یزدن اهورا برام ترجمه م  یکه م یحرف هر
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 طور که معلومه از نظر من سخت هست.  نیا رمی بگ ادی دیبا م یمن زبون هند یخدا

 رو کرد بهم و گفت:  اهورا

 ! ید یجاش فهم نی_ تا ا

 _ آره. 

داده بود رو اجرا  تابیآم یکه اقا یکه دورتر از ما بود و نقش یصحنه   ا یدست اشاره کرد برم رو با
 کنم.

 

دزده   یرو م فیپولدار و کث یآدم ها یو پول ها جانهیکردم که عاشق ه یم یباز  دیرو با یمرد نقش
 کنه.  یکمک م ریفق  یو به بچه ها

 

 گفت:  اهورا

 شروع.  1.2.3

 

 《سلمان》

 

 کردم به اجرا کردن نقش:  شروع

 

  یتخت بود نفس یرو  هوشیدختر کوچولو که ب دنیرو باز کردم و رفتم داخل با د مارستانیاتاق ب  در
 که نگاهم به انگشتش خورد که تکون خورد. رونی و خواستم از در برم ب دمیکش
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بهش زدم   یرو باز کردو با لبخند بهم نگاه کرد لبخند باشی ز یکردم چشم ها یطور نگاهش م  نیهم
 .ششیبا انگشت اشاره اش ازم خواست که برم پ

 .تخت نشستم و دستش رو گرفتم و چشم هام پر از اشک شد  نیرفتم سمتش و پا   آروم

 

 . دمی" رو ازش پرس ی"خوب یهند به

 دوباره سرش رو تکون داد.  که

 از جام بلند شدم.  ی وشحال انگشتم اشکم رو پاک کردم و با خ با

 برم.  یلذت م ید  یبزرگ و خوب انجام م  هی یگفت از راه رفتنت وقت یم شهیهم مادر

 طور باشه. ن یهمه ا یکنه برا خدا

 . ستادمیکات گفتن داور ا دنیشن  با

 

 مخصوصا داور ها از جاشون پاشدن و برام دست زدن.  همه

 گفت:  کروفونی با م اهورا

 پسر.  ی_ ترکوند

 بهش زدم.  ینگاهش کردم و چشمک یحالخوش با

 

 《ماهورا》

 

 نگه دار لطفا.! یبرام بکن  یخوام کار  ی_ اه نم
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 گفت:  کالفه

 .گهیول کن د یزن یم  ی_ دختر چه حرف

 شم که، قفل رو زد.  ادهی رو نگه داشت خواستم زودتر پ  نیماش اطیبه درح  دنیرس  با

 گفتن با من افتاد! یز یسر جات گفتم اگه خانوادت چ  نی_ بش

 نشستم. نه یرو با حرص فشردم و دست به س  دندونام

 رو زد.  فونیشد و رفت و زنگ آ ادهیپ

 . رونیخانوم اومدن ب  هیگذشت که در باز شد و مامان و سم یا قهیدق چند

 که. نی جا ا نیباز اومده ا اه

 

 《ماهورا》

 

 اومد و در رو باز کرد دستشو زد به صورتش و گفت:  نیبه سمت ماش عیسر مامان

 ماهورا!! یشد  یمن چ یوا ی_ا

 جواب مامانم رو بده. دیاون با دیشدم نگاهم دوختم به مهرداد که فکر کنم فهم ادهیپ  نیماش از

 اش رو از در برداشت و به سمت من و مامان اومد و گفت:  هیتک

  نیهم یخلوت بود  برا  یلیخورد به درخت اون  جا خ  نی دخترتون با ماش  دمیبودم که د رونی _ من ب
 .یدیخانوم سع  مارستان یمن بردمش ب

 با لبخند نگاهش کرد و گفت:  مامان

 بده ممنون پسرم.  رتی _ خدا خ
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هست از    یزدم هر چ   یکرد، پوزخند یخانوم که با چشم غره به مهرداد نگاه م  هیخورد به سم نگاهم
 سر تو که بهتره. پ

 گفت:  مهرداد

 نکردم.  یبود کار  فهیکنم وظ  ی_ خواهش م

 رو کرد به من و گفت:  و

 د؟ یبا من ندار ی_ ماهورا خانوم شما کار 

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند اری اخت یب

 _ نه ممنون.

 زود گفت:  مامان

 .یبر  تا بذارم یبخور  یقهوه ا ییچا هی دی با یذارم بر  ی_ کجا! بمون پسرم مگه من م

 کرد و گفت:  یتک خنده ا مهرداد

 مونم. ی کردم م ییهوس چا یلی_ چشم، چون خ

 گفت:  مامان

 . می_ پس بر

 رو کرد به مامان گفت:  مهرداد

 .ام ی یماهورا خانوم رو بردارم م فیمن ک  دی_ شما بر

 _ باشه پسرم 

 

 《ماهورا》
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 بهم گفت:  مامان

 ماهورا. می_ بر

 با آقا مهرداد.  امی  ی_ نه  خودم م

 .اطی خانوم رفت داخل ح هیزد وبا سم یلبخند مامان

 کردم به مهرداد و گفتم: رو

 نشده.  شی چیاون که ه  یکار کن یچ ی خوا  یرو م  نمی_ ماش

 کرد و گفت:  یتک خنده ا  مهرداد

 درب و داغونش کنن.  کمی دم بچه ها   ی_ غصه اونم نخور م

منم فکراشون اصال مهم  یالبته برا  زای جور چ نیبود اکه براشون اصال مهم ن  یدید ستی_ الزم ن
 . ستین

 رو برداشت.   فمیرو باز کرد و ک  نی گفت و در ماش یهوم

 

 سمتم اومد و گفت:  به

 ! یتون یخودت م  ای_ کمکت کنم 

 تونم.  ی_ م

 

 《سلمان》

 

 پاشدن و شروع کردن به دست زدن.  دنشی رو نشون داد که همه با د  یبه همه کارت داور



 انت یفرار از خ

101 
 

 بود که قبول شدم.  نینشونه ا نیا و

 رفتم و به سمت عمو جان رفتم.  نیهارو پا پله

 گفت:  یخوشحال با

 .یپسر قبول شد ی_ قبول شد

 ذوق لب زدم:  با

 شد قبول نشم.  یشما مگه م ی_ با کمک ها

 رو سمتش گرفتم و گفتم:  دستم

 _ ممنونم عمو جان. 

 سمت خودش و با دست به پشتم زد. دمیدستم و کش یرو گذاشت تو  دستش

 نکردم پسر.  ی_ من که کار 

 و گفت:  رونیاز پشتش اومد ب محمد

 . یاالن بغل من باش  دی بچه خوشگل همه کارا رو من کردما با ی_ ه

 خنده به سمتش رفتم و محکم زدم به بازوش و بغلش کردم.  ری ز میو عمو جان زد من

 . ید یآخرش کار دست من م تیآهن یدستا  نیکارت کنه سلمان با ا ی_ خدا بگم چ

 عمو جان حرفم رو نزدم.  یبگم که با صدا یز ی خواستم چ دمیخند

که   پیخوشت دیرم خونه شما هم سلمان رو ببر یکنن االن من م یخبرمون م  گهیپسرا هفته د می_ بر
 . نیترش کن پیهست خوشت

 گفت:  محمد

 _ چشم.
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 رو باال گرفتم و تو دلم گفتم: سرم

 

 عمرم بود. یروزا  نیچند روز بهتر نیشکرت، ا ایواقعا ممنونتم خدا ایخدا

 بتونم براشون جبران کنم. شاهللیا

 

 《سلمان》

 

 هفته بعد کی*

 

 و تا باال بهم نگاه کرد.  نیمحمد برگشتم سمتش سرش گرفت و پا یصدا با

 نت ها. خور یتو، امروز م یشد  پی _ جون چه خوشت

 و به سمتش رفتم.  زیعطر رو گذاشتم رو م دم،یخند

 لبخند گفتم:  با

 مونه. یتو هم م  ی_ نترس برا

 دهن باز نگاهم کرد بعد چند لحظه با ذوق گفت:  با

 !یباور کنم سلمان  یعنی_ 

 زدم و گفتم:   یچشمک

 ._ آره داداش 

 به گونه اش و گفت:  زد
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 . یقبولم کرد  ی_ واو پس به همسر 

 بغلم.  دیپر

 سلمان! ی_ وا

 کردم. یبه رو به روم نگاه م  دهیقلمب یچشم ها با

 بود.  وونهی پسر د نیمن ا یخدا

 آوردمش و نگاهش کردم گفتم:  رون یتعجب از بغلم ب با

 نکن.  ال یخ ی... بکیکارارو نکن حس  نی_ محمد ا

 . دمیبهم رفت که بهش خند یغره ا چشم

 پشتش و در رو باز کردم.  زدم

 . میرفتم، امروز قرار بود بر رونیاتاق ب  از

  نیدونست چقدر خوش حالم، تند پله ها رو پا یکنم، فقط خدا م یرو باز   لممیف  نیصحنه اول سر
 رفتم بازم همه منتظر من بودن.

 

 بهشون انداختم و گفتم:  یکردم، نگاه یسالم

 !؟ می_ بر

 در آورد و گفت:  شیگوش یسرش رو از تو اهورا

 .ادیهم ب ای شواریآ سای_ وا

 .ادی یاونم م اوه
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 《سلمان》

 

 کفش سرم رو باال گرفتم.  یپاشنه ها یصدا  دنیبا شن ادیکه ب میمنتظر موند  قهیدق چند

تر شده  بایبود ز دهیهم که پوش ی شده بود با لباس قشنگ   بای ز یلیمن محو اون شدم هم اون، خ هم
 بود.

 زور نگاهم رو ازش گرفتم. عمو جان به  یلباس اصال خوب نبودم، با صدا فیتوص  تو

 چشم برداشت. یدختر  نیشه از همچ  یکار کنم مگه م یچ خب

 . میکن رید دیروز که نبا نی پسرا اول می_ بر

 

 اهورا. نیرفت ما هم با ماش گهید نی ماش هیبا عمو جان با  ایشواریآ رون،ی ب میباهم رفت همه

 

 دادم ورفتم تو فکر:  هیعقب نشستم و به در تک رفتم

 کنم.  یبهم بدن تا بتونم خوب باز  ی ک ی بود نقش کوچ قرار

 .دمیکش  یاسترس داشتم و هم خجالت م یبار هم بود کم نیاول چون

 

بزرگ انجام   یتونه کارا یپولم م ی پسر ب  کیخواستم خوب خودم رو بهشون ثابت کنم که بفهمن  یم
 بده.

 .مهی کار زندگ  نیبه نظر من بزرگتر ی لباشه و کی کار کوچ  نیبه نظرشون ا دیشا
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لقبمم اسم  یهم بهم گفت،برا لمی خوب بود اسم ف  یلیمن تازه کار خ یجان کارگردانش بود و برا عمو
 انتخاب کردم.  یبزرگ

 

 شدم. ادهیپ  ستادیکه ا نیماش

 لب تکرار کردم.  ریز

 _ سلمان خان آره من سلمانم خان بزرگ. 

 

 《ماهورا》

 

  دیپرس یزد و حالم رو م یگذشت، هر روز بهم زنگ م یکه مهرداد اومد خونمون م یهفته از روز  کی
رفتم و   یزد تو خودم م یروز زنگ نم هیوابسته شده بودم به زنگ زدناش و اگه  گهیکه د یجور 

 شدم.   یناراحت م

قدر دل نازک   نیدونم چرا ا یهنوز زنگ نزده، نم  یود ساعت  دو عصره ولاز همون روز ها ب امروزم
 شده بودم. 

مهرداد برام   یاالن کارا یبرام مهم نبود ول  یچیبودم که ه یشدم، من دختر مغرور  یناراحت م زود
کشه  یم  شتریمن رو ب نیتا االن دو بار جونم رو نجات داده و ا نهیش یمهمه همه کاراش به دلم م

 سمتش.

 نه!  ایدستم فشردم دو دل بودم که خودم زنگ بزنم  یرو تو یگوش

 

 《مهـرداد》
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 آوردم.  رونیبا لبخند سرم رو از روزنامه ب  یزنگ گوش یصدا با

 مغرور زنگ زد هه.  دخترک

رو برداشتم خودش بود وصلش کردم و صدام رو خسته کردم و    یو به سمت اپن رفتم و گوش پاشدم
 گفتم: 

 ی _ سالم ماهورا خانوم خوب

 نگفت تا صداش زدم:  یچی لحظه ه چند

 _ ماهورا!

 گفت:  هل

 _ جانم! 

 لب گفت، پس باالخره نقشم گرفت.   ریز  یکه اوه دمیشن

 من من گفت:  با

 آقا مهرداد چرا صداتون خسته اس!  دی_ خوب 

 و لب زدم:  دمیکش قیزدم و چند تا نفس عم یلبخند

 خستم.  یلیکنم خ  ی_ نگو دختر از صبح دارم کار م 

 گفت:  ینگران  با

 اد؟ ی یاز دست من بر م  یکار  زهی. چدینکن   تیخودتون اذ  دیخسته نباش  ،ی_ اله

 

 و گفتم:  دمیخند

 !ه؟یچ یدون  یم یبرام انجام بد یتون  یکه م یتنها کار  ،ی_ نه ممنون خانوم
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 تعجب گفت:  با

 !هی_ چ

 دادم لب زدم:  هیسمت خواهر گرام و به اپن تک دمیچرخ

 .ی _ مواظب خودت باش 

 

 》سلمان》

 

ما از    دنیاون جا بودن و با د ینفر  ستیتو ب میاهورا در رو باز کرد و رفت م یبه سمت در رفت همه
 جاشون پاشدن. 

 .میبه سمتشون رفت هیدادم و همراه بق یرو تکون سرم

 

اومد سمتم، عمو جان بخاطر عمل   یهار ی ب  یک یج یآقا   یعنی لمیهمه سالم کردم، که کارگردان ف به
 کنه.  یرو کارگردان لمیخواست که ف شونیتونه کمک کنه و از ا یکه داشت گفت نم یقلب

 دستش گذاشتم.  یدستم رو تو  عیرو سمتم گرفت، سر دستش

 نگاهش کردم.  یجی و فشرد و شروع کرد به حرف زدن با حالت گر دستم

 

 دستم رو باال بردم و ازش خواستم که سکوت کنه.  هیچند ثان بعد

 دستش بود.  شی عقب و به اهورا نگاه کردم بازم گوش برگشتم

 بهم زد که منم همون کار رو کردم.  یبه کارگردان نگاه کردم لبخند  یکالفگ با

 رفت.  یو صندل  زیآورد و به سمت م  رونیرو ب  دستش
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 زود به سمت اهورا رفتم. منم

 حرص گفتم:  با

 گن.  یم یبفهمم چ یترجمه کن یایب ی خاموش کن ویگوش نی شه ا ی_ اهورا پسر نم

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 نشده که.  یز یحاال چ دی_ ببخش

 کنه من اصال به حرفاش گوش ندادم.  یاالن فکر م نشده! یز ی_ چ

 گفت:  متفکر

 .. یفرستادمت که بر  ی هفته م نیگه کاش ا  یم  یچ یدونست  یفقط نم ی_ گوش که داد

 

 ؟ یفرستاد ی_ کجا م 

 رو داخل موهاش فرو برد و گفت:  دستش

 _ کالس زبان. 

 تعجب گفتم:  با

 سخته.  یلی_ زبان!؟من و کالس زبان! عمرا خ 

 . دیرو چند بار تکون داد و در آخر کش  موهاش

 رو گرفتم که موهاش رو نکنه. دستش

 زد:  لب

کالس زبان االن خجالت زده   دیرفت  یم دیهفته کرد کی  نیکه با محمد تو ا ییاون کارا ی_ اگر به جا
 . یشد ینم
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 مارو بکنه. یرو گذاشته جاسوس ینکنه کس ن،یا دیز کجا فهمرو به چپ و راست تکون دادم اوه ا سرم

 کار رو نکن کو گوش شنوا.  نیبه اون محمد گفتم ا اه

 اهور...  زهی_ چ

 وسط حرفم و با خنده گفت:  دیپر

 ها؟! یکار کن  یچ یخواست یم تی زد جا یم  یاندازه چ یاگه با اون کفشا وونهی_ خب د

 و گفتم:  دمیبه لباسم کش یدست

 من نبود که محمد هلم داد منم خوردم بهش...  ری _ تقص

 خنده و گفت:   ریز زد

 ! یکرده به دکمه لباست اون چ ری موهاش گ یچ گهید یکی_ اون 

 خندم بلند نشه.  یرو گاز گرفتم که صدا لبم

 گفتم:  و

 که اوف نگم بهتره.  رمیمنم خواستم فاصله بگ کمی_ خب خودش اومد نزد

 _ نه بگو.

 دادم:  ادامه

 زد که...  غیج  هیشد طرفم و  دهیور رفتم اونم کش نیتا من ا گهید یچ ی_ ه

 کنارم سکوت کردم. ایشواریآ یصدا دنیشن  با

 _ داداش!

 

 کردم که چشم هاش رو ازم گرفت.  نگاهش
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 و گفت:   ایشواریبه من کرد و بعد به آ ینگاه اهورا

 _ جان دلم؟!

 تر شد و گفت:  ک ینزد ایشواریآ

 اونوقت تو و آقا سلمان.. میکاردار  یبهت بگم کل امی ! بابا گفت بیخند یانقدر بلند م _ چه خبرته

 رو برگردوند و ادامه داد  یبه من کرد و با ناراحت  ینگاه

 . دیخند  یجا م  نی_ تو و آقا سلمان ا

 تعجب نگاهش کردم چش شده بود چرا ناراحت نگاهم کرد!  با

 بهش نداد فقط سرش رو تکون داد که اون رفت.   یجواب اهورا

 

 

 ماهورا

 

 خودم گرفتم. یرو به رو نهیبرداشتم و جلو آ یا گهیمانتو د ست،ی خوب ن نمینه ا هوف

 نه.  نمیا اه

 . رونی ب میدنبالم که باهم بر ادینشستم رو تخت امروز قرار بود مهرداد ب یحرص و ناراحت با

هر بار که حاضر و آماده بودم که برم مهرداد زنگ زد و گفت که  یول رونی برم ب انایبار خواستم با ک  چند
 ! هیرفتارش چ ن یا لیدل  دمیفهم یجا برم اصال نم  چیه دینبا

 گفت.  یم  انای ک یول
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کنه  ریخواسته من رو غافل گ یکرده و م یم فیبوده از من تعر ای عرش شیکه مهرداد پ  شیروز پ چند
 تونه باشه!  یم یر یدونم چه غافل گ یحاال نم 

 

 .دمیتخت پر  یبا ترس از رو میزنگ گوش یصدا با

  ی.. اصال اسمشم نمگیاسم یوحشتناکه خنده  یگذاشته صدا یچه آهنگ زنگ نیانتر بب  یانایک اه
 .ترسم  یازش م ی لیخ  یدونم، ول

 کرد. یم یی اسم مهرداد خود نما یگوش یور

 کردم و با استرس گفتم:   وصلش

 _ جانم! 

 گفت:  یمهربون  با

 در خونتو... گهید قهیمن دو دق یآماده ا ی_ خانوم 

 گفتم:  عیوسط حرفش و سر دمیپر

 فعال فعال... ستمینه مهرداد من هنوز حاضر ن  ی_ وا

 .تخت و به سمت کمدم رفتم یرو پرت کردم رو  یگوش زود

 

 مانتو بود رو برداشتم. هیبهشون کردم و کت  زرد رو که شب  ینگاه جیمانتو بود گ گهیچند تا د فقط

 . دمیرو هم برداشتم و پوش  یو شلوار کرم  یروسر   دمش،یرنگش روشن نبود، زود پوش  ادیز

 در رفتمو پالتوم رو هم  برداشتم و به سمت  فیاز لباس، کفش ها، ک نمیا خب

 

 سلمان
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 دادم.  یاهورا با دقت گوش م یحرفا به

  Biwi Ho To Aisiلمیداشتم.اسم ف یمنم نقش خوب  یبود ول   یدونم نقش اول ک ینم لمیف نیا تو
 بود.

 

کردم برادرم سورج پسر با ادب خانواده منم با  ادب  یم  یزندگ ی بود و تو خانواده خوب  یکیو اسمم
 بودم ها. 

 

  یکنه ول  یعروس   یداشت که سورج با دختر پولدار  یو مادرم دوست م میبود یتو خانواده خوب  ما
 به اسم شالو ازدواج کرد. یر ی سورج با دختر فق

رو به ما   قتیحرفاش و حق و همه   ادی که شالو م نیکنه تا ا یکردن شالو م  رونیب  یمنم هر کار برا مادر
 و هم پدرم.  ستمیمادرم وا م یکه هم من تو رو گهیم

 ما.  یزندگ  نی و همچن شهیبرادرم خوب م  یباالخره زندگ و

 

 آسون بود.  یلیبود به نظرم خ لمیداستان ف نیا

 کرد. یبا لبخند به من و اهورا نگاه م کارگردان

 گفت:  اهورا

 _ چطوره؟ 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _ مثل آب خوردنه.
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االنه، تو سه  تیحکا  رونیدن ب ی م لمیتو سه روز ف ایگن هند یم یدیتو رو هم، شن نمتیب  ی_ آره م
 نوشته.   نویروز ا

 تعجب گفتم:  با

 رو خودش نوشته؟ میدونستم االن ا ی! نمی_ جد

 . دیرو تکون داد به نشونه تا  سرش

 لب گفتم:  ریباال انداختم و ز یا شونه

 _ دمشون گرم بابا. 

 

 《ماهورا》

 

 گونم زد. یرو  یو صورتم رو به سمتش چرخوندم که بوسه ا  نیتو ماش نشستم

 تعجب نگاهش کردم و دستم رو گذاشتم رو گونم. با

 و گفت:  دیخند

 نگاهم نکن خب دلم تنگ شده بود برات.  یجور  نی_ ا

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 _ آها خب سالم. 

 زد و گفت:  یلبخند

 رفت.   ادمیسالم  یکن یکار با آدم م یچ  ینی ب ی_ م

 زدم که نگاهم کرد و گفت:  یلبخند
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 . یتر  بایبخند با خنده ز شهی_ هم

 

 بود. نی ریحرفاش برام ش  یلیکنه چون خ  فیداشتم تا صبح ازم تعر دوست

 و نگاهش کردم. رونیصداش از فکر اومدم ب با

 _ ماهورا!

 دادم و گفتم: یتکون سرمو

 _ جانم! 

 خورد. یحرفش رو م  یخواست حرف بزنه ول  یم یه

 گفتم:  ینگران  با

 شده مهرداد؟  یز ی_ چ

 رو خاروند و گفت:   سرش

 شه بگم.  یبگم اصال روم نم  ی_ خب چه جور 

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 _ نه بگو.

 

 استرس گفت:  با

نفر بدم  از شانس گندم اون روز که   هیبه  دیبا  یمسابقه باختم، و پول بزرگ هی  یمن تو نی_ خب بب
 بردم دزد پوال رو زد.  یداشتم پول رو براش م 

 از من ساخته اس؟  ینه چه کار  ی_ وا
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 گفت:  کالفه

 . الیخی شد بگم ولش اصال ب  یروم نم  ن یهم ی_ برا

 لبخند گفتم:  با

 _ چقدر پوله؟ 

 فت: سکوت کرد و گ قهیدق چند

 . ونیلی_ پونصد م

 دهن باز گفتم:  با

 بوده!؟ یمگه چه مسابقه ا ون؟یلی_ پونصد م

 شو.  الیخ ی_ گفتم که ب

 تر شدم و گفتم:  کینزد

از   یکمکم کرد یلیبه حسابت تو خ   زمی تونم بر یاالن م نی هم ستین یز یمقدار پول برام چ نی_ ا
 که بهت ندم.   ستین یز یپول چ نیحاال ا یمرگ نجاتم داد

 گفت:  یخوشحال با

 . یممنون خانوم   یکن یدر حقم م ی_ ممنون ماهورا لطف بزرگ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 اصال نگران نباش.  گهید می_ روشن کن بر

 رو روشن کرد و راه افتاد.  نیماش

 هم فشردم.  یذوق دستام رو تو از

 بودم که تونستم کمکش کنم. خوشحال
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 《ماهورا》

 

 گفت:  عیشم که مهرداد سر ادهیرو نگه داشت خواستم پ  نیماش

 . نی_ بش

 شد. ادهی پ نیکه از ماش  یچ  یتعجب نگاهش کردم خواستم بگم برا با

 رو دور زد و اومد در سمت منو باز کرد.  نی کردم که ماش نگاهش

 زدم و با خجالت نگاهش کردم و گفتم: یلبخند

 . یکار رو بکن  نی مهرداد دوست ندارم ا یچ یعن یکارا  نی_ ا

 لبخندش گفت:  با

 دم برات.   یجونم هم م  یخانوم  ستین یکه کار  نی_ ا

 

 دوسم داره!  یعنیحرف ها رو به من بزنه،  نیمهرداد ا د یکردم، چرا با یشک و تعجب نگاهش م با

 .رونیم بصداش از فکر اومد  با

 ماهورا؟ ی_ ناراحت شد

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . وونهی_ نه بابا د

 شدم. ادهیپ  نیدستم گرفتم و از ماش یرو تو فمیک

 رو زد.   نیدر رو بست و قفل ماش مهرداد
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 و رو بهش گفتم: دمیچرخ

 !می_ خب قدم بزن 

 هاش رو دوخت به چشم هام و لب زد:  چشم

 بانو.  یشما بخوا ی_ هر چ

 لبخند چشم ازش گرفتم، دوباره صدام زد نگاهش کردم و گفتم:  با

 _ جانم! 

 من من کرد و گفت:  یکم

 !رم یشه دستتو بگ ی_ م

 _ دستمو؟

 _ آره 

 

 نشم. کیگفت بهش نزد یدونم چرا حسم م  ینم

 ... یول

 شدم.  یجذبش م   شتریب من

 لرزونه.  یکنه دل آدم رو م یکه م ییکارا با

 رو به سمتش بردم که دستش رو گذاشت تو دستم رو فشرد. دستم

 دستش ناخودآگاه چشم هام رو بستم. یگرم از

 حسم هم ترسه هم عشق! چرا
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 چرا! واقعا

 

 که چشم هام رو باز کردم.  دیرو کش دستم

 زد:  لب

 _ ماهورا چت شده؟!

 

 مهرداد

 

 حسش به من فراتر از عشقه. دم یفهم گهیدم، حاال دکر یلبخند نگاهش م با

 دست به کار شم. دیبا

 . شی کامال مخش زده بشه، و بذاره برم خاستگار دیآخر هفته با تا

 ذاره.  یمطمئنم م که

 ترسم شک کنه بهم.   یم یول

 پول اومدم طرفش.  یکه برا بفهمه

 

 هاش رو بسته بود، حتما دختر مردم ذوق مرگ شده. چشم

 کردم که زود جمعش کردم و رو بهش گفتم:  یفکرم تک خنده ا از

 _ ماهورا چت شده!؟
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 《سلمان》

 

 داره تا تموم شه.  ارڪو هنوز   لمیاز شروع ف گذرهیهفته م یڪ االن

 حرف بزنم.   یسڪوقت نبود با   یبه شدت شلوغ بود، حت سرم

 . میدیخواب ی و م میردڪ   یبود، خونه اجاره م یبردار  لمیف هڪرو همون جا   شب

 . ردمڪ  یبار اجرا م شی ش  ایرو پنج  هیڪفشار روم بود، هر ت یلیخ

 گفت خوب نشد و از اول. یبازم  م  ارگردانڪ  یول

 .نمڪ تونستم نصفش رو اجرا  یدونه چه جور  یخدا م 

 . لمیف ردنڪ تموم  یعجله داشت برا   یلیخ نه،ڪ یم  شیارڪ هی هڪ صدا هم گفت  یبرا

 .لمیرو ف  ذارهیرو م گهید یڪی یگفت نه صدا ارگردانڪ  یزبان ول السڪ  میبر هڪ اهوراگفت

 

 .میمردم بد لیبه درد نخور تحو هڪبود  ن یبهتر از ا  یبرد ول یرو مخ بود، وقت م واقعا

 

 .ردڪ  یچشمم خورد به دختر بچه پشت پنجره، داشت بهم نگاه م هڪبرداشتم،   زیم یرو از رو سرم

 ... هڪسر و وضعش معلوم بود  از

 بگم. یز ی خواستم درباره اش چ یدادم نم  ونڪسرم رو ت  الفهڪ

 شدم و به سمت پنجره رفتم. بلند

 

 جا. نیا میدونم چرا اومد یو جالب نبود نم  زی تم ادیز میبود ردهڪاجرا   هڪ یا خونه
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 《 سلمان》

 

 .ردمڪ و به دختر بچه نگاه  ردمڪ رو باز   پنجره

  ادیرو هم به زور از اهورا  نایگرفته بودم، مثل: بله، سالم، شما، جانم و ... ا ادی یبه هند لمهڪ چند
 . یر یبگ ادی یهند یا یدفعه ب هیباشه   یخب سخته زبونت فارس یگرفتم، خنگ نبودم ول 

 

 گفتم:  یبه هند  بهش

 _मेरी जान ،meree jaan جان   ی،مر 

 .ردمڪبا تعجب نگاهش   ه ڪ  رد،ڪبهم نگاه   شڪی اش یچشم ها با

 شدم.  ی م یعصب   دمید یرو م  یسڪ  ڪوقت اش هر

 .  ردمڪ دو رفتم سمت در و بازش   با

 . ردمڪ سمت دختر و بهش نگاه  رفتم

 زنه. یممرد داره با چوب به زن  هی  دمید هڪ  ردمڪبه پشت سرم، برگشتم نگاه  ردڪ انگشت اشاره  با

 و بعد باز به دختر.  ردمڪ تعجب نگاه  با

 .دمی فهم  یرو نم  یچ یه یزد ول   یحرف م هیگر با

 و به سمت اونا رفتم. دمی و سرشرو بوس پاشدم

  

 داد زدم:   شونیچند قدم دمیرس
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 !ی_ هو

 گفتم!  یم یچ  یفهممن ول یدونستم نم یم

 بود.   غیج  هیشد شب یداد نم هڪگفتم  ینم یز یچ اگه

 سمت مرد رفتم و با خشم چوب رو ازش گرفتم.  به

 به صورتم زد. ی و مشت ردڪبه سمتم حمله   یعصب اونم

 

 《 سلمان》

 

 . ردمڪ شد، با خشم برگشتم و نگاهش  دهی شڪ  یبه طرف  صورتم

 

 بخوره.  یمفصل  ڪتڪحقشه  ردڪ رو   ارڪ نیا هڪحاال   یول نمڪ خواستم بزنم و دعوا درست  ینم

 پرت شد عقب. هڪزدم   مشڪ مشت شدم رو باال بردم و به ش یدستا

 به زدنش.  ردمڪ به سمتش رفتم روش نشستم و شروع    بازم

 

 رسه با زن گرفته.  یگرفت، زورش به مرد نم  یم شی عرضه داشت گر  یب ڪمرد

 . ردڪ  یو التماس نگاهم م هی .با گرردمشڪبرگشتم نگاه   یسڪتوسط  رهنمی شدن پ دهیش ڪ با

 . نمڪولش  هڪخواست  یم ازم

 شون معلوم بود. بود، از رفتارا  زنش

 آروم بشه. یمڪ هڪ بهش زدم،   یلبخند
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 .دی داد به نشونه تا یم ونڪ فقط سرش رو ت هڪوار به سمت مرد گرفتم   دیرو تحد انگشتم

 .دیدو یبه سمتم م  دمیاهورا رو د هڪروش پاشدم و   از

 

 《سلمان》

 

 . ردڪبا تعجب به من و زن و مرد نگاه  دیرس  هڪ بهم

 : د یپرس و

 ! هیمرد چرا خون نی_ اع سلمان! ا

 !نهڪ  یم هیزن چرا گر نیا 

 و گفت:  ردڪ نگاه من  و

 !اد؟ی_ تو چرا لبت خون م

 بود.  یآره خون  ردم ڪ و نگاه  دمیشڪلبم  یپشت دست رو با

 به اهورا ندادم و رفتم.  یباال انداختم و جواب یا شونه

 شت سرم اومد و گفت: پ اهورا

 شده سلمان!؟  ی_ چ

 . نمڪزد رفتم جداشون   یم ڪتڪداشت زنش   چ،ی_ ه

 تعجب گفت:  با

 !ردمڪ جدا   یگ ی! میردڪناقصش   یزد هڪ_ تو 

 لبخند گفتم:  با
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 _ حقش بود. 

 حرص گفت:  با

 ... ن یدعوا یلی خ نایا  نڪبه بعد دعوا ن  نی از ا یرفت و گذشت ول  هڪ  نی_ سلمان ا

 نذاشتم و گفتم:  ه ڪادامه بده  خواست

 من به خواست خودم نرفتم. ی_ باشه، ول

 و گفتم:  ردمڪ دختر بچه اشاره  به

  زایچ نیا یمنم نتونستم بگم نه رو نمڪ ش ڪمڪ  هڪازم خواست   هیبا گر  ین یب ی _ اون رو م
 حساسم. 

 

 《ماهورا》

 

 برگشتم و گفتم:  اناڪیسمت   به

 _ هان!

 حرص گفت:  با

 خوره.  یبر نم  یسڪبه  ی نگاه به چپ بنداز  هیگم   ی_ هان و مرض م

 و گفتم:  ردمڪ نگاهش   یالفگ ڪ با

 .یخوام برم خونه با یم ادی  ی_ حوصله شر و ور ندارم خوابم م

 با دستش زد تو سرش و گفت:  مڪمح

 . نمڪ ی_ آخرش از دست تو دق م
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 مهرداده. نی اون جا رو بب بابا

 م داغ شد. اسم مهرداد صورت دنیشن  با

 و ...  یاز خجالت، دلتنگ  دیشا

 و بگم. نمڪ  هیتونستم حسم رو تجز  ینم اصال

زود   یس ڪنگفتم، با تا  ی چیه ردڪ  یازم خاستگار  ه ڪچون اون شب  نم،ڪ و نگاهش   برنگشتم
 برگشتم خونه.

 گفتم گفت:  هڪ اناڪی به

 .یاومد یپاشد یداد یم یز ی چ یجواب هی دیبا گهید یا وونهی_ د

 

 بهش بگم.  یدونستم چ یچون نم ردمڪ  وتڪفقط س منم

 

 شب مهرداد از خونواده اش گفت.  اون

 . ارشڪ از

 . دوستاش

 .ردهڪ  اراڪ یچ

 دفعه جلوم زانو زد.  هی میزد یقدم م هڪطور   نیهم ردم،ڪهمه رو گوش   منم

 . 00:00راس ساعت  رد،ڪ  یازم خاستگار  و

 . ومدی یاصال بهش نم هڪ یز یشده بود چ  یبگم، ماهورا خجالت یدونستم چ یموقع من اصال نم  اون
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 《ماهورا》

 

 و گفتم: ردمڪ  اناڪی اومدم، رو به  رونی ب رڪ ف از

 . می_ بر

 حرص گفت:  با

 مونم.  یداره من منتظر م ارتڪ  یچ نی _ ماهورا زشته برو بب 

 حوصله بحث ندارم.  می بر  ایخوام برم ب   ی_ نم

 . دیشڪش  گرفت و به سمت خود مڪرو مح دستم

 خشم گفتم:  با

 چته تو! اناڪی  نڪ_ ول 

 . دیشڪ یگرفته بود و م  مڪنگفت دستم رو مح یچیه

 شدم.  یم  دهیشڪدنبالش   منم

 مهرداد. شیپ میدی رس  هڪ نیداد، تا ا یبه حرفام گوش نم  اصال

 زد و گفت:  ییهلم داد سمت مهرداد و لبخند دندون نما اناڪی

 . یاز ماهورا من رفتم بابا نمی_ ا

الدنگ   یایرفت، به خاطر اون پسره عرش   یچه طور با خوش حال هڪ ردمڪ خشم و حرص نگاهش  با
 من رو دوستش رو فروخت. 

 

 . ردمڪ رفت گرفتم و نگاهش  یداشت م  هڪ  اناڪی مهرداد نگاهم از  یصدا با
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 _ ماهورا!

 گفت:  هڪ  ردمڪنگاهش   فقط

 هوا سرده. نیتو ماش می_ بر

 دادم و گفتم:  ونڪرو ت  مسر

 آوردم با خودم. نی_ نه ماش

 و گفت:  ردڪبه دور و برش   ینگاه

 ! می_ خب! قدم بزن

 سرده!  یگ ی_ مگه نم

 .... ی_ اوم، آره ول

 رفتم و گفتم:  نشینگفتم و به سمت ماش  یز یچ

 خستم.  نیتو ماش می_ بر

 

 《ماهورا》

 

 داخل.   میرو زد و رفت نیداد و قفل ماش ونڪت دی رو به نشونه تا  سرش

 . ردنڪ  یباز   ردمڪپام گذاشتم، و با بندش شروع  یرو رو فمڪی 

 

 جا به جا شد. شی صندل یگفت و رو یهوف مهرداد

 و گفت:   ردڪ رو صاف   صداش
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 ها!؟ نمڪبهت ثابت   دیبا یماهورا من تو رو دوست دارم چه جور  نی_ بب 

 و گفتم:  ردمڪ  نگاهش

 . ینداشته باش هڪشه   ینم ،یوستم دار د هڪدونم  ی_ م

 

 《مهرداد》

 

 اس.  فتهی دختر چه قدر خود خواه، مغرور و خود ش نیخدا ا یوا

 بودم.  دهیطور حرف بزنه رو ند نیا هڪ ی دختر  نی حاال همچ تا

 .ردنڪ  یطور رفتار نم نیبودم اصال ا هڪ یچند دختر  با

 نبودن.  نیمثل ا یبد بودن ول درسته

 

 به زور زدم و گفتم:  یحرفام با پوزخند نباشه پس لبخند ردمڪ  یسع

 ! ت؟ی خاستگار  امیب هڪ   ی! چرا نگفتیردڪ_ خب پس چرا قبول ن 

 

 و بعد چند لحظه گفت:  ردڪ  وتڪس  یمڪ

 بگم. ی دونستم اون موقع چ  یمهرداد نم دمیشڪ_ خب..خب... خجالت 

 .ردمڪتعجب نگاهش   با

 ! دهیشڪدختر خجالت   نیا

 . بهی عجا جزئه
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 و گفتم:  رونی اومدم ب رڪاز ف  زود

 !تی خاستگار  امیمن ب یذار  ی_ چرا خجالت فدات بشم! فقط بگو م

 

 《سلمان》

 

 .ردڪ و بعد چند لحظه دوباره به من نگاه  ردڪ به دختر نگاه  محمد

 گفت:  و

جا فقط    نیاومدم ا هڪ  یسوزه، چند بار  یمادر و پدر م  نیا یبچه داره پا نی _ دمت گرم سلمان، ا
نشست و با اشک به اونا    یجا پشت پنجره م نی دختر هم نیزن و مرد بودم و ا نیا یهد دعوا هاشا

 .ردڪ  ینگاه م

 دادم.  یاهورا گوش م یبودم و به حرف ها ردهڪ رو مشت  دستام

 و گفتم: ردمڬتموم شد رو بهش  هڪهاش  حرف

 .نه ڪ  یبهم م یبزرگ ڪم ڪ  ندهیدختر در آ نیا  نمڪ  یم رڪ _ اهورا ف

 زد. یداد و لبخند  ونڪت دی رو به نشونه تا  سرش

 شونه اش گذاشتم و دوباره لب زدم:  یرو رو دستم

 . انی یهم م  هیاالن بق می_ بر

 . میگفت و با هم به سمت خونه رفت یا باشه

 مادر و پدرش.  شی رفته بود پ نمڪ  رڪبچه اون جا نبود ف دختر

 

 دن.نشسته بو  زی داخل خونه همه اومده بودن و سر م میرفت
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 ناهار بود. وقت

 .یانگشت هاتم بخور  ینگم دوست داشت هڪغذاشون  از

 خوردم.   یم یفقط مرغ سوخار  هڪ من

 .گهیبده د  ادشیخوام ز یساده م یغذا یڪگفتم  یهم م یچ هر

 . یر یجون بگ دیگفتن نه با یم

 

 نه تپل.  هڪچاق شدم چاق  ردمڪ  یاالن حس م هڪبود   یجور 

 

 《 سلمان》

 

 

 . دمیکش یق یو نفس عم نیزم یکات گفتن کارگردان زود نشستم رو  یصدا با

 .لمیف یتموم شد تو گهیکار من د گه،یراحت شدم د یعنی

 زود تموم شد. نیهم یمن کوتاه بود، برا نقش

 کرد! یکار م یجا چ نیبا تعجب چشم هام رو باز کردم اون ا ای شواریآ یصدا با

 آب به سمت من اومد و نشست رو به روم و گفت:  وانیل با

 . نیخسته شد نیبخور  دی_ سالم، بفرما 

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون.  یل ی_ خ
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 . دمیآب رو ازش گرفتم که با برخورد انگشتش به دستم زود دستم رو عقب کش وانیل

 کرد و گفت:  یتک خنده ا ایشواریلباسم، آ یرو ختیاز آب ر یمقدار  که

 د؟ یمشکل دار زای چ نیا_ با 

 تعجب گفتم:  با

 !؟ی_ چ

 زد:  لب

 _ تماس دست و... 

 بگم! یدونستم چ یگفتم و سرم رو خاروندم اصال نم یآهان

زن رو بغل   یگرایباز دیبا ندهیموضوع اومد وسط اهورا گفت که در آ نیکه بحث هم  شیروز پ چند
 و ببوسم و...   رمیبگ

 کردم که گفت:  یباورم نشد اولش با تعجب فقط نگاه اهورا م اصال

 سلمان خان.  گهید ستین  ی_ راه فرار 

 رفت.  شمیاز پ و

 

 زود گفتم:  ای شواریآ یصدا با

 _ هوم؟

 آب اشاره کرد که بخورم.  وانیشد و با دست به ل یجور  هی که

 

 《سلمان》
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 رو که خوردم دوباره ازش تشکر کردم که گفت:  آب

 خونه! می_ بر

 دور و بر نگاه کردم و گفتم:  به

 شه که.  ی_ نم

 زد و گفت:  یلبخند

 . یایب  دیچند تا عکس با یبرا گیفقط هفته د ینمونده بکن یکار  میبر گهی_ نه د

 گفتم و بلند شدم. یآهان

 

 . میاشاره کرد که با هم بر ایشواریآ

 

 . میبر  نیاشاره کرد که به سمت ماش ایشواریآ  رون،یب  میاون جا زد از

 . میو سوار شد  نیسمت ماش  میکردم و رفت دیرو تا حرفش

 رو روشن کرد و گفت:   نیماش

 !می_ خب کجا بر

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 .گهی_ خونه د

 و گفت:   دیذوق خند با

 هت نشون بدم. _ امروز تورو سپردن به من ببرمت همه جا رو ب
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 : دم یپرس یکنجکاو با

 _ سپردنم دست تو!

 خنده که دهنش باز موند و با تعجب نگاهم کرد. ر یز زدم

 دادم:  ادامه

 _ مگه بچم دختر که بسپرن منو به تو ها!

 باز و بسته شد که گفتم:  گهیچند بار د دهنش

 دختر حالت خوبه؟ ش،ی_ آ

 !یشه دوباره بخند یم ی_ وا

 تعجب گفتم:  با

 بخندم؟  ی_ بخندم! چرا! به چ

 رو زد به بازوم و گفت:  دستش

 _ اع سلمان بخند. 

 بخندم.   ی_ آخه به چ

 

 《ماهورا》

 

 خوبم.  نیمامان بب ی_ وا

 به مامان نگاه کردم.   یبه لباسم زدم و با نگران یدست

 جواب داد: که
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 بد رنگه. کمیرژت رو پررنگ کن  کمیبهتره، فقط برو   ی از قبل زمی قشنگه عز یل ی_ خ

 به سمت باال رفتم.  عی تکون دادم و سر د یرو به نشونه تا  سرم

 زنگ خورد.  فونی خواستم در رو ببندم آ یاتاق رو باز کردم و رفتم داخل تا م در

 اومدن. یوا

 به لبام.  دم یو رژ رو برداشتم و مال  نهیرفتم سمت آ زود

 شدم به خودم.   رهیو خ  مدیکش یق یعم  نفس

 طور باشه.  نی مهردادم هم یشده بودم، خدا کنه برا خوب

 

 . نیو بب  ایانقدر خوشحال شد که ب  میخاستگار  ادیقبول کردم ب  یوقت

 .رهی مونده بود بغلم بگ کم

 . ادی یذهن من نم یکه تو ییرو گاز گرفتم چه فکر ها لبم

 .دمیباز شدن در اتاقم برگشتم که مامان رو د با

 لب زد:  یشاک

 .رهی گ یاس اومدن مهرداد همش سراغ تورو م قهیدق ستیماهورا  ب گهید ای_ ب

 گفتم و به سمتش رفتم و لب زدم:  ییوا

 . میبر م،ی_ بر

 

 《ماهورا》
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 خواستم برم طرف آشپزخونه که برگشت و بهم گفت:   ن،ی پا میمامان رفت با

 . ارهی  یرو م ییخانوم خودش چا هیسم  م،یبر  ای_ ب

 بره.  دیخانومم بفرست  هیسم  دیشما بر ارمی خوام ب   ی_ نه خودم م

 با تعجب گفت:  مامان

 ! یار یب  ییچا یخوا ی_ تو م

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 _ آره. 

 نگفتم و زود رفتم آشپزخونه.  یز یچ گهید

 . ختی ر یم ییخانوم داشت چا  هیسم

 سمتش رفتم و گفتم: زود

 برو خونت.  گهیبرم تو د یم زمیر  ی_ خودم م

 زد و گفت:  یلبخند

 _ نه خانوم جان خودم...

 وسط حرفش گفتم: دمیپر

 برم خودم تو برو رو حرفم حرف نزن.   یگم م ی_ بهت م

 رج شد. و گفت و از آشپزخونه خا  یچشم

 چند بار بگم بفهمه!  خب

 شه. یده آخرش ناراحت م یگم گوش نم یم یچ هر

 رو برداشتم.  ین یو س  ختمیرو ر ییچا
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 و از آشپزخونه خارج شدم. دمیکش  قیتا نفس عم چند

 رفتم. ییرای سمت پذ به

 زدم و سالم کردم.  یمهرداد و خانوادش لبخند دنید با

 برگشتن سمتم. که

 

 《ماهورا》

 

 زدم. یبهم زد که لبخند یچشمک  دنمیبا د مهرداد

 گفتم:  عیو پدرش هم بلند شدن که سر مادر

 . دی_ راحت باش

 تعارف کنم.  ییبه مامان انداختم که اشاره کرد به پدر و مادر مهرداد چا ینگاه

رو جلوش گرفتم و  ین یمهرداد خم شدم و س یتکون دادم و رفتم سمت بابا د یرو به نشونه تا  سرم
 : فتمگ

 . دی_ بفرما

 زد و گفت:  یلبخند

 _ دست عروس گلم درد نکنه. 

 کنم. ی_ خواهش م

 

 به مهرداد. دیتعارف کردم که رس ییهمه چا به
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 گفت:  طنتی ش با

 کارا.  نیپس عروسمم بلد بوده از ا ی خوش رنگ ی_ چه چا

 نگفتم فقط محو صورتش بودم.  یز یچ

 مبل جا به جا شد و گفت:  رو

 آبرومون رفت.  نیمو بردارم برو بش ییبذار چا  منو دختر ی_ نخور 

 کردم که زود لبم رو گاز گرفتم. یخنده ا تک

 اش رو برداشت.  ییتر گرفتم که چا نیرو پا   ینیس

 

 . زیم یرو گذاشتم رو  ینیرو برداشتم و س میهم چا خودم

 مبل تک نفره کنار بابا نشستم. یرو و

 

 《مهرداد》

 

 خسرو.  یدر آوردم و شروع کردم به نوشتن اس ام اس برا  بمی رو از ج میگوش

کردم فرستادم براش که  شی خسرو مثل آدم حرف بزن شک نکنن من به زور  راض اریدر ن  یاحمق باز  -
 رو در آورد و  نگاهش کرد.  شی بعد چند لحظه گوش 

 بهم زد و سرش رو تکون داد.  یلبخند

 .دن یگفتن برداشتن و بحث ما رو وسط کشکه گذشت باالخره دست از شر و ور  قهیدق چند

 ماهورا گفت:  یبابا
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کدوم جواب مثبت نداده چون همه  اونا  چیخواستگار داشته و به ه یل ی_ خب آقا خسرو دختر من خ
 خودش. یخواستن دختر من رو نه برا  یپول م یبرا

 

 خوام.  یخودش م یزدم، نه که من برا  یپوزخند

 

 داد:  ادامه

 آقا مهرداد چند بار جون دختر من رو نجات داد. یعنی ا که پسر شم  نی_ تا ا

 به ماهورا کرد و گفت:  یا اشاره

  نیایاجازه رو داده که ب نیطور که معلومه پسر شما رو دوست داره و خود دخترم ا نی_ دختر منم ا
قبول  د یکه  اومد با یرو رد کرد بهش گفتم که نفر بعد شی دخترم خاستگار قبل یوقت ،یخواستگار 

 . یکن

  یدخترم بد باشه و دخترم بندازم تو چاه، ول یخاستگار  ادیکه ب  یمرد بعد دیکردم بد گفتم شا یم  فکر
 انتخاب کرده. نینه  دخترم بهتر نمیب یم

 کارا کنم.  یل یزد، هم دل دخترشو بردم هم خودشو قراره خ یبه من لبخند و

 

 《لمانس》

 

 عکسه. کیبابا آقا سلمان فقط  ی_ ا

 رو داخل موهام فرو بردم و گفتم:  دستم

 عکس بشو.  الی خیگفته بشه پس ب  یمن دوست ندارم پشت سرت حرف شی_ آ
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 شد و گفت:  زونیگفت و به سمتم اومد و دوباره از بازوم آو ینوچ

 ! گهید میر ی_ سلمان تورو خدا بگ

 تم و آروم گفتم: رو به زور از چشم هاش گرف نگاهم

 _ باشه. 

 زد.  یلبخند ایشوار یآ هیرو داد به  زن که اونم از خوشحال شی و گوش  دیذوق خند با

 به آسمون. مینشستم و اونم جلو و هر دو زل زد ا یشواریپشت سر آ من

 رو از زن گرفت و زل زد بهش.   یعکس گرفته شد زود بلند شدم که اونم پاشد و گوش تا

 گفت که گفتم:  ییوا

 شد!  ی_ چ

 رو نشونم داد و گفت:  ش یسمتم و گوش دیدو

 قشنگه سلمان. یل یخ میچه خوشگل و ناز افتاد نی_ بب 

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 شده ها.  رید ی ل ی!خمیبر گهی_ خب د

 . می_ آره آره بر

 ازش تشکر کرد منم سرم رو تکون دادم. یبه زن کرد و به هند  رو

 

 《ماهورا》

 

 مهرداد رو به بابا کرد و گفت:  یبابا
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 ؟ید یسع یشه برن باهم صحبت کنن آقا ی_ م

 زد و گفت:  یلبخند  بابا

 با هم آشنا هستن مگه نه!  میامروز که از قبل خاستگار یجوونا ی_ چرا که نه بله آقا خسرو ول 

 خنده.   ریهمه زدن ز و

گفت   یکنم، پاشدم و بهش اشاره کردم که اونم با اجازه ا  یاشاره کرد که مهرداد رو به اتاقم همراه بابا
 و به سمتم اومد.

 

 و گفتم:  ستادمیکنار در ا م،یهم به سمت باال رفت  با

 . دی_ بفرما

 اتاق خودته. ی_ برو تو خانوم

 و رفتم تو. نیزدم و سرم رو انداختم پا یلبخند

 که گفت:  نهیبش یصندل  یرو کردم که اشاره

 . نمیاتاق زنم رو قشنگ بب سای_ کو وا

 گفتم و دست هام رو حلقه کردم توهم و بهش نگاه کردم.  یا باشه

 و عطرم رو برداشت.  زمیم یرو گذاشت رو  دستش

 و گفت:  دیاش برد و بو کش ینیسمت ب  به

 . ستی خوش بو تر از بدن خود آدم ن   یچی ه یداره ول یواقعا عال  ی_ واو بو

 نشست.  ی صندل  یفاصله گرفت و اومد رو زی ازم م و

 _ تموم شد؟ 



 انت یفرار از خ

140 
 

 زد و گفت:  یلبخند

 دلم. زی بعده عز یبرا شی _ بق

 که زل زد بهم و گفت:  دمیخند

 خوام.  یازت م یز یچ هی_ ماهورا 

 زدم:  لب

 ؟ ی_ چ

 

 《 ماهورا》

 

چون  یبه حرفم گوش کن  ،فقطی ار یخواستم نه ن  یچشم، هر چ ی بهت گفتم بگ  یخوام هر چ ی_ م
 خوام.  یرو م مونیمن صالح زندگ 

 

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

  یز یچ هیقبوله فقط منم  یتو بگ یهر چ یچون بهم ثابت شده دوستم دار  ی تو بگ  ی_ چشم هر چ
 بهت بگم. دیبا

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 !ی_ چ

 ارم.وقت بهم دروغ نگو، تنهام نذار مهرداد چون واقعا دوست د چی_ ه

 زد و گفت:  یلبخند
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  یا گهید ز ی چ یامروز  یجوونا یتا بابات برا  میجمع عشقم حاال که حرفا تموم شد پاشو بر  التی_ خ
 نساخته. 

 خنده و گفتم:  ر یز زدم

 .یرو خوب اومد نی_ ا

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 _ واال.

 

 مهرداد��

 

 رو برد. یتموم شد آقا مهرداد  باز  یهمه چ گهید

 شوهر دخترش.  یدیسع یشم داماد آقا یفردا م از

 و هم دخترشون.   هیداماده، عروس یبشن از هر چ مونی کنم پش یم یکار  هی

 مثل بابام.  رمیگ ی رو ازشون م یچ همه

 کنم.  یفکر م  زامیخودم و عز هیفقط به خوشبخت  من

 . یبه کس نه

 

 《سلمان》

 

 . میو به سمت خونه حرکت کرد می شد نیسوار ماش  باهم
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 بگم.  یز یداد من چ یزد و اجازه نم   یهمش حرف م ایشواریراه آ تو

  یکرد، فکر کنم خجالت م یاصال نگاهم نم شیبود، تا چند هفته پ  بیعج  ی لیهاش برام خ رفتار
 .دیکش

 

 . ادیشدم و منتظر موندم که اونم ب ادهی پ نی ماش ستادنیا با

 رو دور زد و به سمتم اومد. نیرو زد و ماش  نیماش  قفل

 اند. یفکر کنم همه االن از دستمون  شاک گهیداخل د می_ بر

 داخل. میسمت در و رفت میبهش زدم و باهم رفت یلبخند

 نشست.  ششیبلند سالم کرد و رفت سمت پدرش و پ یبا صدا ایشواریآ

 نشستم. ششونیردم و رفتم پسالم ک منم

 جان رو کرد و بهم گفت:  عمو

 _ خوش گذشت سلمان جان.

 ممنون. ادی ز یل ی_ بله خ

 و گفت:   ایشواریکرد به آ رو

 خوش گذشت؟   ی_ به تو چ

 و گفت:   دیرو بهم کوب دستاش

 رفتنم. رونی حد بهم خوش گذشت ب نیبار بود که تا ا  نیبابا اول  یل یخ ی_ وا

 

 به صفحه اش کردم.   یآوردمش نگاه رونیبردم و ب   بمیج  یدستم رو تو میگوش  یصدا با
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 "مامان"بود.

 گفتم و بلند شدم.  یلبم اومد با اجازه ا یرو  یلبخند

 

 《سلمان》

 

 مامان! یخانوم مامان گلم خوب هیزنگ زده سم یک  نی_ به به بب 

 بغض آلودش، انگار قلبم رو آتش زدن!  یصدا با

 !؟ی _ سلم..ان پسرم خوب

 تعجب گفتم:  با

 مادر!  یکرد هی_ گر

 کنه. یگلوم درد م کمی _ نه پسرم 

 لب زدم:  ناراحت

 ؟ ی_ چرا! دکتر نرفت

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 اومدم... یدیسع ی_ نه مادر، االن از خونه آقا

 تو حرفش و گفتم: دمیپر

 . ؟یخوام کار کن ینرو اون جا نم گهیها نگفتم د ی_ مگه نگفتم نر 

 سکوت کرد که  گفتم:  یا قهیدق چند

 ! ی_ رفت
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 بغض آلودش لب زد:  یصدا با

 گذره؟  یپسرم بهت سخت نم ی_ نه مادر هستم، خوب 

 و گفتم:  دمیخند

ها  هیهمسا  شیبعد برو پ  رونیب ادی یمپسرت  لمیف نیاول گهیخوبه تا چند هفته د ی_ نه بابا همه چ
 بشکن بزن. 

 کرد و گفت:  یکوتاه  خنده

 _ قربونت برم من...

 گفتم.  ینکنه ا خدا

 داد:  ادامه

 ازت بپرسم. یز یچ هیخوام   ی_ سلمان م

 

 《سلمان》

 

 _ دو تا بپرس  گل من! 

 رو رها کرد و گفت:   نفسش

 ؟ یکن ی فکر م  یدیسع ی_ هنوزم به ماهورا دختر آقا

 عالم اومد سراغم. یغم ها یسوال و اسم ماهورا همه  نیا دنیشن  با

 اسم عشقم! دنیشن

  ینخواست ضربه بد یپرسته ول ی کردم اون هم من رو م  یفکر م دمش،یپرست  یکه سال ها م یعشق
 بهم زد. 
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 قبولش داشتم. یماهورا رو دوست داشتم با همه چ من

 و...مهم بود.  پیاون نه اون براش پول، مقام، ت  یبود قبولش داشتم ول یچ هر

 خوردم.   یمامان تکون  یصدا با

 _ سلمان!

 ؟یسوال رو کرد  نیتونم بپرسم چرا ا ی_ جانم! م

 . ادیبود ز ناراحت

 من کرد و گفت:  من

 .کنه ی_ ماهورا داره ازدواج م 

 

 کنم! هیذهنم تجز یکردم حرف مامان رو تو یبار پلک زدم و سع  چند

 نه. ایکه درسته  بفهمم

 زور لبام رو از هم جدا کردم و گفتم:  به

 کنه؟  یخواد عروس   یم ی! با ک ی_ ک

 .شی باهم هستن آخرشم اومد خاستگار هیدونم سلمان چند وقت ی_ نم

 کردم به ماساژ دادن گلوم. شروع

 دلم گفتم:  یتو

 کنه. یمرد که بغض نم  ی_ آروم باش سلمان تو مرد

 

 《ماهورا》
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 ترکه.  یمهرداد سرم داره م ی_ وا

 گفت:  ینگران  با

 _ چرا خانومم! 

 دادم و گفتم:  هیتک یهام رو بستم و به صندل چشم

 سرم درد گرفت.  میکه داد شینخوردم، آزما یز ی_ آخه از صبح چ

 و ادامه دادم:  نی رو انداختم پا سرم

 .یبخر  یز یچ یا وه یبرام آبم ینگه نداشت ییمحضر، جا یبر  یخوا ی_ تو هم که زود م

 تعجب نگاهم کرد و زود به جاده نگاه کرد.  با

 من من گفت:  با

 . ینخورد ی ز یعشقم اصال حواسم نبود چ دی_ اوه ببخش 

 لب زدم:  ناراحت

محضر   یبرا  یعجله دار  یل ینخوردم خ یز یمنم چ یدونست ینم  یعنی ینخورد  یز یم چ_ مهرداد تو ه
 ها.

 گفت و لب زد:  یهوف

 دلش خواست بخرم.  یعشقم هر چ یبرا میحاال بر ،یخانوم نیهم یبرا یخوام زود زنم ش  ی_ خب م

 نگاه کردم.  رونیبهش زدم و رو کردم سمت پنجره و به ب یلبخند

 مهرداد مشکوکه! یکردم رفتارا یهمش حس م چرا

 حسم بهش همراه با عشق ترس هم بود!  چرا
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 چرا؟  واقعا

 

 《سلمان》

 

 . میبر  دی_سلمان!سلمان پاشو پسر با

 هام رو به زور باز کردم و گفتم:  چشم

 . ستیتونم محمد حالم خوب ن ی_ نم

 رو تخت و گفت:  نشست

 _ چت شده؟ رنگت زرد شده.

 تم: رو گذاشتم رو سرم و گف دستام

 بودم اصال خوابم نبرد.  داریب شبیترکه د  ی_ سرم داره م

 تعجب گفت:  با

 _ چرا داداش!

 .میبر گهیروز د  هیتونم بلند شم بگو  ینم  ستی_ مهم ن

 لب زد:  یبه اطراف کرد و در آخر به من و با ناراحت ینگاه

 داره؟ تیبه زنگ خوردن گوش  ی_ ربط

 زدم:  لب

 _ آره. 

 تعجب گفت:  با
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 شده!؟  یز یگفت! چ یز ی_ چ

 هام رو بستم و گفتم:  چشم

جا که سر و   نیکه عاشقش بودم به خاطرش اومدم ا  ی_ محمد تموم شد، ماهورا ازدواج کرد دختر 
 ... یول شی وضعم درست بشه بعد برم دوباره خواستگار

 ناراحت گفت:  محمد

  یول یکرد یکرد، تو به خاطر اون هر کار  یخواست ازدواج نم  یسلمان اونم اگه تو رو م الیخ  ی_ ب
  یحق نشسته جوابش رو م  یداد با ازدواج کردنش!ناراحت نباش خدا جا یجور   نیاون جوابت رو ا

  قراره  میتو خونه پاشو بر یوفتیب  یطور  نیا دیسر درد که نبا هیده، حاال پاشو مثل دخترا نباش با 
 منتظرتم. نیپخش بشه من پا یبه زود  لمتیف

 

 《سلمان》

 

 تخت نشستم. یپاشدم رو کالفه

 تونم ناراحت نباشم.  یطور م چه

 طور فراموشش کنم. چه

 کنم.  یبه دلم قول دادم فراموشش نم  من

 کار کنم!   یدونستم چ ینم اصال

 خودم!  با

 ! دلم

 رو برداشتم و تند شماره مامان رو گرفتم. میگوش
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 چند بوق جواب داد. با

 _ جان پسرم! 

 هانم رو قورت دادم و گفتم: د آب

 مامان!  ی_ خوب 

 سلمانم! ی_ تو خوب

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 _ تموم شد؟ 

 زد:  لب

 _ رفتن محضر. 

 تونستم نفس بکشم.   یرو گذاشتم رو قلبم و نفس نم دستم

 جلوش رو بسته بود.  یز یچ هی انگار

 زد.  یصدام م  یپشت خط ه مامان

 رفتم. ییبه سمت دستشو واریرو قطع کردم و به زور بلند شدم و با کمک د  تماس

 

 *** 

 

 نگاه کردم، به خودم. نهیآ به

 هام سرخ شده بود. چشم

 بود.  نیهم یبرا د ینکرده بودم، شا هیگر
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 آب رو باز کردم، چند بار آب زدم به صورتم.  ری و ش دمیکش یآه

 

 《 سلمان》

 

 .ستمین  شتریب وونهید کی من

 من... یگذرونه با عشقش ول یآسمون هاست و داره خوش م یدختر االن تو اون

 کنم.  یخودم رد به خاطر اون شکنجه م دارم

 خودم نسوخت.  یهمه دلم سوخت برا یبرا

 

 متاهل شده. گهیشده اون االن د یمال کس گهیفراموشش کن اون د سلمان

 کردن بهش گناهه.  فکر

 کردنم سخت تر.  یباز   لمیاز ف هیتونم کار سخت یخدا که نم به

 

 زدم. نهیشد که مشتم رو محکم به آ  یچ هویدونم  ینم

 خورد شد و دست منم به خون آغشته شد. نهیآ

 در زدن نگاهم رو از دستم گرفتم و تلو تلو رفتم سمت در و بازش کردم.  یصدا با

 بود با تعجب اول به من و بعد به دستم نگاه کرد و با تعجب گفت:  ایشواریآ

 ! هیشده چرا دستت خون ی_ سلمان چ

 ام رو گرفت و گفت:  گهینگفتم و خواستم از کنارش رد شم که دست د یز یچ
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 شده!  یچ یگ  ی_ نم

 اهش کردم که گفت: نگ کالفه

 دستت رو پانسمان کنم. امیتا ب  نی_ باشه نگو، فقط برو بش

 

 《ماهورا》

 

 ماه بعد 3

 

 گفتم:  هیزدم و با گر داد

  یتموم شد گفت میبرم خونمون ماه عسل که رفت یذار  یمعلوم هست چته مهرداد ها! چرا نم  چی_ ه
  یکه ماه عسل تموم شده م یاز روز  شتریب  دمیاالن دو ماه شا م،یر یبعد با هم م میتنها باش کمی نرو 

 م… یر یپس فردا م میر یفردا م ی گ یهنوز م یگذره ول

 وسط حرفم و با خشم گفت:  دیپر

 سرم درد گرفت.  یزن  یم یماهورا چه زر  گهی_ خفه شو د

 خشم رفتم سمتش و گفتم:  با

 !…یدیخفه شو! به من! به ماهورا سع  ی_ به من گفت

 رفت گفت:  یطور که راه م نیو به سمت آشپزخونه رفت هم پاشد

 . یهزار بار بگ   ستی رو الزم ن ش یدونم باق یم تختیمرد پا  نی_ آره دختر پولدارتر

 رفتم و گفتم:  دنبالش
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اطراف فرق    یفرق دارم با دختر ها  هیمن با بق  یبار که بفهم  کیخوام بشه هزار و  یخوام بگم م ی_ م
 خفه شو.  یگ بهم ب  یدارم، حق ندار 

 زد و گفت:  یلبخند

 کنم. ی _ من هر کار بخوام م

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 باال. یبکش  یتونست ی_ تو شلوارت رو هم نم 

 باز کردم و گفتم:   یکی  یکی رو  انگشتام

 مسخره ات…  یاون مسابقه ها ی بابام بهت کار داد.دو،همه پول هام رو دادم برا  یکار نداشت ک،ی_ 

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم

 بندمش ها. یم ام ی یم ی_ ماهورا نبند

 

 《ماهورا》

 

 . یبکن یتون   ینم  یغلط چی_ ه

 .که برداشته بود که آب بخوره رو گذاشت سر جاش و به سمت من اومد  یوانیل

 هام رو گرفت و گفت:  بازو

 به مدت سه ماه! ین ی_  نذاشتم ننه و بابات رو بب

 .یهمون صداشون رو نشنو  یو حت ین یبوقت ن   چیکنم که ه یکار  نذار

 زدم و گفتم:  داد
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با   یول یخوب بود   یلیطور شده با من! تو که اول خ نی چرا رفتارت ا یشد یجور   نی_ مهرداد چرا ا
 . یزن  یحرف م  یاتاقت و با کس یر  ی بد شد همه اش م  یل یمرور زمان اخالقت خ 

 کنه! یکار م   یبفهمم شوهرم داره چ  دیزنتم نبا من

 زد و گفت:   یپوزخند

! نه دختر جون از  یکنم تو بفهم  ی هر کار  دی…بایدختر اون بابا یچون پول دار  یبفهم  دی_ نه چرا با
 . ستیخبرا ن نیا

 کارات رو مهرداد.  نیا ل ی فهمم دل ی_ اصال نم 

 لب گفت:  ریز

 . یفهم یم گهی_ تا سه روز د

 زدم:  لب

 چه خبره؟  گهی ! سه روز دیچ یعنی_ 

 مت اتاقش رفت. نکرد و به س نگاهم

 خونه بابام.  میبهش نزدم که فقط گفتم بر  یکاناپه، من حرف بد یرو نشستم

 . نمیب  یمرد مهربون و خوش اخالق م ه یکه انقدر مهرداد رو دوست دارم اون رو  من

 !چرا

 …وقت  چیشده چرا ه یطور  نیا چرا

 در به خودم اومدم. یصدا با

 شدم که برم در رو باز کنم.  بلند

 

 《سلمان》
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 لب هام اومد برگشتم سمتش و با عشق نگاهش کردم.  یرو یلبخند ای شواریآ یصدا با

 زد:  لب

 اد؟ی  ی_ چطوره آقام!بهم م 

 و به سمتش رفتم و گفتم:  زیم  یرو گذاشتم رو کتاب

 کرده. اتبی ز یل یخ یل ی لباس خ نیا یول ادی  یبهت م  یبپوش  ی_ شما خانوم خانوما هر چ

 و گفت:  دیبهم زد و گونه ام رو بوس  یلبخند

 !؟ ادی ی_ به نظرت مامان از من خوشش م

 دستم گرفتم و گفتم:  یرو تو دستاش

! مامان من تو ادی  یو گفته که ازت خوشش نم دهیتاحاال تو رو د  یاصال کس ادی  ی_ بله که خوشش م
 اوه چه شود!  نهیرو بب

 و گفت:  دیخند

 کنه به خاطر من.  ینکرده غش که نم یخدا گهی_ د

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 ندارم. ی_ حرف 

 که گفتم:  دیخند  بازم

 .ی_ خوش حالم که هست 

 رو فشرد و گفت:  دستم

 کنارتم، توهم کنارم باش! شهی_ هم
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 لب زد:  ایشواریگفتم که آ یچشم

 . یبردار   لمیسر صحنه ف میبر دیبا میبر  ای_ ب

 

 《سلمان》

 

 تو منتظر بمون من برم آماده شم._ باشه 

 زد:  لب

 بابا کارش دارم.   شیرم پ ی_ م

 گفتم و رفتم سمت پله ها و باال رفتم. یا باشه

 اتاق رو باز کردم و رفتم داخل. در

 .تخت آماده گذاشته بود یلباس هام رو رو ایشواریآ

 رفت براش.  یکار هاش دلم ضعف م نیا از

 سمت تخت رفتم و لباس ها رو برداشتم. به

 شدم.  ره یرفتم به خودم خ  نهیکه کردم به سمت آ  تنم

 خوب تر شده بودم.  شیچند ماه پ از

 اگر اون نبود منم نبودم.  امیشواریآ  ونیها رو مد نیا همه

 خواستم خودم  رو بکشم.  یم

 .کرد یبه من نداشت و به پول فکر م  یکه اصال عالقه ا یکس یبرا

 خواستم به اون فکر کنم. ینم یحت گهیداد که د دیعالمه باهام حرف زد انقدر بهم ام کی ایشواریآ
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 که دوست داشتن مهم تر از عاشق شدنه! دمیفهم

 

 《ماهورا》

 

 از مهرداد گرفتم و گفتم:  تی رو با عصبان یگوش

جواب   مهیگم نصف و ن ی بهت م یهر چ تهیگوش  یرت تواالن چند ساعته س گهی_ مهرداد بس کن د
 مهرداد بگو چت شده! ید یم

 زد و گفت:  داد

 _ ماهورا اصال حوصله ندارم ول کن. 

 کردن. هیهام پر اشک شد و شروع کردم گر چشم

 کردنم لب زدم:  هیگر وسط

 ! ی_ مهرداد تو منو دوست ندار 

 گفت:  کالفه

 . نیگم حوصله ندارم فقط هم  ی_ چرت و پرت نگو م

 کنارش و گفتم:  نشستم

  یبارم نگفت هی یول یدوسم دار  یگفت  یبار م  کی یچند وقت برا  نیتو ا یاگه داشت  گهید ی_ ندار 
 .میهمه اش دعوا کرد

 سمتم و با انگشت اشک هام رو پاک کرد و گفت:  برگشت

 شه بگم. یتونم فکر کنم نپرس چرا چون نم  ینم  زیچ  چی_ ماهورا من به ه
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 《مهرداد》

 

 نزد و بلند شد و رفت سمت اتاقش.  یحرف 

 دونم چم شده بود دوست نداشتم برم.  ینم

 چند ماه به بودن ماهورا عادت کرده بودم. نیا

 دور احساس رو خط قرمز بکشم.  دیکار با نیتو ا یول

 

 . یار سفر ک  میپس فردا بر دیبهش بگم که با  دیبا شب

 . ادیب دیاون هم با که

 

 چند ماه هشتاد درصد مال و اموالشون به نامم خورد.  نیا تو

 رو به نامم زد. زیهمه چ  یطور  نیو زرنگ بودنش ا شیمغرور نیشد ماهورا با ا ینم  باورم

 

 سر تکون دادم.  کالفه

 از حد بهم دل بسته بود. شی ب ماهورا

 . دمیشن یصداشون رو م  ششیاومد پ  انایکه ک شبید

 زد.  یچه طور ماهورا از عشقش به من حرف م  که

 

 《سلمان》
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 . میاالن دو ماهه نامزد کرد ایشواریو آ من

که خدا  اد یب  رشیمثل من گ یگفت که آرزوش بوده داماد  یبه عمو جان گفتم با خوش حال یوقت
 و من دامادش شدم.  دهیصداش رو شن 

 

 کردم.  یخاستگار   ایشواریاز خود آ یوقت

 مهرت به دلم افتاد. دمت ید یخوام رک بگم که من از وقت یچشم هام زل زد و گفت م  تو

 جمله چه قدر خوش حال شدم.  نیا دنیدونه با  شن یم خدا

 

 گرفتم. ایشوار یکه جواب مثبت رو از آ نیروز بعد ا چند

 .کار کنه یدونست چ ینم یمامان خبر دادم که از خوش حال به

 شه. یرو به اون رو م نیمون از ا یمعجزه شده که داره زندگ دیگفت شا یم

 

 .ادی  یخواهرم گفت که امتحان هاش رو بده م شیو ستا شمیپ انیخواستم که ب ازشون

 . ادیکه بعد دو ماه با اونا ب  رانیمحمد رو فرستادم ا نیهم یبرا

 کار داشت.   رانیا یهم تو خودش

 

 《سلمان》

 



 انت یفرار از خ

159 
 

 . دمید یبعد چند ماه که اندازه سال ها بود برام خانواده ام رو م  بود که یامشب روز  و

 

 . میری چند تا عکس بگ میبر دیکه با اول

 خواست باهام صحبت کنه.  یکارگردان م و

 

 و دوباره به خودم نگاه کردم.  رونیفکر اومدم ب  از

 رفتم.  رونینداره از اتاق ب یاشکال  پمیمطمئن شدم ت  یوقت

 

 

 《ایشواریآ》

 

 و گفتم:  دمیخند

 برقصه.  یخوا  یاون وقت م هیسلمان خجالت ی دون ی_ بابا خودت م

 زد و گفت:  یلبخند  بابا

 رو کنار بذاره. یهمه چ دیبا گهیکار د نیسلمان اومد تو ا ی_ دختر بابا وقت

 رو تکون دادم. سرم

 ادامه داد:  بابا

داشته باشه و مخصوصا   لمیف د یهم با هیکنه بابق یباز   لمیتونه با تو ف یکه نم شهیبگم هم  دی_ و با
 کنه ومردم رو جذب تر.  یتر م بای رو ز  لمیرقص که ف
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 گفتم: کالفه

 _ اما بابا!

 

 《ایشواریآ》

 

 رفت گفت:  یطور که م نیبلند شد و به سمت در رفت هم   بابا

  یبمبئ  یخوان تو یبنر م  یبرا  دیریچند تا عکس بگ د یاالن پاشو با شوهرت برو با می_ اما اگر ندار
 . هیکه امشب شب خاص یدون یم ای بزنن،بعدشم ب

 

 با ذوق زدم و گفتم:  یلبخند

 _ چشم بابا. 

 رفت منم پاشدم پشت سرش رفتم.  رونینگفت و از اتاق ب یز یچ

 اومد و گفت:  نی در رو بستم سلمان با دو از پله ها پا تا

 ! ومدمین ری_ د

 زدم و گفتم:  یلبخند

 . می_ نه بر

 . رونیب می برداشتم و دست سلمان رو گرفتم و با هم رفت زی م یرو از رو میوشگ

 

 *** 
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 . دیباست ینه اون ور  یجور  نیا ی_ وا

 رفتم و گفتم:  یشان یاخم به سمت ا با

 . ادیتا عکس خوب در ب  ستهیوا ی_ خب درست بگو چه جور 

 بهم رفت که گفتم: یغره ا چشم

 رو بده به من. نی_ دورب 

 از اتاق.  رونی نزد و با خشم رفت ب یحرف 

 گفت:  سلمان

 دونه عکسم نگرفت.  کیشب شد  ی_ خداروشکر نجاتم داد 

 . رهی ژست بگ یکه چه جور  نیزدم و شروع کردم به گفتن ا یلبخند

 

 《ماهورا》

 

 

 زدم و به مهرداد نگاه کردم غرق خواب بود. غلت

 لبش و آروم لب زدم:  یرو دمیرو آروم کش  انگشتم

 . میرو بساز  یزندگ   نیباهم بهتر یخواست ی!تو که میجور شد  نی_ مهرداد چرا ا

 نگاه کردم.  رونی و از پنجره به ب  دمیچرخ کالفه

 آرزو هام بزرگ بود! شهیهم من
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 رفت.   یم ادشونیکارشون بود و از من  یتنها بودم،مامان و بابا فقط سرشون تو یهفت سالگ از

 همدم من ماه بود!  تنها

 کردم. یم  یوقتا نبود که احساس خفگ یفقط شب ها بود و بعض که

 خودم. یخودم فقط برا یماه داشته باشم برا هیخواستم   یتر که شدم م بزرگ

 . خواستم که همه جوره خوب باشه یماه م هی

 خوش اخالق و...  پ،یخوشت پولدار،

 

 صورتم.  ینشست رو یآوردن سلمان اخم ادی با

 که کردم بغض گلوم رو گرفت.  یبا فکر کردن به کار  یول

 

 《ماهورا》

 

 لب هام اومد. یبا بغض رو یمهرداد دور کمرم لبخند یدست ها دنیچرخ با

 آروم گفت:  مهرداد

 _ بخواب ماهورا. 

 کردم و گفتم: دستم اشک هام رو پاک  با

 _ مهرداد!

 گوشم آورد و گفت:  کیرو نزد  سرش

 _ جانم! 
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 زدم:  لب

 ! یمردونه که پاش بمون یاز اون قول ها یقول بد هیشه  ی_ م

 خورد و لب زد:  یتکون 

 _ بگو!

 !یترکم نکن  ید ی_ قول م

 زد:  لب

 _ بخواب ماهورا. 

 سمتش و گفتم: برگشتم

 ترسم! یاومده م شی که پ ییمشکل ها نی_ تورو خدا مهرداد قول بده بخدا با ا

 راحت بشه.   المیبده خ قول

 گفت:  کالفه

 پاکستان.  میبر دی دم، حاال بخواب پس فردا با ی_ باشه قول م

 

 《سلمان》

 

 شدم.  ادهیپ  نیبه خونه با سرعت از ماش  دنیرس  با

 . ادیب  ایشواریموندم که آ منتظر

 سمتم اومد و گفت:  خنده به با

 .یانقدر عجله دار  نیزم یخور  ی_ م
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 کردم وگفتم: یخنده ا تک

 .میچقدر دلتنگشونم بر یدون ی_ نم

 . میگفت و با هم سمت در خونه رفت یا باشه

مامان اشک تو چشم هام جمع شد و با دو به  دنی و د ییرایبا ورودمون به پذ م،یکه شد داخل
 . دمیسمتش رفتم د در آغوشش کش

 گفت:  هیو با خنده و گر  دیرو بوس  میشونیو در آخر پ   دمیبار بوس چند

 .ی_ ول کن پسر خفه ام کرد

 و گفتم:   دمیخند شیستا دنیبهش زدم با د  یلبخند

 بغلم وروجک.  ای_ بدو ب 

 کرد و اومد طرفم و محکم بغلم کرد و گفت:  یخنده ا تک

 .ی_ دلم برات تنگ شده بود داداش

 . ی_ منم خواهر 

 

 و محمد. شیبا مامان و ستا یاحوال پرس  بعد

 رو گرفتم و رو به مامان گفتم:   ایشواریآ دست

 عروس خوشگلت و دختر عمو جان .  نمی_ ا

 

 《سلمان》
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 اومد. ایشواریبا لبخند به سمت آ مامان

کفش مامان زد و  یدستم رو ول کرد و سمت مامان رفت و خم شد و دستش رو رو ایشواریکه آ 
 . دیبوس

 زد و گفت:  یلبخند مامان

 عروس!  هیچه کار نی_ ا

 گفت:  ایشواریآ

 مامان. دی_ خوش اومد

 . دیو گونه او را بوس دیدر آغوشش کش  مامان

 . دیرفت و اون رو بوس شیبعد به سمت ستا ایشواریآ

 

 *** 

 

 شام حاضره.   دی_بفرما

 جان با خنده پاشد و گفت:  عمو

 . میحرف زد ی لیخ  زایشما عز می_ بر

 دستم رو گرفت و رو به عمو جان گفت:  ایشواریکه آ میپاشد یهمگ

 . میای ی_ بابا االن ما م

 زدن و رفتن. یلبخند یهمگ
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 《سلمان》

 

 به اطراف کردم و گفتم:  یو نگاه رونی و بردتم ب دی دستم رو کش ایشواریآ

 شده! یز ی _ جانم چ

 ذوق لب زد:  با

 _ نه.

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! ی_ پس چ

 زد:  لب

 _ فقط خوش حالم که مامانت از من خوشش اومد.

 بغلم و دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد. دیپر و

 و گفتم:  وفتمیرو کنترل کردم که ن خودم

 .وونهیشده د  ی_ فکر کردم چ 

 

 

 《محمد》

 

 کرد و رو برگردوند.   یزبونم رو براش در آوردم که اخم نصف

 . دمیخند ی دلم غش غش م یتو
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 کردم.  یعشق م  اوردمی یحرصش رو در م  یباحال بود اصال وقت  یلیدختر خ  نیا

 

 برگشت سمتم. عی پام رو به پاش زدم که سر زیم  ریز از

 هونه نمک برداشتن گفت: کرد بلند شد و به ب یاخم

 . نیرسم حاال بب  ی_ بعدا حسابت م 

 

 《محمد》

 

 به غذا خوردن. میشروع کرد  یهمگ ایشواریاومدن سلمان و آ با

 بودم.  نایبودم و هر روز خونه سلمان ا رانیکه ا یدو ماه نیا تو

 یشون م  هیهمسا یو وقت ی و به شدت تعصب  هیدختر مهربون و خش اخالق ش یام ستا دهیفهم
 خواسته بدون اجازه وارد خونه شون بشه با چوب زده تو سر اون. 

 نه. ایزنده مونده  دمینفهم  حاال

 

 فکر نکنم زن و شوهرا با هم دعوا کرده باشن.  میکه ما با هم دعوا کرد یقدر  اون

 

 پاشدم.  زیکردم و از سر م  یتشکر 

 کاناپه نشستم. یو رو ونی زیتلو یجلو رفتم

 و گفتم:  دمی کششکمم  یرو یدست
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 . یغذا نخور  یچند روزه درست و حساب  یی_ قربونت بشه بابا

 گفتم.  ی شدن موهام آخ دهیحرفم خنده ام گرفت که با کش از

 باشه!   یزدم ک  یم حدس

 : دیغر شیستا

 . یکن یم  تی _ شتر حاال منو اذ

 درد گفتم:  با

 . یزن یمرد نامحرم دست م یکن دختر چرا به موها ای _ ح 

 و با حرص گفت:  دیخند

 نخوره به دستم.  تی بز ی_ با دستمال گرفتم موها

 زدم:  داد

 _ ول کن توله موهام کنده شد.

 شد.  دهیکه سرم هم به سمتش کش دیموهام رو محکم کش دوباره

 زد:  لب

 . یدونم و تو. با یمن م یحرص منو درار  گهیبار د هی_ 

 

 از  پله ها تند رفت باال. و

 دم و لب زدم: هم فشر یرو رو  دندونام

 .گهیغلط کنم د یول رمت ی خواستم بگ ی_ م
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 《ماهورا》

 

 شونه ماهورا که با سرعت برگشت سمتم و نگاهم کرد. یرو گذاشتم رو دستم

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 . میبر دی_ با

 زد و گفت:  یلبخند

 برات بردارم تمومه.  گهی_ چند تا لباس د

 ها مناسب نبود.  زیچ نیا یچه کنم که دل من برا یمحبتش ول نیچرا ذوق کردم از ا دروغ

 گفتم و از اتاق خارج شدم.  یا باشه

 .رو آب جا کردم و با قرصم خوردم  وانیسمت آشپزخونه و ل رفتم

 .ختمی برم پاک بهم ر دیبا گهید دمیفهم یوقت از

 کنم. یقرص مصرف م یداغونه و ه اعصابم

 . ومدی یبهش م  یلیخ   شیآسمون یآب یبهش انداختم، مانتو ینگاه میاومدن ماهورا ن  با

 هم فشردم. یهام رو محکم رو  چشم

 ...بهش فکر نکن  مهرداد

 ... یکن یاون رو ترک م  یدار  تو

 شه... یتموم م گهید

خونه  دیبه سمت در، خونه رو فروخته بودم و امروز صاحب جد  میرو ازش گرفتم و راه افتاد چمدون
 خونه اش.  ومدی یم
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 رو جمع کنم.  لینبود وسا الزم

 ماهورا.  یفکر  یلبم اومد از ب یرو  یپوزخند

همه مشکل رو   نیاالن چشم هاش کور شده بود و ا یول د یفهم یمشکل رو م نی که کوچک تر یدختر 
 . دید ینم

 《سلمان》 

 

 گذشت.  یاز اومدنه مامان م یروز  چند

 . شی شده بود مخصوصا ستا یم یباهاشون صم یلیخ  ایشواریآ

 زدند. یو با هم حرف م  رونیرفت ب  یروز رو با عمو جان م   شتریب مامان

 دسته مبل بلند شدم. یاز رو  ایشواریاومدن آ با

 سمتم و گفت:  اومد

 .منتظر نگهت داشتم دی_ ببخش

 جلو و گفتم:  دمیکش شتریسرش انداخته بود رو ب  یکه رو یشال

 . زمی _ اشکال نداره عز

 گرفت و گفت:  نیرو پا  سرش

 _ سلمان!

 دستم سرش رو باال گرفتم و گفتم:  با

 _ جان دلم!

 کرد و گفت:  یمن من
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 پوشم؟  یلباس ها رو م نیمن ا یش  ی_ خب تو ناراحت م 

 : دم یپرس

 _ کدوم ها!؟ 

 لباس تنم.  نی_ هم

 زدم و گفتم:  یلبخند

  ینم دنشون،یبه پوش  یو عادت کرد  یدیپوش  یلباس ها رو م نیم تو از اول اش  ی_ نه گل، ناراحت نم
 بده همون اندازه که بده خوب هم هست.  یلیگم خ

که   یتر بپوش دهیخواستم بگم که لباس پوش یم مینامزد کرد یوقت ینبود ول   دهیپوش کمی دیشا اول
 . یخودت انجامش داد

 

 《ایشواریآ》

 

 لب هام اومد. یرو   فشی از تعر یلبخند

 رو به سمت دستش بردم و دستش رو گرفتم. دستم

 _ممنونم. 

 رو فشرد و گفت:  دستم

 وجود نداشت.  یسلمان  یاگر نبود ی_ من ممنونم که تو هست

 در اشاره کرد و گفت:  به

 نشه.  رید می_ بر

 کردم و گفتم:  یاخم



 انت یفرار از خ

172 
 

 . ی_ چه قدر عجله دار 

 سمتم و گفت:  برگشت

 نه من خواب بودم.  ای یکرد دارمی! خودت زود بشی_ اع آ

 کردم.  دارشیرو گاز گرفتم آره بد کردم ب  لبم

 چشم هاش زل زدم و گفتم:  تو

 رو بذاره. گهید یک یتو  یگفتما، به کارگردان بگو به جا یچ ی_ فراموش نکن 

 و گفت:  دیخند

 _ چشم حسود خانوم. 

 حرص گفتم:  با

 شدم.  یرتی غ ست،ین ی_ حسود

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 .گهید میبر میرت ی خانوم غ ی_ فدا

 

 《محمد》

 

 کردم.  یاخم بهش نگاه م  با

 .دهیدست لباسم نخر هیهنوز  یرم که خانوم لباس بخره ول   یدارم پشت سرش راه م ازصبح

 ره تو مغازه ها. یبزنم م یزنم حرف  یصداش م تا

 نگاهش کردم و گفتم:  یبا خوش حال  نیتر یکنار و ستادنشیا با
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 !گهید نی_ هم

 شد و گفت:   زونیهاش آو لب

 زنگوله داره. یلی _ نه بابا خ

 کردم و گفتم:  یاخم

 یدنبال چ قایهم همه اش زنگوله داره االن تو دق گهید یخوام، لباسا ینم یگ یکه م  ی_ مجلس
 !یهست

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 .نمی بب خرم گفتم! فقط اومدم ی_ من که نگفتم م

 تعجب گفتم:  با

 دهن...  نم،یبب یگ  یحاال م  امی ی!!!! شتر من از صبح دارم دنبالت راه مینی_ بب 

 اخم برگشت و گفت:  با

 !!یچ ی_ دهنه ک

 کردم و گفتم:  یاخم

 _ آدم نفهم.

 و گفت:  دیخند

 . گهیمنظورته د ندتی_ زن آ

 زدم و گفتم:   یچشمک

 . یگفت  یرو نم  نیوقت ا  چیه هیزنم ک  یدونست ی_ اگر م

 



 انت یفرار از خ

174 
 

 《محمد》

 

 : و اومد دنبالم  و گفت  دیدو  شیافتادم که ستا راه

 ! یر یزن بگ یخوا  ی_ مل مل م

 رو زدم باال و گفتم:   نامیآست

 _ آره. 

 و گفت:   ستادیو جلوم وا اومد

 ؟ یگ ی_ واقعا م

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _ آره. 

 رو گاز گرفت و گفت:   لبش

 شناسمش؟  ی_ من م

  انداختم و گفتم:باال شونه

 _ آره. 

 لب زد:  ناراحت

 _ دوست داره؟ 

 چشم هاش نگاه کردم که اشک توشون جمع شده بود و گفتم:  به

 _ آره. 

 و به راه افتاد و گفت:  برگشت
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 . ستیخونه حالم خوب ن می_ بر

 گفتم.  یکردم و چشم  یکوتاه یخنده  تک

 

 .میرو روشن کردم و به راه افتاد نی ماش میو سوارش شد م یرفت  نیسمت ماش به

 زد. ی کلمه هم حرف نم  کی کرد و  یرو نگاه م  رونی فقط ب شیراه ستا تو

 ! یعنیانقدر خنگه  شتر

 کنه. یم یشه و لجباز   یدونستم اگر بگم دوستش دارم خر م یم

 سمتم بهتره.   ادی خودش ب پس

 

 و برگشت سمتم.   دستاینشدم ا ادهیمن پ دید ی شد وقت ادهیبه خونه زود پ دنیرس  با

 گفت:  و

 .ستمیبچه ن نینخورم زم  یخواد مواظب باش  یرم نم  ی زنت برو من خودم م   شی پ یبر  یخوا ی_ م

 گفتم که رفت. یا باشه

 شدم.  ادهی رو بردم داخل خونه و پ  نیماش

 

 《ــــــ》

 

 و گفتم:  دمیخند

 گفتم!  ی_ من اول بهت چ
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 دم.  یرو انجام م   یکه گفت یبره کار  ش یکارت خوب پ  گفتم

 زد و گفت:  داد

 نبود!  نیقرار ما ا ی_  ول

 رو خاموش کردم و با لبخند گفتم:   گارمیس

 . زمیبرادر زاده عز  یزن ی_ بار آخرت باشه سر من داد م

 رو قطع کردم.   یگوش و

 ره.  یرژه م یادیشم، داره رو مخم زاز شرش خالص  دیکم با کم

 م، با بوق اول جواب داد.رو برداشتم و شماره اش رو گرفت  تلفن

 _ بفرما! 

 لبخند گفتم:  با

 کارت آماده باش.  یآماده اس برا گهی_ هفته د

 آرومش که گفت:  یاومد و بعد صدا شه یشکستن ش یصدا

 کار کنم آشغال. یدونم چ ینم ی_ از خوش حال

 خنده و گفتم:  ر یز زدم

 خدافظ.  ری _ بم

 

 ... دیرس انیپادشاه بودنت به پا دوران

 

 »ماهورا« 
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 کردم.  یتعجب به مهرداد و کار هاش نگاه م با

 رفتن به پاکستان عجله داشت.   یبرا  یلیخ

 روز بد!  هیروز خوبه!    هی دم،یفهم ی را نم  شیکار ها لیدل

 کنه! یکار رو با من م  نیا چرا

 بلند شدم و بهش چشم دوختم.  یصندل یاومدنش به سمتم از رو با

 به اطراف کرد و گفت:  ینگاه

 برند. یم  انی یجا م نیچمدون ها رو بذار هم_ 

 گفتم. یا باشه

 و به راه افتاد و منم پشت سرش راه افتادم. برگشت

 زدم:  صداش

 _ مهرداد!

 گفت.  یهوم

 لب آروم گفتم:  ریز که

 .یچ ی_ ه

 باال انداخت.  یا شونه

 گرفت، پدر و مادرم درسته نبودن.  یکار هاش دلم م نیچرا از ا دروغ

 کردند.  یطور من رو کوچک نم نیا یول
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 *** 

 

 دستم رو چند بار تو هوا تکون دادم و با حرص گفتم:  ما،یهواپ یصندل  یرو نشستم

 جا.  نیده ا یم ییچه بو ی_ وا

 با تعجب برگشت و گفت:  مهرداد

 کنم.  یحس نم  یی_ بو! من بو

 حرص گفتم:  با

 _ حتما دماغت بسته است. 

 کرد که تا نگاهش کردم، لبخندش رو جمع کرد.  یخنده ا تک

 ام تا اون بو رو حس نکنم. ینی ب  یرو گرفتم جلو شالم

 بد بو بود که حالم بد شده بود. ی لیخ  یهست، ول یچ  یبو دمیفهم ینم اصال

 

 《سلمان》

 

 دادم. یگوش م  ایشواریآ  یلبخند به حرف ها با

 زد که کارگردان هم خنده اش گرفته بود.  یبا حرص حرف م  یطور 

 برگشتم و گفتم: ایشواریاسمم از زبون آ دنیشن  با

 _ جانم! 

 سمتم و دستش رو حلقه کرد دور بازوم و آروم گفت:  اومد
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 .گهید یبگو تا بفهمه مخالف  یز یچ هی_ تو هم 

 کردم و گفتم:  نگاهش

 کنم. ینگو خودم درستش م یچ یتو ه ی_ تو که گفت

 حرص گفت:  با

 گه و تمام.   یبله م  هی ایخنده  یم  ایگم  یمن م یکه هر چ نمی_ اشتباه کردم، ا

 خودردم و آروم لب زدم:  یتکون 

 شه.  یم یچ میدرباره نقش زن با کارگردان حرف بزن میبابات بفهمه اومد ی دون ی_ م

 ترس گفت:  با

 .کنه  ی_ نه نه اگه بفهمه سرم و م

 گفتم. یهوف

 و گفتم:  دمیسمت کارگردان چرخ  به

 باشه؟  لمی ف یتو شونیشه ا ینم یعنی دهیشما آموزش د شی پ یگر یهم دوره باز ایشواری_ همسرم آ

 فکر کرد و بعد چند لحظه گفت:  یکم

 کنم سلمان جان.  یدرباره اش فکر م هیخوب شنهادی_ پ

 کرد.  ینگاه کردم که با ذوق نگاهم م ایشواریزدم و به آ یلبخند

 . میکردم که بر اشاره

 

 《ماهورا》
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 هتل.  میرفت یبا تاکس   م،یدیرس یوقت

 شد و چمدون ها رو برد باال.  ادهیدار پ یمرد تاکس م،یشد  ادهیهتل پ یبه رو رو

 رو کرد بهم و گفت:  مهرداد

 . امیتا من ب نی_ برو اون جا بش

 تعجب گفتم:  با

 داخل؟  میر ی_ مگه نم

 گفت:  کالفه

 .میرو انجام بد گهید یکار ها میکه بر  امی ی_ نه االن م

 گفتم. یکه مهرداد ناراحت نشه باشه ا نیا یبرا یبودم ول  خسته

 داد نگاه کردم.  یانگشتش که به پشت سرم رو نشون م به

 بود.  پارک

هست که خودم  میوشگ نمی که بب بمی رفتم دست کردم تو ج  یطور که راه م نی رفتم سمت پارک، هم  
 رو سرگرم کنم که حوصلم سر نره… 

 نبود.  یول

 پارک نشستم.  مکتین یکردم و رو یپوف

 هام کردم و به مردم زل زدم.  بی ج  یهام رو تو دست

 رفت.  یطرف م هیبه  یهر ک که

 با هدف...  ای هدف  یب
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هست که نشستم و هنوز مهرداد   یساعت  مین دیشد فهم  یم یدونم چه قدر گذشته بود ول ینم
 .ومدهین

 . دمیترس  یم ی کرده ول   ریچرا انقدر د  نمیخواستم برم بب یم

 .ادی یواکنشش آخه گفت که منتظر بمونم م از

 .دم یرو جلو تر کش شالم

 .دیبود که انقدر طول کش یشده بودم، چه کار  کالفه

 

 »مهرداد« 

 

 

 و با سرعت به سمت مغازه  رفتم. رونیهتل زدم ب  یدر پشت از

 خشونت در رو باز کردم و داخل شدم.  با

 زدم:  داد

 _ تلفن کجاست! 

 با خشم گفت:  مرد

 . یزن  یتو مغازه من سرم داد م یاومد اروی_ چته 

 سمتش رفتم و گفتم:  به

 کنم تلفن کجاست؟  یجا چالت م  نینه هم ای_ خفه شو 

 با لرز به سمت چپ مغازه رفت و با تلفن برگشت.   بود دهیکه انگار از داد زدن من ترس مرد



 انت یفرار از خ

182 
 

 سمتم گرفت که چنگش زدم و گفتم:  به

 . ستای_ برو اونور وا

 حرفم گوش کرد و ازم دور شد.  به

 رو گرفتم که با بوق دوم جواب داد.  شماره

 _ به به آقا مهرداد چه عجب تموم شد! 

 خشم گفتم:  با

 نبود!   نی_ قرار ما ا

 و گفت:  دیخند

 . یولش کن   دی_ من از اول گفتم با

 شد.  ریکه خورد شد و خون از دستم سراز دمیمغازه کوب شهیش  یرو محکم رو مشتم

 زدم:  لب

 و…   یو لباس یپول چیطور ولش کنم، بدون ه نی_ قرار نبود ا

 زد: داد

بود که احساسات رو   نینقشه ا نی ا یجا، قرار ما هم تو  نیا ایفرستم دنبالت زود ب  یم نی_ االن ماش
 مهرداد. یکار دستم داد نمیب  یم یول  یکنار عاشق نش یبذار 

 شدم و گفتم:  یحرفش عصبان  از

 _ نشدم من عاشق نشدم بفهم.

 و گفت:  دیخند  دوباره

 جا.  نیا ای آدم ب ی_ پس بهش فکر نکن و مثل بچه 
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 »مهرداد« 

 

 رو قطع کردم و به سمت در رفتم که مرد گفت:  یگوش

 .یر   یم یطور  نیاالن هم ی ا خسارت زد_ کجا آق

 خشم برگشتم سمتش که دو قدم رفت عقب. با

 پول ها رو در آوردم و انداختم ج بمی ج از

 :و گفتم   جلوش

 افتاد! یدی_ من رو اصال ند

 برداشت و گفت:  یها رو با خوش حال  پول

 _ بله بله، افتاد.

 اومدم. رونیاون جا ب  از

که ماهورا تو پارک منتظر من نشسته همه غم   نیآوردن ا ادی که با به  ابونیبرم اون طرف خ خواستم
 . ختیسرم ر یها رو

 بودند.  ومدهیاون آشغال هنوز ن یبه اطراف انداختم آدم ها ینگاه

 آوردم به پارک نگاه کردم.  رونیرفتم و آروم سرم رو ب   واریدو به سمت د با

 ماهورا زنم!  به

 داد. یکوچک نشسته بود و پاهاش رو تکون م یها دختر بچه مثل

 تو چت شده! مهرداد
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 !یباز  نیا یتو  یچرا اومد ی فیانقدر ضع یدونست یم اگر

 شدن گوشه چشمم نگاهم رو از ماهورا گرفتم و با خشم اشکم رو پس زدم.  سیخ  با

 . وفتنی یبه خاطر احساس مسخره من به خطر م هیماهورا بق ش یاالن برم پ اگر

 

 رسه.  یجا به اتمام م  نیعشق هم نیا پس

 

 از اون جا دور شدم.  و

 

 《ماهورا》

 

 

 حرص بلند شدم و به سمت هتل رفتم.  با

 زد.  یرفتم که داشت با چند نفر حرف م یشدم و به سمت مرد داخل

 با سرعت به سمتش رفتم و با نفس نفس  گفتم:  ،گهیکنه د  یبه منم کمک م حتما

 داره و...  شیمرد قد بلند و که ته ر هی_ شما 

 ادامه بدم و گفت:  نذاشت

 شون.  دمی_ بله د

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _ خب! کجاست؟ 
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 فکر کرد و گفت:  یکم

 و بعد با عجله رفتن. ستادنیا  یجا کم  نی_ اومدن ا

 تعجب گفتم:  با

 ! چرا؟ستادی_ ا

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 دونم. ی_ نم

 زدم:  لب

 زد!؟ یحرف م ی_ با کس 

 _ نه.

 لب زدم:  یلحن گرفته ا با

 _ باشه ممنون.

 گفت و ازم دور شد.  یکنم یم خواهش

 و به اطراف نگاه کردم.  رونی هتل رفتم ب از

 کجاست!  یعنی

 که بهش زنگ بزنم.  ستین ممیگوش

 .ن یزم  یسرم دستم رو محکم به سرم زدم و نشستم رو دنیکش ری ت با

 لب گفتم:  ریز

 ! یی_ مهرداد کجا
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 《ماهورا》

 

  یزدم و از رو یلبخند با درد یدختر بچه ا  دنیشونم سرم رو بلند کردم با د  یرو  ینشستن دست با
 بلند شدم.  نیزم

 زد و ازم دور شد. یبچه لبخند دختر

 .دمیبه مانتو و شالم کش یدست

 . دمیبه سمتش دو یمغازه ا دنیافم نگاه کردم با داطر به

 .گهیده با تلفن اش زنگ بزنم د یاجازه م حتما

 کرد ب یشکسته  رو جمع م  یها شهیکه داشت ش یمرد دنیرو باز کردم و رفتم داخل با د در

 زدم و با من من  گفتم:  یلبخند

 _ سالم آقا. 

 سرعت برگشت سمتم و گفت:  با

 _ سالم.

 به تلفن کردم و گفتم:  یا اشاره

 زنگ بزنم؟ کیشه  ی_ م

 مانتوم گرفت و گفت:  ن یبلند شد و اومد سمتم و از آست  تی عصبان با

 ندارم. گهی_ نه برو حوصله دعوا د

 تعجب گفتم:  با

 خوام زنگ بزنم. یفقط م_ دعوا! من
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 زد: داد

 _ اون مردم... 

 کرد.  رونی د و با خشم من رو از مغازه برو خور حرفش

 شک حرف اش بودم. تو

 !مرد

 ...دیشا

 . ستیمهرداد  ن نه

 

 《سلمان》

 

 زدم که گفت:  یبودم که با اومدن مامان لبخند دنید لمیف مشغول

 . ارمیخوام بال در ب   یخوشحاِل م یل یسلمانم خ  نمی ب ی_ م

 کردم و گفتم:  یخنده ا تک

 خوش حال تر ام شدم.   دی_ شما که اومد

 .دیرو بوس میشون یشد پ خم

 کنارم و گفت:  نشست

. ااگو یمرد بزرگ  هینه!آخه االن تو  ا یدونم مناسبت تو هست  ی... نم یول دم،یکادو برات خر کی_  
 مردم.  یبرا یهست

 زدم:  لب
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 _ ممنون مامان! 

 خوش حال تر شدم.  یل یمناسبه، خ یر یمن بگ یبرا یهر چ  شما

 رو به سمتم گرفت.  یک یکوچ یگفت و کادو یا باشه

 بازش کردم.   یخوش حال با

 زد.   یچشم هام برق یی بای دستبند ز دنید با

 بهش نگاه کردم.  رهی آوردم و خ درش

 : د یپرس مامان

 _چه طوره؟

 _ محشره. 

 بود.  ینقره ا دستبند

 بود.  روزهیف هیبود که وسط حلقه پنجم اش  ری زنج هی

 دستم وبه مامان گفتم:  یتو انداختمش

 ات رو عشق است. قهی_ عاشقش شدم، دمت گرم بابا! سل

 و گفت:  دیخند

 نیخوش حالم که تو ا نیپسرم من با ا  اریوقت درش ن  چی_ خوش حالم خوشت اومده فقط ه
 ادیو به  یار ی یدستبند رو در نم 

 

 《سلمان》
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 گرفتم و گفتم:   نی رو پا سرم

 دارم مامان.  ی_ تا آخر عمر نگه اش م 

 . رونی زد و از اتاق رفت ب یلبخند

 مبل که دوباره در باز شد.  یدر بسته شد خواستم دراز بکشم رو تا

 .محمده دمیکه د برگشتم

 سمتم و گفت:.  اومد

 ها.  دیکش یحرف ها تون تموم بشه چه طول ستادمیساعته وا هیداداش!  ی_ چه طور 

 و گفتم:  دمیندخ

 حاال؟   یکار داشت ی_ چ

 من من کرد و گفت:  یکم

 _ خب راستش... 

 نزد.   یحرف چی گذشت و ه هیثان چند

 زدم:  لب

 شده؟  یز یچ  ؟ی_ راستش چ

 رو خاروند و  گفت:   سرش

 گم. ی_ سخته گفتنش ولش بعدا م

 شونه اش و گفتم:  یو دستم رو گذاشتم رو پاشدم

 شده محمد!؟ ی_ بگو چ

 به دستم انداخت و گفت:  ینگاه
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 .ی_ جون بابا چه دستبند قشنگ

 نگاهش کردم و گفتم:  یشاک

 حاال بگو.   ی_ مرس

 به دستم نگاه کرد و گفت:   دوباره

 هست.  نایاز ا یک ی فقط  یدونست ی_ م

 نگاهش کردم که گفت:  کالفه

 خواست.   ی_ خاله خودش فکر کنم گفت برات درست کنن همون طور که خودش م

 

 《ماهورا》

 

 رفتم، از چپ به راست از راست به چپ. یها راه م ابونیهدف تو خ  یب

 . دمیچرخ  یدور هتل م فقط

 شد.  یم کی گرسنه ام بود، هوا هم داشت تار یلیخ

  یمهرداد زنگ زدم ول یام رفتم و به گوش گهیکار کنم؛ به چند مغازه د یدونستم چ ینم گهید اصال
 خاموش بود. 

 مامان و بابا هم زنگ زدم اون ها هم خاموش بودن.  به

 نگاه ها.  نیزار بودم از ا یکردن، و من ب  یبهم نگاه م  یجور  هی مردم

 .دمی شکمم کش یرو دست

 خدا چه قدر گشنمه. یوا



 انت یفرار از خ

191 
 

 کنن.  یخودم هستن کمکم نم  شهیجان از ر نیکه ا ییها یرانیکه کمکم کنه، ا ستیهم ن یکی 

 ها...  یره از پاکستان ی م یچه انتظار  حاال

 دادم به تنه اش.  هینشستم و تک یکنار درخت نی هم یکرد برا یدرد م یلیهام خ  پا

 . دمیرو محکم به درخت کوب  سرم

 زدم:  داد

 !  یی_ مهرداد کجا

  یزه دادم اون ها هم خودشون رو خالخواستم مهارشون کنم، اجا  ینم گهیروان شدن اشک هام د با
 کنن و آروم بشن.

 تنها گذاشته!  بی کشور غر نیمهرداد از قصد من رو تو ا یعنی

 رفته مگه من رو دوست نداشت!  چرا

 رو تکون دادم. سرم

 کار رو کنه. نینه امکان نداره مهرداد ا نه

 من رو دوست داره... اون

 ... یول

 کجاست؟  آخه

 با ترس بلند شدم و به دور و بر نگاه کردم.  نیبوق ماش  یصدا با

 بره. یمن رو م  لیدل یب ادیب  سیبرم اگر پل   بهتره

 شدم و لباس هام رو تکوندم.  بلند

 شانه ام با ترس برگشتم  یرو  یکه با نشستن دست وفتمیراه ب خواستم
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 《سلمان》

 

 کردم و گفتم:  یخنده ا تک

 _ واقعا!

 فت: باال انداخت و گ یا شانه

تا ساختن اش   یدست بنده ول نی هم  یِ گردنبند هم هست که کپ هی_آره داداش بعدشم مرده  گفت 
 گم و گور شده. دهیخر  یکی

 و گفتم:  دمیبرچ  لب

 !گهیتونستن مثل همون بسازن د ی_ خب نم 

 .نداشته داری خر دیدونم، شا ی_نم

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 . دی_ شا

 به در کرد و گفت:  اشاره

 . یدید لمیف یبه اندازه کاف گهید می_ بر

 و گفتم:  دمیخند

 مامانم. ای یتو اومد اینشد  میحال  یچی _ بخدا ه

 .میبر ای _ فکر کنم زنت از دستت شکاره ب

 رفتم. ییرای بزنم که زود رفت. از اتاق خارج شدم و به سمت پذ  یحرف خواستم
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 بودن.نشسته بودن و مشغول صحبت کردن  همه

 کردم که همه با لبخند جواب سالمم رو دادن.  یسالم

 با اخم نگاهش رو ازم گرفت.  ا،یشواریافتاد به آ نگاهم

 ! یچ یعنی

 شده؟  چش

 سمت مبل رفتم و نشستم.  به

 سرم رو برگردوندم سمتش و گفتم:  آروم

 شده؟  یز ی _ خانومم چ

 پاش و آروم لب زد:  یکیاون  یرو انداخت رو  پاش

 _ نه.

 کردم و گفتم:  یاخم

 !هیشده که اخمات تو همه بگو چ یز یچ هی_ 

 

 《سلمان》

 

 . میاز هم ناراحت هست ایشواریبفهمه من و آ ینزد و منم سکوت کردم چون دوست نداشتم کس یحرف 

 گرفتم و به او چشم دوختم. ایشواریمامان نگاه از آ یصدا با

 _سلمان!

 زد و گفت:  یلبخند گفتم که  یا بله
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 بگم!  دیبا  یول د،یبهتون بگم که ناراحت نش  یدونم چه جور  ی_ نم

 . میکن یاون جا زندگ  میو بر  میخونه جدا بخر میگرفت  میتصم  شیو ستا من

 بزنم که عمو جان زودتر گفت:   یحرف خواستم

خونه بزرگ هست   هی یوقت  د،یجا رو خونه خودتون بدون نیگفتم ا دیخانوم اول هم که اومد هی_ سم
 د؟ یچرا بر میهست، بچه ها هستن دور هم هست یهمه چ

 گفتم: کالفه

 .ی خواد بر  یگم مامان! نم یرو م نی_ منم هم

 

 

 《ماهورا》

 

 درد چشم هام رو از هم باز کردم. با

 بود و تار... اهیجا س همه

 .دمید ینم  نداشت، خوب دهیفا یبار پلک زدم ول چند

 عقب رفتم.  یکم یدختر  هیسا دنیبا ترس به چپ و راستم نگاه کردم، با د یدختر  غیج  با

 زد:   غیج

 _ مونا خانوم مونا خانوم!! بهوش اومد. 

 من کجام!   یعنیتخت بودم،  یرو

 بسته  به دختر گفتم:  یترس و چشم ها با
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 _ من کجام!

 کرد و گفت:  یوحشتناک  خنده

 . زمی_ قهوه خونه عز

 

 《ماهورا》

 

 تعجب لب زدم:  با

 خونه! قهوه

 بزنه که در باز شد.  یا گهیگفت و خواست حرف د یا آره

 وحشتناک بود. یل یزن بود که به نظرم خ هیشد،  دهیسمت در کش نگاهم

 ها بود.  طونی که داشت مثل ش  یقرمز  یابرو ها با

 من کردم و گفتم:  من

 برم.  دی جام؟ با نی_ من چرا ا

 و گفت:  دیخند

 !یرفتن ندارن اوک  رونیب  یبرا یراه گهیجا د نیا انی یکه م  یی_ کسا

 خشم لب زدم:  با

 جا من رو...  نیا ومدم ی _ من که خودم ن

 وسط حرفم و گفت:  دیپر
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  یو چ  یهست یکه ک  ستیمهم ن ،یجا رو دوست ندار  نیتو ا ستیدختر جون برام مهم ن نی_ بب 
 . یدیخواب  یحاال هم پاشو آماده شو به اندازه کاف ؛یبرام کار کن دیو با  ییجا نیاالن ا نهیمهم ا یهست

 از اتاق خارج شد. عیسر و

 کلمه حرف بزنم.   کینذاشت من  یحت

 کار کنم.  یچ دیکمکم کن حاال با ا یفکر فرو رفتم، خدا تو

 !نمی ب ی خواب م نکنه

 چشم هام پر اشک شد.  دایاز دستم گرفتم، که با درد ز یمحکم گاز

 من من... هیواقع نه

 شدم.  رهی خ یچونه ام سرم رو باال گرفتم و به دختر   ری ز ینشستن دست با

 داغون بود.  یلینظر معتاد بود آخه خ به

 زد:  لب

 آورده مونا خانوم.   ی_ به به چه پرنسس 

 رو پس زدم و گفتم:  دستش

 .فی _ به من دست نزن کث

 

 《ماهورا》

 

 سر داد و ازم دور شد.  یبلند خنده

 زل زدم.  رونیهام رو بغل گرفتم و با اشک از پنجره به ب  زانو
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 باز هم تکرار کردم:  و

 ! یی_ مهرداد کجا

 برگشتم و نگاهش کردم.  یا گهیدختر د یصدا با

 بهم زد و گفت:  یلبخند

 کنه.  یباهات رفتار م یا گهی _ بلند شو حاضر شو وگرنه مونا خانوم طور د

 و گفتم: نزدم   یحرف 

 ...ستیخواد بکنه مهم ن  ی_ هر کار م

 تخت نشست و گفت:  یو اومد سمتم و رو پاشد

گه رو گوش کن آدم  یم یهر چ یجا ول  نیمخصوصا ا ادیکدوم ما خوشت نم چیدونم از ه ی_ م
 شده.  وونیکه ح یباش  ینفر   نینذار دوم یِ خطرناک

 تعجب نگاهش کردم که بلند شد و رفت.  با

 بود؟  یچ  وونیش از ح! منظوریچ یعنی

 بودم. دهیچرا ترس  دروغ

 کردن بودن.  ش یو آرا  دنیبه دور و بر نگاه کردم که همه مشغول لباس پوش کمی

 اومدم. نیاز تخت پا  آروم

 زدم:  لب

 کجاست؟  یی_ دستشو

 برگشتن سمتم، که همون دختر معتاده گفت:  همه

 _ رو به روته پرنسس.
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خود   یاز خود ب نندیب یزن م هی ی زد که وقت یاز مرد ها حرف م  یصداش حالم بهم خورد مثل بعض  از
 زنند.   یشکل ممکن حرف م   نیشن و به بد تر یم

 

 《ماهورا》

 

 

 نکردم. یداد دختر ها بلند شد که توجه  یو در رو محکم بستم، صدا  ییداخل دستشو رفتم

 کردم.رفتم، به خودم نگاه  نه یبغض به سمت آ با

 شده بود. اهی چشم هام س ریزرد شده بود و ز  صورتم

 گرفتم.  رشی آب رو باز کردم و دست هام رو ز ریش

 سر حال شدم.  یآب کم یسرد از

 رنگ صورتم خوب بشه. یرو پر آب کردم و محکم به صورتم زدم که کم دستم

 گفتم.  ییبار همون کار رو کردم که با درد گرفتن سرم، آ چند

 نگاه کردم.  نهیو بازم به آ واریدادم به د هیتک

 کار کنم! یچ حاال

 جا برم! نیاز ا یجور  چه

 .هیاتفاق ها همه واقع نیا یطور که معلومه همه  نیا

 .دنیهام شروع کرد بار اشک

 کار کنم!!!!  یحاال چ  ایخدا
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 ران؟ یندارم چه طور برم ا یچ یه تنهام،

 کنم؟ دایطور مهرداد پ چه

 

 خودم اومدم، اشک هام رو پاک کردم و گفتم:  در به یصدا با

 !هی_ چ

 هم رفت.  یمزخرِف ش اخم هام تو یصدا با

 . میکارا با هم کن یلی قراره خ ای_ پرنسس  ب 

 رو باز کردم و با چندش لب زدم:  در

 .امی  ینم  یی_ من با تو جا

 اومدم. رونی ب ییدستشو از

 . میتو اتاق نبود؛ فقط من و اون بود یکس

 شدن بازوم توسط همون، برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم: دهیکش با

 _ ولم کن!

 زد و گفت:   یپوزخند

 ! یفهم یپول م یمجبورم برا یبرم، ول   ییخوام با تو جا  ی_ منم نم

 لباس گذاشته برات رو تخته بردار.  نیپا  ایهم حاضر شو ب حاال

 

 《ماهورا》

 



 انت یفرار از خ

200 
 

 . رونی زد و از اتاق زد ب ینفرت بهش چشم دوختم، که لبخند با

 قبرستون.  نیاز ا رونی بتونم برم ب دیبا

 به لباس ها کردم و مانتو رو برداشتم. یسمت تخت رفتم، نگاه به

 . دمیام بردم و بوش کش ینیسمت ب  به

 . زبودی نظر تم به

 نبود؛مجبور بودم بپوشم.   زیتم  اگرم

 .رونیو از اتاق رفتم ب  دمیکش  قیکه شدم، چند نفس عم آماده

 و شکسته. فیکث یتا در بود و همه اش هم در ها   ستیتعجب به در ها نگاه کردم، ب  با

 !هیچه طور قهوه خونه ا گهیجا د نیا

 جا خارج بشم.  نیاز ا دیچه طور با نمی رو که بستم به دور و بر نگاه کردم که بب در

 سمت در اول رفتم خواستم بازش کنم که در پشت سرم باز شد.  به

 . دمیرو د یعقب که مرد برگشتم

 من گفت:  دنید با

 از اون جا؟  یخوا  یم ی_ چ

 قبرستون نبود.  نی اش نگاه کردم به نظر که از ا افهیو ق  پیت به

 کردم و گفتم:  یمن من

 .هیبق شی خوام برم پ ی_ م

 به چپش کرد و گفت:  یا اشاره

 ؟ ی رو در نوشته در خروج ین یب  ی!نمی_ کور 
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 شدم از حرِف ش و گفتم:   یعصب

 کنم. دایخواستم پ  یجا هست چه طور م نیهمه در ا نی. ای_ کور خودت

 ازش دور شدم.  عیسر و

 

 《ماهورا》

 

 رو که باز کردم راه پله بود. در

 رفتم.  نی از پله ها پا آروم

 . ومدی یبلند اون دخترا م یخنده ها یصدا

 خوردن. یآشپزخونه همه داشتن صبحانه م  دنیکردم رس یهام در هم گره خورد، پله ها رو که ط ابرو

 شون گفت:  یک یمن  دنید با

 زودتر بخور تا وقت صبحونه تموم نشده.  ای_ ب

 خوام.   ی_ نم

 گفت و مشغول خوردن صبحونه اش شد. یدرک به

 نیاز ا رونیپس کارش ب  ،ییجا میبا هم بر  دیور که اون دختر گفت بادادم، اون ط هیتک  وارید به
 جاست. 

 شانس دارم که فرار کنم.  هی یعنی

 جا برم کجا بمونم؟! نیاگر از ا یول

 . ادیسرم ب   یبد تر   یبال دیرو ندارم و شا  ییاگه برم جا ی جا بده ول  نیا درسته
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 تونستم بفهمم مهرداد کجاست.  دیمونم که شا یم پس

 !هیچ نایبفهمم کار ا دیاول با یول

 کار مواد هستن!  تو

 کار دختر!  تو

 ...ای

 شد.  خی فکرشم مو به تنم س از

 فکر کنم. نیبه ا  دینبا ستین نیا نه

 برداشتم.  واریام رو از د هیتک

 کردن. یرو جمع م زینفر فقط داشتن م  چند

 زدم:  لب

 کجا برم؟  دی_ من با

 شون گفت:  یکی

 تو شهر.  دیببر دی با  رهیرفته جنس ها رو بگ ادی  ی_ االن دلبر م

 تعجب گفتم:  با

 جا کجاست؟  نی_ جنس! شهر! مگه ا

 گفت:  دیخند

 یجا هم خرابه  نی_ مواد.  ا

 

 《ماهورا》
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 چے گفته. هڪ  نمڪتا درک  ردمڪ  رارڪلب حرف هاش رو ت   ریبار ز چند

 !رارڪبرام سخت بود هم ت  شڪ هم در یول

 .خوردن دستش رو به روم بهش چشم دوختم ونڪت  با

 : گفت 

 برو منتظرته اومد.  نےڪاے واستادے منو  نگاه مے  قهیدختر چند دق ےیجاڪ_ 

 رفتم. رون ی از آشپزخونه ب جےی اے گفتم و با گ باشه

 سرم رو با بغض باال آوردم. سےڪبرخورد به  با

 ! ورڪ  بهم گفت هڪمرد بود  همون

 گفت:  هڪو خواستم ازش دور شم   ردمڪ  یاخم

 . ترڪببرمت د دیجورے نمے شه با نی_ نه ا

 حرف اضافه اشک هام جارے مے شد.  لمهڪ  کینگفتم چون با   زےیو چ  ردمڪ  یاخم

 زد و گفت:   یپوزخند

 _ زبونت چے شد؟ 

 گفت:  هڪبهش چشم دوختم  دیش ڪشالم رو  هڪبرم   خواستم

 !یدیبدون جواب برے فهم  ادی _ بدم مے 

 دست من نبود. گهید

 . دنیبه بار  ردڪ هام شروع  چشم
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 و لب زد:   ردڪ تعجب نگاهم  با

 _ چت شد!  

 نشدم.  فیو ضع  کی وچڪ  شتریب نیرو از دستش در آوردم و خواستم برم تا از ا شالم

 نذاشت و گفت:  یول

 جا؟  نیشدے ا تی _ با توام دختر اذ

 زدم:  لب

 جا.   نی_ مے خوام برم از ا

 ! ڪیشے او  تی نمے شه ولے نمے ذارم اذ هڪ نی_ ا

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 . ی_ مرس

 ازش دور شدم.  و

 

 《ماهورا》

 

 رفتم.  رونی خونه ب از

 بود. اج ڪفقط چند درخت   ردم، ڪدور و بر نگاه   به

 !ڪبود و ترسنا ری دل گ لےیخ  فضاش

 گفت:  هڪفتم دلبر؛ به سمتش ر عنےیاون دختر،  دنید با

 خب.  اےیب گهیسال د کی _ مے خواستے 
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 دوباره گفت:  هڪنگفتم  یز یچ

 شد.   رید می_ بر

 لب گفتم و دنبالش راه افتادم.  ریآرومے ز باشه

 . رونی و رفت ب ردڪ رو باز   اطی ح در

 مے ره.   جاڪ  نمیبب  هڪ  ردمڪرو بستم و نگاهش   در

 چشم اش به من افتاد و داد زد:  هڪ نهڪرفت، خواست در رو باز   نےیبه سمت ماش  که

 . ین ڪنگاه مے  جاروڪ  گهید ای_ ب

 .بود  وتڪباز هم جواب من س و

 بود.  مےیقد  نی ماش لےیخ  ن،یاش رفتم و نشستم داخل ماش نیسمت ماش به

 روشن شد و راه افتاد.  نیمنتظر موندن ماش قهیده دق بعد

 دادم. هڪیت شهیگفتم  و سرم رو به ش یهوف

 ناراحتے گفت:  مےڪ با   دلبر

 ؟ یبر  جاڪ جابهتر بود، اگه االن برے مے خواے   نیجا از ا چی_ ه

 ؟یرو دار  یجاے

 بتونم  هڪ  ردمڪبے هوشت   من

 جات امنه.  گهیجا چون د  نیا ارمتیب  

 .هیمے فهمے مرگ چ  گهیرو مے خوان ازت اون وقت د ےیها  ارڪ بعضے وقتا  فقط

 زدم:  لب

 ؟ یار ڪ_ مثال مے شه بگے چه 
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 و.... شتنڪ_ مواد 

 !!!!؟ ی_چ

 

 《سلمان》

 

 گوش مے دادم.  ا ی شواریحرف هاے آ به

 از حرص! دڪیحرف هاش حسادت موج مے زد، داشت مے تر  تو

 ت. خوش حال بشه نه ناراح  هڪ نمڪ  ارڪچے  د ینمے دونستم با گهید

 گفت:  هڪ ردمڪ نگاهش  عیزد سر هڪ  غےیج  با

 گرفتے آخه ها چرا!؟ سڪ_ سلمان چرا با اون ع 

 و گفتم:   دمیشڪگذاشته بودم دست   لمیبراے ف هڪ  شےیدستے به ر الفهڪ

بعدشم اون اصال  رمی بگ  سڪبگم نمے خوام باهاتون ع هڪ اون ها طرفدارن، نمے تونم   زمیعز شی_ آ
 متر با من فاصله داشت اصال...   کی هڪ  ومدین کینزد

 وسط حرفم و گفت:  پرےد

 ... نهڪبوس مے   نه ڪتو رو نگاه مے   سڪ _ مے ره خونه اش ع 

 جورے شدے تو!  نی_ واے خدا چرا ا

دل دارے بدے مامانم مے خواد برا از   اےیب هڪ نیبه جاے ا  ؛یبچه ے دو ساله فقط نق مے زن مثل
 منه. ردنڪ و عصبے   ردنڪ الفهڪ   ارتڪجا فقط   نیا

 . رونی و از اتاق زدم ب ردم ڪاے بهش ن  گهید نگاه

 رفتم و از خونه خارج شدم.  نیپله ها رو پا تند
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 ها.  ابونیبه راه رفتن گوشه خ ردمڪ  شروع

 !ننڪهمه زن و شوهر ها انقدر دعوا مے  عنےی ردم؛ڪ  بمیرو  تا نصفه تو ج دستام

 نه. نیاخالق و رفتارش خوبه ا همه

 با دختر حرف زدے، سلفے گرفتے دعواست.  هڪ نیاش سر ا همه

 . ستین  زےیچ  سےڪگرفته اونم چه ع سڪ با شاهرخ خان ع خودش

 ... ردمڪن میارڪ  هڪمن  حاال

 

 《مهرداد》

 

 داد زدم:  تی عصبان با

 . یمے گردون_ لعنتے گفتے سهم منم مے دے خواهرم رو بهم بر 

 بلندے سر داد و گفت:  خنده

 . یار ی همه چے رو برام ب هڪود  _ اون براے وقتے ب

 هر چے گفتے رو گرفتم ازشون پول، لباس، خونه، دخترشون!  هڪ_ من 

 فشرد و گفت:  مڪرو  مح  گلوم

 مهرداد! ردےڪ  انتی _ ولے تو پول براشون گذاشتے به من خ

 پول  نداشتن نمے رفتن خونه بخرن.  اگه

 رو پس زدم و گفتم:  دستش

 .ردنڪ پول داشتن و رو نمے   هڪبه من ربطے نداره  گهی_ اون د
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 زد:  لب

 بودے شوهر تک دخترشون!  دےیهم ربط داره تو داماد آقاے سع لےی_ اتفاقا خ

 .ی همه چے رو مے دونست باےد

 . ردڪرو برداشت و روشن   گاریو س  زشی سمت م رفت

 فرستاد. رونی زد و دودش رو ب  قےیعم  ڪپ

 چند لحظه گفت:  بعد

  نےڪخوبه گفتم  گداشون مے  ارتڪتو رو فرستادم چون  نمیستم بدبختے شون رو بب_ من مے خوا
 . ردمڪاشتباه  نمیولے حاال مے ب

 بهم زد و ادامه داد: یلبخند

 ! یا ی انجام بدے اگه از پسش بر ن دیبا هڪاے هست  گهیمهم د ارڪ  نڪ _ برو استراحت 

 پر! مهرانه

 پر!  مهرداد

 خنده  ری زد ز و

 

 《ماهورا》

 

 دلبر برگشت و گفت:  هڪشدم    نیماش سوار

 میمواد ها رو برسون نیپارتے هست و ا هڪخونه اے  م؟یبر دیاالن با ارے،یخل بازے در ن  نی_ بب 
 دست صاحبش. 

 .ردم ڪ اے گفتم و خودم رو روے صندلے جا به جا  باشه
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 ...روز بخوام جنس بفروشم هی ردمڪنمے    رڪوقت  ف  هےچ

 

 .می شد ادهیپ  نیاز ماش م،ی دیرس  ساعت مین بعد

 رو بهم داد و گفت:  اهےیس ولهڪ  دلبر

 _ بنداز پشتت. 

 گفت رو انجام دادم.  هڪ  یار ڪ

 ! ارنیبالئے سرم ب  نهڪو مم هیچون معلومه حرف هاشون جد نمڪمے گن رو ب  هڪ  ارےڪهر   باےد

 .نهڪ و در رو باز   ادیب هڪرو در آورد و به طرف زنگ زد   شی و دلبر گوش م یطرف در بزرگے رفت به

 زدم:  لب

 ؟ ی_ چرا زنگ نمے زن

 و رو بهم لب زد: برگشت

 . ننڪ_ شک مے  

 گفتم. یآهاے

 اومد.  رونیو گنده اے ب لےیڪچند لحظه در باز شد و مرد ه بعد

 به عقب برداشتم. یقدم

 به دلبر و گفت:  ردڪ  رو

 _ به به دلبر خانوم. 

 گفت:  دلبر

 . نهڪرد مے شه شک مے    ےیڪتو االن  م یایبذار ب   نڪ_ زر زر ن 
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 《ماهورا》

 

 

 رفت دلبر رفت داخل تا من خواستم رد شم مرد گفت:  نارڪجلوے در   از

 گه؟یهستے د ےڪ _ تو 

 برگشت و گفت:    دلبر

 .دهی_ جد

 باشه اے گفت و رفت عقب تا رد شم. مرد

 رفتم و رفتم سمت دلبر و گفتم:   نارشڪ از  زود

 غول ها هست؟  نی_ هنوزم از ا

 و گفت:  خندےد

 ._ تا دلت بخواد 

 . دیشڪگوش هام داشت سوت مے   هڪبلند بود طورے    لےیصداے آهنگ خ م،یپله ها باال رفت از

 داخل چے بشه. میبر نهڪ ری خدا به خ میبود رونی ب هنوز

 هم پشت سرش رفتم.    و رفت داخل من ردڪدر رو با پاش باز   دلبر

 . ردمڪدور و برم با تعجب نگاه  به

 بودند. دنیشڪمشغول بازے و مواد  هڪبودن  ری عالمه دختر و پ هی 

 ! نڪ  مکڪخودت   ا یرو گاز گرفتم؛ خدا لبم
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 چند تا مرد دورش جمع بودند.  هڪرفت،  زےی سمت م دلبر

 و گفت:  زیرو گذاشت رو م  فشڪی 

 .بده برم  فڪی  نی_ اگه حل بود پول رو بذار تو هم

 سرش رو باال آورد.  مرد

 چشم هاش شدم، چشم هاے آبے چه قدر خوش رنگ بود! محو

 !ی ن ڪمے  ارڪ نگاهم رو ازش گرفتم خداے من ماهورا دارے چے  زود

 

 《ماهورا》

 

 به من کرد و گفت:  رو

 دلبر؟  نیا دهی_ به به جد

 با حرص گفت:   دلبر

 . دینپرس یکه ه دهیجد سمیبنو  شیشون یکاغذ بزنم پ هی دیبا دهی_ آره جد

 کرد.  یخودش واکنش نشون نداد و فقط به من نگاه م یول دنی مرد خند یها دوست

 به دلبر کردم  که با خشم آروم گفت:  یاشاره دست ازم خواست که جلو تر برم نگاه با

 .گهی_ برو د

 و لب زد: دیاش بلند شد و به سمتم اومد دورم چند بار چرخ  یصندل یرو جلو که مرد از   رفتم

 شه جنده خانوم!  یپولت دو برابر م یار یمواد ب دهیبه بعد با جد  نی_ اگر از ا

 ؟ یچ یعنیتعجب نگاهش کردم  با



 انت یفرار از خ

212 
 

 ده به دلبر!  یپول م شتریب  امی من ب چرا

 زدم:  لب

 _ چرا؟ 

 برگشتن سمتم مرد با لبخند گفت:  همه

 ! باستی_ صداتم مثل خودت ز 

 تحکم گفتم:  با

 چرا؟  دمی_ پرس

 خورد. یکه کتش به دستم م یشد طور  کمینزد

 زد:  لب

 !ی _ جسور هم که هست

 کردم که گفت:  یهوف

 _ چون ازت خوشم اومده.

 رفت. زشیبه سمت م  و

 من! یخدا

 من! یخدا

 بگم! دیبا یکشه چ یاصال مخم نم گهید

 فکر کنم! دیبا یچ به

 کرد. یکردم که اونم داشت نگاهم م نگاهش

 بذارند.  فیک یو کمک کرد که پول ها رو زودتر تو زیرفت سمت م   دلبر
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 《ماهورا》

 

 

 شدم.  یخفه م داشتم

 خونه! یطرف گرما هی از

 ! گاریطرف دود س  هی از

 نگاه اون مرد! گهیاز طرف د و

 

 رو برداشتم و به سمتم اومد  و گفت:  فیک  دلبر

 . امیبکشم منم م کمی نیگوشه بش هیبرو  ری بگ نوی_ ا

 تعجب گفتم:  با

 _ اما...

 که گوشه خونه بودن رفت. یینکرد و با عجله به سمت پسر ها گوش

 و به دست هام نگاه کردم. یصندل  یرو نشستم

 با ترس باال آوردم. کنارم سرم رو  یلحظه نگذشته بود که با حس نشستن کس چند

 لب هاش بود.   یرو  یپسر الغر بود که لبخند چندش هی

 همون لبخند حال بهم زنش گفت:  با

 باال؟  میبر یای ی_ م
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 کردم.  یترس فقط نگاهش م با

 زدم که گفت:   یغیتر شد خواستم عقب برم که  دستم رو گرفت ج کینزد

 جونم نترس. ی_ ا

 ول کن دستم رو! ی_ولم کن عوض 

 شد.  ینم ارمیکردم که دستم رو از دستش در ب یتقال م یهر چ   دیگفت  دستم رو محکم تر کش ینوچ

 همه زور از کجا آورده بود. نیجوجه ا نیا آخه

 با تعجب نگاهش کردم. م یکه جنس ها رو بهش داده بود یداد مرد با

پسر رو گرفت و پرتش کرد وسط سالن و نشست روش و شروع کرد به کتک  ی سمت ما و بازو اومد
 زدن.

 و داد کنم که ولش کن.  غی رم ج یهام رو بستم اصال هم نم چشم

 رو... نهیبوز  کهیباشه بزنه مرت  

 

 《ماهورا》

 

 

 زد.  یزد و اون پسر رو کتک م یم داد

 شده.  یمرد عصبان نیها که ا زیجور چ  نیا یکنه برا یکنه، بابام آن قدر داغ نم  یم نی چرا همچ نیا

  یپسره بلند شده بود و داشت باهاش حرف م  یهام رو باز کردم و بهشون نگاه کردم، مرد از رو چشم
 وار باال گرفته بود.  د یزد و دستش رو تحد

 برگشت و به من نگاه کرد.  هیچند ثان بعد
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 رو تکون داد و به سمت من اومد.   سرش

 که شد گفت:  کمینزد

 _ بهت دست زد؟ 

 زدم:  لب

 _ اوهوم.

 زد: داد

 _ خب گو خورده.

 خوردم که گفت:   یترس تکون از

 ؟یدی بهش دست بزنم فهم   دیشه و فقط من با یکه دست بذارم فقط مال من م یکی _ من رو 

 تعجب گفتم:  با

 ؟ ی گ ی_ االن من رو م

 و! ر  اروی نی_ نه ا

 خشم ادامه داد: با

 .گهی_ خب تورو د

 ترس گفتم:  با

 . یتو که رو من دست نذاشت ی_ ول

 لب هاش اومد و گفت:  یرو  یلبخند

 دست بذارم؟  ی_ اع، دوست دار 

 گم. یحرص محکم پام رو با دستم فشردم باز دارم چرت و پرت م  با
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 که کشش نده بلند شدم.  نیا یبرا

 به سمت دلبر رفتم.  یحرف چیه بدون

 افتاده بود. نیزم  یبه اون پسر افتاد که هنوز رو نگاهم

 مرد!  یعنی

 !فتهیخدا نکنه خونش به گردن من م یوا

 ه؟یکه چ د یشونه اش گذاشتم که برگشت و نگاهم کرد و با سر پرس یدستم رو رو دنیدلبر  که رس به

 زدم:  لب

 چند لحظه. یگفت  گهید می_ بر

 خورد.   یخوب نبود که همه اش سرش تکون م ادی کنم حالش ز فکر

 ینکردم و فقط به دلبر نگاه م  یخوردن توجه ا یکه داشتن با  چشم هاشون من رو م ییپسرا به
 کردم. 

 زدم:  لب

 .گهید می_ دلبر بر

 شونه ام و گفت:  یگفت و دستش رو گذاشت رو یا باشه

 . ستی_ کمک کن حالم خوب ن

 

 《ماهورا》
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 .می بر رونیرو دور کمرش انداختم و کمکش کردم که از اون جا ب  دستم

 

 و سرم رو باال گرفتم.   ستادمیجلوم ا یبرداشتم، با ظاهر شدن مرد  یصندل   یرو از رو فیک

 گفت:  مرد

 گفت من شما رو برسونم.  سی_ رئ 

 تعجب گفتم:  با

 . ستیالزم به زحمت ن  میدار نی ما ماش ی_ ول

 توجه به حرف من دلبر رو بغل گرفت که گفتم:  یب

 !؟یکن  یکار م  یچ ی_ هو

 بهم زد و گفت:  یلبخند

 _ دوستش دارم خب. 

 سمتش رفتم و دست دلبر رو گرفتم و گفتم: به

 میهم دار نیکنم ماش  ی. ولش کن خودم کمکش م یشه بغلش کن  ینم  لیدل  ی_ خب دوستش دار 
 . میر یخودمون م

 رسوندمتون.  یگفت خودم م ینم  سیدستور داده برسونمتون و اگر هم رئ  سی_تو رئ 

 کنم. ش یچرا طرفدار گهید ادی  یکه از دلبر بدم مبگم، اصال به من چه من ی دونستم چ ینم گهید

 شه.  یو  ناراحت نم هیطور هم که معلومه دلبر آدم آزاد اون

 رفت.  رونیاز خونه ب  مرد

 شد!  ییایدر یو به عقب نگاه کردم که نگاهم قفل اون دو گو برگشتم
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 ! دمیترس دمیمهرداد رو که د یها چشم

 خوام نگاه ازش بردارم.  یده که نم یبهم دست م  یکنم آرامش یمرد رو که نگاه م نیا یچشم ها یول

 برداشتم. یکه دلبر رو بغل گرفته بود به خودم اومدم و نگاه از چشم آب یمرد یصدا با

 برام تکون داد که زود از اون جا خارج شدم. یدست

 قدر ول باشم. نیا دینبا

 نگاه کنم.  یکس به

 همه تالشم رو بکنم. دیکردنش با دایپ یشوهر دارم، و برا من

 مثل خونه ما بود.  قایبه دور و بر کردم، دق یرفتم، نگاه  نیپا عیپله ها سر از

 خونه تنگ شده.  یقدر دلم برا چه

 ! بابا یبرا

 مامان!  یبرا

 مهرداد! یبرا

 

 《لی کائیم》

 

 

 _قربان رسوندمشون. 

 انداختم و با کفشم  لهش کردم.  نی زم یرو رو  گارمیس

 زدم:  لب
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 اومده. _ ازش خوشم 

 تر اومد و گفت:  کینزد

 ! دیدون ی نم یز یشما هنوز ازش چ  ی_ ول

 و بهش چشم دوختم و گفتم:  برگشتم

 ؟ی_ به عشق در نگاه اول اعتقاد دار 

 فکر کرد و گفت:  یکم

 نه!  یقربان ول  دی_ ببخش

 من دارم.  ی_ ول

 اون دختر بد باشه! دی_ قربان شا

 ازدواج.... ایرو دوست داشته باشه   یکی  دیشا اصال

 گفتم:  یوسط حرفش و عصبان  دمیپر

 ن روش دست بذارم مال منه.که م یکس  ایپور ستی برام مهم ن  یها که گفت نیکدوم از ا چی_ ه

 گفت:  کالفه

 !یبود چ  یمثل قبل نمیاگر ا سی_ رئ 

 !یهاتون رو ازتون  گرفت چ  ازیامت همه

 گفتم: کالفه

  ستیبرام مهم ن ادی درست هم در ب اد،ی  یاتفاقا و حرف هات درست در نم نی _ انقدر نفوذ بد نزن ا
 اون دختر از امروز مال منه.

 زد:  لب
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 ! سی_ اما رئ 

 جنس ها رو.  نمیبب   اریرو ب  فی برو ک  م؛ی_اما اگر ندار

 گفت و رفت.  یا باشه

 پاسخ از مهران داشتم.  یدر آوردم  چند تماس ب بمیرو از ج  مینشستم، گوش یصندل یرو

 کارم داره!  یچ گهید نیا

 ام بکنم چرا باز زنگ زده.مزاحم من نشه، بذاره خودم همه کار ه  گفتم

 با اخم گفتم:  ای اومدن پور با

 اطراف نبودن؟   نیمهران ا ی_ آدم ها

 فکر فرو رفت که دوباره گفتم:  تو

 _ نبودن!

 خورد و با عجله گفت:  یتکون 

 . دمیفهم یاگر هم آدم بفرسته م ادی ی نم  گهیجا د نیا کاستیاون آمر سی _ نه رئ

 

 《ماهورا》

 

 شد.  اریهوش یبه قهوه خونه، دلبر کم   دنیاز رس بعد

 داخل قهوه خونه.  میکردم و باهم رفت  کمکش

 به سمت مون اومد و گفت:  عیجا بود سر نیا سی که رئ  یرو باز کردم که زن در

 شده پول ها کو؟  ی_ چ
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 که بندش پاره شد.   دیرو محکم کش فیشونه ام  کردم که ک یرو زونیآو  فیبه ک اشاره

 انقدر پول پرست آخه! هویشد   یم، وحشتعجب نگاهش کرد  با

 حالش گفت:   یب  یبا صدا  دلبر

 اومد مونا خانوم!  رمونیگ  شتری_ ب

 با تعجب گفت:  مونا

 داد؟ چرا!؟ شتری! بی_چ

 زد و گفت:  یپوزخند دلبر

 . دهی_ به خاطر جد

 لب زد:  مونا

 !دهی_ جد

 خوشگل خانوم.  نی_اوهوم ا

 رو باز کرد و پول ها رو در آورد و گفت:  فیبا ذوق ک  مونا

 داده. یم دیکه با هیزیاز اون چ شتریب یل ی_ خ

 ها رو گذاشت و به طرف من اومد و دستش رو باال برد و گفت:  پول

 دختر؟  یمخش زد  ی_  چه طور 

 باال.   دیپر ابروهام 

 نکردم.  یمخش زدم! من که  کار  یطور  چه

 من جواب داد: یبه جا  دلبر

 رم بخوابم.  ی خوشش اومد ازش حاال من خسته ام م لی کائ ی کار نکرد م چی_ ه
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 لب زد:  یبا لحن خاص مونا

 .رونیب  میگورستون رفت نی از ا نیبه خاطر هم دی دختر ببر دلبر شا نیا ی ر   ی_ از فردا هر جا م

  یپول م یهستن برا ییها وونیچه ح گهیها د نیدادم، ا یحرکت به حرف هاشون گوش م  یب فقط
 هوس باز  من رو بپسندن و  پول بدن! یخوان من رو ببرن همه جا که مردا

 کنم.  یبا اون مرد که گفت کمکت م ایبا دلبر حرف بزنم  دیشه با ینم  یجور  نیا نه

 با اون حرف بزنم.  دیبا آره

 

 《ماهورا》

 

 

 سر دلبر که گفت:   ری رو گذاشتم ز  بالشت

 _ به خاطر امروز ممنون.

 و گفتم:  زدم یلبخند

 کنم؛ منو هم ببخش.  ی_ خواهش م

 زد:  لب

 ببخشم! وی_ چ

 تخت و گفتم:  یرو نشستم

 .ومدی ی_ اول ازت بدم م

 خنده و گفت:   ریز زد
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 . ادی یکه از من بدت م   یستین  شی_ اول

 گفتم:  یو با ناراحت  برگشتم

 _ چرا؟ 

 هاش رو باز کرد و گفت:  چشم

 . نیاونا هم به خاطر هم ومدی  ی_ تو چرا ازم بدت م

 خوام.  ی _ اوم، خب معذرت م 

 زد:  لب

 . ادی ی_ همه از من بدشون م 

 گفتم:   یآوردن حرف اون مرد با خوش حال  ادیبه  با

 .یدون  یرو نم هیحرف رو نزن تو حس بق  نی_ ا

 گفت:  یناراحت با

 عادت کردم.   یینه من به تنها ایدوستم دارن  ستی_ برام مهم ن

 دلبر! گمی... م_خب 

 که خوابه.  دمیفهم د،یکش یکه م یآروم یبسته اش و نفس ها یچشم ها دنید با

 از دختر ها گفت:  یکیتخت بلند شدم و به سمت در رفتم که  یرو از

 _ کجا؟ 

 باال  انداختم و گفتم:  یا شونه

 کنم.  ی_ فرار نم

 رفتم. رونیدر رو باز کردم و ب  و
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 زد.  یبود داشت با تلفن حرف م ستادهیا یار در بود و کن رونی مرد ب اون

 رو آروم بستم و به طرفش رفتم.  در

  بشیج یرو گذاشت تو   یکرد و گوش  یزد خداحافظ یکه داشت باهاش حرف م یمن با کس  دنید با
 و با لبخند رو بهم کرد و گفت: 

 ؟ یداشت ی_ کار 

 انداختم و گفتم:  نی رو پا سرم

 ! یکن یبهم کمک م ی_ خب راستش تو  گفت 

 زد و گفت:  یلبخند

 _ آره. 

 درباره من. یخوام که با مونا، اوم مونا خانوم حرف بزن   ی_ خب م

 برداشت و گفت:  واریاش رو از د هیتک

 .یجا بر  نیکنم که از ا یتونم کار  ی_ درباره تو! من که گفتم نم

 زدم:  لب

 خوام.  یم گهید زیچ هی_ نه نه 

 

 《وراماه》

 

 

 باال انداخت.  طنتی رو با ش ابروهاش
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 ؟ یخوا یم  ی_ پس چ

 کنه. یفکر م  یبه چ نیکنم ا  یفکر م یهام رو بستم االن من به چ چشم

 داد. دیخواست  یکه شما ها م یاز پول  شتریاون مرد ب م،یجنس ببر می_ راستش با دلبر که رفت

 هاش گرد شد.  چشم

 !؟ شتری_ ب

 رو تکون دادم. سرم

 _ آره. 

 تعجب لب زد:  با

 _ چرا!

 هام رو بستم.  چشم

 _ خب راستش به خاطر من!

 ده و .... یم یشتر یکه از من خوشش اومده و پول ب گفت

 . دیحرفم پر وسط

 بده. شتریخواد پول ب ی_ از تو خوشش اومده؟ م

 کردم.  دیسرم حرف هاش رو تا با

 .یمن، وا یخدا ی_ وا

 اه کردم.تعجب بهش نگ با

 بده؟! ایخوبه  نی_ االن ا

 . دیخند
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 _ معلومه که خوبه دختر. 

 زدم.   یپوزخند

 . رمیکمک بگ ی_ من رو بگو اومدن از ک

 . دیباال پر ابروهاش

 تو!  یشد ی_ چ

 نزدم و به سمت اتاق رفتم. یا گهید حرف

 هاست.  نیهم هم دست ا نیا دمیقدر من ساده ام که نفهم چه

 ارزش داره. شتریبراش از نجات من ب پول

 مردک کور! نیا شیرفتم پ یمن با چه عقل  اصال

 سمت تخت رفتم و روش نشستم. به

 کردم.  یچت م  یخوابن اگه خونه بودم تا صبح با گوش  یخواب بودن، چه قدر زود م همه

 ... ای

 . الهیخ  هیبرام  فکرشم

 زد.   یوقت باهام حرف نم چیمهرداد ه 

 زد درباره شرکت و پول بود. یاگر هم حرف م  ای

 کردم.  یهوف

 ! فیکث یآدم ها نیبدم به ا ارمیکنم که پول در ب ییبرم خود نما دیکار کنم از فردا با یچ حاال

 آخه! رمی کمک بگ یک از
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 《ماهورا》

 

 

 چشم هام رو به زور از هم باز کردم و به دور و بر نگاه کردم. ادی ز یسر و صدا با

 اون لباس رو بپوشه. یکردن  که  ک ی شدن بودن  و سر لباس سر و صدا م دخترا مشغول آماده همه

 . دمیدلبر رو شن یکه صدا دمیخودم کش یپتو رو رو کالفه

 . میبر دی _ پاشو بسه خواب با

 .ومدی یخوابم م  یلیبستم، خبه حرفش گوش ندادم و چشم هام رو   

 شدن پتو، چشم هام رو باز کردم.  دهیکش با

 بده بندازم روم چه قدر سرده. ی_ وا

 حرص نگاهم کرد. با

 سرده!  یگ یم  یگرم نیبه ا ی_ هوا

 .میعالمه کار دار هی امروز  میبر دیبا پاشو

 . ینی شه بش ی_ دلبر م 

 تخت.  یبه دخترا کرد و نشست رو ینگاه

 _ خب!

 کردم. یمن من

 همه دختر خوشگل. نیا یرو ببر  گهید یکی  ؟ی.... من رو نبر امیشه من ن  یگم.. م ی_ خب... م

 خنده.   ریز زد
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از دست من بر   یمن داره حاال پاشو کمک یهم برا یشتر یبرم، سود ب ی_ مونا گفت تو رو ببرم پس م
 . ادی ینم

 گفتم. یا باشه

 اومدم.  نی تخت پا از

 اومدم.   رونی و دست و صورتم رو شستم و ب ییدستشو رفتم

 رفتم. رونی و از اتاق ب دم،یرو پوش روزمید یها لباس 

 دلبر منتظر من بود. رونیب رفتم

 من برگشت. یکفش ها یصدا دنیکرد، با شن  یبه دور و بر نگاه م داشت

 کو؟   نی_ ماش

 . گهی _ خب خونه اوناس د

 کرد.   یاخم

 ؟ ی_ خونه ک

 بزنم که گفت:   یحرف خواستم

 م؟ یبر  ی_ آها االن با چ

 باال انداختم. یا شونه

 از اون جا.  میرو بردار  نیماش  میبر ادهیپ میمون االن مجبور نبود یآورد ی_ اگه خودت م 

 

 《ماهورا》
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 شه! یم یچ یبد   یخسته شدم حاال پنج تومن پول تاکس -

 بهم رفت.  یغره ا چشم

 دار. ی تاکس هیاومده حاال بدم به  رمی هزار تالش پول گ من نه با یتو آسونه دادنش برا یبرا -

 بخدا خسته شدم.   نمیبش  کمیپس بذار  -

 رو تکون داد.  سرش

 نشستم.  نیزم یو رو  ابونی کنار خ رفتم

 رو گرفت. یرو در آورد و شماره ا  شیگوش  دلبر

 .گهید نیبش  ایتو هم ب -

 رو باال برد و گفت:  دستش

 . سی_ ه

 به حرف هاش گوش دادم.  کالفه

 . رونی بذار ب نیماش  امی  یم گهیساعت د مین -

 خوام برم.  ی_ به تو چه کجا م 

 شه. ی خودتون بد م  ینه برا ایکه گفتم رو بکن  یکار   ایرو مخم نرو پور -

 لب زد:  یعصب

 .میبر گهی_ پاشو د

 . یش  یم ی_ باشه چرا عصب 

 و به سمتش رفتم. پاشدم
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  میر یکنن کجا م لهیاون جا که پ میبر میمون االن مجبور نبود یآورد یم نیخنگ با ماش  یاگه تو -
 .میر  یکجا نم

 کردم.  یهوف

 

 .می دیساعت رس  مین بعد

 . رونیرو بذار ب   نی_ خاک بر سرش  خوبه گفتم ماش

 خواست، دلبر با خشم به سمتش رفت.  یکه دلبر رو م یباز شدن در توسط همون مرد با

 ! یکن یچرا لج م -

 ؟یبر  یام جنس م گهید یجا جا  نیاز ا ریمگه به غ یکجا بر  یخوا یم -

 شد. کالفه

 خوام برم بگردم. ی_ نه نه م

 .یبه دور دور کردن ندار  یشناسم دلبر عالقه ا ی_ من تو رو م

 شد.   یعصب دلبر

 سوال نپرس.  اریرو ب  نی_ ماش

 . ادی یالن ما سیرئ  -

 کالفه لب زد:  دلبر

 . کنه  ی چاره ام م یکارا رو انجام بدم مونا ب ریکه د یدون  یم  اریرو بردار ب  نیبرو ماش   ای_ پور

 

 .ومدی  یبود چه قدر هم بهش م  ایاسمش پور پس
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 《ماهورا》

 

 با خشم گفت:  ایپور

 _ غلط کرده.  

 گفت:  ایتوجه به حرف پور یب  دلبر

 . اری رو ب نی_ برو ماش 

 از پشت سرم برگشتم.  نی بوق ماش با

 لب زد:  ایپور

 اون بگه. یاومد هر چ  سی_ رئ 

 اومد طرفم و گفت:  دلبر

 . یبا  رهیگ یم ادی  ی_ به درک نده مونا م 

 . دیستی_ وا

 که گفت:  میستادیهمون مرد که به گفته دلبر از من  خوشش اومده ا یعنی  ای پور سی رئ یصدا با

 دلبر!   دیر ی_ کجا م 

 کرد و آروم بهم گفت:  یف پو دلبر

 نگو.  یچ ی_ تو ه

 و گفت:  برگشت

 ذاره. ینم گاردیباد یرو ببرم که آقا  نمیبرم اومدم ماش  دیکار دارم با -
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نه نگه  ای یر   یاالن بگو کجا م یر  یجا نم  نیاز ا ریبه غ  ییتو جا دمیکه شن یی_ با توجه به حرف ها
 جا. نی دارم هم یتون م

 داد زد:  دلبر

 .گهید دیول کن  ارمیخوام برم پول در ب ی_ م

 جلو اومد و گفت:  مرد

 ... یببر  یخوا یدونم م ی نم یذارم، فکر کرد ی زنده تون نم  دیاری دختر ب نیسر ا یی_ اگر بال

 وسط حرف اش.  دیپر دلبر

 . یبکن یخوا  یهر کار م ستی_ برام مهم ن

 .دیدست من رو محکم گرفت و دنبال خودش کش و

 رو ببر.   نتی ماش ای_ ب

 و گفت:  ستادیاز حرکت ا دلبر

 برن.  یم انی  یم گهی_ الزم نکرده د

 دم ببرن داغونش کنن.  یم ی_ نبر 

 نداشت.  یانگار چاره ا دلبر

 دونم و تو.  یمن م ی بزن یادینگو زر ز یچی گفت ه یز یجا اگر چ  نیا ستای_ وا

 حرص نگاهش کردم. با

 کار بکن نکن.  نیده ا یاش دستور م همه

 . اطیهم رفت داخل ح  ایکه رفت پور دلبر

 شد.  یم  کیبه مرد برخورد که داشت بهم نزد نگاهم
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 زدم:  لب

 . این  کمی_ نزد

 زد و گفت :  یلبخند

 اد؟ی ی_ از من خوشت نم

 رو تکون دادم.  سرم

 نزدم.  یحرف نی _ من همچ

 خواد تو رو کجا ببره.  ی_ م

 نزدم که دوباره تکرار کرد.  یحرف 

 _ هوم!

 لب زدم:  آروم

 . دیدونم از من.... نپرس ی_ خب... من.. نم 

 مشت شده اش با ترس بهش نگاه کردم.  یصورت قرمزش و دست ها دنید با

 آره؟  اره؟یتو پول در ب یخواد از رو ی_ م

 فاصله گرفتم.   ازش

 دونم. ینم  یچ ی_ من ه

 

 《ماهورا》
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 با ترس به دلبر نگاه کردم.  اطیدلبر از ح  نیدر اومدن ماش با

 تکون داد.  یکه به من خورد، با تعجب سر  نگاهش

 . دیشد و به سمت مون اومد و پرس  اده یخاموش کرد و پ  ابونیرو گوشه خ  نیماش

 ؟ یهست یچرا عصبان  لیکائ ی_ چته م

 لب زد.  تی عصبان با

 نه!  ای یدیفهم یبر  یدختر رو نم  نیجا ا  چیدلبر تو ه نی_ بب 

 داد زد که گوش هام به سوت زدن افتاد.   یرو جور  یدیفهم

 رو صدا کرد.   ایپور بعد

 .ایببرشون داخل پور   ای_ ب

 کردم که با لبخند سمت دلبر اومد. ای به پور ینگاه

 با حرص گفت:   دلبر

 . دیکار ما رو بهم بزن دیخوا  ی_ چرا م

 کرد و ادامه داد.  لیکائ ی به م یا اشاره

 که نبرمش ها!  یشد  ری دختر ش نیا یشده برا  یحاال چ  یکار بود ن ید تو  که تو هم _ خو

 گهیبفهم چون حوصله کل کل با تو رو د  یبفهم یخوا  یمال من شده م دمشید ی_ چون از وقت
 ندارم. 

 که گفتم: دیمانتوم رو محکم گرفت و کش  نیبه سمت من اومد و آست و

 ! یکن  یکار م ی_ چ

 بهم زد و گفت:  یو لبخند برگشت
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 کردم؟  ی _ نجاتت دادم بد کار 

 لبخندش! نیمن چه قشنگ بود ا یخدا

 . دلبر زود نگاهم رو ازش گرفتم یشده بودم که با صدا  باشیصورت ز محو

 کارت کنم.  یدونم چ یبهشون م ی_ اگه بفهمم تو گفت 

 هوا تکون دادم و گفتم :  یهام رو تو دست

 _ من نگفتم.  

 فت: گ  لیکائیم

 قهوه خونه. ارهیرو نذاشتم ب  نیماش نیهم یبرا دی کن  یم یدونستم چه غلط ی_ خودم از اول م

 

 《ماهورا》

 

 .هیکه مونا آدم خطرناک  یدون یم  میبذار بر لی کائی_ م

 گفت.  ینوچ  لیکائیم

 من رو هم با خودش بکشونه که  گفتم: خواست

 . امی  ی_ خودم م

 گفت:  ایگفت و سمت در رفت وبه پور یا باشه

 داخل.  اریها رو ب   نیماش یکرد ی_ دخترا رو که تو خونه زندون 

 گفت:  ایدلبر رو به پور اطیرفت داخل ح   لیکائ ی گفت، م یباشه ا ایپور

 اته. نهی بوز سی خونم گردن تو و اون رئ  ادیسرم  ب  یی_ بال
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 و گفت:  دیخند  ایپور

 . دیبر رونیجا ب   نیاز ا دختر  نیفکر نکنم تو و ا  گهی_ د

 : میو دلبر با تعجب گفت من

 !!!!! ی_ چ

 

 《لی کائیم》

 

 

 داشتم هم اون دختر هم دلبر رو بخرم.  میتصم

 باهاشون نکنه.  یآشغال  کار   یاون مونا که

 دونم! یاسمش رو هم نم یشدم که حت  یعاشق کس هممن

 . دمینفهم  یچ ی درباره اش پرس و جو کردم ه یچ هر

 رو  خاموش کردم و بهش چشم دوختم. گارمیاومدنشون س با

 تجسم کرده بودم رو داشت.  شهیم میکه وارد زندگ یذهنم از دختر  یکه من تو یچ هر

 بود...  خوشگل

 بود...  جسور

 تکه ماه بود! کیدختر در مقابل درسا  نیا

 زد.   یرقکه دلبر زد چشم هام ب یحرف با

 ! می _ ماهورا بدبخت شد
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 اسمش ماهورا بود. پس

 !ومدی یقدر به اسم من م چه

 . ل،ماهورایکائیم

 .خلوت و ذهنم مغرور و خشک بودم   یتو یمن مغرور که حت اره،ی یکه سر آدم نم  ییچه بال ها عشق

 ندارم! یفرق ال یخ  یآدم ب هیبا  االن

 نه ماهورا.  گرانید شیپ  یبتونم بشم همون آدم قبل ول دیبا

 

 《ماهورا》

 

 خونه اش.  میساعته اومد هی نیکنه ا  یچه قدر نگاه م هوف

 خواد بره.  یده و م یفحش م  زی ر هیکه  دلبر

 کنه. یبا لبخند نشسته و بهش نگاه م  ایپور 

 هم... چه زود پسر خاله ام شد!  لیکائیم

 .گهیبگم بهش د یدونم چ ینم  خب

گرفته بودم که  نیتونستم پا  یکه م  ییهم فقط به من چشم دوخته بود منم سرم رو تا جا لیکائیم
 .چشمم به چشمش نخوره

 پاشد و به سمت در رفت.   ایپور م،یخورد یتکون  ی همگ فونی آ یصدا با

 از همون جا داد زد:  و

 مونا اومده. سی_ رئ 
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 خورد و با ترس گفت:   یدیتکون شد دلبر

 .کنه  ی_ االن لهمون م

  گهید یها  یلیمن و خ  شیو نترس بودنش پ یهمه زبون دراز  نیتعجب داشت دلبر با ا یجا  برام
 !دیترس یچرا انقدر از مونا م

 د؟یترس  یطور م نیکارش کرده بود که ا یچ یعنی

 تکون داد. یسر  لیکائیم

 . ادی _ باز کن ب

 با ترس گفت:   دلبر

 تو.  یگ یمی چ کنهیبدبختم م ادی یم_ االن 

 گفت:  ا یبه حرفش نکرد و رو به پور  یتوجه  لیکائیم

 . گهی_ بازش کن د

 گفت و در رو باز کرد.  یباشه ا   ایپور

 و با استرس به در نگاه کرد. ستادیا نهیاز جاش پاشد و دست به س دلبر

نگاه کردم داشت    لیکائ ینکرده بودم سرم رو برگردوندم و به م یمن که کار  یاسترس داشتم ول  منم
 ما خونسرد تر اون بود.  یاز همه  کردیرو  روشن م   گارشیس

 اومد و بعد مونا.  ای از چند لحظه در باز شد و اول پور بعد

 خشم داد زد:  با

 کجا دلبر ها!؟  ی_ تو رو گفتم بر 

 آروم لب زد:  لیکائیم

 .ارممونا کارت د نیبش  ای_ ب
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 《لی کائیم》

 

 

 مبل و گفت :  یبه سمتم اومد و نشست رو مونا

 _ خب!

 شنوم.  یم

 رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم.  سرم

 .ومدی یدختر خوشم نم  نیوقت از ا چیه

 بود! م یبچگ یهم باز  درسته

 که براش مهم بود.   یز یاز اول تنها چ  یول

 و پول بود! خودش

 نداشتن. ی نقش  چیبراش ه هیبق

 دو دختر رو ازت بخرم.  نیخوام ا ی_ م

 از حرفم جا خوردن. همه

 با تعجب گفت:  مونا

 !؟ی_ بخر 

  یداشتن ول یدادم همه چ شنهادی! اون همه دختر بهت پ یبخر  یخوا یدو تا نچسب رو تو م نیا
 چت شده تو جادوت کردن؟ لیکائیم ی! وا یبخر  یخوا یهارو م نیحاال ا ینخواست
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 . یبر  شهیهم یجا برا  نیتا بدم و از ا یخوا  یبگو چه قدر م نیگو مونا بش _ شر و ور ن

 زد.  یلبخند مونا

فروشم نه اون دختر چون   یدو تا رو دلبر  رو م نیاز ا یک یاگر خواسته باشم بفروشم  ی_ شرمنده ول
 داره.  یشتر یبرام سود ب 

 .زدم   یپوزخند

 گه؟ید نهی _ حرفت هم

 گفت و بلند شد  و به سمت ماهورا رفت.  یکش  دار  اوهوم

 شدم و گفتم:  بلند

 گرده؟  یدنبالت م  یکس ی_ مونا به نظرت اگر گم بش

 . ستادیحرکت ا از

 دادم:  ادامه

 نداره. یدل خوش یکس از سرکار خانوم مونا مهر  چی_ فکر نکنم آخه ه

 و گفت:  برگشت

 ل؟ یکائ یم یکار کن  یچ یخوا ی_ م

 

 《لی کائیم》

 

 زدم.  طنتیبا ش  یلبخند

 !یکن  یفکر م ی_ خودت چ 
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 تته پته افتاده بود. به

 ها رو ندارم.  یچرت باز  نیکه حوصله ا  یدون یکار رو با من نکن، م نی_ ا

 باال انداختم.  یا شونه

 . نیاون پا ی ر   یم  شهیهم یبرا ای و برو  ریپول و بگ  ای_ 

 اون مرد...  شیبا هر روز رفتنش پ یدختر بدم به تو وقت نیا وونمی مگه  د یگ یم ی_ چ

 به گوشش زدم. یلیشدم و با خشم س کشینزد

دو تا دختر رو فراموش   نیو ا یبر  شهیهم یفکر هات رو فراموش کن؛ بگو چه قدر بدم! که برا نی_ ا
 !یکن

کار   نیا دختر ادو ت  نیتعجب داشت که من به خاطر ا یکرد، براش جا  یبا تعجب فقط نگاهم م مونا
 رو بکنم. 

 ! ؟یکن یکار م ی_ خب  آخر چ 

 خوام.  یدختر رو م  نی_ من هم

 اشاره کردم.  ایگفتم و به پور  یا باشه

 . ستادیکنار مونا ا اومد

 . نی_ ببرش پا

 زد.  یبلند غی ج مونا

 خوام شون  برام سود دارن دست نذار.   یکه م ییکار رو نکن صد بار بهت گفتم رو کسا نیا لی کائی_ م

 رو مخ من راه نرو! یه

 نزدم و به سمت پله ها رفتم. یحرف 

 .یبهت فرصت دادم استفاده نکرد یرو خواست  نی_ خودت ا
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 خراب شده برم   نی_ باشه مال خودت پول من رو بده از ا

 _ چه قدر!

 ... اردی لیم کی_ 

 رو تکون دادم. سرم

 ببرن. بده  نشمیماش  ای _ حله پور

 حرف زدن...   یاز  پله ها باال رفتم، هنوز زود بود برا و

 

 《ماهورا 》

 

 ؟ یکن ینگاهم م  یجور  نی! چرا اهی_ چ

 لب زد:   یخودش رو پرت کرد بغلم و با خوشحال  دلبر

 _ آزاد شدم ماهورا فقط هم به خاطر تو. 

 نکردم.  ی_ من که کار 

 شونه ام برداشت.  یرو از رو  سرش

 بودم.  ین من هنوزم اون قهوه خونه لعنتاال ی_ اگه تو نبود

 که فکرم رو مشغول کرده بود رو به زبون آوردم.  یسوال

 ؟ یترس  ی_ چرا از مونا انقدر م

 دستش و ابروهاش در هم گره خورد. دنیلرز با

 . الیخ  ی_ ب
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 رفت.  اطیبه سمت ح  عیمبل بلند شد و سر یرو از

 شد! چش

 

 

 《دلبر 》

 

 چمن ها و پاهام رو  بغل گرفتم.  یرو نشستم

 کار کنم! یچ حاال

 کار کنم؟!  یزن سخته من بدون مواد چ کی یبرا ارم،یتونم دووم ب  ینم

 . رمیم یمونا من بدون مواد م شیرم پ  یم

 با عجله بلند شدم.   نیزم  یرو از

 شد.  دست من به در اون باز دنیدو به سمت در رفتم، خواستم در رو باز کنم که قبل رس با

 .شد  انینما  ایقامت پور و

 کرد.   یاخم

 _ کجا؟ 

 . دیرو ندادم، دوباره پرس  جوابش

 ! یبر  یخواست ی_ دلبر  کجا م

 گفتم:  تی عصبان با

 _ خب آخه به تو چه.
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 خشم دستم رو گرفت.  با

 من بفهمم. دیبا یآب هم بخور  وانیل هی یبخوا یشه، حت ی تو به من مربوط م هی_ از امروز همه چ

 

 《ماهورا》

 

 

 اومد! ریدلبر آن قدر د چرا

 شده چون از حرفم ناراحت شد.  شی طور دیشا

 متوقف شدم. لی کائیم یصدا دنیشدم و خواستم به سمت در برم که با شن  بلند

 ! ؟یر  ی_ کجا م 

 سمتش. برگشتم

 دلبر کجا رفت.   نمی_ برم بب 

 زد.  یلبخند

 باال کارت دارم.  ای تو ب استیپور شی_ پ

 تعجب نگاهش کردم. با

 د؟ یکارم دار ی_ چ

 نزد و از پله ها فاصله گرفت و به سمت اتاقش رفت.  یا گهید حرف

 !اره؟یسرم ب یخواد بالئ  یکار داره! نکنه م یچ یعنی

 باشه.  یطور  نیا ادیبهش نم نه
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 تکون دادم.  یسر 

 سمت پله ها رفتم و آروم آروم باال رفتم. به

 که ابروش رو باال انداخت.  ستادمیدر اومدم دوباره اش از اتاق، ا با

 . یر  یآن قدر آروم راه م یستیحامله که ن گه،ید ای_ ب

 حرص نگاهش کردم.  با

 _ باشه. 

 بغلت کنم.  امی_ ب

 هام از حرفش گرد شد. چشم

 و رفت داخل اتاق. دیخند

 زدم. داد

 . دیجا بزن نیا دیای ب دیدار یاتاق، حرف امی  ینممن _

 مثل من داد زد. اونم

 . ارمتینه من به زور ب یایخوام خودت ب  یم  یاتاق ول ارمتیب  امیتونم االن پاشم ب یکه م ی دون ی_ م

 ِمن گفتم: ِمن  با

 مگه!!!  یکارم دار  ی_ چ

 خوام باهات حرف بزنم. یندارمت فقط م  یدختر کار  یچ ی_ ه

 رو باال رفتم و به سمت اتاق رفتم. گهید یحرص بلند شدم و پله ها با

و چند    دمیکش یبلند  غیخشک شده ج  یها وونیسر  ح دنیداخل خونه بردم که با د یرو کم سرم
 قدم عقب رفتم. 
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 《ماهورا》

 

 داد زد.   لیکائیم

 تو دختر! یشد  ی_ ماهورا چ

 ترس نگاهش کردم.  با

 !؟یخشک کرد ی_ اون ها رو کشت 

 رو خاروند.   سرش

 _ خب آره.

 بزنم که به سمتم اومد و گفت:  یرو باز کردم که حرف دهنم

 . ینی خوام شب خواب بب یاون  اتاق نم  میبر  ای_ ب

 . دیخند و

 که رفت رفتم.  ینزدم و به سمت همون اتاق یحرف 

 دورش بود. یبود و چند صندل  وسط اتاق   یبزرگ زیکارش بود چون م اتاق

 نشست.  زیو پشت م   رفت

 .نمی اشاره کرد که منم برم و  روبه روش بش و

 

 نشستم و بهش چشم دوختم.  یصندل یرو

 زد. لب
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 . دمیکه االن من تو رو خر ی دون ی_ م

 رو تکون دادم. سرم

 داد.  ادامه

 ! ی_ و  تو االن مال من

 زد.  یسرم رو تکون دادم، لبخند بازم

 . یبکن  دی _ و هر کار بخوام رو با

 _ خب!

 و گفت:  زیم  یشد رو خم

 .  یخوام مال من بش ی_ م

 هام کم کم گرد شد و گفتم:  چشم

 !!؟ی_ چ

 . یدیکه شن  نی_ هم

 بلند شدم و گفتم:   یصندل  یرو از

 .دی امکان نداره فراموشش کن یز یچ ن ی_ همچ

 . کرد  یاخم

 شه؟  ی_ چرا نم 

 . دیلرز یرو به دست هام دوختم م نگاهم

 .  دمیترس یکه ازدواج کردم چرا آن قدر م  نیدونم از گفتن ا ینم

 داشت.  یمن بر  نم یکرد و اصال چشم هاش رو از رو یداشت بهم نگاه م  هنوز
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به سمت در    عیو بعد سر میهر دومون اول به هم نگاه کرد یداد کس یبزنم که با صدا  یحرف خواستم
 . میدیپر رونیو ب  میرفت

 داد زد:  لیکائیم

 شده!  یچ  ای_ پور

 !نی پا ا یزودتر ب سی_ رئ 

 

 《 لی کائیم》

 

 رفتم.  اطیو به سمت ح  نیرفتم پا  زود

 بود ازش خبر نداشتم. یکه چند ماه یکس دنید با

 .کردم  یاخم

 . یکن یکار م ی جا چ نی_ ا

 زد و اومد سمتم. یلبخند

 . ومدی یوقت از پا در نم  چیمرد ه نیا

 سال سن داشتن هنوزم مثل جوون ها سرزنده بود.  ۴۰وجود  با

 رو گذاشت رو شونه ام و گفت:  دستش

 ! لیکائیم ی_ دور و برت شلوغ کرد 

 رو تکون دادم و ارش فاصله گرفتم.  سرم

 جا؟  نیا ی_ چرا اومد
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 زد.  یلبخند

 !ادی  یبدم م ییکه از تنها ی دون یم  یشلوغ نیببرم از ا یض یف هی امیدورت شلوغه منم ب_ گفتم 

 نگاهش کردم.   کالفه

 که تو  ذهنت رو فراموش کن.  ی_ اون فکر 

 نزد و چشم دوخت به پشت سرم.  یحرف 

 به ماهورا!  یعنی

 کرد.   یاخم زیکه پرو  ستادمیماهورا ا یجلو

 زود جاش رو به لبخند داد.  که

 ._  خوشم اومد 

 هام رو با خشم بستم و باز کردم.  چشم

 اشاره کردم.  ایپور به

 داخل.  دی_ بر

 رو تکون داد و دست دلبر رو گرفت.   سرش

 و به ماهور اشاره کردم که برو داخل.  برگشتم

 نگاه کرد که با خشم گفتم:    زیبا ترس به پرو یا هیثان چند

 .گهی_ برو د

 رفت داخل.   عی گفت و سر یا باشه

 گفت:  زی پرو

 .یدیجا رس  نیمن به ا یکمک ها_ تو با  



 انت یفرار از خ

250 
 

 اش رو گرفتم.   قهیخشم  با

 هاش به سمتم اومدن. گاردیباد که

 و گفت:   دیخند زی پرو

 جلو.    دیای_ ن

 ! زی_ گفتم اون فکر مسخره ات رو فراموش کن پرو

 نه!  یاسوس گذاشت ج  برام

 ؟یاومد رونیطور از اون قبرستون ب چه

 .نشون ندادم  یعکس العمل یرو  محکم گرفت که از خودش جدام کنه ول دستام

 جاسوس بذارم!  دمیتو با  یبرا یجوجه ا ی_ برا

 ؟یشد  یشده انقدر عصب یچ

 خاطر اون دختر!؟  به

بار اون قدر پول رو   نیشده ا یتا حاال پول به دختر نداده چ لیکائ ی گفتم م ش،ی دیخر دمیمونا شن  از
 دختر!  کیداده فقط هم به خاطر  

 زدم. داد

 . ستیمهم ن یدختر  چیمن ه ی_ چرت و پرت بهت گفته، برا

 

 《 لی کائیم》

 

 . دمشیخر یجور  نیو هم  ستی بودم بگم که برام ماهورا اصال مهم ن مجبور
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 کنه. یشکست من استفاده م  یمن مهمه از اون برا ی برا  ایدن نیا یتو یبفهمه که  کس  زیپرو اگر

 شه؟  یتر سرت نم  کیبزرگ تر کوچ   یشه ازم جدا ش ی_ خب حاال م

 پوزخند گفتم:  با

 _ متاسفانه نه. 

 جدا شدم و لب زدم:  ازش

 !ای جا برو دور و بر من ن نی_ از ا

 دن. یو غلط بهت م   یهاتم عوض کن چون خبر اشتباه جاسوس

 بهش زدم.  ی چشمک و

 دست هاش رو مشت کرد...  که

 دو تا دختر رو.  نی ا یدیخر  یفهمم به خاطر چ ی_ باالخره که م

 . ستی ن  دنیبه فهم  ازین  یول

 زد و ازم دور شد.   یکج  لبخند

 .نگاهش کردم  ایپور یکه با صداکردم   یرفتنش نگاه م رونیب به

 خواست!  یم یشده؟ چ   یچ سی_ رئ 

 خشم لب زدم:  با

 کن. رونی رو ب ینگهبان تازه استخدام کرد ی_ هر چ

 _ جاسوس گذاشته بوده؟

 رو تکون دادم که گفت:  سرم

 دخترا اومده. نیا دنیگه فقط به خاطر خر ی_ حسم م
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خوام؛ چند نفر    ینم  یجنس چیماه ه کی  نیتو ا انیرو بگو ب دیو فر اوشیگه، س ی_ حست درست م
 اون جا.  میر یکنن م  ز یرو تم میدیکه تازه خر یهم بگو برن خونه ا

 فقط دنبال انتقامه! زی پرو نیا

 . رهیبرام دست پا گ یادی ز یو چرا ول یدونم از ک  ینم

 کردم و ادامه دادم:  یاخم

 ! ایپور ییتابلو ادی_ تو هم ز

 شد و گفت:  دستپاچه

 کار کردم!؟  ی_ چرا! چ

 گم! یدختره دلبر رو م نیحست به ا نی_ هم

 گم. یدونم بار چندمه دارم بهت م  ینم

 برات مهمه.   یبفهمه کس  یکس نذار

 انداخت.  نیرو پا  سرش

  یخواد بهش بگم دوستش دارم ول  یدلم م رمی دلم رو بگ  یتونم جلو ینم گهید  یول  س یرئ دی_ ببخش
 . شه  یکارم نم  نیتو ا یتا وقت

 

 《ماهورا》

 

 

 رو قورت دادم.  بغضم

 _ دلبر! 
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 گفت.  یهوم

 !؟میخونه باش  هیبا دو تا مرد نا محرم تو   دی_ ما با

 .دیکرد و خند نگاهم

 برامون دعا بخونن.   ننی رو سر ما بش  ارنیب  رزنی برن دو تا پ یخوا ی_ په نه په م

 کردم.  یاخم

 زنم.  یحرف م  ی_ دلبر دارم جد

   خشم نگاهم کرد. با

 دارم! ی _ مگه من با تو شوخ

 _ ولش کن اصال! 

 با تو ندارم. یحرف گهید من

 مبل بلند شدم.  یرو از

 ! یر  ی_ کجا م 

 خوام برم!  ی دونستم کجا م ینمهم خودم

 خاله ام که نبود برم غذا بخورم.   خونه

 برم بخوابم. ای

 دونم. ی_ نم

 بهشون کردم.  ینگاه مین ایو پور  لیکائیباز شدن در و اومدن م با

 به سمت من اومد.   لیکائیم

 ؟ی بر  یخوا یم یی_ جا
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 .شدم  دستپاچه

 خواستم... یخواستم..م ی _ خب... آره م

 من جواب داد.  یبه جا  دلبر

 _ گرسنه است. 

 دهن باز نگاهش کردم. با

 گفتم!  ی_ من ک

از اون جا از دست  بود که محو شم  نیخواستم ا یکه م یز ی کرد، تنها چ یمبا لبخند نگاهم  لیکائیم
 در امان باشم.  لیکائیم ینگاه ها

 رد و بدل کرد.   لیکائیمن و م نیب  ینگاه  دلبر

 _ خب!

 زدم.  لب

 _ به جمالت. 

که بگو   یکنه م یساعته با بغض نگاه من م هیچاره  یب  ونیآقا دیاریماهورا غذا ب یبرا دیخوا  ی_ نم
 .شه ی روم نم  ارنی برام غذا ب

 کنه آخه! یبشر چاخان م نیدادم، چه قدر ا ی با دهن باز به حرف هاش گوش م فقط

 گفت:  لیکائیبزنم که م  یحرف خواستم

 _ آره!

 که گرسنته؟ یزن  ینم  یحرف  چرا

 !یکش  یکه خجالت م یبچه ا مگه

 خشم به دلبر نگاه کردم. با
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 کردم.  یبود که فکرش رو م  یز یتر از اون چ  خونسرد

 کندم.   یسرشو م دو تا نبودن نیا اگر

 باز دوباره گفت:   دلبر

 ! ادی یخوابش م یل یچاره خ یب  دیحداقل اتاقش رو نشونش بد  دید ی_ اگر غذاش نم

 حرص گفتم:  با

 _ دلبر!!!!!!!!!!! 

 

 《ماهورا》

 

 خنده.   ریزد ز  ایپور

 کرد. یبود و به ما نگاه م ستادهیهم که معلومه خشک ا لیکائیم

 مبل بلند شد. یاز رو دلبر

 مون نکنه. رونی تا ب می کن  یها رو مونا بده مثل خر کار م نیپول ا میگ  یماهورا م میبر  ای_ ب

 بهش نگاه کردم معلوم نبود چشه! کالفه

 گفت.  یاش چرت و پرت م همه

 صداش زد.  ایسمت در رفت که پور به

 !؟ یر  ی_ دلبر.. کجا م 

 کرد و گفت:  ایخشم رو به پور با

 ؟ یفضول  یر  یکجا نم یر  یکجا م  یتو هم ه گهی_ ول کن د
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 . نیزم  یافتاد رو هویزد که   یرفت و حرف م یطور راه م نیهم

 ترس  گفتم:  با

 _ دلبر!!!

 !یشد یچ

 نشستم نی زم یبا دو به سمتش رفتم؛رو و

 هم دنبالم اومد و دلبر رو بغلش گرفت.  ایپور

 !  یشد   یچ زمی _ دلبر، عز

 به صورتش زد.  یل یتا س چند

 _ دلبر! 

 رو گرفتم.  دستش

 _ چه قدر دست هاش سرده!

 داد زد.  ایپور

 مارستان؟یبببرمش  سی_ رئ 

 کرد. ی که فقط ما رو نگاه م لیکائیم

 _ نه.

 . کردیدست هاش مشت شد و فقط به دلبر نگاه م ایپور

 کردم.   لیکائی خشم از بلند شدم و رو به م با

 !نهی چ یعنی_ 

 ! یبشه چ شیغش کرده، اگه طور ینیبی نم
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 .یهست یچه آدم گهیتو د شیبه کشتن بد یخوای ببرتش م بذار

 خونسرد نگاهم کرد.  لیکائیم

 خواد! یمعتاده االن فقط مواد م_ اون

 زنن که اون رو خودمم بلدم.  یآرام بخش بهش م  هیفقط  مارستانی ب مش یاگرم ببر و

 ! میداد یبا دهن باز به حرف هاش گوش م  ای و پور من

 فقط شک کرده بودم که دلبر معتاده! من

 که به خاطر مواد غش کنه. یم یوخ نینه به ا 

 به دلبر نگاه کرد و بعد بلندش کرد و به سمت پله ها رفت.  یبا ناراحت  ایپور

 ش؟ یبر ی_ کجا م 

 ؟ ی کن کارشیچ یخوا یم  هوشهیکه ب اون

 طور بمونه!؟  نیهم

 رو نداد. مجواب

 شد.  دهیکش  لیکائیتوسط م نمیبه سمت پله ها رفتم که آست خودم

 سمتش برگشتم. به

 !یزن  یحرف م  یطور  نی_ بار اول و آخرته که با من ا

 ؟ یاوک

 

 《ماهورا》
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 اخم نگاهش کردم.  با

 کرد.  یرفتار م نطوریچرا با من ا دمی فهم یکارا و حرف هاش رو نم  نیا لیدل اصال

 بهش ندادم و از پله ها باال رفتم.   یجواب

 و دلبر اونجا بودن رفتم.  ایکه پور  یبه سمت اتاق  

 رو باز کردم و داخل رفتم. در

 شده بود. دهیدلبر نگاه کردم که صورتش سف به

 ! مارستانیب شی ببر یخوا ینم  یعنی_ 

 برگشت سمتم.  ایپور

 کمپ! گن که ببرمش یم مارستان ی گه اگه ببرمش ب یراست م  سی_ رئ  

 نگاهش کردم.  ناراحت

 دلبر معتاده؟!  یدونست ی _ تو نم

 سکوت کرد و بعد چند لحظه سرش رو باال آورد.  یکم

 ده. یدونستم مونا کار دستش م ی_ م

که   نمیب یاالن م  یخوره ول  یرو نم بشیکنه و فر یگفتم، دلبر  حرف هاش رو باور نم  یبا خودم م  یول
 خودش رو تو چاه انداخته!

 خواد خودم رو نابود کنم.  یم دلم

دونم   یاومد، نم یبال سرش نم   نی آوردمش ا  یم  رونیب  یرفتم و از اون خونه لعنت  یمن زودتر م  اگه
 کار کنم!  یاالن چ
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 کاره.   نی ترک مواد سخت تر  ی!  ولهیدلبر قو درسته

 تخت بلند شد.  یرو از

 . نمیبب یتونم هر روز دلبر رو اون جور  ی حرف بزنم، نم سی با رئ  دیبا ششی_ بمون پ

 رفت.   رونیگفتم از اتاق ب  یا باشه

 سمت تخت رفتم و نشستم. به

 دستم گرفتم. یدلبر رو تو دست

 _ دلبر! 

 ! دیشن  یمن رو نم یاون که صدا اما

 کردم.  یرو اصال درک نم   حالش

 دادم! یحق رو به دلبر نم  اصال

 مونا بود!  شی چرا پ اصال

 نشده بود. دهیمن که دزد مثل

 .باند مونا شده  نیخودش گفت به خاطر پول عضو ا چون

 

 《لی کائیم》

 

 گرفتم و به سمتش برگشتم. اطینگاه از ح ایپور یصدا با

 جور باشه.  نیشه که هم ینم مارستانی ببرمش ب دیبا  هوشه،ی هنوز ب سی_ رئ 

 . ام کرده بود  کالفه
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 .میبر رونیاز خونه ب  دی_ نبا

 کنه. یدردسر برامون درست م یلعنت زی پرو اون

 شد.  کمینزد ایپور

 .م یکار کن ی_ پس چ

 .اد ی ی_ صبر کن خودش بهوش م

 . ارنی یسرشون م ینه بالئ ای میجا دورشون کن نیاز ا دیبا

 . ختیر یمو مو هاش رو بهم   دنیکرد دور خودش چرخ شروع

 س؟ ی کار به شما دارن رئ ی_ آخه اونا چ 

 خوان؟  یاز جون شما م یچ

 _ پول!

 من خر پول بود، همه رو به نام من زد!  یبابا

 . ارنی خوان از چنگم در ب یم گهیو اون کثافت د  زیاون پرو حاال

 کردن!  دایکنن که شک ندارم پ داینقطه ضعف از من پ هیخوان  یم

 . ستادیاز حرکت ا ایپور

 ...نیا سر ی خوان بالئ   ی_ نکنه م

 رو تکون دادم. سرم

 طوره! نی_ هم

 کنن.  یخودشون م یخوش حال   یبرا یاونا هر کار  م،یمواظب باش  یلیخ  دیبا

 دلبر. شی رم پ ی_ من م
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 رفتم.   زمی سمت م به

 _ زنگ بزن سفارش غذا هم بده. 

 ! ادینباش بهوش م نگران

 زارو؟ ی چ نیا یدون  یهنوز نم یساله با من  چند

 و سر و صدا کنه.... ارهیادا در ب دیبرو باال سرش شا اد،یکه بهوش ب االناست

 بهم انداخت.  ینگاه مین  ایپور

 _ چشم.

 رفت.  رونیاتاق ب  از

 . نشستم یصندل   یدر آوردم و رو بمیام رو از ج  یگوش

 اس ام اس داشتم. چند

 بود. ایکردم، از طرف پر بازشون

 ! یشگیمزاحم هم بازم

 . ستی ن یآشغال ها اصال خال  نیا یوقت من برا یول   ارم،ی سرش ب یبالئ هیخواستم  یبار م  چند

 بازم رو مخ من بره! ی تونه آن قدر پرو باشه با اون همه کثافت باز   یدونم چه طور م  ینم

 

 《دلبر 》

 

 درد چشم هام رو باز کردم.  با

 .دمیام کشبه چشم ه  یباال آوردم و دستدست هام رو آروم  دم،ید یجا رو تار م همه
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 بستم بهش نگاه کردم.  مهین یماهورا با چشم ها یصدا با

 _ دلبر حالت خوبه!

 جمع شد.م در همهااخم 

 .هیخوام اون مواد کوفت  یکه م یز ی_ ماهورا حالم بده االن تنها چ 

 . ستادیا ای نزد، از جاش بلند شد که با اومدن پور یحرف 

 _ بهوش اومد. 

 به سمتم اومد.  ایپور

 بزنه که گفتم:  یرف ح  خواست

 حالم بده!!!   ایبرام پور اری_ ب

 تخت نشست.  یخشم رو با

 . یخوب بش دیبا یی جا نیکار رو بکنم حاال که ا نیتونم ا ی_ نم

 زدم. داد

 رم.  یم  یدارم م  اریرو ب یگم اون کوفت یچرت و پرت ها رو م  نی_ ول کن ا

 هم مثل خودم داد زد. ایپور

 _ بس کن دلبر!

 هات باش.  یبه فکر دور و بر  کمی ی ستیفکر خودت ن به

 لب زدم:  هیگر با

 _ کدوم دور و بر! 

 !یگ یباشم چرا شعر م  یرو ندارم به فکر ک  یکس من
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 دستش گرفت.  یدستم رو تو ایپور

 ام!  ی_ پس من چ

 اش پاک کرد.  گهیهام رو با دست د اشک

 دوست دارم!  یدیکنم هنوز نفهم   ی_ انقدر بهت توجه م

 .زدم و دستش رو پس زدم   یپوزخند

 خوره. یدوست داشتنه بهم م  ی_ حالم از هر چ

 تخت بلند شدم.  یاز رو جهیسر گ  با

 آخه.  یبر  یخوا   ی_ پا نشو کجا م

 .هام رو باال بردم  دست

 !ای _ جلو ن

 زد...  ینم  یکرد و حرف  یکه تا اون لحظه فقط نگاه مون م ماهورا

 . اریبرو برام ب  یده تو که هم جنس خودم یگوش نم  نی_ ا

 .تعجب نگاهم کرد  با

 _ هان؟!

 رفتم.  یراه م  یعصب کالفه

 هم دنبالم. ایو پور ماهورا

 ! دمیرس  یرفتم به در نم یراه م  یبود که هر چ بیعج  نیا و

 

 《دلبر 》
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 زدم. یم داد

 دم.  یکار دست خودم م هیحالم رو به خدا  ین یب یمگه نم  ارشیبرو برام ب   ای_ پور

 اومدن. یکردن و دنبالم م  یدادن فقط سکوت کرده بودن و نگاهم م یبه حرف هام گوش نم  اصال

 !  یدر لعنت نیرسم به  ا  ی_ پس چرا نم

 مونا. ش یمنو  پ نیدم فقط ببر یرو  پس م  نیدیکه من رو خر نیجا پول ا  نیخوام برم از ا یم

 کردم.  یاخم  لیکائ ی اومدن م با

 _ بگو منو ببره. 

 نزد و آروم به سمتم اومد. یحرف 

 _ با توام! 

 .زدم  یغ یدستش ج یآمپول تو دنید با

 چاره تون کنم. یبهوش اومدم ب  یکار نکن وقت  هی_ 

 لب زد:  لیکائیم

 ! یبکن یتون  یم ی_ مثال چه کار 

 گم. یدونم به همه م یازت م یرم هر  چ ی_ م

 کرد.   یاخم لیکائیم

 بافه بهم؟  یم یچ  نیا ای_ پور

 کرد.  لیکائ ی به من و م  یدستپاچه نگاه  ایپور

 گه. یم  یز یچ هی ستیاالن حالش خوب ن  سی_ رئ 
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 زدم.   یپوزخند

 ! یدی_ نکنه ترس

 کرد.  یو نگاهم م یعصب   لیکائیم

 _ ببند دهنتو دلبر. 

 داد زد.  ایپور

 .  گهیکن د هوششیب   سی_ رئ 

 اشاره به ماهورا کرد.   لیکائیم

 .  رونی برو ب  ای_ ب

 رفت.  رونیسرش رو تکون داد و با سرعت از اتاق ب ماهورا

 که کالفه نگاهش کردم.  ستادیپشتم ا ایپور

 از جونم! دیخوا  یم ی_ چ

 .که تو اون خراب شده خوش بخت بودم  من

 زد.  یپوزخند   لیکائیم

 ! یمثل خر ذوق داشت ن یهم ی_ برا

 بهش نزدم.  یحرف 

 لب زد:  ایپور

 همون دلبر سابق!  یش  یم یهفته تحمل کن  ای_ فقط چند روز 

 تحمل کن.  فقط

 برم.  دی تونم ولم کن   ی_ من نم
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 تونم باشم. یروز منم خطرناک بودم براتون  االنم م هیکه  دیدون یم    

 گفت:  لیکائیم

 ... یحرف زد ی لیخ  کهی_ خب د

 نگاهش کردم.  یحال  یبا ب  تر شدنش بهم و سوزش دستم کی نزد با

 .افتادم  ای بغل پور  یبعد چند لحظه تو و

 شدم.  هوشیباز هم ب  و

 

 《ماهورا》

 

 

 از اتاق به سمتش رفتم. لی کائی اومدن م رونی ب با

 شد!  ی_ چ

 به چشم هام انداخت.  یق یعم نگاه

 بخوابه.   دی_ بازم با

 گفتم.  ییآها

 . میگرسنته، ناهار بخور نیپا می_ بر

 رو تکون دادم. سرم

 .ندارم ممنون  لی_ م

 نگاهم کرد.  یعصب
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 .م یبر ایب  ی_ غلط کرد

 تعجب نگاهش کردم.  با

 خوام.   ی_ خب غذا نم

 . یبخور  دیبا  ی_ منم گفتم غلط کرد

 کردم.  یهوف

 نکن! گهید کارنی_ ا

 بهش رفتم. یا غرهچشم

 _ چشم.

 .م ی_ بر

 زدم:  لب

 ! یچ ای_ پس پور

 افتاد.  راه

 خواد.   ی_ االن نم

 تته پته گفتم:  با

 خ...وام. ی_ پس َم....نم نم 

 کرد..  یو اخم برگشت

 قدم عقب رفتم. کی

 ... باشه. ی_ وا

 .مینزد یا گهید حرف
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 داشتم. یراه افتاد به سمت پله ها رفت و منم آروم پشتش قدم بر م اون

 کرد.  کیو اشاره به پالست یصندل  یآشپزخونه نشست رو میرفت

 داخلش بود.  چی انداختم که دو تا ساندو کیبه پالست ینگاه

 که با صداش سرم رو با سرعت باال آوردم و نگاهش کردم.  زی شدم به م  رهیو خ یصندل  یرو نشستم

 گرسنمه. گهیبازش کن بده د_ 

 دهنت بدم.  ی_ خب بردار بخور مگه بچه ا

 زد.  یلبخند

 _ آره. 

 هم فشار دادم. یرو رو  دندونام

 رو در آوردم و به سمتش گرفتم.  چیرو با حرص برداشتم ساندو کیپالست

 _ بفرما! 

 دستم گرفت.  از

رو  به   چیرو کج کردم که چشمم به چشش نخوره و ساندو   یصندل یرو برداشتم کم گهید چیساندو
 ازش رو خوردم.  یکردم و کم کیدهنم نزد

 ...نیاون همه غذا هست حاال ا  دهیخر چیهمه پول که داره ساندو نیا با

 که زد شروع کردم به سرفه کردن. یحرف با

 دادم...  یبرات سفارش م یبهتر  یوگرنه غذا می_ عجله داشت

 

 《ماهورا》
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 تا سرفه کردم.  چند

 گفتم! یچ ی...دی_ شن

 . دیخند

 . ی_ فکرات رو به زبون آورد

 . یبخور که خوب بش  اریب  خچالیپاشو نوشابه رو از   حاال

 رفتم.  خچالیسرم زدم و پاشدم و به سمت  یدستم محکم رو با

 کردم.  یدهنم رو گرفتم چون همه اش سرفه م یجلو

 رفتم.  زی سمت مرو برداشتم و به   نوشابه

 . یشه بازش کن ی_ م

 _ نه.

 کردم.  یاخم

 داد. یچون کار دستم م ومدی یاز نوشابه باز کردن بدم م شهیهم

 لب زدم.   باز

 ...گهی_ بازش کن د

 کرد. نگاهمکالفه

 _ نه.

 گفتم.  یلب به درک ریز
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که سرش به سمت   یسر نوشابه گذاشتم و با سرعت چرخوندمش و برداشتمش طور  یرو رو دستم
 بود.    لیکائیم

 بار درست بازش کردم.  نی_ آخ جون ا

 داد زد. هوی  کردینگاه مگرد به من  یانداختم که با چشم ها  لیکائ ی به م ینگاه

 اون ور...  رشی_ بگ

 . زیو م  لی کائی م یرو ختیهمه نوشابه ها ر هوی  و

 رو  گاز گرفتم.  لبم

 _ خب... 

 به چشم هاش انداختم. ینگاه

 آخه! یکرد کاری چ نی_ بب 

 . چیساندو ز،ی م لباسم،

 بازش کن.   ریکه گفتم بگ_ من

 رو گرفتم.  اداش

 _ نه!

 !نه

 نگاهم کرد. کالفه

 درست کن. یچ هیرم لباسم عوض کنم  ی_ من م

 ازش نخوردم. یچی منو بخور هنوز ه چیساندو ای ب  ستمی_ نه من...بلد ن

 شه.  یاونم داره خراب م  ی_ توجه کن 
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 شده بود. یخودم انداختم اونم نوشابه ا  چیبه ساندو ینگاه

 .ی_ و

 خودش رو گرفته بود که نخنده. یجلو یگرفته بود ول  اشخنده

 .امی_ درست کن تا من ب

 انداختم. نیگفتم و سرم رو پا یا باشه

 . دی_ ببخش

 زد.  یلبخند

 .یهم هست طونی_ نه خوشم اومد، ش 

 بهش بگم من ازدواج کرده ام مهردادم دوست دارم که بهم دل نبنده.  دیبا هوف

 بهت بگم.    یز یچ هی دی_ با

 _ االن نه.

 رفت.   رونی از آشپزخونه ب و

 

 《ماهورا》

 

 

 دستم. یدستم رو زدم رو لی کائیرفتن م  با

 نه! ا ی _ اه خوبه اعصاب داره اگر نداشت که االن معلوم نبود زنده بودم و 

 . ختهیهر بار بازش کردم همه اش ر ومدی یاز نوشابه باز کردن بدم م شهیهم
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 به دور و بر نگاه کردم.  کالفه

 کنم؟ زیتم  یبا چ  حاال

 کنم ولش کن بابا...   زی مگه من کلفتم تم وا

 رفتم که وسط راه متوقف شدم.   خچالیدور شدم و به سمت  زیم از

 ! گهیکنم د زش یتم دیکردم خودم با فیرو کث زی من م یول

 شه که.  یازم کم نم یز ی کنم چ یم  زیتم  ولش

 ها... نتیباز کردن کاب یک ی یک یکردم به  شروع

 دستمال هاشون.  نیکردم پس کجاست ا یهوف

 زدم. یلبخند  یتا جعبه دستمال کاغذچند  دنیو د گهید نتی باز کردن کاب با

 رفتم.   زی شون و به سمت م برداشتم

 انداختم. ک یپالست یرو تو لیوسا هیها و بق چیساندو

 عالمه دستمال برداشتم.  هی

 .خرنیم گهی_ پولدارن د

 کردم.  ز یبود اون جا رو هم تم ختهی ر نیزم یهم رو  یو کم زیکردن م زیشروع کردم به تم  و

 دستمال رو تموم کرده بودم جعبه هاش رو برداشتم و انداختم سطل اشغال.  ی همه

 رفتم و درش رو باز کردم.   خچالیهام رو شستم و به سمت  دست

 رو نگاه کردم. خچالی نیو از باال تا پا ستادمیا نهیبه س دست

 شه درست کرد.   یزمان کم نم نیجز تخم مرغ تو ا یز ی_ چ

 به سمت گاز رفتم و شروع کردم به درست کردن تخم مرغ.  تا تخم مرغ برداشتم و  چند
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 بردم گذاشتم.  زیبشقاب گذاشتم و به سمت م  یدرست شد و تو قهیچند دق بعد

 رو صدا بزنم که خودش اومد. ل یکائی برم م خواستم

 صداش بزنم.   یدونستم چ ینه نم ایکه اومد  خداروشکر

 !؟ی_ درست کرد

 کالفه نگاهم کرد.  زیم دنیگفتم وارد آشپزخونه شد با د یا بله

 ! یاست من رفتم تخم مرغ درست کرد قهی_ چهل دق

 کردم.  یم ز یرو تم  زی_ وا داشتم م

 . یصندل  یگفت و نشست رو یا باشه

 

 《ماهورا》

 

 نون برداشتم. یدست بردم تکه ا یصندل  ینشستم رو منم

 کرد.  یهوف  لیکائیم

 تخم مرغه!  ایپورمن و  ی_ چند ساله غذا

تخم مرغ   یبو نمیب  یم یتو خونه ول چهی پ یم یقرمه سبز  یخونه بو نیتو ا  ادیدو تا زن ب  گفتم
 !دهیچ یسوخته پ

 کردم.  یاخم

 کردم؟  یدرست م یساعت چه طور من قرمه سبز  هی نی_ االن تو ا
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 یخوا ی م یبرات هر چ  یر یخدمتکار بگ یتون  یمگه من خدمتکارم که غذا درست کنم نم بعدشم
 !یهست ینگران چ گهید یدرست کنن ماشااهلل پولدار هم هست

 کرد. نگاهم

هزار تا غذا بلد   دیبا  یهست تو ام که زن خچالی یاون همه مواد تو ،یکرد یدرست م گهید یچ هی_ 
 .یباش 

 م. رو چند بار تکون داد سرم

 شون ها؟  زمی بر یخوا  یانقدر حرف نزن نم گهی_ بخور د

 شروع کرد به خوردن.  یحرف چیه بدون

 ده. یمقابل من که جوابم رو نم  ارهی یکنم کم م فکر

بودن    ینون که با خال یتخم مرغ بذارم رو یلبم اومد، زود جمعش کردم خواستم تکه ا یرو  یلبخند
 نگاه کردم.   ل یکائیگرد به م یظرف تخم مرغ با چشم ها

 !!!!؟ی_ همشو خورد

 باال انداخت.  یا شانه

 ؟ یپس من چ یهمه تخم مرغ وا  نیآخه ا ی_ چه جور 

 . دیخند  لیکائیم

 اندازه دو تا لقمه من بود. نی_ ا

 !یآخه چه طور  یتو همه شو خورد قهیدو دق نیتو فکر بودم تو ا قهیمن فقط دو دق یگ یم ی_ چ

 !دیچسببهم  بی بازم درست کن عج_

 ظرف گذاشتم. یکردم نون رو تو  یاخم

 _ اصال فکرشم نکن! 
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 دستتون درد نکنه! شدم  ریکال س کهمن

 از جام بلند شدم.  و

 

 《ماهورا》

 

 

 زد.   یکه زد چشم هام برق یحرف دنیشن  با

 .رون یب  میبر  ای_ ب

 ... ی_ ول

 بلند شد.  یصندل  یرو از

 تا نظرم عوض نشده. میبر ایگرسنته ب م؛یندار اما، ی_ ول

 . می_ باشه بر

 رفت.  رونی بهم زد و از آشپزخونه ب یلبخند

 . شدمیبازم جذبش م   رمیخواستم ازش فاصله بگ یم  یدونم چرا هر چ ینم

 کردم!  یبودم مهرداد رو فراموش م  ششیپ  یوقت اصال

 شه که چرا من رو تنها گذاشته؟ یمهرداد م ری فکرم درگ هنوزم

 کجاست؟  االن

 ... کردیرفتار م  یجور  هیپاکستان  میای ب میخواست یکه م یآخر  یروز ها چرا

 .ندازهیکم کار هاش و حرف هاش داره به شکم م کم
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 چشم هام جمع شد.   یآوردن مادر و پدرش اشک ذوق تو ادیبه  با

 تونم بهشون زنگ بزنم. ی خونه اونا رو با خودشون رو حفظم م  شماره

 کاسه اس!  مین ری ز یکاسه ا  یعنیخاموش باشه  ایاگه اونا هم عوض کرده باشن  یول

 نفهمه.   یزنگ بزنم که کس  یواشکی دیبا فقط

 اومدم.  رونی از فکر ب   لی کائیصدا کردن اسمم توسط م با 

 _ اومدم.

 

 رفت و سوار شد.  نشیبه سمت ماش اطی ح یتو میرفت

 جلو رو باز کردم نشستم. در

 .گهیکنم پرو ام د چه

 

 

 کرد.   یهمه اش به دور و بر نگاه م   لیکائیم رون،یب  میخونه که رفت از

 ...گمی_ م

 رو برگردوند.   سرش

 ؟ یگی_ م

 . رونی ب  میومدی ی_ کاش نم

 _ چرا!

 . چوندمیشالم رو دور دستم پ نخ
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 . میفتیخطر ب   یترسم تو ی_ آخه م

 زد.  یلبخند

 شه. ینم  یچ ی_ نترس ه 

 رسوندن به من رو ندارن.   بیجرئت آس اونا

 گفتم. یاوهوم

 نگه داشت.  یرستوران  یو جلو دیچ یپ

 که.  یدون یتونم برم اون  رستوران خوب ها م ی_ نم

 

 《ماهورا》

 

 

 زدم.  یلبخند

 زدم!  ی_ من حرف 

 گفت.  ینوچ

 رستوران ها.  نیکه اون قدر دارم که ببرمت بهتر  یخواستم بدون  ی_ ول

 شه.  یبه خاطر کارم نم  یول

 نگاهش کردم.  کالفه

 !یبر  ییبا ترس جا یطور  نیهم دیتا آخر عمرت با  یعنی_ 

 .یجا بر  چی ه  دیخاطر کارت نبا به
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 کرد.  یخنده ا تک

 .من ندارم   یگ یترس که م نی_ ا

 هام هستم. یفقط نگران دور و بر  من

 کنم.  یکه دوستش دارم زندگ یتونم با کس یشه و م  یتموم م  یهمه چ گهیچند ماه د تا

 _ خب اون فرد... 

 شد.  ادهیپ  نیحرفم رو ادامه بدم و از ماش نذاشت

 مخ بود! یقدر رو چه

 ره. یخوام سوال بپرسم م یم تا

 شدم. ادهیپ  نیحرص از ماش با

 سرم رو باال گرفتم.  ستادنشیمن هم پشت سرش که با ا راه افتاد اون

 اون ازم بلند تر بود.  قد

 باش.  عی_ مثل جوجه راه نرو، سر

 کردم.  یاخم

 خورم بهت.  یچه طور تند راه برم اگه با سرعت راه برم که م  یر  ی_ جلو من راه م

 که گفت:  دید یدونم پشت سرم چ ینم

 جلو...   فتی _ ب

 برگردم که با خشم گفت:  خواستم

 _ ماهورا برنگرد. 

 _ باشه باشه. 
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 جلو زدم و تند به سمت رستوران رفتم.  ازش

 رستوران رو باز کردم و رفتم داخل.  در

 کجا رفت!  لیکائ ی پس م وا

 . ستیازش ن یخبر  دمیکه د ستادمیهمون جا ا یا قهیدق چند

 اومدم.  عیمنم جو گرفتم سر اه

 پشت سرم برگشتم و نگاهش کردم.  یمرد یصدا با

 .بود  گارسون

 ن؟یستادی جا ا نی_ خانوم چرا ا

 هستم. ی_ اوم، منتظر کس

 بهم زد.  یلبخند

 ! ستمی من با دیجا با نیا ادیتا ب  دین یبنش  یصندل یاون ور رو  دی_ خب بر

 .تو که تنگ نکردم اه  راه

 

 《ماهورا》

 

 

 گذاشتم. زی م یرفتم و روش نشستم و سرم رو رو یز ی سمت م به

 زد.  یکه داشت با تلفن حرف م یدختر  دنید با

 هام گشاد شد. چشم
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 مهرداده!  یزنگ زدن به بابا یبرا تی موقع نیاالن بهتر یوا

 بلند شدم.  زی م یسرعت از رو با

 .ستادمیا زشیم یسمت اون دختر رفتم و جلو به

 بود.   تنها

 کرد و با تعجب نگاهم کرد. یظاش خداحاف یپشت خط با

 _ جانم!؟ 

 زدم.  یلبخند

 ! د؟یتون رو بد یلحظه گوش هیشه   یشه...م ی_ خانوم، م

 زنگ بزنم!  هیخوام  یم فقط

 که من... دیترس یزنم اگر م یجا حرف م  نیهم

 رو به سمتم گرفت.   شیگوش

 گلم.  ای_ ب

 نکردم در موردت! یفکر  نیهمچ

 نگاهش کردم.  باذوق

 ممنونم.  یل ی_ خ

 باز بود. شیگوش  قفل

 زد.  یرو گرفتم، بوق م   شماره

 گاز گرفتم.  یرو با خوش حال  لبم

 .دیچ یپ  یگوش  یمهرداد تو یبابا یچند بوق صدا بعد



 انت یفرار از خ

281 
 

 ! دی_ االن بفرمائ

 گفتم:  یخوش حال با

 _ س...الم. 

 جون!  بابا

 فت: گ دیلرز یکه م ییسکوت کرد و بعد با صدا یا قهیدق چند

 ! یی_ ماهورا تو

 مهرداد کجاست؟ دیدون  ی_ اره منم بابا جون م 

 . دیدون ی اگر م دیرو خدا بگ تو

 زد.  بشیغ هویتو پاکستانم مهرداد  من

 !دیده تو رو خدا کمکم کن  ی جوابم رو نم  یک چیه

 تته پته گفت:  با

 _ ماهورا!

 رو بهت بگم! قت ی حق هی دیبا دخترم

 زدم:  لب

 .دیبابا جون زود تر بگ ی_ چ

 . ستی_ مهرداد پسر من ن

رو   یتا مهرداد بتونه شما رو گول بزنه و همه چ میرو داشت ی پدر و مادر الک هی و زنم فقط نقش  من
 ...رهی ازتون بگ

 .دمی شن ینم ییصدا گهید
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 ! کردمی نم باور

 کنه دروغه!! یکار  ن یتونه همچ یامکان نداره، مهرداد نم نیا نه

 کنه نه!!!  یکار   نیتونه همچ یگه مهرداد شوهر منه عشق منه نم ی دروغ م داره

 رو با لرز باال گرفتم. یگوش

 د؟ یگ یدروغ م دی_ دار

 دونستم رو بهت گفتم.   یکه م ی_ من هر چ

 ماهورا مواظب خودت باش!  فقط

 .دیچ ی پ یگوش  یمکث دار تو یبوق ها یصدا و

 زدم.   غیهام رو بستم و با دست هام سرم رو گرفتم و ج چشم

 نداره!!!!   تی_ واقع

 افتادم...  نیزم  یشدم و رو  هوشی ب و

 

 《ماهورا》

 

 

 دل خراش چشم هام رو با ترس باز کردم.    یو شکستن اون و صدا یا شهیافتادن ش با

 .گرفت  یادیتخت که دستم درد ز یرو نشستم

 زده بودن بهم. سرم

 . دمیکش یق یکرد نفس عم یکه با خشم به پرستار نگاه م  لی ائک یم دنید با
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 .از دستش افتاده بود و شکسته بود وانیل هی انگار

 به سمتم اومد.  لیکائیم

 _ حالت خوبه!

 آوردن حرف پدر مهرداد بغض گلوم رو فشرد.  ادیبگم که با به  یز یچ خواستم

 _ ماهورا!

 اسمم از زبون مهرداد ترس و ذوق داشت.  دنیشن

 اسمه! نیتر بایو ز نیکنم اسمم بهتر یزنه حس م یصدام م  لیکائ ی م یوقت  یول

 گفتم:   دیلرز یکه م یصدا با

 _ بله؟

 _ چشم هات رو باز کن.

 حرفش گوش دادم و چشم هام رو باز کردم بهش نگاه کردم. به

 !دیبش   هوشی ب یکه ه دمی _ من تو و دلبر رو نخر

 زدم.  یلبخند اری اخت یب

 . دمیخند  یاالن غش غش م دمیشن  یرو نم  دم یکه راجب مهرداد شن یاگه حرف ها دیشا

 گم گفت:  ینم  یز یچ دید یوقت

 و چند نفر دورت.  یبود  هوشیاومدم ب ی_ وقت

 .یزنگ زد یکه به کس  دمیشن 

 خشکم چرخوندم.   یرو دور لب ها زبونم

 نداره. یتو خطر  یرو مطمئن باش برا نیا ی_ آره، ول 
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 کرد.  یخنده ا تک

 ! ییتو هیمن خطر یکه االن برا یز ی_ تنها چ

 کرد گفت:  یخورده ها رو جمع م شهیو به پرستار که داشت ش برگشت

 . ادیو دکتر هم بگو ب  اری_ براش آب ب 

 رفت.   رونیگفت از اتاق ب  یباشه ا  پرستار

 زدم:  لب

 برات دارم؟ ی_ من چه خطر 

 اش کرد.  نهیبه قفسه س یا شارها

 قلبش... یعنی

 _ هوم!!! 

 . الیخ  ی_ ب

 لب گفت.  ریز  یخنگ و

 شنوم.  یکرده نم  فکر

 بودم.  یهمه اش از درس فرار  ن یهم یقبول دارم که خنگم برا نمیا یول

 رو االن بهت بگم؟  یز یچ هیشه  ی_ م

 _ بگو.

 نگاهش کردم.  کالفه

 _ خب من...من از... 

 تموم موند. مهیاومدن پرستار حرفم ن با
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 《ماهورا》

 

 

 رو بهم داد.  یآب  وانیسمتم اومد و ل به

 . دمیکش یق یرو که خوردم نفس عم آب

 تشنه بودم.  یل یخ -

 بهم زد. یلبخند لیکائیم

 شه؟  یمرخص م -

 زد.  یلبخند  پرستار

 باهاتون حرف بزنند.  انیدکتر سرشون شلوغ بود نتونستند ب  یبله فقط آقا -

 شه و... یباعث سکته م ادی شک ز  د؛یمواظب خانومتون باش یل یمن گفتند که به شما بگم خ به

 دادم. یتعجب به حرف هاش گوش م  با

 !خانومتون

 !سکته

 گه.  یکه م ییچه چرت و پرت ها گهید نیا

 سرم رو بازش کن.  ایب  یاوک -

 کردم.  یکندن سرم از دستم اخم بعد

 کار کردن کبود شده!  یدستم رو چ نیبب  -
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 با حرص  نگاهم کرد.  پرستار

 ! سیه -

 .گهیکنه بسمه د یزنه از اون موقع داره غرغر م  یاالن سرم داد م باز

 رو غنچه کردم.   لبام

 کارت رو حقته. یدرست انجام بد یخواست  یخب م -

 کرد. ی گاهم مفقط ن یحرص

 باال رفته نگاهمون کرد.   یبا ابرو ها  لیکائیم

 شده؟!  یز یچ -

 اومدم. نیتخت آروم پا  از

 گفت.   یم یز ی لب چ  رینه درباره خانواده اش بود، داشت ز -

 گفت!  یم یچ -

 رو به دو طرف تکون دادم. سرم

 گفت.  یکه تازه اومده داشت برام م یمار یب  نی درباره هم ،یچ یه -

 گفت.  یآهان لیکائیم

 بله. -

 .ستادمیدم در ا لیکائیم یکه با صدا  رونیب رفتم

 . یزرنگ باش کمیاگه  -

 کو عقل تو! یول یننه بابات رو از شر کرونا نجات بد یتون  یم  یاز اون عقلت درست استفاده کن 

 . یزد یم سرم رو دستش بزن پاش م گفت یاگه نم یسوراخ سوراخ کرد یزن منو زد دست
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 رو گاز گرفتم که قهقه ام هوا نره. لبم

 نجات بدم بدترش کردم.  لیکائ ی م یخواستم بدبخت رو از دست غر غر ها یم

 خواستم ابرو هاش بردارم زدم چشمش رو کور کردم.  یم یعبارت  به

 راه افتادم. رونیاومد با صورت سرخ و خندون به سمت ب  رونی از اتاق ب لیکائیم

 خنده. ری زدم ز  یخارج شدم پق مارستانیاز ب  تا

 رو گرفتم.  دلم

 خدا! یوا -

 

 《ماهورا》

 

 کرد. یهم تک خنده ا لیکائیم

 مگه دروغ گفتم؟!  -

 . دمیهم خند باز

 . ینه حرف درست زد -

 ه رو... چار یب  یول  یند ریگ گهیگفتم که بهش د یاون جور  من

 زد.  یلبخند

 .ستمی ن مونیپش -

 رو به دست آوردم!  زیچ  نیبهتر چون

 ؟ یچ -
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 رفت.   نیسمت ماش به

 خنده تو رو!  -

 . دیهام از بغض لرز لب

 بودم به خاطرم اومد.  دهیکه درباره مهرداد شن یهم حرف ها باز

 کرد.بار بهش عالقه مند شدم ترکم  نیکه اول یکس

 ! یپولچیبدون ه ب،یکشور غر هی یتو

 کردم.  یم ییگدا دیشدم االن با  ینم دهیدزد اگر

 رو هم نداشتم.  یکس

 ! هه

 رو نابود کرده بود. یهمه چ رمیکمک نگ یکه از کس نیا یبرا

 خونه.   شماره

 مامان و بابا.   شماره

 . کنی ما اونا هم باهاش شرهم که باهاش دوستن حت  انایو ک  ایعرش 

 کنه. یطور تونست با احساسات من باز  چه

 باشه! زی تونه نفرت انگ یآدم تا چه حد م هی

 طور تونست به خاطر پول دور من رو خط بکشه.  چه

 

 اومدم.  رونی از فکر ب  لیکائی م یصدا با

 ماهورا! -
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 ؟ یکن یفکر م یچ به

 کردم.  سیرو با زبانم خ   لبام

 دم؟ یرو دارم پس م  یتاوان چ که من نیبه ا -

 فاصله گرفت و به سمت من اومد.  نیماش از

 اومده؟  شیپ  یمشکل -

 رو تکون دادم که ادامه داد.   سرم

 داره! یبه اون تلفن که زد  یربط -

 اوهوم.  -

 !ه؟یمشکلت چ  یبگبهم یتون  یم -

 . دنیهام شروع کردن به بار اشک

 . رانیخوام برم ا یم -

 مامان و بابام.  شیپ

 . دیخند

 !یماهورا بچه شد -

 رو به دو طرف تکون دادم. سرم

 خوام برم.  ینه، م -

 فاصله گرفت.  ازم

 دم.  یبهت نم  یاجازه ا نی همچ -

 .دمیرو خر تومن
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 !یمن  یبرا تو

 .ی هم بشه بازم مال من یچ هر

 

 《مهرداد》

 

 

 سرم رو باال آوردم.  یباز شدن در انبار  با

 مهرداد. یز یچه سحرخ  -

 هم فشردم. یهام رو رو دندون

 ام.  یزندان  نیزم ر یز ی عنیجا  نیچند هفته اس که ا االن

 ؟یخوای م یچ -

 . دیخند

 . یآماده بش  دیبا -

 نگاهش کردم.  کالفه

 ! یچ یبرا -

 . دیهم خند باز

 .گمی بهت م -

 رفت.   رونی در ب از

 تخت بلند شدم و به سمت در رفتم.   یرو از
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 رو به رو شدم.  گاردیگذاشتم با چند باد رونی پام رو ب تا

 .کنمی نم  یکار  -

 در رو باز کرد.  خودش

 رفتن به سمت خونه رفتم و داخل شدم.  عقب

 بود.    زیپرو با

 زدم:  لب

 خب!  -

 برگشت و نگاهم کرد. زی پرو

 حالت چه طوره؟  نم یبغل دست من بب  نی بش ا یبه آقا مهرداد ب -

 رفتم و نشستم.  زینزدم و به سمت م یحرف 

 لب زد.  کاوه

 دو تا دختر رو برده خونه اش.  لیکائ یم دمیشن -

 . دیخند زی پرو

 المصب دختره مثل ماهه. -

 . ارنی م ادمیرو باز به  یکنم اون اسم لعنت  یرو مشت کردم تازه دارم فراموش م دستم

 !؟یکه چ -

 اش رو از مبل برداشت.   هیتک  کاوه

 خوام.   یرو م  لیکائ ی م زیمن همه چ  ی دون یخودت که م -

 مهمن. یل یکنم اون دخترا براش خ یحس م  و
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 . دهید زیکه پرو یدختر  مخصوصا

 کار کنم!  یچ دیبا -

 زد.  یلبخند

 .یر ی گیزود م ادی خوشم م -

 . یار یاون دختر رو برام ب  یبر  دیبا

 االن نه! یول

 . گهیهفته د چند

 نه!  ایبفهمم واقعا اون دختر براش مهمه نقطه ضعفش اونه  که

دختر دو برابرش رو به مونا   نیا یداد برا  ای که به پر یاز پول شتریمعلومه که براش مهمه، چون ب یول
 داد. 

 تونم بکنم.   یم یبزرگ  یازش استفاده ها شی اریبرام ب  دیبا

 خوام بفرستمت خونه اش!  یشناسه م  یتورو نم  لیکائیکه م نیا یبدون برا نمیا و

 مواظب رفتارت باش.  پس

 

 《ماهورا》

 

 

 شونه هام، کالفه به اتاق نگاه کردم.  یتخت نشستم و شالم رو باز کردم و انداختم رو یرو

 ام به شدت سر رفته بود. حوصله
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 کرد.  یاتاق فقط سر و صدا م یخونه، دلبر بهوش اومده بود و تو میبود دهی بود که رس  یساعت مین

رفت    یو قربون صدقه اش م دیچرخ یکار کنه همه اش دورش م یدونست چ   یچاره هم نم یب  ایپور
 زد.  یم غی دلبر همه اش ج یشه ول  یشه و مثل اولش م یاش تموم م  تی وضع نیکه زود ا

 داد. یگوش نم  ایحرف پور به

 اون نبودم!  یش کنم جاتونستم درک ینم

 سرم گذاشتم. ریو دست هام رو ز دم یتخت دراز کش یرو

 باز هم فکر مهرداد! و

 تونم باور کنم که واقعا به خاطر پول ولم کرد. ینم

 مامان و بابا!  یوا

 ان! یاالن تو چه وضع  یعنی

 رو مهرداد برده.  یمهرداد گفت همه چ یبابا

 ندارن!  یچیبابا و مامانم االن ه یعنی

 ان. یتو وضع بد دیخدا، به خاطر من اونا االن شا یوا

 

 سرم انداختم. یتخت نشستم و شالم رو رو ی باز شدن در زود رو با

 بود.   لیکائیم

 بهم زد.  یلبخند

 .می شام بخور  نیپا  ایب -

 از اون مهربونه! شتزیهمون قدر که خشک و سرده ب  لیکائیکه م دمیدو روز فهم نیا
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 ذاره برم!  یتونم نم  ینم درسته

 کنارش که هستم. هیخوش حالم از کنارش بودن، حس خوب یکم  یول

 من داد که بتونه من رو بخره!  یکه داره برا  یاز پول  شتریمرد ب نیا

 سرم آورده بود. ییبود تا االن معلوم نبود چه بال ها گهینفر د کی اگه

 تونم بهش پشت کنم! ینم

 باهاش رو راست باشم تا بهم کمک کنه.  دیازش پنهان کنم با دیرو نبا یز یچ  چیدروغ بگم، ه بهش

 رو بگم.   زیامشب بهش همه چ نیهم دیبا

 کنه!  یدونم اگر بفهمه من زن شوهردارم ولم م یم

 زدم.   یلبخند

 . امیممنون، االن م -

 . دیخند

 دختر! ییکجا -

 .یهست یا گهید یایانگار دن  یول  یجواب بد ستادمیجا ا نیاس ا قهیدق پنج

 کنه به شما بگم. یم تمیاذ یل یدلمه و خ یرو که تو  یز یکردم، که اون چ یداشتم فکر م  -

 

 《ماهورا》

 

 

 باال انداخت.  ییابرو
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 بهم بگو.  اطیح  میبعد بر میشام رو بخور نیپا  میخب پس زودتر بر -

 تخت بلند شدم به سمت در رفتم. ی گفتم و از رو یا باشه

 لبخند کنار رفت.   با

 بستم.  یهمه مهربون نیهام رو از ا چشم

 . یمرس -

 اومد.  رونی رفتم اونم بعد من ب رونیاتاق ب  از

 .میهم به سمت آشپزخونه رفت با

 لب زد.  لیکائیم

 کنه.  یم یدختره منو روان  نیآخر ا رونیب  میزود بخور بر -

 چاره است االن اون باالست.  یب  ایشه اون پور یم  یکه روان یاون -

 ام.  گهیخوام برم خونه د  یم -

 . دیباال پر ابروهام 

 !؟یبا ک  -

 کرد.   یخنده ا تک

 ؟ی ایتو ب یدوست دار  -

 رو گاز گرفتم.  لبم

 !ری خ -

 زد.  یلبخند

 خجالت نکش!  -
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 خور...  یم

 هام رو باال بردم.  دست

 باشه باشه، نگو!  -

 . دیهم خند باز

 بشر چه خوش خنده اس! نیا

 می غذا رو بخور ایخب ب  -

 

 

 *** 

 

 .میرفت  رونی ب  لیکائیبا م  م،یرو که خورد غذا

 م؟ی نیتاب بش یرو  میبر -

 لب گفت:  ریز

 بشم!  دیتو بچه هم با یپا -

 نزدم.  یحرف 

 سمت تاب رفتم و روش نشستم.  به

 تر من نشست.   اون ور یهم اومد و کم  مهرداد

 کن.  فیخب تعر -

 آسمون نگاه کردم.  به
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 ! ینیب  یاون ستاره ها رو م -

 آره.  -

 . دمیکش یق یعم  نفس

 . دیدرخش یآسمون م یبود که تو یستاره ا  نیستاره داشتم، اول هیبچه که بودم  -

 گرفتن!  یبعدش همه دورش رو م ی تنها بود ول اول

 دور گرفتن ها همه اش تظاهر بود! نیا یول

 ! ینه برادر  یرو نداشتم، نه خواهر  یکس من

 و مادرم همه اش مسافرت و سرکارشون بودن! پدر

 .من اضافه بودم  انگار

 شدم.  بزرگ

 

 《ماهورا》

 

 

 خودش بود.  یی تنها یایدن یکرد، فقط تو یتوجه نم  یاحساس که به کس  یدختر مغرور و ب هی شدم

 ام دوست شد. نفر باه هی فقط

 خوب بود.   باهام

 زدم.   یپوزخند

 اونم بهم پشت کرد. -
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 شه!  یخدمتکار خونمون عاشقم شد باورت م خواستگار

 شد.پسر گدا عاشقم  هیکرده بودن که  یپشتم رو خال  انقدر

 باشم.  ششونیپ قهیچند دق یو برا امیکردن که ب میپدر و مادرم به زور راض یخواستگار  اومد

 . ستیمن مناسب ن یخوامش و اصال برا  یگفتم که نم بهش

 من نبود! ریتقص گم ی خودم م  یکنم دلش رو شکستم ول  یم حس

 مرد شدم!  هیاز اون دل بسته  بعد

 بودم فرق داشت.  دهیکه تا به حال د یی مرد که با مرد ها هی

 .دیماسنگاه کردم که با صورت سرخش حرف تو دهنم   لیکائیاز آسمون گرفتم و به م نگاه

 حالت خوبه؟ -

 رو بگو!  شی باق -

 تاب بلند شدم.  یرو از

 خواد.  ینه نم لی کائینه م -

 نگاه کرد. خشم بهم با

 . االیرو  بهم بگو  ش یو باق   نیگفتم بش -

 خودش رو.  ایکنه  ی سر من رو م ایدونستم اگر ادامه بدم، یم

 . هیکه تا حد مرگ عصب دیشد فهم یمشت شده اش م یصورت سرخش و دست ها از

 . دمیکه زد از ترس لرز یداد با

 با توام.  -

 قدم عقب رفتم.  چند
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 بگم.  یز یتونم چ ینم -

 با دو ازش دور شدم.  و

 فهمه.  یاش رو م هیجا رو که گفتم حتما خودش بق نیا تا

 من دارم.  هیچه زندگ گهید نیا

 

 《 ماهورا》

 

 

 در رو باز کردم و با سرعت به خونه رفتم.  

 . ومدیم نیداشت از پله ها پا ایپور

 عجله من لب زد:  دنید با

 شده! یچ -

 نداشتم بگم، از کنارش رد شدم و به سمت اتاق رفتم.  یز یندادم چ  یجواب

 رو باز کردم و داخل شدم.   در

 نگاه کردم.  رونیسمت پنجره رفتم، به ب به

 هم رو به روش بود.  ایداده بود و پور هی تک یبه درخت   لیکائیم

 .دی کش یم گاریس داشت

 هست. یشد، از حرکات تندش معلوم بود عصب  یم دهید یکم رنگ  نور

 تخت نشستم.  یپنجره فاصله گرفتم و رو از
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 خواد درست کنه! یم  یرو ک نیا حاال

 کشه. یدور من رو خط م  گهید مطمئنم

 خدا کنه اون قدر زرنگ باشه که بفهمه من ازدواج کردم.  فقط

 کردم.  یهوف

 تخت و چشم هام رو بستم. یرو  دمیکش دراز

 امروز بسه!  یبرا گهید

 شم.  یاتفاق رو به رو م یک ی  یکی صبح دارم با  از

 ! امی کنار ب فتهیکه برام م یدونم چه طور با اتفاق ها ینم گهید

خوام باهاشون  یدر انتظارمه؛ م ییدونم چه اتفاق ها ینم  کینزد دهنی پر از ترس بود، ترس از آ ذهنم
 بجنگم و صبر کنم که درست بشن.

 ... یول 

 رو ندارم! وبیکه صبر حضرت ا من

 منه! یبد نیا دیکردم، شا یصبر نداشتم و فقط عجله م  یبچگ  از

 شد.  ینم دهیجا کش نیام به ا یکردم االن زندگ یصبر م  کمیاگر از همون اول  دیشا

 دختر تنها...  هی

 ! بیکشور غر یتو

 دو تا مرد!  نیب

 مسافرت!  میرفت  انایو ک  ایبا مهرداد و عرش یوقت درسته

 .میبود  تنها
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 بودم.  دختر احمق هیجا من  اون

 چاه انداخت.  یاحمق، که به حرف سه تا آدم حقه باز گوش داد و خودش رو تو  هی

 تونم!  ینم یشن ول  مونیکنم که پش یکار  هیدارم  دوست

 . ادیاز دستم بر نم یکار 

 رو ندارم. چکسیه

 

 《 ماهورا》

 

 

 *روز بعد* 

 

 

 صورتم، چشم هام رو آروم باز کردم.   یرو دیتابش نور خورش  با

 صورتم گرفتم. یرو جلو دستم

 تخت نشستم و به ساعت نگاه کردم.  یرو

 صبح بود.  ازدهی  ساعت

 اومدم. نیتخت پا یرو از

 رفتم.   رونیو در رو باز کردم و از اتاق ب  دمیکش یا ازهیخم

 رفتم.   نیپله ها پا از
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 زد.  یکه داشت حرف م ومدیم  ایپور یصدا

 زد.  یبود و داشت حرف م ستادهیا لی کائ ی م یرفتم رو به رو ن یرو پا گهیپله د چند

 زدم.  نیرو محکم به زم پام

 بهم زد. یلبخند  لیکائیمتوجه من شدن، م که

 تعجب نگاهش کردم.  با

 بهم لبخند زد!  نیا

 !چرا

 آم، سالم.  -

 دو جوابم رو دادن. هر

 و گفت:  ای رو کرد به پور  لیکائیم

 منتظر باش.  رونی ب -

 رفت.   رونیگفت و از خونه ب  یباشه ا ایپور

 انداختم،  باهاش تنها شدم.  نی رو پا سرم

 کفش هاش رو به روم سرم رو آروم باال آوردم.  دنید با

 ماهورا! -

 ب..له؟ -

 . دیخند

 لرزه؟   یچرا دست هات م -

 ؟ یترس یمن م از
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 ندادم که ادامه داد.  یجواب

 ! ؟یبا اون مرد ازدواج کرد -

 سرعت بهش نگاه کردم. با

 خب خب... -

 نه!  ایآره  -

 چاره ام کنه. ی خواد ب یبعدش م دیداره شا یبد  یمعن  هیلبخند ها  نیا

 

 《ماهورا》

 

 

 آره.  -

 رو تکون داد.  سرش

 ؟ یسر از باند مونا در آورد یچه جور  -

 بخواد بهم کمک کنه. دیراستش رو بگم شا  دیبا

 پاکستان.  میاومد یبه خاطر کار  -

 . ومدیهر چه قدر صبر کردم ن یرو انجام بده ول  یره کار   یکه م گفت

 جواب نداد.  یزنگ زدم ول  شیگوش به

 جواب ندادن. یکه شماره شون رو داشتم زنگ زدم ول   یبود به هر ک   خاموش

 .که اون روز.. نیا تا
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 باباش زنگ زدم.  یروز به گوش اون

 مهرداد نبودن.  یکه اونا پدر و مادر واقع گفت

 فقط به خاطر پول با من ازدواج کرد. مهرداد

 . رهیرو از من و خانواده ام بگ یاز همون اول با نقشه اومد جلو تا همه چ اصال

 کردم.  سکوت

 ؟یهنوزم دوستش دار  -

 هام در هم رفت.  اخم

 نه.  گهینه د -

 هاش از هم باز شد. اخم

 ! یبازم تو مال من  یط ی گفتم تحت هر شرا -

 کرد.  میعصب یکه زد  ییحرف ها نیا

 .یدوسش دار  یگفت یم اگر

 کردم.   ی ولت نم  بازم

 به دست آوردن تو.  یکنم برا یتالشم رو م شتریبال ها سرت اومده ب نیو ا یحاال که دوسش ندار  یول

 حد دل بسته اش شدم.  نیکه تا ا یهست یدختر  نیبدون اول نمیا

 واقعا مال من بشه! خوام بهش بگم یکه م یهست یدختر  نیاول

 نگاهش کردم.  کالفه

 اما من... -

 من متاهلم شوهر دارم!  لیکائیم
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 . یشته باش دا یبه من حس  یتون ینم تو

 !یکن  یکار  هی یتون یم

 

 《ماهورا》

 

 

 . دیباال پر ابروهاش

 !یچه کار  -

 کن.  داشیپ -

 ! ویک -

 کردم.  یاخم

 ؟ یبه نظرت ک  -

 کرد.  یخنده ا تک

 ؟یخوا  یرو ازم م نیچرا ا -

 . یکن داشیپ  یتون یتو م -

 نه! ایداره  تیحرف ها واقع نیهمه ا نمی خوام بب یم

 خوام... یدرست باشه م اگر

 . رمی رو ازش پس بگ  یخوام همه چ یم

 زد و به چشم هام زل زد.  یلبخند
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 کنم.   یکمکت م -

 قول بهم بده.  هی فقط

 !یچه قول -

 ؟ ید یقول رو بهم م نیا یافتاد بازم مال من باش  یهر اتفاق -

 .ستادمیرو به روش ا کالفه

 .میقدم از هم فاصله داشت کیکه  یجور 

  یگردم فقط م یبر نم  چکسیه شیپ گهیبشه من د ی رو بدون هر چ  نیا یتونم بدم ول  یقول نم -
 رو درست کنم! یخوام همه چ

 شه.  یم یچ دیصبر کرد د  دیبا فقط

 داد که زود عقب رفتم.  یرو تکون  دستش

 چته دختر! -

 خجالت نگاهش کردم.  با

 ... یخوا  یخب فکر کردم م -

 . دیخند

 .ستمی ن  یآدم نی من همچ -

 رو تکون دادم. سرم

 . میجا بر نیاز ا دیبا رونیب  میبر -

 تعجب نگاهش کردم.  با

 کجا!  -
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 نگاهم کرد.  یعصب

 . میبر  دیخونه با نیبهت گفتم از ا  شبید -

 گفتم.  یآهان

 ؟ یبا ک  -

 خودمون دو تا؟  آم،

 اد؟ یهم م  ایدلبر و آقا پور ای

 سکوت کرد. یا هیثان چند

 !لمیکائ ی چرا من م -

 آقا؟  ایپور

 رو گاز گرفتم. زبونم 

 ! هیچ یدون  یخب...م -

 بگم.  یچه طور  زهیچ

 لب هاش اومد.   یرو یمحو لبخند

 دادم.  ادامه

 نشه. رید میبر الیخ یب -

 زود از کنارش رد شدم. و

 

 《ماهورا》
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 کرد.  ینگاه م ا ی نشسته بود و با خشم به پور نیزم  یدلبر که رو دنیبا د رونیب رفتم

 سمتش رفتم.  به

 ! یسالم، خوب -

 کرد.  یخودش نگاه  به

 به نظرت خوبم؟  -

 بهش زدم.  یلبخند

 دلبر!  یش  یتحمل کن خوب م  -

 خوب شدن تو. یکنه برا یم  یچه تالش ای پور نی بب

 پسر پاکه... نیرو شروع کنه، معلومه که عشق ا یزندگ هیو با تو  یخواد خوب بش یم چون

 زود جاش رو اخم داد.  یلبخند زد ول یکم

 .ستین  یجور  نیا -

 خواد از من سو استفاده کنه. یم نمیمردا مثل همه ان ا همه

 تعجب نگاهش کردم. با

 ...یمگه کس -

 زد.  یپوزخند

 هه!  -

 من. یاز زندگ یدون  یم یچ تو

 نشستم.  کنارش
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 خوام بدونم.  ی م -

 ؟ یکن فیشه تعر یم

 خوبه.  یلیدرد و دل کردن خ  یش  یسبک م یجور  نیا

 حوصله ندارم.  -

 بده.  حالمم

 دلبر بگو! -

 دست هام گرفتم. یرو تو دیلرز   یهاش که م دست

 مرد شدم.  هیعاشق  شی چند سال پ -

 دونستم.  یازش نم یچیکه ه یمرد

 اون جا بود. شهیاونم هم رم، یبابام رو بگ یرفتم دارو ها یم شهیهم من

 گذشت.  یجور  نیماه هم دو

 . نمشیکه بب  نیاون جا فقط به خاطر ارفتم  یبار الک   ستیب  دیدو ماه شا نیا یتو

 و بهم گفت که دوستم داره. شمیروز اومد پ  هی

 اعتراف کردم که دوستش دارم.  منم

 هفته بعدش... یخوب گذشت ول یل یروز خ اون

اون چند نفر من رو   شیپرفتم یخلوت م   یلیچون از کوچه خ شش،یخواستم برم پ یکه م یوقت
 ...دنیدزد

 مونا... شی جا پ نیا آوردنم

 اون کارشون رو که باهام کردن ولم کردن... شینبردنم پ  اول
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 من تج..اوز...  به

 . هیگر ری زد ز و

 گرفتمش.  آغوشم  یو تو دمشی هم بغض کرده بودم به سمت خودم کش من

 زد. لب

 اعتماد کنم؟   ای حاال چه طور به پور -

رو وابسته خودش کرد که همه اش تو فکرم  بار انقدر من  نیاول  یعاشق اون مرد شده بودم برا من
 بود.

 . دیکش یق یعم  نفس

 تونه با وجود معتاد بودن من... یم  ایحاال پور -

 وجود دختر نبودن من باهام باشه!  با

 

 《 ماهورا》

 

 

 اومد.  رونیدلبر از بغلم ب ایپور یصدا با

 ؟ی کن  یم هیدلبر چرا گر -

 کرد به من ادامه داد. رو

 شده؟  یچ -

 اشک هاش پاک کرد. دلبر
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 . ستیمهم ن یچ یه -

 چشم دوختم.  ایپور به

 عاشقه دلبره.  یلیخ معلومه

 دلبر رو بشنوه فکر نکنم دلش کنه! یاگه حرف ها پس

 فقط از عشق ضربه خوردن! نمیب  یکه تا االن دارم م ییکسا همه

 شدم.   بلند

 دلبر کمکت کنم؟ -

 نه. -

 کرد.  یهنوز هم نگاه مون م ایپور

 . ناسیمواد و ا هیقض نیدرباره هم ا ینشده آقا پور یز یچ -

 کرد.  یاخم دلبر

 آن قدر راحت ازش حرف نزن.  -

 . دیخب! ببخش -

 رفت.   ایاز جاش بلند شد و به سمت پور دلبر

 م؟ی ارهنوز قصد رفتن ند -

 .م یر یمن و تو با هم م میچرا چرا، بر -

 شه.  یواقعا داره تحملم تموم م  گهیبا هم، د میمونی تنها م   لیکائ ی همه اش من و م چرا

 . ششیپ گهیکشم د یم  خجالت

 .صداش برگشتم و بهش نگاه کردم  با
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 .میبر نیگفتم با دو تا ماش  نیهم یبخوان آدم بفرستن دنبالمون برا دیشا -

 خونه! یممرد فکر آدم رو هم نیا

 . اوردمی بلند فکر نکردم و به زبون ن کهمن

 ماهورا! اه

 .گهیبسه د یکنی قدر بهش فکر م چه

 ام نبودم که شدم. وونهید

 زود بهش نگاه کردم. لیکائیم یخنده  یصدا با

 بشر!  نیخنده ا یمن چه قدر قشنگ م یخدا یوا

 د؟ یخند ی چ یبرا اصال

 ؟ یخند  یچرا م -

 رفت گفت:  یکرد و از کنارم رد شد و همون طور که م   بشیج   یهاش رو تو دست

 روت کار کنم!  دیبا -

 تعجب گفتم:  با

 هان! -

 ؟یکار  چه

 رو باز کرد.  نی ماش در

 . یکه بلند فکر نکن نیبه ا -

 . ندازدتیبلند فکر کردن و به زبون آوردن حرف هات به خطر م ن یا یفت یتو خطر ب  اگه
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 《 ماهورا》

 

 گفتم.  یآهان

 کرد و گفت که سوار بشم. نیبه ماش اشاره

 رفتم و جلو نشستم.   نیسمت ماش به

 رو روشن کرد.   نیماش

 بودم. ستادهیسمت در رفت، دو تا مرد اون جا ا به

 آورد.  نی رو پا  نیماش شهیش

 دم. یبهتون م یمشکل که حل شد پول و مرخص  د،یجا باش   نیشما ا -

 !یاوک

 کردن. دیرو تا  لیکائینگاه هم کردن و حرف م  یدو با خوش حال هر

 .میرفت  رونی ب  اطیح از

 رو کرد بهم گفت:   لیکائیم

 تو داشبورد هست بردارش.  کیک هی -

 نخوردم.  یچیاومد ه ادمیاالن  اوه

 ! انیبا درست کردن غذا کنار نم  نایکنم ا فکر

 خوردم! چیکه اومدم فقط ساندو یروز  از

 . میخوب بخور یغذا هیبعد چند هفته  میبارم خواست هی

 شد. کوفتمون
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 اومدم و دستم رو به سمت داشبورد  بردم و بازش کردم. رونی فکر ب از

 رو برداشتم و بهش نگاه کردم.  کیک

 ذوق گفتم:  با

 !!نایاز ا یوا -

 نگاهم کرد.   لیکائیم

 ! یدوست دار  -

 زدم.  یلبخند

 . یآره مرس  -

 کردم. بازش

 .دمیبو کش قیکاکائو چشم هام رو بستم. عم یبو از

 چند وقت بود نخورده بودم.  یوا -

 فقط غذا خوردم...  میماه و ن سه

 جدا کردم.  کیک یا کهیت

 گرفتم. لیکائی سمت م به

 رو بخور حالت بد نشه. نیالاقل ا ینخورد یچ یه تو هم -

 زد.  یلبخند

 .رمیارزش نداره من ازت بگ گهید نینه، ا -

 زدم.  یلبخند

 .گهید ر یبگ -
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 حرکت خوردش.  هیگرفت و با  ازم

 نگاهش کردم.  یا هیثان چند

 باال انداختم. یا شونه

 ماهورا! -

 بود که صدام زد.  لی کائیم یصدا

 رو قورت دادم.  کیک

 بله؟  -

 م؟ یکن داشی پ میباشه بتون  کیکه به اون اشغال نزد یشناس  یرو نم یفرد چیه -

 

 《ماهورا》

 

 

 فکر کردم.  یکم

  دایرو نابود کرده که ردش رو پ یهمه چ  گهیاش بود که اونم تا االن د نیدروغ  ینه،فقط همون بابا -
 نکنم. 

 ؟ یعکس ازش دار  -

 کردم.  یخنده ا تک

 ازم گرفت  ویهمه چ -

 ...خانواده
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 ...پول

 برده... رانیا یمن رو هم فکر کنم تا االن تو یآبرو یحت

 ساله بابام رو...  نی چند یآبرو

 کرد. یاخم

 تونم کمکت کنم! یم -

 ! رانیکه برت گردونم ا نهیکمک رو بهت بکنم ا نیاالن نه، من اگه خواسته باشم بهتر یول

 تونم بفرستمت.  یجاست تنها نم  نیمشکل ا یول

 رو درست کنم. یاول همه چ دیگوشه زندان،با فتمیم رانی ا امیاگه ب 

 چرا زندان؟  -

 افتادم. یتو دام اون عوض -

 باال انداختم.  ییابرو

 ه؟یمنظورت ک  -

 زد.  یپوزخند

 . زیباال دست پرو -

 . یدیکه د همون

 آها.  -

 

 .میفکر فرو رفت  یدو تو هر

 .مینزد یحرف میبر میخواست  یکه م یخونه ا تا
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 . دمیپر نیبا سرعت پا  به خونه  دنیاز رس بعد

 خسته شدم.  یوا -

 بود.  یراه طوالن چه

 زد.  یلبخند لیکائیم

 جا رو داشت! نیارزش اومدن به ا یول -

 دور و برم نگاه کردم. به

 بود!  ییچه جا یوا

 درخت...  پر

 هم وسطش بود.  یبزرگ خونه

 نگاهش کردم.   یخوش حال با

 م؟ یجا بمون نیقراره ا -

 گفت.  یا آره

 

 《ماهورا 》

 

 بمونم. رونیشه من ب  یم -

 کرد.   یاخم

 .نه -

 کنم.  یفرار که نم -
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 . یجا بمون نیخواد ا  ینم ینه، ول -

 به سمت خونه رفت.  یحرف چیبدون ه و

 . دنبالش افتادم  منم

 کار تو خونه،حوصله ام سر رفت.  یچ میبر آخه

 خونه به اون خونه! نیاش از ا همه

 دلبر.   ای کنم  یمن غش م ای

 خنده از حرفم.  ریزدم ز یپق

 برگشت و نگاهم  کرد.  لیکائیم

 خورد؟  ییسرت جا -

 که داشتم گفتم: یته خنده ا با

 اومد. ادمی یز یچ هینه،  -

 ؟ یچ -

 حرص نگاهش کردم. با

 دوست داره بدونه. هیته قض تا

 بگه به تو چه!  ستین  یکی

 رو ندارم که بگم. نیجرئت گفتن ا  یخودم هستم ول البته

 دختر! یر یفکر م  یچه قدر تو تو -

 ها!؟ -

 سرم رو تکون دادم.  دمیکه منظورش رو فهم نیا بعد
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 آها.  -

 !خب

 .گهیاول فکر کنه بعد حرف بزنه د دیبا آدم

 . دیخند

 .یچه دختر با فکر  -

 ؟یمسخره کرد -

 نه. -

 کردم.  یهوف

 حوصله م سر رفته.  یل یگم من خ یم -

 کار کنم! یخونه چ میبر االن

 نگاهم کرد. کالفه

 صبر کن.  -

 .فتهی که حوصله ات سر نره چون جون همه مون تو خطر مکنم یکار  تونمیاالن نم 

 صبر کرد؟   دیبا یتا ک  -

 در آورد.  بشی اش رو از ج یگوش

 .گهیچند هفته د -

 اش گرفت.  یگوش یرو تو یشماره ا و

 اش گرفت.  ین یب  یبزنم که انگشتش  رو جلو  یحرف خواستم

 حرف زد.   یبعد با پشت خط  و
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 هاشون تموم شده رو بفرست.  نی که تمر  ییاونا -

 نه!  ایخوام رو انجام بدن   یکه من م ییکارا توننی م نی امتحان کن بب گهیبار د هی فقط

 خوام! ی چند تا موش کور  نم من

 

 *سه هفته بعد*

 

 

 《ماهورا》

 

 

 حرص گفتم:  با

 آشغال  -

 ی عوض -

 مارمولک  -

 سوسک بوگندو  -

 مگس... ل،ی گور مون،یم -

 .میهر دو با ترس نگاه هم کرد ایداد پور با

و حشره نام   وونیح   دیحاال اومد  دیکن  زی چه وضعشه گفتم بعد دو هفته خونه رو تم نیا گهیبسه د -
 . د؟یبر یم
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 اخم رو کردم به دلبر و گفتم:  با

 شروع کرد. نیا -

 کنم.  یکار نم  نیشورم، ا یمن ظرف نم  گهیم یه

 فحش دادم. منم

 کالفه نگاه مون کرد. ایپور

 مبل!  یباال  دیحاال چرا رفت -

 !دیکار کرد یچ دینی بب

 باال انداختم. یا شونه

 خوب تر بود.  -

 لب زد:  دلبر

 من تازه خوب شدم ها! ایپور -

 من کار انجام بدم؟  ادیم دلت

 اش مثل خر شرک کرد. افهیق و

 حرص گفتم:  با

 کنم.  ینکنه منم نم یدلبر کار  ایآقا پور -

 . دیبه مو هاش کش  یدست ایپور

 باال سر شما دو تا باشه.  لیکائی م دیبا -

 . رونی رفت ب و

 کردم به دلبر.  رو
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 خب!  -

 اه.  ی خواست یرو م  نیهم

 . دیخند  دلبر

 ؟ یترس  یهنوز از اون سگ م -

 هام رو مشت کردم. دست

 !!!یل یخ -

 .نهیسنگ یل یتفنگ هم خ یوا

 پوزخند گفتم:  با

 هه!  -

 نگاه! یبدون ذره ا یبذار  کی جنس ها رو تو پالست  دیرو هم بگو با  خودت

 و... 

 حرص نگاهم کرد. با

 . اری ن ادمی گهیخفه شو د -

 

 《ماهورا》

 

 

 کردم.  زی هام رو ر چشم

 دلبر!  -
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 هوم؟  -

 پس! میکن زی تم  یاینم -

 سکوت کرد.  یکم

 دادم:  ادامه

 . میکن زیتم گهید  ای خسته شدم بخدا ب -

 .ادی از اون سگ بدم م من

 .ادی نه من خوابم م -

 پاشد و به سمت اتاق رفت.  و

 لب گفتم:  ریز

 نکبت!  -

 رم تا فردا استراحت تو مثل خر کار کن.  یبعد م دم، یانجام م خودم

 نجاتش دادن .  لیکائیو م ایمواد پور نیاز ا یدونه چه جور  یم خدا

 مرد. یم داشت

 گرفته که دلبر جنس جا ساز کنه.  میتصم  لیکائی چند روزه م حاال

 حضور خودش.   در

 کنه... یده همه اش داره کار م یانجام م مهی کار ها و کار خودش رو نصف و ن شتریدلبر تنبله و ب چون

 . ادیکه دلبر جان حوصله نداره و خوابش م میکن زی گفتن که خونه رو تم امروزم

 تو کار خودش بود.  یسه هفته هر ک نیا تو

 . گذرهیسه هفته مهم که گفتم  حوصله ام سر رفته هم یبار  نی آخر از
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 .میهم ندار دنیگه اصال وقت سر خار یبهمون کار م لی کائیقدر م اون

 سخت...   یکار هااش هم  همه

 من و دلبر... میرو جا به جا کرد   اطیسنگ در ح  تا

 کنه! یمون م  یقو لیکائ یکه به قول م ییکار ها فقط

 . رونیزنه ب  یخوره و از خونه م یزنه فقط صبحونه و ناهار رو م  یف نم باهامون حر  ادیز  ل،یکائیم

 دور تر از شهر!  یلیبرن خ  دیبا   ایفردا هم با پور پس

 خونه...  ارنیب گارد یقراره چند تا باد و

 

 《ماهورا》

 

 

 کمرم گذاشتم.  یرو رو دستم

 .یآخ آخ، مردم از خستگ -

 مبل نشستم. یرو

 شده بود.  ز یدور و بر نگاه کردم، چه قدر تم به

 زد.  یبرق م یز ی تم از

 کردما! زی قربون خودم چه قدر خوب تم -

 مبل بلند شدم.  یزود از رو  لیکائی م یصدا با

 ره؟  یآدم مگه قربون خودشم م -
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 کرد. یتک خنده ا و

 زدم.  یلبخند

 ؟ یسالم، چه طور  -

 . یباش  خسته

 سمتم اومد. به

 . یمرس -

 اخم هاش در هم رفت.  هوی

 دلبر کجاست؟  -

 خوابه.   -

 . دیباال پر ابروهاش

 خوابه! -

 ن؟ ینکرد زی با هم خونه رو تم مگه

 نه. -

 هاش در هم رفت.  اخم

 !یکرد زی تنها تم -

 آره.  -

 سرعت به سمت اتاق رفت.  با

 !!!سایوا یر  یکجا م  -

 .  ستادمیو جلوش ا دمیدو دنبالش
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 . یکار کن  یچ یخوا یم -

 برو کنار ماهورا! -

 س تو بد ترش نکن.  ختهیبهم ر اعصابم

 . دمیکش  میشونیبه پ یدست

 ! یباز با دلبر دعوا کن یکن  کاری چ یخوا یدونم م یم گهید الیخ  یب -

 من.  یکار رو کنم،دم در آورده برا نی هم دیبا -

 کنه.  یم یچ یچند دفعه اس داره از دستور هام سرپ  االن

 خب تازه خوب شده.  -

 براش سخته! یهر کار  ناال

 ازم دور شد.  کالفه

 ؟یخب تو چرا تنها انجام داد -

 .شهیم تی طور یگ ینم

 . یهمه کار رو انجام داد نیا

 که سالمم. ینی ب یم -

 نشده. یز یچ

 

 《ماهورا》
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 بهم زد.  یلبخند

 برو استراحت کن.  -

 رم.  ی شام رو آماده کنم م -

 . میر یم  میخواد ما دار  ینم -

 تعجب گفتم:  با

 . دیقرار بود پس فردا بر یول -

 رو خاروند.   سرش

 . میزود بر یلی خ  دیشد با یعجله ا -

 االن که شبه! یول -

 خطرناکه.  یل یجا هم راه خ نیا

 . م یمواظب -

 فرستم. یاون دو نفر رو  م  فقط

 هستن. مواظبتون

 .د یبش مونیکه بعد پش دیبکن  یمبادا کار  د یمواظب باش  خواندنم

 تکون دادم. رو سرم

 نه. -

 که...  یرو نداد یبهم بد یخواست ی که م یز یاون چ فقط

 . ارمیاوه االن برات م  -

 هست حاال؟  یچ -
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 نگفت و ازم دور شد. یز یچ

 . ادیدادم و منتظر موندم که ب هیتک  وارید به

 چشم هام بسته شد.  ادی ز یخستگ از

 

 باز کردم.   عی خنده اش چشم هام رو سر یصدا با

 . یها غش نکن  یخسته ا  یلیمعلومه خ -

 گفتم. یاوهوم

 . دمیچشم هام رو با دستم مال و

 وقت انقدر کار نکرده بودم.    چیآره واقعا ه -

 بود. یمشک یدستش پارچه ا یشد تو کمینزد

 ه؟یاون چ -

 اسلحه چشم هام گشاد شد. دنیکرد که با د بازش

 اسلحه!!!   -

 کرد.  یخنده ا تک

 . آره -

 الزم شد. دیشا

 قدم عقب رفتم.  کی

 رو بکشم.  یتونم کس   ینه من نم -

 برسونه رو نابود کن! بی خواست بهت آس یکه م یبهت گفتم هر ک -
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 تونم. ینم نگو

 

 《 ماهورا》

 

 

 رفتم باال و چند تقه به در زدم که دلبر جواب داد. لی کائیرفتن م  با

 ! هی در زدنت چ  گهید ایب -

 و باز کردم.   در

 شدم.  مونیبهش بزنم، که پش  یحرف خواستم

 خوام.  یرو نم  نیناراحت بشه. و من ا دیشا

 .می شام بخور  نیپا  ایب -

 .رفتن

 تخت نشست.  یرو

 نگفتن؟  یز یچ -

 بگن! یخوا  یم ینه چ -

 رو خاروند.   سرش

 اوم... -

 بگه.  خوادی م یچ  دمیفهم

 .ومدیاصال داخل ن ایپور -
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 تعجب نگاهم کرد.  با

 شده بود؟ یز یچرا! چ -

 نگاهش کردم.  کالفه

 نه. -

 .میر  یگفت زود تر م لی کائیم فقط

 فرستن.  یها رو م گاردیهم اون باد امشب

 .میبخواب میای غذا رو ب میزود تر کوفت کن  می گم بر یم  نیهم یبرا

 گفت.  یآهان

 تخت بلند شد.  یرو از

 به سمت در اومد.  و

 پشت سرش رفتم. همرفت و خودم  رونی رفتم که ب  کنار

 

 گذاشتم. زیم ی داشت رو برداشتم و رو هیکه توش ساالد الو یظرف خچالی یتو از

 .کردی با دقت به دور و بر نگاه م  دلبر

 ؟ یکنینگاه م  یجور  نیچرا ا -

 چند بار باال انداخت.  هاش رو ابرو

 شده آشپزخونه.  ز ی بابا چه قدر تم ولیا -

 نشستم.  یصندل یرو 

 خسته نباشم.  -
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 کرد.  یخنده ا تک

 . یسالمت باش -

 غذات رو کوفت کن.  -

 گفت.  یا باشه

 مشغول خوردن غذا شد. و

 دلبر!  گمیم -

 هوم؟  -

 . دمیآب رو سر کش وانیل

 زنه. یدونم چرا شور م یدلم نم -

 

 《ماهورا》

 

 

 دهن پر لب زد.  با

 چرا!؟ -

 سرش.   یدستم زدم رو با

 . یحالم رو بهم زد -

 . دیخند

 خوره؟   یاالن شور م -
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 . دیغش غش خند و

 ! کمیباش  یاه جد -

 کرد. زی برداشت و دور لبش رو تم یدستمال

 بفرما لب باز کن و بگو چه مرگته!  -

 نکردم و گفتم: و   یبه حرف هاش توجه گهید

 .فتهی ب  یاتفاق هی خوادیم کنمی حس م  -

 خم شد.  ز یم یرو

 !یمثال چه اتفاق  -

 اصال؟  یک یبرا

 خودم.  یبرا -

 پاشد.   یصندل  یرو از

 زده به سرت.  یخسته ا می بخواب  میپاشو بابا بر -

 ها.  یکار کرد  یلیخ

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 .یکمک کرد یمرس -

 رفت.   رونی نگفت و از آشپزخونه ب یز یچ

 زدم. داد

 رو جمع کن. زی م ایحداقل ب  -

 مثل خودم داد زد.  اونم
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 جمع کن فردا همه کارا با من.  -

 . ریشبت بخ  یزد ی ل یحرف ها خ نیاز ا -

 رو جمع کردم.  زیم وپاشدم 

 رفتم. رونی آشپزخونه ب از

 رفتم.   فونیزنگ به سمت آ یکه با صداکردمبرق ها رو خاموش   یکی  یکی

 داشتم. برش

 ! دیبفرمائ -

 . دیچی پ  یخشک مرد یصدا

 باز کن! -

 باال انداختم.   ابرو

 شما؟!  -

 خشم گفت:  با

 . لمی کائیباز کن از طرف م  -

 گفتم و در رو باز کردم.  یآهان

 رفتم.   رونی سرم انداختم و ب یرو رو شالم

 رو بهشون بدم.  نیزم  ری ز دیو کل  انیتا ب   ستادمیا اطیوسط ح نهیدست به س و

 .ستادم یا یلحظه ا چند

 روم سرم دو باال گرفتم.  یا هیدادم که با افتادن سا ی رو کنار م   نیزم  یرو زی ر یسنگ ها کفشم  با

 حد ممکن باز شد.   نیچشم هام تا آخر و
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 《مهرداد》

 

 

 دهن باز نگاهش کردم.  با

 بود! ماهورا

 کرد؟ یکار م  یجا چ نیا

 ...یعنی

 مهم شده.  لی کائیم یکه برا یکس

 ارزشه. با

 منه! زن

 .نمی ب یامکان نداره، دارم خواب م نیا

 هام رو چند بار باز و بسته کردم.  چشم

 بود.   یواقع یول

 که به خاطر نجات خواهرم و پول ولش کردم.  ی بود کس ماهورا

 شدم.  کیلرز چند قدم بهش نزد با

 ماه... -

 زدن.وسط حرفم و شروع کرد به داد  دیپر

 ! یکن یکار م یجا چ نیتو ...تو ا -
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 که با دو ازم دور شد و  به سمت خونه رفت.   رمیداد زدنش رو بگ یبه طرفش برم و جلو خواستم

 هام رو مشت کردم. دست

اون دو تا آشغال بدم و   لیمن اومدم که ببرمش و تحو کنهی فکر م یدرباره م چ ستیمهم ن اصال
 !نی فقط هم  رمیسهمم و خواهرم رو ازشون بگ

در گذاشتم  یبه سمت در رفتم و دستم رو رو  امیب  رونی برخورد محکم در باعث شد که از فور ب یصدا
 که بسته بود. 

 بود که ماهورا قفلش کرده. معلوم

 رو گرفتم.  زیدر آوردم و شماره پرو بمیرو از ج   یگوش

 !یبه همه چ  یگند بزن یخوا یم  یمهرداد هنوز تازه رفت یخوا  یم یچ -

 خشم گفتم:  با

 لحظه خفه شو.  هی -

 . ستین  اروی نی خونه ا  چکسیه االن

 . ارمشی تونم ب یم

 لب زد:  یلحن خوش حال با

 دنبالتون. نیفرستم ماش یمن م رونیب  اریب -

 زدم.   یپوزخند

 .ستمین گهیمن  وسط راه رو د اریپول و خواهر من رو هم ب -

 . دیخند

 بده. ل یرو تحو میکه خواست  یز یچشم تو فقط چ -

 . دمیبرابر پول رو بهت م دو
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 دم.  یم خواهرتم

 . دمیم دخترمم

 خنده.  ریغش غش زد ز و

 رو قطع کردم.  یگوش

 ...ی کهی مرت -

 

 《ماهورا》

 

 

 . دمیترس و لرز به سمت اتاق دلبر دو با

 اتاقش.  یتو  دمیرو باز کردم و پر در

 دلبر.. دلبر  تو رو خدا بلند شو.  -

 تخت نشست.   یرو  یحال یبا ب   دلبر

 شده؟  یچ -

 لب زدم.  هیگر با

 اون. -

 جاست!  نیا مهرداد

 هاش گرد شد.  چشم

 !!!یچ -
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 !شوهرت؟

 آره آره.  -

 از شونه هام گرفت.  دیاومد و به سمتم دو نیتخت پا یرو از

 شه. ی نم یز ی نترس بابا چ -

 حاال! یکنی م هیگر چرا

 صورتم گرفتم. یهام رو رو دست

 خونه.  انیرو گفت که م گاردیدو تا باد لی کائیم -

 ...مهرداد

 از اوناست.  یکیهم  مهرداد

 ...یوا -

 . میزنگ بزن  لیکائی به م ای ب خب

 باش.  زود

 ام زدم. یشونیبه پ یدست 

 خودت زنگ بزن من حالم بده.  -

 آروم باش.  -

 داشت و شماره رو گرفت.  رو بر یرفت و گوش  زیبه سمت م  و

 گفت:  تی عصبان با

 . دهیاه جواب نم -

 زنگ بزنم.  ای به پور سایوا
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 باز هم شماره گرفت.  و

 .دهیجواب نم نمیخدا ا یوا -

 .وارید ی گوشهنشستم

 !فتهی اتفاق ب هیگفتم قراره  یدید -

 گفتم...  یدید

 .میبه هم کرد یدلبر هر دو نگاه  یزنگ خوردن گوش یصدا با

 زود جواب داد.  دلبر

 !لی کائیم -

 جاست!  نیمهرداد ا -

 گم! یم  ویک یعن ی یدون ینم -

 بابا شوهر ماهورا!  -

 تر خودت رو برسون... زود

 رو به سمتم گرفت.   یسکوت کرد و بعد به سمت من اومد و گوش یلحظه ا چند

 با تو کار داره. ر یبگ -

 رو ازش گرفتم و با بغض جواب دادم.  یگوش

 !لی کائیم -

 جان دل! -

 ماهورا از خونه برو! نی بب

 داره از اون جا برو!  یدر مخف  هیبهت دادم  یرو که دار  ن یزم ری ز دیاالن برو کل نیهم
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 و دار و دسته اِش.  زیاز طرف پرو  یعوض اون

شکستم استفاده  یخوان ازش برا  یم دمیتو خونه ام دارم که براش جونمم م  یز یچ هیمن  دنیفهم
 کنن!

 گفتم:  هیگر با

 زن خودشو به اونا بفروشه!  تونهی آخه چه طور م -

 گفت:  تی عصبان با

 !یدیفهم یکاره اون چیتو ه -

 !ینه کس  یمال من تو

 . یکن دایپ امن یجا هیامن برو تالشت رو بکن که  یجا هی هم از خونه برو،  االن

 کنم... یم  داتیپ یجا باش  هر

 

 《ماهورا》

 

 

 دهنم رو قورت دادم. آب

 باشه.   -

 رو قطع کنم که صدام زد.  یگوش خواستم

 ماهورا! -

 حس کردم.  ی جور   نیمن ا دیشا ای  دیلرز یم یکم  صداش
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 رو دادم.   جوابش

 جانم!  -

 دوست دارم. -

 .دیچ یپ  یگوش  یتو یدر پ  یپ  یبوق ها یصدا و

 بود که ابراز احساسات کرد!  لیکائ یاالن م نیا

 شد.  ینم  باورم

 اومدم. رونی دلبر از فکر ب یصدا با

 ماهورا االن وقت تو فکر رفتنه آخه.  -

 شدم و اشک هام رو پاک کردم.  بلند

 دلبر.  میجا بر  نیاز ا دیبا -

 تعجب نگاهم کرد.  با

   م؟یکجا بر -

 جا برم.   نیگفت از ا لی کائیم -

 فته من رو که نگفته.خب تو رو گ  -

 کردم.  یاخم

 . میبر  فتی تو رو نگفته راه ب  یچ یعنی -

 جا خطرناکه. نیا

 گفت:  کالفه

 برو.  یخوا  یتو م  امی من نم -
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 خشم نگاهش کردم.  با

 !؟یایتونم بپرسم چرا نم یم -

 چشم هام زل زد. یتو

 رو گم کنم! ایبرم که پور  ییخوام جا  ینم -

 .فتهی برام نم  یجا جام خوبه اتفاق نیهم

 برو.  تو

 باشه.  -

 .خدافظ

 اتاق رو باز کردم که گفت:  در

 ماهورا ناراحت نشو!  -

 . ستیمهم ن -

 . رونی از اتاق زدم ب و

 رفتم.  نیدو به سمت پا  با

 پله ها و درش رو باز کردم.  ریز رفتم

 . کهیچه قدر تار -

 به پنجره با ترس به اطراف نگاه کردم.  یز ی برخورد چ یصدا با

 !اسلحه

 رو نگاه کردم که پارچه اون جا بود.   ز یم یرو

 رفتم و برش داشتم.  ز یسرعت به سمت م  با



 انت یفرار از خ

342 
 

 به دور و بر کردم. ینگاه

 بار سوم آواره شدنم. نمیا -

 

 《ماهورا》

 

 

 هم به سمت اتاق رفتم و داخلش شدم.  باز

 رو آروم بستم. در

 . دمید ینم یز یبود و چ کیاتاق تار  یهام باز بود ول چشم

 .دمیرو د یاز چند لحظه راه رفتن نور  بعد

 راه داره.  رونیکه به ب هیهمون در حتما

 .دمیسمتش دو یخوش حال با

 بازش کردم.   دیکل با

 . دمیکش یق یعم  نفس

 آوردم.  رونیرو باز کردم و اسلحه رو ب  پارچه

 دستم فشردمش. یتو

 . دیچ یگوشم پ یتو لیکائ ی م حرف

 خواست بهت صدمه بزنه نابودش کن!  یهر ک -

 زدم.   یپوزخند
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 !کنمی کار رو م نیهم -

 رفتم.  رونیرو باز کردم و آروم ب  در

 نبود.  چکسیه

 . ستیدور و بر ن نیا یوقت شب کس نیخب ا معلومه

 مکان!  نیا مخصوصا

 . دمیو به سمت درخت ها دو دمیکش  قینفس عم چند

 کنه.  دامیتونه پ  یکنه و نم یم گمم مطمئنم

 قائم شدم. یدرخت پشت

 مهرداد متوقف شدم. یبردارم که با صدا یقدم خواستم

 ماهورا. رونیب  ایب  یهر جا هست -

 ندارم.  یباز  حوصله

 لب گفتم:  ری تعجب ز با

 کرد! دامیپ یچه طور  -

 هم صداش اومد که گفت:  باز

 .رونیب  ایبدختر خوب   هیاعصابم رو خورد نکن مثل  -

 زدم.   یپوزخند

 گذره آقا مهرداد! یازت نم خدا

 شد.  یتر م  کیو نزد کینزد یه صداش 

 .گرفتمی ازش فاصله م یجور  هی دیبا
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 پام رو بشنوه.  یصدا شدیهام رو در آوردم چون باعث م کفش

 مانتوم گذاشتم. بیج  یرو تو اسلحه

 .کنمی ازش استفاده م  دیوقت زمانش رس  هر

 طور ادامه دادم.  نیرفتم و هم یا گهیبه سمت درخت د   آروم

 آوردم.  رونیرو از پشت درخت ب سرم

 ازم دور بود. یل یخ مهرداد

 نفسم رو رها کردم. نیرفتنش به سمت پا  با

اومدم و با   رونی کردن من از پشت درخت ب دایشده از پ  دیخواد بره و ناام یکه م  نیحال از ا  خوش
 ...نی زم یو  بعد درد و سوزش پشتم افتادم رو ریت  یکه با صدا ر بشم دو خواستم از اون جا دو

 

 《مهرداد》

 

 

 .  ستی جا ن نیکردم ا یبرگردم که خونه رو بگردم، فکر م خواستم

 . دیدو یماهورا که م دنیبرگشتم که با د ع یپا سر یبا صدا یول 

 لبم اومد. یرو یطان ی ش  لبخند

 هر طور شده ببرمش! دی تونم بذارم بره با ینم

 م رو به سمتش گرفتم. اسلحه

 لبم جا خوش کرد.   یرو  یپوزخند
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 شناختم.   ی خودم رو نم خودمم

 

 شه!  یم یچ نمی کردم که بب زی کردم به سمتش، چشم هام رو ر کیشل

 نه!  ایبهش خورده  

 کردم.  کی رو درست شل ری که ت دمیفهم نی زم یبا افتادنش رو که

متوقف  لیکائ یداد م یو صدا نیبوق ماش یبه سمتش برم و زود تر ببرمش که با صدا ستمخوا
 شدم...

 ماهورا!!! -

 . دمیخشم  دو با

 کار کنم!  یچ  دیاومد حاال با یچه وقت یلعنت

 . زمی فهمه که من از طرف پرو یکردن ماهورا م  دایپ با

 . دمیرس ابونیکه به خ  نیبه سمت پا دمیدو

 به سمتش رفتم و خودم رو داخل انداختم.   ینی بوق ماش با

 باهاشون نزدم.  یحرف  چیه

 .میدیساعت رس  میاز حدود ن  بعد

 . شدن و دست هام رو محکم گرفتن  ادهیها با من پ گاردیدو باد هر

 پسشون زدم. تی عصبان با

 ! دیکن یم  کاریچ -

 کرد.   یشون اخم یکی
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 .ی به  سرت بزنه فرار کن  د یشا یار یگفت دختره رو که ن سهیدستور رئ  -

 زدم.   یپوزخند

 .ومدمیجا نم   نیخواستم فرار کنم ا یمن اگر م  -

 کردم.  یهمون قبرستون فرار م از

 باال انداختن که ازشون فاصله گرفتم و به سمت خونه رفتم.  ی شونه

رو به   ت ی به صورتم زد که از درد و عصبان  یمحکم یل یاومد رو به روم و س  ز ی رو باز کردم که پرو در
 منفجر شدن بودم. 

 زد:  لب

 کار بهت سپردم ها. هی -

 .میخواست  یکه م یز یاون چ کو

 

 《یراو》

 

 

 سود داشت گذشت و به خونه برگشت.  شی که برا یز یبه خاطر ماهورا از همه چ  لیکائیم

 گوش کرده و از خونه رفته بود. لی کائیکه ماهورا به حرف م  دیفهم شدیتنها بودن دلبر م دنید با

 که پشت خونه اش بود رفت.  یزد و به سمت باغ  رونی خونه ب از

 گشت.  یهر چ  یول

 اون جا نبود!  یکس
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 موهاش فرو برد. یدست هاش رو ال  کالفه

 به سمتش اومد.  ایپور

 . سیرئ  -

 داد زد.  لیکائیم

 ! ایبردنش پور -

 آشغالها...  اون

 گذاشت. لی کائیشونه م  یدستش رو رو ایپور

 . ستیاونا  ن شیفرار کرده و پ دیشا ن،یکن  یاشتباه فکر م دیشا -

 داد زد.  لیکائیم

 داره. اجیبهم احت   یلیبراش افتاده و االن خ یکنم اتفاق بد ینگرانم حس م -

 کنن.  کاریباهاش چ  ستیاونا باشه معلوم ن ش یاگر پ   وونن،یح  اونا

 

 و زانو زد.  نیزم یرو نشست

 بود. دهیرو آن قدر  ناراحت و آشفته ند  سشیتا حاال رئ  ایپور

 فقط به رو به رو زل زده بود...  لیکائیم

 کنه.  یتونست کار  ینم

 تونست بره دنبال ماهورا! ینم

 فرار کرده.  ای زه ی پرو  شیدونست که ماهورا پ ینم  یطرف از

 گرفت.  یوش رو محکم مگل یروش فشار آورده بود و گاه یلیکه داشت خ  یبد حس
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 چند روز عاشق شد! یتو لیکائیم درسته

 بود. یعشق واقع  نیا یول

 

 《یراو》

 

 

 افتاده بود. نیزم  یرو ماهورا

 کرد.  یباز به آسمون نگاه م مهین یدر خون، با چشم ها غرق

 شد.  اریهوش یکم  دیزد رو که شن یکه اسمش رو با داد صدا م لیکائ یداد م یصدا

 موند!  یزنده م  ایآ یول

 و از جاش بلند بشه. رهیاش رو بلند کرد که از درخت بگ یخون  دست

 تونست!  یمگه م یول

 . دیاز گوشه چشمش چک یاشک

 قرار نگرفته بود. یتیوضع  نیهمچ ی وقت تو چیه ماهورا

 سخت بود، ناراحت کننده... شیبرا

 سخت بود.  یلیخ  روز بندازه براش نیعاشقش بود اون رو به ا  یکه زمان  یکه کس نیا

 داشت...  اجیکه ماهورا بهش احت یکس تنها

 !لی کائیم -

 بود.  لیکائ یم آره
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 که ماهورا قبولش داره و دوستش داره.  یکس

 !یر ی م یم  ای یمون یزنده م یسخته ندون  یول

 با بغض چشم هاش رو بست.  ماهورا

 لب زد. ادیو با درد ز  آروم

 خدا کمکم کن!  رمی م یدارم م -

 خوام...  ینم من

 کرد.  یبزرگ  سرفه

 . ختیر رونیخون از دهنش ب  که

 تونست حرف بزنه. ینم گهید

 کرد. ی خدا رو شکر م  دیزد با  یم یحد بهوش بود و حرف  نیکه تا ا نیهم

 تکون خورد.  یگفت و کم  یآخ هیگر با

 رو نداشت.  یهمه سخت نیتحمل ا ماهورا

 بود.  ومدهیبال ها سرش ن  نیخانواده پولدار بزرگ شده بود تا حاال ا هی یکه تو یدختر 

 اون ها امن بود. ی باز هم خونه  یول دید یم  یمحل یب ی از  پدر و مادرش کم درسته

 .ومدیبال ها سرش ن نیا

 شد.  یماهورا داشت بسته م یها چشم

 شده بود...  دیناام گرید

 بود که... نیکه افتاد ا یاتفاق نیآخر فقط
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 《یراو》

 

 

 نبود.   یرو هم گشت ول  داشبورد

 به دور و بر نگاه کرد.  یناراحت با

 بگرده. شی جنگل  بزرگ و دنبال گوش  هیبره وسط  ی ک یتار نیتونست تو ا  یبود، نم کیتار  یلیخ

 نکنه.  دا یرو پ  یکه گوش نیاز ا شدیم یعصب   یطرف از

 بود.   یاون گوش یدار و ندارش تو  ی همه

 رو زد.    نیرو باز کرد و قفل ماش  نی ماش در

 .  دیکش یق یزد و نفس عم  ایرو به در دل

 خونه. یگردیو برم  یکن یم  داشیپ  نای نترس کار -

 .ستادیاول رو برداشت که ا قدم

 !ی اون جا باشه چ یک یتار نیا یتو یاگه کس -

 ! یچ بدزدنم

 رو گاز گرفت.   لبش

 بترسم.    دینه نه نبا -

 خونه. رمیو م  نیماش یتو گردمیبرم ری کنم و مثل ش  یم دایرو پ یگوش

 خود فکر کرد.  با

 !یجنگل نباشه چ یتو ی اگه گوش یول
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 اون جاست.  میفقط احتمال دادم که گوش من

 مطمئنم همون جاست.  یول

 یز یچ یمن احمق فکر کردم شاخه ا یافتاد ول بمیاز ج یز یچ هیگرفتم  یداشتم عکس م یوقت چون
 . کرد ری به مانتوم گ

 در آورد و روشنش کرد و سمت درخت ها رفت.   بشیرو از ج  کیو چراغ قوه کوچ دیکش یق یعم  نفس

 درخت ها گذشت.   یال به ال از

 . گهیاون ور تر بود د کمیجا که نبود  نیا -

 فکر کرد.  یو کم ستادیا

 آره از اون وره.  -

 سمت راست رفت.   به

 افتاده بود. هوشیبود که ماهورا ب ییجا جا اون

 در خون! غرق

 . دیبه ماهورا رس نایکار

 ...دنیکنه که با د دایتونه پ  یاش رو م   یگوش ندی گرفت که بب ن یزم  یقوه رو رو چراغ

 

 《یراو》

 

 

 هاش گرد شد.  چشم
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 . دنیو پاش شروع کرد به لرز دست

 بود.  دهیند یجور  نیرو ا  یحاال کس تا

 به جلو برداشت.  یقدم

 ...دیکش  یغیخون ج یرودخانه ا دنید با

 بلند نشه. غشیج یصدا نیاز ا  شتریدهنش گرفت که ب یدستش رو جلو زود

 به سمت ماهورا برداشت.  یگر ید قدم

 متوقف شد.  یول

 ! یاگه مرده باشه چ -

 . فتهیمن م گردن

 .فتمی خوام تو خطر ب   یجا نم نیبرم از ا دینه با نه

 عقب برگشت که باز هم متوقف شد. به

 اگه زنده باشه. یول -

 !وفتهیاون وقت خونش گردن من م مارستانیمن نرسونمش ب و

 هاش رو بست.  چشم

 بترسم.    دینبا -

 کمکش کنم. دیبا

 عقب برگشت و به سمت ماهورا رفت. به

 صورت ماهورا کرد.   کیرو بغل کرد و سرش رو نزد ماهورا

 گفت:  یخوش حال با
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 کشه پس زنده اس.  یوز نفس م هن -

 داد. هیرو به درخت تک  ماهورا

 نشست و ماهورا رو کول کرد. نی زم یبه اون رو پشت

 بلند شد.  و

 اول رو برداشت.  قدم

 . فیضع یکم  نایبود و کار نیسنگ ماهورا

 برسونه. نی کرد که ماهورا رو به ماش یداشت تموم تالشش رو م  یول

 رو هم برداشت.  گهید یخورد ماهورا رو  محکم تر گرفت و قدم ها یخودش رو صاف کرد و تکون  یکم

 

 . دیرس  نیبه ماش قهیاز حدود چند دق  بعد

 رو باز کرد.  نی گذاشت و در عقب ماش نیزم یرا رو ماهورا

 و موهاش رو کنار زد.   دیاش کش یشون یبه پ یدست عیسر

 گذاشت.   نیماش  یگذاشت و بلندش کرد و تو یدست ها ریهاش رو ز دست

 روند.  مارستانیرو که بست با سرعت نشست پشت فرمون و به سمت ب در

 

 《یراو》

 

 

 بود. ای بود و منتظر پور ستادهیدر ا یجلو  لیکائیم
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 . ختیر یبرد و بهمشون م یم شی دست در موها یگاه

 . کِش یگفت که ماهورا نزد یم حسش

 ... یول

 اومد.   رونیاز فکر ب  ای اومدن پور با

 . میبر سیرئ  -

 گفت:  کالفه

 .یاومد  ری چرا آن قدر د -

 انداخت.  نیسرش رو پا ایپور

 .  دیببخش -

 رفتن و سوار شدن.  نیبه سمت ماش  ای و پور  لیکائیم

 رو روشن کرد و راه افتاد.   نیماش ایپور

 لب زد.  لیکائیم

 اشه. نداشته ب دیپارک کن که د ییرو جا  نیماش -

 نگاه کرد.   لیکائی برگشت  و به م ایپور

 دارم. یاون جا نگه م میکه برس نیجلو تر از ا سی چشم رئ -

 سرش رو تکون داد.  لیکائیم

 اش...  یبه گوش   لیکائی کرد و م  یبه جاده نگاه م ایپور

 کرد.  ییکرد که عکس ماهورا خود نما روشنش

 چمن ها خوابش برده بود.  یگرفته بود که ماهورا رو یعکس رو وقت نیا
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 بود.  یدوست داشتن  لیکائیم  یدختر برا نیقدر ا چه

 با چند نفر بود!  لیکائیم درسته

 .کنهیم ی هست که هر کس  یاونا فقط اشتباه ها یول

 . دیصورت ماهورا کش یرو یدست

 با همه فرق داشت.   لیکائی م یبرا ماهورا

 لب گفت:  ریز  آروم

 .یهر جا باش کنم  یم  داتیپ -

 

 باال آورد.  یسرش رو از گوش ینی ماش یدر پ  یبوق پ یصدا با

 شد.  ادهیپ یکرد که دختر  نیبه ماش یکرد و نگاه زیهاش رو ر چشم

 با دست اشاره کرد که کنار برن.  و

 شد و داد زد: ادهیپ  ایپور

 .. یجا بر   نیاز ا دیور برو حتما با نیاز ا ای خانوم ب -

 زد.  یغیج  دختر

 شه رد شد.  یشده اصال نم ختهی که سنگ ر ینیب  یم یآقا عجله دارم اون ور هم اگه دقت کن -

 دختر افتاد.  ینگاهش به دست ها  لیکائیم

 بود. اه یس  نیماش یاز تو که

 سوار شد.   لیکائیشدن م ادهی شد که دخترک همزمان با پ ادهیرو باز کرد و پ نی ماش در
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 《یراو》

 

 

 کرد.  لی کائی به م ینگاه  ایپور

 اومده! شیپ  یقربان مشکل -

 سرش رو تکون داد.  لیکائیم

 نه. -

 عجله داره.  یل یمعلومه خ میبر نیبش

 گفت و هر دو سوار شدن.  یباشه ا ایپور

 تونست از اون جا بره.  نایدخترک کنار رفت که کار  نیماش  یاز جلو ایپور

 کرد.   نایکار نیبه ماش ینگاه  نی ماش نهیاز آ لیکائیم

 بود.  کش یکرد ماهورا نزد یم  احساس

 گرفت.  نهینگاهش رو از آ  ایپور یصدا با

 کنم برده باشن ماهورا خانوم رو!  یفکر نم سیرئ  -

 کرد.  یاخم لیکائیم

 .کنمی فکر رو م نیمنم هم -

 بره.  یدور  یتونه جا ی ماهورا اگر فرار کرده باشه نم یول

 . میدیکه زنگ زد رس قهیما بعد ده دق 

 ده؟یزدم نشن   یداد منو که صداش م یصدا یعنی
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 . هیسخت یل یکار خ یکیتار  نیا یبزرگ تو یدرخت ها نیاز ا گذشتن

 تونه فرار کرده باشه. ینه نم نه،

 لب زد:  ایپور

 نکنه...  -

 وسط حرفش. دیپر  لیکائیم

 امکان نداره.  -

 رو نگه داشت.   نیماش ایپور

 اومد. کیشل یصدا میومدیم  میداشت یقربان وقت -

 بود. ک یواضح و نزد یصدا

 فکر فرو رفت.  یتو  لیکائیم

 ! سیرئ  -

 شد. ادهی پ نیاز ماش  لیکائیم

 .ن یبه ماش دی سرش رو محکم کوب و

 افتاده!!  یچه اتفاق یعنی  -

 

 《یراو》

 

 

 رفت.  مارستانیشد و به سمت ب ادهی پ نی ماش سرعت از با
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 داخل نشده بود که شروع کرد به داد زدن. هنوز

 کمک کنه.  ادی ب  یکی -

 .رهیم یاالن م رونی ب  نیایب   نیباش زود

 خشم به سمت پرستار ها رفت.  با

 با شمام.  -

 با ترس بهش نگاه کرد.  پرستار

 دوباره گفت:  نایکار

 !یزل زد  یبه چ گهید میبر  ایب -

 کرد. نایبه دست و صورت کار ینگاه  پرستار

 ها رو به ترس آورده بود. یپر خون شده بود و پرستار و دور و بر  نای کار یها لباس 

 و گفت:  نایبزنه که پرستار چند  نفر رو صدا زد و رو کرد به کار یا گهی خواست حرف د نایکار

 کجاست!  -

 نبالش.رفت و اون ها هم د رونیبا عجله ب  نایکار

 رفت و با سرعت در رو باز کرد و به پرستار اشاره کرد.  نیسمت ماش به

 .د یکمک کن  دیزود باش -

 ازش رفته.  یچه خون  دینی بب

 

 *** 

 نشست.  یصندل یرو یبا خستگ  نایاز بردن ماهورا به اتاق عمل، کار بعد
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 به دست هاش کرد که خون خشک شده بود. ینگاه

 ی اخم

 هاش در هم جمع شد. اخم

 .ومدیبدش م   یلیخ  یفی کث از

 رفت.  مارستانی ب یشروع کرد راه رفتن، به سمت در خروج   یحال  یشد و با ب بلند

 در هم سمت پرستار رفت.  افهی هاش رو باال گرفته بود و با ق دست

 

 《یراو》

 

 

 زد:  لب

 کجاست!  ییدستشو -

 زد:  یلبخند  پرستار

 . زمیبرو چپ عز -

 لب گفت:  ری به سمت چپ رفت و ز نایکار

 کنن! یرفتار م یمهربونم مثل چ  یوقت -

 مهربون شدن. نایکه حوصله خودمم ندارم ا حاال

 !هیفازشون چ ییخدا

 گفت که توجه چند تا زن که اون جا بودن بهش جلب شد. یآخ بلند ییبرخورد به در دستشو با
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 کرد.  یخنده ا تک

 کم داره!  دی حدس زدن که شا  نایکار یخون  یدست ها دنیها با صورت افتاده نگاهش کردن، با د زن

 ساده است! ای

 آب رفت.  ریاونا به سمت ش یبدون توجه به نگاه ها نایکار

 رو در آورد و دور کمرش بست.   مانتوش

 گرفت.  ری ش  ریرو باز کرد و دستش رو ز اب

 به اطرافش کرد.  یو نگاه  دیو صورتش مانتوش رو پوشاز شستن دست  بعد

 صورتش رو خشک کنه!  یدونست با چ ینم

 برگشت و به پشت سرش نگاه کرد.  یزن  یبره که با صدا رونیخواست ب  کالفه

 دستمال سمتش گرفت.  یبسته ا زن

 . فهیجا کث  نیدر رو با دستمال باز کن ا -

 !یچ ینه ه یماسک زد نه

 بگه که زن دوباره گفت:  یز یچ  باز شد که  نایکار دهن

 .فتهیتو خطر م هیجون بق د،یکن یکار ها رو م نیهم -

 با حرص گفت:  نایکار

 کار کردم!؟ یوا مگه چ -

 کرد.  یاخم زن

 . یکن ینم  تی بهداشت رو رعا -

 باش.  گرانیبه فکر د  یستیمهم ن خودت
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 با حرص دستمال رو به خودش داد.  نایکار 

 مال خودت.  -

 . یر یوقت کرونا نگ هیمصرف کن که  شتریب

 رفت.   رونی از حرفش زن رو مبهوت همون جا ول کرد و ب بعد

 رفت و خارج شد.  مارستانی ب یسمت در خروج  به

 رفت.  نشیکه خارج شد به سمت ماش مارستانیمحوطه ب از

 رو گاز گرفت.   لبش

 رو به امون خدا.  نیولش کردم ماش یجور  نیهم یوا -

 رو بابا!  نمیماش دهیندزد  یکس خوبه

 به دردش بخوره رو برداشت و به اهورا زنگ زد.  یکرد روز  یکه فکر نم  یو گوش نیماش یتو نشست

 

 《یراو》

 

 

 چند بوق اهورا جواب داد.  با

 !ید یجواب نم توی چرا گوش ییدختر معلوم هست کجا نای کار -

 ها! فتادهیکه برات ن  یاتفاق شدم،   نگرانت

 کرد. یهوف نایکار

 برو بهت برسم. آروم  کمی -



 انت یفرار از خ

362 
 

 ...گهینفر د هی یبرا فتادهین  یمن اتفاق یبرا

 گفت:  عیسر اهورا

 ! یک -

 شده؟  یچ

شدم که برگردم   ن یکه تموم شد رفتم سوار ماش گرفتم، کارم  یجنگل داشتم عکس م   یراستش تو -
 ! ستین م یگوش دمید یخونه ول

 .هیاون گوش  یهمه دار و ندارم تو کهی دون یم

 جنگل.  یکنم دوباره رفتم تو  داشیکه پ نیا یبرا

 کنم. دایرو پ ی رفتم تا گوش   یبتیمص  هیکه ترسو اصال به  شده بود اهورا منم شب

 که...  گشتمی م یدنبال گوش داشتم

 کرد که اهورا گفت:  سکوت

 ؟ یکه چ -

 . گهید بگو

 ادامه داد.  نایکار

 !دمیدختر رو د هی -

  االن هم مارستان،یکشه هنوز آوردمش ب  ینفس م  دمیبعد د  یشده بود، اول فکر کردم مرده ول یزخم 
 !مارستانمی تو محوطه ب

 االن حالش چه طوره؟ -

 در هم رفت.  هاشاخم

 . ستیخوب ن  -
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 !اهورا

 گفت:  یبا مهربون  اهورا

 جون دلم. -

 . دیبه صورتش کش یدست نایکار

 ! شمیپ یایم -

 کالفه شد. اهورا

 ! امیب تونم   ینم یدون ی خودت م نای کار -

 همه مون. یبرا هیروز مهم  گهیهفته د هی

 بسپارم.  یکار ها رو به کستونم  ینم

 گفت:  یبا ناراحت نایکار

 باشه.  -

 

 《یراو》

 

 

 بلند شد.   شیشد و از جا یعصب  نایناراحت کار یاز صدا اهورا

 . ادیب گهید یکیگم  یم ای امی یم خودم   ای آدرس رو بفرست  -

 گفت:  نایکار

 گردم خونه ام خدافظ. یو بر م امیخواد اهورا خودم از پسش بر م   ینم -



 انت یفرار از خ

364 
 

 رو قطع کرد.  یبزنه و گوش یاهورا حرف  نذاشت

 رو زد.   نیشد و قفل ماش ادهیپ  نیماش از

 رفت.  مارستانیبه سمت در ب  یناراحت با

 کرد، تنها فکرش فقط کارش بود.  یوقت کارش رو ول نم  چیه اهورا

 کرد.   ینم یاون فرق  یشد که بود و نبودش برا یشد که چرا دل بسته مرد یم ری از خودش دل گ نایکار

 

 اهورا مهمه! یبرا  یلیدونست که خ ینم  یول

 خوادش نه فقط چند روز.   یم یعمر زندگ کی یکه اهورا برا هیدختر ن یاول دیشا

 

 که ماهورا اون جا بود رفت.   یشد و به سمت اتاق  مارستانیوارد ب  نایکار

 به سمتش رفت.   عیخارج شدن دکتر از اتاق سر با

 . دیخسته نباش -

 زد.  یلبخند دکتر

 ممنونم.  -

 حالش چه طوره؟!  -

 صورت دکتر نشست.  یروی اخم

 خدا رو شکر کرد که زنده مونده.  دیبا -

 . مارستانیب شیزود رسوند  خوشبختانه

 . گهیمهمه د زی چ هیبمونه، و  د یجا با نیهفته ا هی تا
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 سرش رو تکون داد. نایکار

 !یچ -

 انداخت. نایبه کار یکوتاه  ینگاه  دکتر

 ! که براشون افتاده بچه رو از دست دادن یباردار بودن و با اتفاق شونیمتاسفانه ا -

 گرد شد.  ادیاز تعجب ز نایکار یها چشم

 باردار!!! -

 گفت:  دکتر

 بله. -

 بپرسن.  ییو ازتون سوال ها  انیاتفاق ب نیزنگ زدم که درباره ا سی به پل راستش من  و

 . انیاالن م دیجا منتظر بمون  نیهم لطفا

 

 *ده روز بعد * 

 

 

 《یراو》

 

 

 که داخل اومده بود نگاه کردم.  یدر نگاه از پنجره گرفتم و به کس  یصدا با

 بود.  نایکار
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 زد.  یلبخند

 .وهیو آبم وهیبود، پر از م  ی ک یدستش پالست یتو

 که دلم و کمرم درد گرفت.  نمیبش خواستم

 زود به سمتم اومد.  نایکار

 بخواب.  ین یخواد بش  ینم یوا -

 زدم. یصورت جمع شده ام به زور بهش لبخند با

 بهم داد. یا وهیآبم  نایکار  دم؛یدراز کش دوباره

 بخور.  -

 ممنون.  -

خوره و فقط   ینم  یچ یه  نایکه کار نیا دنیبا د وهیدهنم کردم و شروع کردم به خوردن آبم یرو تو ین
 کنه.  یبه من نگاه م

 برداشتم.  وهیاز خوردن آبم  دست

 شده؟  یز یچ -

 زد.  یلبخند

 خوش حالم! -

 .تخت خوردم  یرو یتکون 

 ؟ یاز چ -

 ! یخوب شد -

 رو کنار زدم.  موهام
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 !نایدونم چه طور ازت تشکر کنم کار ینم -

 من االن زنده نبودم.   یتو نبود اگه

 خوش حالم که اون بال سرم اومد باعث شد که... یل یخ  یاز طرف یول

 تخت نشست و دست هام رو گرفت.  یرو نایکار

 گذشته ها گذشته!  یها فکر کن  زیبه اون چ گهیخواد د  ینم -

 فکر کن.  ندهیآ به

 زدم.   یپوزخند

 من وجود نداره.  یبرا یا ندهیآ گهید -

 کرد. یاخم

 .گهید ری فاز غم نگ -

 کردم.  یخنده ا تک

 ! یاوک -

 اومد و به سمت در رفت.   نیتخت پا یرو از

 رو انجام بدم.  صیترخ  یرم کارا یمن م -

  

 

 《ماهورا》
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 بغضم سر باز کرد.  نایرفتن کار با

 که برام افتاد به لرز افتاد.  یهام از اتفاق لب

 تونه پست باشه! یچه قدر م آدم

 کار رو با من بکنه. نیچه طور تونست ا مهرداد

 زنش بودم! من

بار بهش وابسته شدم به جنس مخالفم وابسته شدم و عاشقش   نیاول یبود که برا   یکس مهرداد
 شدم.

 کار کرد!  یهام چاون با یول

 رو ازم گرفت.  زمیکه همه چ اول

 ولم کرد. گهیکشور د یتو دوم

 ... سوم  و

 که کرد. ی نابود کرد با کار  رومن

 بهم صدمه زد!  اون

 آشغال بچه خودش رو کشت.   اون

 آدم...  نیاسم ا گهید

 زدم.   یپوزخند

 به تمام معناست!  هیعوض هیاون  ستیاصال آدم ن  مهرداد

 هام رو با درد بستم. چشم
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 داشتم. یروح  دردهم

 !  یهم درد جسم و

 . دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 شکمم گذاشتم و لب زدم.  یرو رو دستم

 ! یومدین زی نفرت انگ یا ی دن نیخوبه که به ا -

 کرد. کی از مهرداد تشکرکنم  که بهم شل دیبا کممیکنم  یکه فکر م حاال

 . رهی بچه بم نیا تا

 شد.  یم  یاالن معلوم نبود چ فتادیاتفاق نم  نیا اگر

 در زود اشک هام رو پاک کردم. یصدا با

 و دکتر بودن.  نایکار

 زد و به سمتم اومد. یلبخند دکتر

 حالت چه طوره دخترم! -

 زدم.   یمثل خودش بهش لبخند منم

 بهترم.  روزیاز پرممنونم خوبم،  -

 خدا رو شکر.  -

 .می مرخصت کن  دیبا پس

 رو تکون دادم. سرم

 و گفت:  نای رو کرد به کار دکتر

 گم رو براش بخر.  یکه م ییمعلومه حالش خوبه فقط برو دارو ها  یرو جمع کن لی وسا یتون  یم -
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 《ماهورا》

 

 

 .  میرفت رونیکمکم کرد و به سمت ب  نایاز گرفتن دارو هام کار بعد

 رو برام باز کرد و سوار شدم.  نی ماش در

 . دمیکش  یقیدادم و نفس عم هیتک  یرو بستم و به صندل  در

 رو روشن کرد و راه افتاد.   نیهم سوار شد و ماش نایکار

 گفت:  نایهام رو بستم که کار چشم

 بخور.  ی چ هیماهورا نخواب  -

 کردم.   یاخم

 شه.  یوام حالم بد مخ  ینه نم یوا -

 کرد بهم.  رو

 .  یبخور تا زودتر خوب بش گهینکن د تی ماهورا اذ -

 درد صاف نشستم. با

 در آورد و سمتم گرفت.  کیاز پالست یبسته قرص نایکار

 آب رو هم بهم داد.  شهیش

 قرص رو بخورم که با حرص گفت:  خواستم

 آخه! یبا شکم خال -



 انت یفرار از خ

371 
 

 نگاهش کردم.  کالفه

 کردم که گفت:  زی هام رو ر چشم

 گم.  یخودت م ینگاه نکن؛ برا یخوب اون جور  -

 زدم.  یلبخند

 . یمرس -

 ترکم.  یبخورم م گهید زیخوام بخدا چ  یخب نم یول

 رو چند بار تکون داد.   سرش

 . دمیکش  یراحت  نفس

 کردم و آب خوردم. دهنم یرو تو قرص

 بهش و گفتم: کردم  رو

 شه بخوابم.  یحاال م -

 کرد.  یخنده ا تک

 تو! یخواب یچه قدر م -

 . دمیخودش خند مثل

 دونم چمه. ینم -

 

 《 لی کائیم》
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 فرستادم. رونی زدم و دودش رو ب  یقیروشن کردم و پک عم   روگارم یس

 زدم.  یزد پوزخند  ایکه پور یحرف با

 نباشه!  دی کن یکه شما فکر م  یاون جور  دیشا  سیرئ  -

 هم پوزخند زدم. باز

 .ا ی چرت و پرت نگو پور -

 ادا عاشق ها رو در آورد آخرش بد از آب در اومد. یهمه رو شناختم، هر ک گهید

 نبود.  ی عوض زی اون پرو  شی که خودت پ یدید

 مهرداد! اون

 اونم نبود. یجا  یول میهم کرد بشیکه تعق یدید

 ...رانیهمه رو دور زده و برگشته ا مطمئنم

 ادامه بدم و گفت:  نذاشت ایپور

 همه جا رو.  میبگرد شتریب  دیبا -

 !سی رئ دی کن یاشتباه م مطمئنم

 کنم.  یفکر رو نم  نیمن ا یاست ول هیماهورا خانوم هم مثل بق  دیکن یفکر م  شما

 انداختم و شروع کردم به راه رفتن.  نیزم   یرو رو گاریس کالفه

 نشد. دایکه پ یدید م یهر کار الزم بود کرد -

 ! ستین

 رفته. اون

 شانه ام.  یدستش رو گذاشت رو ایپور
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 دارم.  یفکر  هی -

 ؟ یچ -

 هاش رو بست و بعد چند لحظه باز کرد.  چشم

 مهرداد!  -

 که بگه ماهورا کجاست.   میجا و ازش بخوا نیا میاریب  دیبا اونو

 خبر داره. یز یچ هیکنه مطمئنم اون از  یکه م  ییکار ها با

 !یچه کار  -

 . دیدست هاش لرز میکه جلوش برداسم ماهورا رو  -

 حرف ها.  دنیرو زد به نشن  خودش

 موهام فرو بردم.  یتو رودستم

 تونم حرف هات رو درک کنم.  یاصال نم ایدونم پور ینم -

 کردنش بکن! دایپ یکنه برا یم یکار که کمک  هر

 

 《سلمان》

 

 

 

 برداشت و با لبخند به سمتم اومد. زیم یدستبند رو از رو ایشواریآ

 جلو عشقم!   اری دستت رو ب -
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 . دمیخند

 کردن؟  یخانوم آشت  -

 کرد.  یخنده ا تک

 اوهوم.  -

 .دم یخند

 !یکرد یدونم چرا آشت یمن که م -

 .دیبرچ  لب

 اع سلمان.  -

 ام زدم.  قهیبه  یدست

 . هیمنظورم چ یدون  ی خوبه خودت م -

 .رو گرفت و دستبند رو دور دستم بست  دستم

 . رنیگ  یدورت م  انیم گهید ی دخترا امیخب من ن  -

 نگاهش کردم.  کالفه

 که دوستش دارم.  یهست یتو تنها کس یهنوز باور ندار  میکه االن چند ماهه با هم  یچه قدر خنگ -

 . دیخند

 دارم.  -

 ... کمیخب  یول

 ادامه دادم.  خودم

 !گهید یحسود -
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 زن ها حسودن. همه

 رفت.  یغره ا چشم

 . ستنینه که مرد ها ن -

 از حسادت.  یگرفت  یم شیآت  یزدم داشت  یداشتم با شاهرخ حرف م  یوقت دمید خودم

 زدم.  یک یکوچ  لبخند

 م؟یست یخب مگه من گفتم ما ها حسود ن -

 یم یزنه حسود یحرف م یدوستشون دارن و بعد اون عشق شون با کس یل یکه خ  ییبه کسا همه
 کنن.

 رو گرفتم.  دستش

 ! یاوک -

 بغلم انداخت.  یرو تو  خودش

 دوست دارم  یل یخ -

 

 《سلمان》

 

 

 بغلم فشردمش.  یتو

 منم دوست دارم.  -

 ! شیشم آ یم  وونهیهات دارم د یحسود نیواقعا از ا یول
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 زد.  یلبخند

 . دیخب ببخش -

 اومدم.  رونیب  شیاهورا زود از بغل آ یبزنم که باصدا  یحرف خواستم

 با خواهر ما خوش و بش کن.   یتون یشد بعدا هم م رید گهیدمی بر  ایسلمان داداشم ب -

 منتظر باش.  رونی ب امیماالن -

 رو بلند کرد.   صداش

 .گهید میبر  دیایمن که دو ساعته منتظرم ب  -

 ماه تو هستن ها! یمنتظر رو رونی اون همه زن و مرد اون ب دیکن یم فیکیمثل چ دیتو خونه ا شما

 . تی اون جمع ن ی شن ب یخفه م دارن

 .دیلفتش بد  یشما ه حاال

 زدم.  میشون یکف دست به پ با

 . یگ ی راست م  یی آره خدا -

 و گفتم:   ایشواریکردم به آ رو

 . نیپا  ای زود باش شالت رو بنداز و ب -

 رو باال انداخت.  ابروهاش

 رفتم و به سمت در رفتم.  نیرفتم از پله ها پا رونی دور شدم و از اتاق ب ازش

 کردم.  ینگاه نهیو به آ ستادمیدر ا یجلو

 خودم...  به

 خان!  سلمان
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 . ستمیپول ن یآدم ب  هی گهیاالن د من

 هم شهرت دارم! االنمن

 پول!  هم

 ... هم

 ! یزندگ هم

 .کنمی عوضش نم  زیچ چیبا ه که

 

 《 ماهورا》

 

 

 چشم هام رو باز کردم.  ن یدر ماش یصدا با

 نگاه کردم.  رونی و به ب برگشتم

 .میبزرگ بود تی جمع هی ونیم

 دادم.  نیرو پا شهیدرست نشستم و ش  یصندل   یرو  آروم

 رو صدا زدم.  نایکار

 !گهیجا کجاست د نیا نا،ی_ کار

 ذوق برگشت سمتم. با

 .نهی هند اومده مردم رو بب گریباز نی_ بهتر

 _ اوه.
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 زد.  یلبخند

 . نشیبب  کیاز نزد نیپا  ای_ ب

 اهوراست.  دوست

 رو تکون دادم. سرم

 _ باشه. 

 شدم.  ادهیرو باز کردم و پ در

 از بازوم گرفت که درست راه برم.  نایکار

 قدم که برداشتم.  چند

 . دیچیدلم پ یتو یدرد

 _ آخ.

 بهم نگاه کرد.  عیسر نایکار

 !یشد ی_ چ

 دردم گرفت.  کمی_ 

 . میتر بر کیخواد نزد یبده، نم هیتک نی به ماش  ای_ب

 دادم.  هیتک نیگفتم و به ماش یا باشه

 گفت:  نایکار

 . ارمیتا برم آب ب  ستایجا وا نی_ هم

 رو تکون دادم. سرم

 دادن. یکردن دست هاشون رو براش تکون م  یکه مردم نگاه م یی که رفت چشم دوختم به جا نایکار
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 زدن.  یداد م یه و

 . ننشیتا بب دنیبراش صف کش تی جمع نی که ا هیمعروف و خوب  یل یخ  گریاون باز حتما

 

 《ماهورا》

 

 

 به سمتش برگشتم. نا یکار یصدا با

 . زمی عز  ای_ ب

 دستش نگاه کردم.  به

 بود.   یآب شهیش

 رو گرفتم و سرش رو باز کردم.  شهیزود ش  نیهم یتشنه م بود، برا   یلیخ

 . دمیرو باال گرفتم و آب رو سر کش سرم

 کرد. ی تک خنده نایکار

 چه تشنه ت بوده. رم،ی _ بم

 گرفتم. نیرو پا شهیش

 کردم.   یاخم

 _ خدا نکنه.

 کرد.  یخنده ا تک

 .میجا که با هم بر نیا ادیاهورا م گهیساعت د می_ ن
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 .ادیم دوستشم

 درسته دوست اهوراست.  نمش،یدوست دارم بب یلیخ

 . دمشیتا حاال ند یول

 . هیپسر خوب ی ل یخ  یلیخ گهیم اهورا

 زدم.  یلبخند

 داد:  ادامه

 . نایبده و ا یگر یباز  ستیبرو ن بهش گفته که  یکیخوب نبوده؛   یل یگفت، وضعش خ ی_ اهورا م

 قبول شده. نمیا

 .هیخاک یکه االن که پول دار هم شده ول ادیخوشم م نیماهورا، از ا یول

  یرو مسخره م هیکنن و بق یشن زود خودشون رو گم م  ی که تا پول دار و معروف م  ستین  هیبق مثل
 کنن.

 تکون دادم. د یرو به نشونه تا  سرم

 زد.  یمحو لبخند

 _ اسمش آن قدر قشنگه.

 باال انداختم.  ییابرو

 ه؟ی_ چ

 _ سلمان!

 .لشمیفام

 . خان
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 خان...  سلمان

 

 《ماهورا》

 

 

 آشنا بود.  یل یاسم برام خ نیا

 ...سلمان

 . هوف

 ماهورا! ستین اون

 شدن رو داره مگه؟ گریعرضه باز اون

 امکان نداره. اصال

 کنم.  یاست و دارم اشتباه م گهید یک ی دیشا

 صورتم تکون داد. ی دستش رو جلو نایکار

 ! یکن  یفکر م ی_ به چ

 بهش زدم.  یلبخند

 .یچ ی_ ه

 اومد.  ادمی یز یچ هی

 .دمیآب رو سر کش شهیرو زدم و دوباره ش حرفم

 گفت:  نایکار
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 .انی _ خسته شدم، چرا نم

 باال انداختم.  ی شونه

 رفت و بازش کرد. ن یسمت در ماش به

 زنگ بهش بزنم.  هی_ 

 آقا جواب بده. اگر

 رو کنار گوشش گرفت.   یو گوش کمینزد اومد

 اه.  دهی_ جواب نم

 . شنوهیرو نم   شیگوش ی_ خب حتما صدا

 جاش گذاشته... ای

 گذاشت.  ش ینی ب یرو رو دستش

 کردم.  سکوت

 من... نیبب یسالم، خوب _ 

 نزد و برگشت و به پشتش نگاه کرد.  یحرف 

 . دمتی_ آها د

 .میاون جا دور هم باش   دیایرم، خونه ام شما هم ب یپس من م باشه

 کنم فعال.  یخواهش م  خخخخ،

 دستش. یرو چرخوند تو   شیگوش

 خونه من. می_ بر

 اون جا.  انیهم م نایا
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 . رمی تونم امضا بگ یقشنگ م گهیشد د یاوک

 کردم.  یخنده ا تک

 ان؟ ی_ اونا هم م

 کرد.  یاوهوم

 

 《ماهورا》

 

 

 رو تکون دادم.  سرم

 گه؟یپس االن د میبر -

 آره.  ِ-

 رفت و سوار شد.   نیسمت ماش به

 خنده ام رو گرفتم.  یکردم، جلو نگاهش

 اهورا تنگ شده بود که از وضع من فراموش کرد.  یدلش برا یلیخ

 که نفهمه و بعد به خودش فحش نده.  نیا یبرا

 .رفتم و سوار شدم  ن یبه سمت ماش  عیسر

 . مینزد یحرف نایخونه کار تا

 . دمیکش یم  یاشکال شهیش  یکردم و رو ینگاه م رونیب به

 نگاه کردم. نایبرگشتم و به کار نیتوقف ماش با
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 . میدیرس -

 شدم.  ادهیرو باز کردم و پ نی ماش در

 به دور و بر انداختم. ینگاه

 خونه.  ی باز موند از بزرگ  دهنم

 اش از خونه ما هم بزرگ تر بود. خونه

 .گهید میبر ایب یزل زد   یماهورا به چ -

 کردم.   یخنده ا تک

 اومدم.  -

 رفت.  یسمتش رفتم که به سمت در م  به

 ؟ یار ی رو نم  نیماش -

 .می آماده ش مینه، ما بر -

 رو.   نی هم ماش ارنیها رو م لهیهم وس انیم

 .کردم  یآهان

 کرد بهم و گفت:  رو

     ؟یسختته راه بر  -

 .  گهی نه بابا خوب شدم د -

 زد.  یلبخند

 خدا رو شکر.   -

 .یبهتر راه بر  یحاال دستت رو بذار رو شونه ام، بتون  یول
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 شانه اش گذاشتم. یگفتم و دستم رو رو ی باشه

 .میهم به سمت خونه رفت با

 ! نایاوم کار -

 جانم؟  -

 جا خونه خودته؟ نیا گمیم -

 بابا و مامانت هم هستن. ای

 کرد.  یخنده ا تک

 .  ستیخب معلومه که خونه خودم ن -

 کار کنم.  یخوام چ یرو م   یبزرگ نیدختر تنها خونه به ا هی من

 .ننیخوان که تو رو بب یمهم  یل یآره مامان و بابامم هستن، خ و

 

 《ماهورا》

 

 

 بهش زدم.  یلبخند

 لطف دارن.  -

 ازم جدا شد و در رو باز کرد.  نای به دم در کار دنیرس  با

 بودن و  دهیکه لباس ست پوش یمرد و زن دنید با

 کرد.  یدست مرد روگرفته بود و با لبخند بهم نگاه م زن
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 تو چشم هام بهشون نگاه کردم.  یذوق و هاله اشک با

 مامان و بابا بودم.  ش ی که پ یروز ها یقدر دلم تنگ شده برا چه

 کنارشون بودم.باز هم یچند نبودن ول هر

 به سمتم  اومد و دست هاش رو برام باز کرد که برم بغلش.  نای مادر کار یعنی زن

 بغلش رها کردم.  یخم شدم و خودم رو رو تو  آروم

 پشتم زد. یبار آروم رو چند

 دخترم.  یخوش اومد -

 ممنونم.  -

 رو گاز گرفتم.  لبم

 هم نکردم.  سالم

 اومدم و به مرد نگاه کردم.  رونیبغلش ب از

 !؟دیخوب  -

 بهم زد.  یلبخند

 .ممنونم دخترم  -

 یکه اتفاق ها نیناراحتم از ا  یل یو خ دمیشن نای رو از کار  فتی جا خونه خودته، تعر نیباش ا راحت
 برات افتاده. یبد

 نگاهشون کردم. ناراحت

 بله درسته. -

 .ونمیبه دخترتون مد  یلیخ
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 نبود االن من هم نبودم. نایکار اگر

 رو کرد بهم و گفت:  نای کار مامان

 بچه رو.  میسر پا نگه داشت یوا -

 داخل.  میبر

 رو گذاشت رو پشتم. دستش

 . زمیبرو داخل عز -

 گفتم و به سمت خونه رفتم. یچشم

 کرد. یتک خنده  نایکار

 ها! دیمنو جا گذاشت  -

 و بهش نگاه کردم. برگشتم

 بود.  ستادهیا طلبکار

 .د یآغوشش کش  یبه سمتش رفت و تو  پدرش

 . متیدی که ند یز ی قدر ر نیا -

 

 《ماهورا》

 

 

 

 هم کنارم نشست.  نایمبل نشستم و کار  یرو
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 که کنارش بود و گفت:  یرو کرد به خدمتکار   مادرش

 .کن   ییرایپذ ی_ از مهمون ها به خوب 

 و گفتم:  نایکردم به کار رو

 خوان برن؟ یم یی_ جا

 رو تکون داد.  سرش

 : دم یپرس

 _ کجا؟ 

 برن! خوانی م چرا

 اش انداخت.  گهید یپا یپاش رو رو  

 _ هم کار دارن. 

 ما.  یبخاطر راحت هم

 . میما مزاحم  نیجوون  گهیم  بابا

 کردم.   یاخم

 . هی_ وا مزاحم چ

 خودشونه ها.  خونه

 باال انداخت.  ی شونه

 .گهیبگم د ی_ چ

  یکردن و باهم حرف م ینگاه کردم که داشتن من رو نگاه م  نایکار یگفتم و به مامان وبابا یا باشه
 زدن.
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 !هیچه دختره بدبخت گنیدارن م حتما

 ترحم هم دارن نسبت بهم.  حتما

 گرفتم.  نی م در هم رفت سرم رو پاها اخم

  نایکار یبابا یخدافظ  یکه با صدا کردمی گرفته بودم و به کجا فکر م نیدونم چه قدر سرم رو پا  ینم
 به خودم اومدم. 

 رو باال گرفتم و نگاهشون کردم.  سرم

 زد.  یلبخند پدرش

 دخترم.  دی_ مواظب خودتون باش 

 بهش زدم.  یلبخند منم

 _ چشم.

 کردم.  ی خدافظ مادرش هم  با

 نگاه کردم.  نایرفتن شون به کار بعد

 

 《ماهورا 》

 

 

 _ خسته  ام.

 گرد شده گفت:  یبا چشم ها نایکار

 نکنه...  گمی_ م
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 ؟ ی _ نکنه چ

 رو از سرش در آورد.    شالش

 . ی_ کرونا هم گرفت

 نگاهش کردم.   پکر

 . رمی م یم رمیبگ گهی_ اون رو که د

 نا داره! به کرو یچه ربط  یخستگ اصال

 باال انداخت.   ابرو

 .ی از اخبار هم عقب افتاد یبود هوشیهفته که ب هی نیبرات ا  رمی _ بم

 .  دمیخند

 . کردمیهم نگاه م یلی_ نه که خ

 . دمیند ونیزیمن االن چند ماهه تلو یدون یم

 خونه شون کرد.  ونی زیبه تلو یا اشاره

 کردم.  یخنده ا تک

 _ آها.

 .دمیروشن رو ند  دمیخاموشش رو د  یجور  نیا آره

 منظورم رو اه. گهید یدون یم

 .م یو نگاهش کرد میخدمتکار برگشت یبگه که با صدا یز ی چ خواست

 خانوم.  دی_ بفرمائ 

 گذاشت و ادامه داد: زیم ی رو رو  وهیآب م ینیس
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 مرخص بشم. گهید_ من

 . ستیمنو ن فتیش گهید شب

 گفت:  نایکار

 . زمی_ باشه عز

 . ینباش خسته

 _ ممنون.

 اجازتون.  با

 از ما دور شد.  و

 

 《ماهورا》

 

 

 

گذاشت   زی م یرو عیرو سر وانیزنگ ل یشربتش رو برداشت خواست سر بکشه که با صدا وانیل نایکار
 و بلند شد. 

 . دیکش یآروم  یغیج

 اومد. ی_ وا

 ...عشقم

 ! اومدن
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 بهش زدم.  یلبخند

 برو در رو باز کن براشون. گهی_ خوبه د

 زد.  یلب اسم اهورا رو صدا م ری جور ز نیکرد به قر دادن و هم شروع

 خنده ام بلند نشه.  یرو گاز گرفتم که صدا لبم

 !نای_ کار

 نداد.  یجواب

 صداش زدم.   دوباره

 ... نای_ کار

 بار صدام رو بلند تر کردم.  نیهم جواب نداد که ا باز

 ...!نای_ کار

 . ستادیتعجب برگشت سمتم و صاف ا با

 . گهی_ چته د

 دختر.  بسه

 به غلط کردن افتاد. فون ی در رو باز کن آ برو

 رو چند بار تکون داد و نگاهم کرد.  سرش

 . ی_ مرس

 _ چرا؟ 

 رو خاروند.   سرش

 . وستمیپ یها م ی مارستانی_ داشتم به ت
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 . دمیخند

 _ حاال که نجاتت دادم. 

 در رو باز کن.  برو

 نباشه؟ وونهیکه د یدیکدوم عاشق رو د بعدشم

 از هم بد ترن! همه

 رو تکون داد.  سرش

 . وونمی_ آره من د

 لب گفتم:  ریز

 کنن.  یات م وونهید  ،یهم نباش  وونهی_ د

 

 《ماهورا》

 

 

 .سرم مرتب کردم  یرفت. شالم رو رو رونیازم دور شد و به سمت ب  نایکار

 ه روم.رو ب واریزدم به د زل

 زل زده بودم.  واریدونم چه قدر بود که به د ینم  قایدق

 اومدم. رونیاز فکر ب  یبلند یخنده ها یبا صدا که

 و بر رو نگاه کردم.  دور

 بودن داخل. ومدهین هنوز
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 رفت.  یموندم حوصله ام به شدت سر م  یکرده ان اگر هم م ری د یلیخ دمید

 پاشدم و آروم به سمت در رفتم. نیهم یبرا 

 . دمیرو شن  نایخنده کار یصدا  دمیدر که رس کینزد

 نگو گناه داره اهورا! یطور  نیا ی_ وا

 خوشحاله!  نایلبم نشست خوش حالم که کار یرو  یلبخند

 گذاشتم. رونی رو آروم باز کردم و پام رو ب در

 سر ها به طرفم برگشت. همه

 تم اومد.ذوق زده به سم دنمیبا د نایکار

 خواهر خوشگل من! نمی_ ا

 زدم اهورا باشه.  یشد که حدس م دهیکش یبه سمت پسر  نگاهم

 رو تکون دادم. سرم

 _ سالم.

 بهم زد.  یلبخند

 شما! دی_ سالم خوب 

 _ ممنون.

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.  نایکار یگرفتم که با صدا نی رو پا سرم

 آقا سلمانن!  شونی_ ماهورا ا

 همسرش.  ایشواریآ شونمیا

 اشاره کرد نگاه کردم.  نایکه کار ییسمت چپ جا به
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 هام گرد شد. چشم

 ! نمیب  یدارم م یچ

 !سلمان

 خانوم!   هیسم پسر

 که... یهمون

 ک...  یهمون

 بند اومده بود.   زبونم

 کرد.  یهم با تعجب نگاهم م اون

 

 《ماهورا》

 

 

 

 کردم.  یطور نگاهش م  نیهم

 به خودم اومدم. نا یکار یصدا با

 د؟ یکن ینگاه هم م نی_ چرا همچ 

 د؟ یشناسیم همو

 نداشتم بزنم. یحرف 

 بگم!  یچ دیدونستم با ینم
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 . دمیکش یم  خجالت

 و چرا! یدونم از چ  ینم

 دوباره گفت:  نایکار

 ...یجور  نی_ وا چرا ا

 وسط حرفش. دیپر سلمان

 . ارمیرو جا گذاشتم ب  می_ من برم گوش

 بهش انداختم که اونم نگاهم کرد و ازمون دور شد.   ینگاه مین

 به اهورا کرد.  ینگاه نایکار

 باال انداخت.  یشونه ا اهورا

 .نگاه کردم  ایشواریآ به

 بود.  یخوشگل  یلیخ  دختر

 خودش حس کرد.  یمنو که رو نگاه

 زد.  یو بهم لبخند برگشت

 . هیخوب یلیبود که دختره خ  معلوم

 !از من هم خوب تر یحت

 کرده و من... یبفهمه سلمان از من خواستگار  ای میشناس  یاگه بفهمه من و سلمان هم رو م یعنی

 ...من

 باهاش رفتار کردم و دلش رو شکستم. یطرز بد به

 کنه! یکار م  یچ
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 ه؟ یالعملش چ عکس

 نگاه کردم.    نایازش گرفتم و کالفه به کار نگاه

 شده حالت خوبه؟ ی_ چ

 رو تکون دادم. سرم

 گفت:  نایکار

 داخل.  می_ بر

 . میجان بر ایشواریآ

 زدم:  لب

 مونم. یم  رونیب  کمی_ من 

 خوب بشه.  کمی حالم

 ره.  یم جیگ کمی سرم  آخه

 گفت:  نایکار

 _ باشه مواظب باش. 

 

 《سلمان》

 

 

 رو باز کردم.  نی ماش در

 نشستم.  یصندل یرو
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 رو محکم به فرمون زدم. سرم

 هم رفت.  یدرد اخم هام تو از

 هام رو بستم.  چشم

 گفت.   یکه اهورا م یاون دختر  یعنی

 بوده! ماهورا

 خواسته بکشتش ماهورا بوده! یکه شوهرش م  یدختر 

 که... یدختر 

 من! یخدا

 واقعا ناراحت کننده اس. برام

 بال ها سر ماهورا اومده باشه! نیشه ا ینم  باورم

 . ستیقابل درک ن  اصال

 ...فرمون برداشتم یرو از رو سرم

 بود. فتادهی براش ن ییاتفاق ها نیسوزه براش اون تا حاال همچ یم دلم

 نبود! یمقاوم  دختر

 . شناختمشی که من م یطور  اون

 رو نداشت.   یجور  نیا یکنار اومدن با اتفاق ها توان

 شدم. ادهی رو باز کردم پ نیو در ماش  رو برداشتم میگوش

 ! ستیمربوط ن زایچ نیمن ا به

 ماهورا رو فراموش کردم.  گهید من
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 کنم.  یدختر مورد عالقه ام  بهش نگاه نم  مثل

 کرد. یکار م شش یبود که مادرم پ یفقط دختر کس  اون

 من فراموش شده است!  یبرا ماهورا

 رو دارم که از اونم بهتره!  یکیاالن  من

 رفتم. اطی فاصله گرفتم و به سمت ح نیماش از

 . دیتپ یدونم چرا قلبم تند تند م ینم

 ماهورا رو به روم. دنیرو باال گرفتم که با د سرم

 رفت.   یلحظه  نفسم

 و آروم لب زدم.  دمیکش قیبار نفس عم  چند

 ن؟ یدار ی_ کار 

 گرفت.  نیرو پا  سرش

 ه... بگم ک  دی_ خب خب با

 

 《ماهورا》

 

 د؟ یبگ ی_ چ

 رو باال بردم و با بغض لب زدم:  سرم

 د؟ ی_ منو شناخت

 ازم گرفت.  نگاه
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 شه نشناسم. ی_ مگه م

 شدم.  یکه داشتم خفه م  انگار

 کردم.   رشی روز تحق هی که  یبرام سخت بود حرف زدن با کس  یلیخ

 بزنم که گفت:   یحرف خواستم

 رو فراموش کردم ماهورا خانوم! ی_ من همه چ

 چشم هاش زل زدم.  تو

 کنم بخاطرش!  ریرو تحق   یندارم که کس ی زندگ گهی_ من االن د

 ندارم... یچیاالن ه من

 ! دیکه در حق تون کردم منو ببخش یبابت بد د،یخوام منو ببخش یم ازتون

 . ادیاز من بدتون م یل یدونم خ یم

 هستم. یهر حرف  دنیآماده شن نیهم یبرا دین یمن رو بب دیندار دوست

 .دیتونه آروم تون کنه به من بزن  یکه م یحرف هر

 فحش...  هر

 وسط حرفم.  دیپر

 .ستمی_ من از شما متنفر ن

 نه... یازتون متنفر شدم ول  نیبهم زد  ش یکه چند سال پ یمن با حرف دیکن یم  فکر

 . ستیطور ن نیا

 .نیحالم که عوض شد  خوش

 کنم شما رو... یدارم مسخره م دیکنم ازتون که فکر کن فیخوام تعر ینم
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 《 ماهورا》

 

 

 بهتون بگم!  یز ی چ هیخوام   ی_ فقط م

 . دینکن ری رو به خاطر نداشته هاش تحق  یوقت کس  چیه گهیکه د نهیاونم ا و

 نداره... یز ی که چ دیکن یرو مسخره م  یکس یوقت

  یناراحت کردن و به مسخره گرفتن اون باشه ول  یموفق شدنتون تو یاز رو یاون لحظه لبخند  دیشا
 بعدش... 

 وجود نداره.  گهیلبخند د اون

 ره.  یم  نیب از

 ... نیشما لبخند اون رو ازش گرفت چون

 . دمیکش میاشک یبه چشم ها یدست

 براتون بکنم.  یرفت حاضرم هر کار   نیبه وجود آوردن اون لبخند که از ب ی_ برا

 و ...  افهیکه پول، ق ییش و دوست شدن با کسا_ من با تال 

 . ارمیرفت رو دوباره به دست ب نیکه از ب  یلبخند مهم نبود تونستم براشون

 !یخوا ی ازم معذرت م یدونم که شما به خاطر چ یم

 کردم.  نیمن شما رو نفر  دیکن یکه فکر م  نهیخاطر ا به

 که شکسته شد. یخاطر قلب  به
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 نکردم. یکار  نیمچفکرتون اشتباهه، من ه یول

 ...دیکه ازدواج کرد  یشب

 مکث کرد و دوباره ادامه داد.  یکم

 زد.  ای شواریکه همسرم آ ییبا حرف ها یدور کنم، ول ای_ اون شب خواستم خودم رو از دن 

 کار رو نکردم.  اون

 رفت.   نینسبت به شما از ب کردم چون عالقه ام فراموشتون

 

 《 ماهورا》

 

 بگم.  یدونستم چ ینم اصال

 حرف هاش همه اش درست بود.  چون

 نداشتم. یجواب   چیحرف درست فکر کنم ه  یمن برا و

 قدم به جلو برداشت.  کی

 . دیبهم بگ دیخواست  ی_ هر کمک

 . دیذار  یکه خودتون روش م یهر اسم  ایدوست  هیعنوان  به

 _ ممنونم!

 رو تکون داد و به سمت خونه رفت.   سرش

 . دیکش ریپشتم ت هویکه  شدیچ دونمی نم

 افتادم.  نیزم  یگفتم و رو یبلند آخ
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 باز کردم. یداد سلمان چشم هام رو کم  یصدا با

 سرم نشست.  یباال

 _ ماهورا خانوم؟ 

 شد!  چت

 خانو... ماهورا

 شدم... هوشیحرف هاش رو و ب  دمینشن گهید

 

 《سلمان》

 

 افتاده. نیزم  یرو دمیماهورا برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که د یصدا با

 به سمتش رفتم و نشستم کنارش.  زود

 شد. هوشیبهم کرد و بعد ب   ینگاه مین  یکردم به صدا زدنش ول شروع

 تونستم بهش دست بزنم.  ینم

 ...چون

 . ستیاالن وقت فکر کردن ن اه

 پاشدم و به سمت خونه رفتم. زود

 .زدم داد

 خانوم دوستتون...  نای_ کار

 هراسون به سمتم اومد. نایکار
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 شده؟  ی_ چ

 شده.  هوشی _ ب

 رفت.  رونیدو به سمت ب  با

 

 《سلمان》

 

 

 نشست.  نیزم  یرو نایکار

 _ ماهورا!

 چت شد تو؟!  یخواهر 

 گفت:  هی کرد به اهورا و با گر رو

 _ چرا خشکت زده اون جا زنگ بزن آمبوالنس ...

 باش تو رو خدا! زود

 رفتم و رو بهش گفتم: جلو

 برسن...   ریبهتره، چون ممکنه د مشی_ به نظرم خودمون ببر 

 تند سرش رو تکون داد.  نایکار

 اومد. ادمی یز یچ هویسمت ماهورا رفتم که  به

 نگاه کردم.  ایشواریو به آ برگشتم

 کرد.  یشده به ماهورا نگاه م زی ر یبا چشم ها داشت
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 حسود من! عشق

 و گفتم:  نایکردم به کار رو

 .دیاریپتو ب  هی_ لطفا 

 بلند شد و به سمت خونه رفت.   نیزم یاز رو زود

 جا.   نیا ای_ اهورا ب

 سمتم اومد و گفت:  به

 _ جان داداش!

 تونم. ینم ییتنها  مشی_ کمک کن ببر

 و سرش رو به نشونه باشه تکون داد. هیکه منظورم چ دیهم فهم اون

 پهن کردم.  نیزم  یپتو  رو ازش گرفتم رو نای از اومدن کار بعد

 پتو هل بده.  یخواستم که ماهورا رو رو ازش

 گفت:  تی عصبان با

 !  یکردن زنت هست ی حاال شما به فکر حسود رهی م یخواهر من داره م هیکار ها چ  نی_ ا

 به سمتش اومد. ایشواریآ

 اومده؟ شیپ  ی_ مشکل

 دادن به بحث زود خم شدم و گفتم: انیپا یبرا

 . می_ زود باش اهورا بر

 

 《سلمان》
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 کرد. یدکتر اونو چند روز بستر  مارستانیاز بردن ماهورا به ب  بعد

 حالش بد شده. ادی ز جانی گفت که به خاطر ه و

 به خاطر من حالش بد شد.  مطمئنم

 . کردیم هیمثل ابر بهار گر نایارخورد به ک نگاهم

 نداشته.   ییبا ماهورا اصال آشنا نایکه کار نیا با

 حد وابسته و نگراِن ماهوراست.  نیتا ا  نایتعجب داره که کار  یلیخ  برام

 سمتش رفتم اهورا هم کنارش نشسته بود. به

 زدم:  لب

 شن.  یخوب م  دیکن یم  تی _ چرا خودتون اذ

 رو باال آورد.  سرش

 کنم. دایخانواده اش رو پ دی_ با

 . نمشیبب  یجور   نیتونم ا ینم

 .دیحالش بد شد که من رو با خانواده ام د نیا یکنم برا فکر

 ... دمیشا ای

 وسط حرفش.  دمیپر

 . ستی ها هم ن نیا دی_ شا

 که براش افتاده... یخاطر اتفاق به
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 هاش رو پاک کرد. اشک

 . دیری داروهاش رو بگ دیشه بر ی_ م

 . گهید ضی خواد بره اتاقش رو جدا کنه از چند تا مر یاهورا م د یببخش

 رو تکون دادم. سرم

 رم.  ی_ چشم م

 ممنونم.  یل ی_ خ

 

 《 لی کائیم》

 

 

 ! یبر  کشینزد ی_ مجبور بود

 گفت:  یآخ

 ! سی_ مجبور بودم رئ 

 که منم.  دیفهم یم دیکش  یم نیپارچه رو از صورتم پا اگه

 اومده.  یگفت که سر ماهورا خانوم چ  یوقت نم  اون

 نگاهش کردم.  کالفه

 جا کجاست؟   نیا مارستانی_ ب

 بار سرفه کرد.  چند

 _ نه.
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 ممکنه بشناسنمون. مارستان،یب  میخواد بر ینم

 _ ببند دهنتو. 

 . یر یم یم یدار 

 . یجور  نیولت کنم ا تونم  یطور م چه

 شه. ی_ پانسمان بشه خوب م

 . فتهیخوام جونتون به خطر ب  ینم  سی رئ

 کردم. یپوف

 .  دهیما رو تا حاال ند یجا کس  نی_ ا

 نه باال شهر.  میشهر هند بود   نیپا ما

 . مارستانیب م یتا برس ریآروم بگ  حاال

 رو به دو طرف تکون داد.  سرش

 مشتم فشردم. یرو تو فرمون

 سر ماهورا اورده.  یچه بالئ  ستینمعلوم یمهرداد عوض اون

 کرد.  بشی تا هند تعق ایپور

 ماهورا اون جا باشه. دیکه شا  میحدس زد ،یرفت داخل خونه ا یوقت

 نبود.  یول

 .میکن داشیپ میتون  ینم یجور  نیگفتم ا ایپور به

 شو!  الیخ  یب

 هم کار دست خودش داد. آخر



 انت یفرار از خ

409 
 

 زد.  ایچاقو رو به شکم پور یمهرداد عوض اون

 دونه. یمهم م زیچ هیکار هاش مطمئنم که  نیا با

 

 《سلمان》

 

 

 خارج شدم.  مارستانیب از

 رفتم.  نیپا  یک یها رو دو تا  پله

بود با دو به   یافتاده بود و پهلوش خون نیزم یشون رو یک یدو تا پسر هم سن خودم، که  دنید با
 سمت شون رفتم تا کمکش کنم. 

 کرد گفتم: یکه داشت بهش کمک م ینشستم و رو به پسر  نی زم یرو

 داخل.  مشی_ بلندش کن با هم ببر 

 .نگاهم کرد و زود از دست پسر گرفت و بلندش کرد  قهیدق چند

 شانه ام انداختم. یاش رو گرفتم و رو گهیهم دست د من

 که من کردم رو انجام داد. یهم کار  اون

 بهش انداختم.  ینگاه میبه بردنش، با صداش ن میهم شروع کرد با

 ._ ممنون  

 زدم.  یلبخند

 کنم. ی_ خواهش م
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 ما با سرعت به سمت مون اومدن. دن یپرستار ها با د میکه شد مارستانیب داخل

 کردن و بردنش.  کمک

 شروع کرد به زنگ زدن.   میبزنه گوش  یکنارم و تا خواست حرف ستادیپسر ا دوست

 رو باال بردم و بهش اشاره کردم که صبر کنه. دستم

 در آوردم.  بمی رو از ج میگوش

 بود.  ایشواریآ

 رو وصل کردم.   تماس

 _ سالم جانم؟ 

 زد.  ینفس م نفس

 ؟ ی_ سلمان خوب

 شد؟  یچ

 شده. یچند روز بستر  یچ ی_ ه

 

 《سلمان》

 

 

 

 لحظه سکوت کرد که گفتم: چند

 زم؟ ی عز  یندار  ی_ کار 
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 _ چرا چرا! 

 ش؟ یشناختیتو ...تو م سلمان

 . دیهام باال پر ابرو

 و؟ ی_ ک

 ...ماهورا

 خانوم رو؟  ماهورا

 فشرده شدن گلوم توسط همون پسر با تعجب بهش نگاه کردم.  با

 .نی زم   یافتاد رو میگوش

 تعجب گفتم:  با

 _ چت شد؟ 

 .دیکش  یق یعم  یها نفس

 گفت:  تی عصبان با

 ماهورا!  ی_ تو گفت

 آره؟

 ام. قهی یرو گذاشتم رو دستم

 _ آره. 

 بست.   تیهاش رو با عصبان چشم

 _ ماهورا کجاست؟ 

 بهم!  بگو



 انت یفرار از خ

412 
 

 دادم عقب.   هلش

 داداش؟  یاشتباه گرفت ی_ با ک 

 _ لطفا حرف نزن.

 بگو کجاست.  بهم

 گردم.  یکه دنبالش م هیهمون کس نمی خوام بب یم

 نگاه بهش باختم. هیکه دلم رو تو  همون

 خوام بدونم اون ماهورا! یم

 منه! یماهورا

 

 《سلمان》

 

 

 _ باشه باشه آروم باش.

 جاست.  نیهم

 چون اون... یباشه که دنبالش باش   یفکر نکنم اون یول  دمینشونش م  بهت

 رو داخل موهاش فرو برد. دستش

 _ اگه نبود. 

 کنم. یم یازت معذرت خواه وفتمیبه خاطر هل دادنت به پات م من

 بگو کجاست.  فقط
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 گفتم و به سمت راه رو راه افتادم اونم پشت سرم اومد.  یا باشه

 که اون جا نبود.   میکه ماهورا بود رفت یسمت اتاق  به

 کرد گفتم:   یرو جمع م  لی که داشت وسا نای کار دنید با

 خانوم!  نای_ کار

 د؟ یرو عوض کرد اتاق

 رو باال گرفت.   سرش

 . نی_ چه زود اومد

 ... داروهاشو

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 _ نه نه هنوز نگرفتم. 

 . دارم  یمهم کار

 خانوم کدوم اتاقه؟ ماهورا

 مکث کرد.   یکم

 گشت داخل اتاق اومد و با داد گفت:  یکه دنبال ماهورا م یپسر 

 _ ِد دهن باز کن بگو ماهورا کجاست؟! 

 گرد شده نگاهش کرد.  یبا چشم ها نایکار

 به سمت مون اومد و با من من گفت:   آروم

 تره .   نیچند اتاق پا  می_ بر

 .میزد و ما هم پشت سرش رفت  رونی از اتاق ب زود



 انت یفرار از خ

414 
 

 

 《سلمان》

 

 

 _ باشه باشه آروم باش.

 جاست.  نیهم

 چون اون... یباشه که دنبالش باش   یفکر نکنم اون یول  دمینشونش م  بهت

 فرو برد.رو داخل موهاش  دستش

 _ اگه نبود. 

 کنم. یم یازت معذرت خواه وفتمیبه خاطر هل دادنت به پات م من

 بگو کجاست.  فقط

 گفتم و به سمت راه رو راه افتادم اونم پشت سرم اومد.  یا باشه

 که اون جا نبود.   میکه ماهورا بود رفت یسمت اتاق  به

 کرد گفتم:   یرو جمع م  لی که داشت وسا نای کار دنید با

 خانوم!  نای_ کار

 د؟ یرو عوض کرد اتاق

 رو باال گرفت.   سرش

 . نی_ چه زود اومد

 ... داروهاشو
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 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 _ نه نه هنوز نگرفتم. 

 . دارم  یمهم کار

 خانوم کدوم اتاقه؟ ماهورا

 مکث کرد.   یکم

 گشت داخل اتاق اومد و با داد گفت:  یکه دنبال ماهورا م یپسر 

 _ ِد دهن باز کن بگو ماهورا کجاست؟! 

 گرد شده نگاهش کرد.  یبا چشم ها نایکار

 به سمت مون اومد و با من من گفت:   آروم

 تره .   نیچند اتاق پا  می_ بر

 .میزد و ما هم پشت سرش رفت  رونی از اتاق ب زود

 

 《لی کائیم》

 

 

 

 بود رفتم.  نایکه اسمش کار یسر دختر  پشت

 . ستادیا یاتاق رو باز کرد و گوشه ا در

 خودم رو به در اتاق رسوندم و داخل اتاق شدم.   زود
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 تخت متوقف شد. یکه رو دیهام دور اتاق چرخ چشم

 ام حبس شد.  نهیس یصورت ماهورا نفسم تو دنید با

 تلو به سمت تخت رفتم. تلو

 لب تکرار کردم:  ریز

 کردم.  داتی_ پ

 کردم.   دایرو پ ماهورام

 صورتش. یتخت گذاشتم و زوم کردم رو یبهش دستم رو رو دنیرس  با

 خواب بود.  غرق

 الغر شده بود. یل یزرد شده بود و خ صورتش

 کار کنم.  یدونستم چ ینم  یخوش حال  از

 کنم!  بغلش

 ماهش رو ببوسم! نیع  صورت

 بره.  رونی فکر ها از سرم ب نیرو تکون دادم که ا سرم

 کار رو کنم. نیتونم ا ینم

 .دم یبو کش  قیام کردم و عم ینیب   کیکه سرش بود رو نزد یاز روسر  یخم شدم و گوشه ا  نیهم یبرا

 دختر  نیعطر ا یبو یبرا  بیعج دلم

 شده بود.  تنگ

 که نشون داد ماهورا کجاست از ماهورا فاصله گرفتم.  یاون پسر  یصدا با

 د؟ یهست یم بپرسم شما کتون ی_ م
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 حد...  نیتا ا که

 ..کشینزد

 شده از اشک بهم نگاه کرد.  سی( از در فاصله گرفت و با صورت خ  نای )کاردختر

 د؟یهست  لیکائی _ شما...شما م

 رو به نشونه اره تکون دادم. سرم

 گفت:  هیگر با

 و ... دیفکر کرد فراموشش کرد دیسراغش رو نگرفت  دی_ ماهورا د

 کردم.  یاخم

 نبود.   ی_ من پاکستان رو دور زدم ول

 هند...  امیاومد که مجبور شدم ب شیبرام پ  یمشکل

 .ومدمیکاش زود تر م یا که

 

 《 لی کائیم》

 

 

 سر ماهورام اومده؟ ی_ چه بالئ

 جا سر در اورد؟ نیشد که از ا یچ

 !  یهست یک تو

 گرفت.  نیرو پا  سرش
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 کنم. دایرو از جنگل پ میکه گوش نی_ من اون شب بخاطر ا

 .گشتمیم یدنبال گوش  یکی تار یتو

 .. که

 . نیزم یماهورا غرق خون افتاده رو دمید

 تعجب گفتم:  با

 _ خون؟ 

 _ بله.

 زده بود.  ری مهرداد اون بهش ت یعوض اون

 ماهورا االن زنده نبود.  دمیرس  یاگه زود تر نم لی کائیم آقا

 منه. شیماهه که پ هی االن

 صبح خوب بود که باز حالش بد شد.  تا

 هام رو با خشم بستم. دست

 دونستم االن صورتم سرخ سرِخ. یو م رون ی زده بود ب میشون یپ یها رگ

 گفتم:  تی عصبان با

 کنم.  یم  داشی_ پ

 که... ارمیسرش م  یبالئ

 بال! هه

 کشمش!  یم

 چلوم رو گرفت.  نایسمت در رفتم که کار به
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 . دیصبر کن کمی _ لطفا 

 . ادیبهوش م گهیماهورا چند ساعت د دیبذار  دینکن عجله

 ! شهیمحسوب م وهیب هیماهورا   ادی سرش ب یبالئ دیاالن مهرداد رو بکش اگه

 . دیصبر کن   کمیو   دیکنم به اعصاب تون مسلط باش یخواهش م  لطفا

 زدم.  واریرو به د مشتم

 بخواد از چنگ من در بره. ینشده کس دهی_ از مادر زا

 آقا مهرداد... یفتی آخرش تو چنگ خودم م  یکشور به اون کشور فرار کن ن یاز ا یخوا یم  یک تا

 

 《 لی کائیم》

 

 

 

 موهام چشم هام رو باز کردم و سرم رو باال گرفتم. یرو یحس دست با

 کرد. یتخت نشسته بود و با تعجب نگاهم م یماهورا که رو دنید با

 زدم.  یلبخند

 من من گفت:  با

 !لی کائی_ م

 رو از صورتم کنار زدم. موهام

 ! لیکائ ی _ جون م
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 ! لیکائ ی م یایدن

 مرد و زنده شد.  لی کائیم یبود کجا

 .هیگر ریز زد

 دم! _ گمت کر

 دنبالم، صدات زدم.  یومدین چرا

 زدم. داد

 !یدینشن  یول

 و کنارش نشستم. پاشدم

 اشکات بشم.  ینکن فدا هی_ گر

 . دمینشن

 دور بودم ازت.  بخدا

 خوبه؟ دمیبشم که صدات رو نشن َکر

 .گهینکن د هیگر

 کردم..  داتیکه پ االن

 کنم.  یگمت نم گهید

 رو باال بردم و اشک هاش رو پاک کردم.  یروسر 

 !فهی ها رو ح دیمروار نیا زی _ نر

 بچه ها شروع کرد به سکسکه کردن. مثل

 ! لیکائی...میخوا  یمنو نم گهی...دی_ فکر کردم...فراموشم کرد
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 .لبم نشست  یرو  یلبخند

 ! لیکائ ی _ جون م

 فقط اسم منو صدا بزن. تو

 گرفت.  نیرو پا  سرش

 شده بود!_ دلم برات تنگ 

 ! دمیکش یدر نبود تو من چ ی دون ی_ م

 رو باال گرفت.   سرش

 ... گاری_ خب معلومه س

 نگاهش کردم.  پوکر

 ندارم! ی_ حرف 

 

 《ماهورا》

 

 لبم اومد.  یرو  یلبخند

 !لی کائی_ م

 رو باال گرفت.    سرش

 _ جونم؟ 

 خوام...  ی_ م

 جا برم   نیخوام از ا یم
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 .کردنگاهم

 ؟ ی_ کجا بر 

 دور  یجا هی_ 

 نباشه!   یاز همه، کس دور

 . دنیهام شروع کرد به بار چشم

 گرفته! یل یدلم خ لی کائی_ م

 ... رمی دلگ ایدن از

 نداشته باشم. یمشکل چیه گهیبرم که د ییجا هی خوام  یهمه مشکل و اتفاق م نیاز ا خستم

 زد.  یپوزخند

 .  میکن یرو تموم م یکار  هی_ اول 

 !میری با هم م بعد

 ! یکه غم رو احساس نکن  ازمس یم یزندگ  برات 

 زدم.  لب

 ؟ ی_ چه کار 

 شد.  بلند

 _ مهرداد!

 به حسابش برسم.  دیبا

 خواست تو رو بکشه... یم  یپسره الش اون

 رو!   لیکائیم عشق
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 که...  ارمی سرش ب یبالئ

 وسط حرفش.   دمیپر

 _ ولش کن. 

 خوام از دستت بدم.   یخواد نم ینم

 حرف هاست.   نیخطرناک تر از ا دم یکه کرد فهم یکار  با

 تخت و به چشم هام زل زد. یشد رو خم

 _ خطرناک تر از من!

رو   ارهیبه وجود ب یاتفاق  ایکنه  یبخواد به اموال من دست دراز  ی کس یشناسی هنوز کامل منو نم  تو
 کنم. ینابود م

 

 《ماهورا》

 

 

 

 *سه روز بعد* 

 

 

 بغلم سفت فشردمش. یتو

 !شهی_ دلم برات تنگ م
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 گفت:  هیگر با

 ...یخواهر   شتری_ من ب

 رو خدا مواظب خودت باش.  تو

 بغلش در اومدم.  از

 طور.  نیهم _ تو هم

 ! نایکارونمیبهت مد روجونم من

 .ادتمیبه  شهیهم

 اشک هاش رو پاک کردم. انگشت هام  با

 . گهینکن د هی_ گر

 دم. یهمو قول م می نی ب یم باز هم شاهللیا

 .دیام رو بوس  گونه

 مواظب... گمی_ باز هم م

 . میبه خودمون اومد  لیکائی م یصدا با

 .می_ ماهورا بر

 .رو تکون دادم سرم

 _ چشم. 

 رو بغل کردم.  نایکار گهیبار د هی

 . ی_ خدافظ خواهر 

 زدم.    یسلمان لبخند دنیو با د برگشتم
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 سمت شون رفتم. به

 گرفتم.  ایشواریرو به طرف آ دستم

 _ خدانگهدار. 

 زد.  یلبخند

 خوشحال شدم.  زمی_ مواظب خودت باش عز

 کردم به سلمان.   رو

 _ ممنونم!

 من... نیشما نبود اگه

 نگاه کردم  لی کائیو به م برگشتم

 بغلم سفت فشردمش. یتو

 !شهی_ دلم برات تنگ م

 گفت:  هیگر با

 ...یخواهر   شتری_ من ب

 

 《ماهورا》

 

 

 

 بغلم سفت فشردمش. یتو
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 !شهی_ دلم برات تنگ م

 گفت:  هیگر با

 ...یخواهر   شتری_ من ب

 رو خدا مواظب خودت باش.  تو

 بغلش در اومدم.  از

 طور.  نیهم _ تو هم

 ! نایکارونمیبهت مد روجونم من

 .ادتمیبه  شهیهم

 اشک هاش رو پاک کردم. انگشت هام  با

 . گهینکن د هی_ گر

 دم. یهمو قول م می نی ب یم باز هم شاهللیا

 .دیام رو بوس  گونه

 مواظب... گمی_ باز هم م

 . میبه خودمون اومد  لیکائی م یصدا با

 .می_ ماهورا بر

 .رو تکون دادم سرم

 _ چشم. 

 رو بغل کردم.  نایکار گهیبار د هی

 . ی_ خدافظ خواهر 
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 زدم.    یسلمان لبخند دنیو با د برگشتم

 سمت شون رفتم. به

 گرفتم.  ایشواریرو به طرف آ دستم

 _ خدانگهدار. 

 زد.  یلبخند

 خوشحال شدم.  زمی_ مواظب خودت باش عز

 کردم به سلمان.   رو

 _ ممنونم!

 من... نیشما نبود اگه

 نگاه کردم.  لی کائیو به م برگشتم

 ردم.ک  ینم  داشی_ من پ

 کنم.  یم یخوشبخت   یآرزو براتون

 باز هم....  و

 بخاطر رفتار گذشته م.  دیببخش منو

 لب هاش نشست.  یرو یمحو لبخند

 کنم. ی_ خواهش م

 .دی که خوشحال  خوشحالم

 به سالمت.   دیبر

 کردم. یبرداشتم و ازشون خداحافظ به عقب قدم   آروم
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 رفتم و سوار شدم.   نیسمت ماش به

 گفت:  لیکائیم

 _ چه عجب خانوم خانوما حرف هاشون تموم شد.

 .میهم نبود شینبودن ما االن پ نایاگه ا لی کائی_ اع م

 .گهیکردم د  یازشون تشکر م دیبا

 

 《ماهورا》

 

 

 کردم بهش و گفتم:  رو

 م؟ یر یاالن کجا م  ل،ی کائی_ م

 و نگاهم کرد.  برگشت

 دلبر.  شی پ یر   یو بعد تو م ایدنبال پور میر ی_ اول م

 رو بسپار به خودم.  شیبق

 . یکار کن یچ  یخوا ی_ بهم بگو م 

 .شمیم نگران

 رو به حرکت در آورد.   نیماش کالفه

 ! رانیا میر ی_ م

 تعجب نگاهش کردم. با
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 !رانی_ ا

 !چرا

 تو... مگه

 وسط حرفم.  دیپر

 . م یتو از مهرداد واجبه که بر ییجدا ی_ برا

 در چشم هام جمع شد. اشک

 ؟ یچطور  ی_ ول

 دونه جونش در خطره.  یم  اد،ینم اون

 کرد.  یخنده ا تک

 ؟ یدر خطر باشه چ گهید یک ی_ اگه جون 

 اد؟ی نم  بازم

 هام رو چند بار بستم و باز کردم.  چشم

 _ من؟

 ؟ یر ی منو گروگان بگ یخوا یم  لیکائیم

 .  دمیخند

 ؟ یشد وونهی_ د

 اون جا!   ادیتا مهرداد ب رانیا ی منو ببر  یخوا یخواد بعد تو م  یمنو نم اون

 زد. لب

 ماهورا! یکنم، بازم دکتر الزم ی_ فکر م
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 برگشت و پوکر نگاهم کرد. و

 

 《ماهورا》

 

 

 باال انداختم. یا شونه

 نباشم! فقط من دکتر الزم _ فکر کنم، 

 ...یخوایم تو

 نه تو رو.  رمیخوام خواهر مهرداد رو گروگان بگ ی_ من م

 کردم.  یخنده ا تک

 . دی_ آها، ببخش

 _ خنگ. 

 زدم:  لب

 نبود؟  ی_ مگه خواهر مهرداد هم الک

 رو چرخوند. فرمون

 _ از شانس خوب ما!

کشوندنش به پاکستان و گرفتن پول هاش بهش دروغ گفت که   یبرا زیو پرو  هیواقع  خواهرش
 .  ششهیخواهرش پ

 دوست منه!  شیمهرداد االن پ خواهر
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 دوست تو؟  شی_ پ

 آخه؟ یطور  چه

 پام. یکرد به جلو اشاره

 _ بهم آب بده. 

 رو بردارم.  شهیشدم که ش خم

 . داد ادامه

  هی شیو رفته پ رونی از خونه زده ب نیهم  یبوده که مهرداد پول شما رو بدزده   برا نی_ اون مخالف ا
 نفر و شده خدمتکارش.

 منه.  قیاونم رف که

و اونم از فرصت استفاده    ستیو گفته که خواهرش ن زینکرده زنگ زده پرو  داشیهم چون پ مهرداد
 . ششینه و بره پزودتر کارش رو تموم ک  دیاونه و با شی کرده گفته که خواهرش پ

 آب رو به سمتش گرفتم. وانیل

 _ آخه چرا ما؟ 

 رو از دستم گرفت.  وانیل

 ؟ ی_ چ

 کار رو با من و خانوادم کرد؟  نی_ چرا ا

 ... مگه

 شناخت؟ یما رو م مگه

 . بهیعج  یز یچ هی

 م؟یشد  ی ما بدبخت م دیفقط با ی بزرگ نیبه ا رانیا
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 رو داد دستم. وانیل

 . یاز خانواده ات بپرس دیرو با نی_ ا

 داشته... ز یبا پرو یدشمن حتما

 .رانیآدم بفرسته ا یکه الک  ستی ن یآدم  زیپرو چون

 فکر فرو رفتم.  تو

 

 《ماهورا》

 

 

 

 ل؟ ی کائی_ م

 زد.  یلبخند

 ! لیکائ ی _ جون م

 _ من...

 !رانیا امیب ایدلبر بمونم  شیپ دیبا االن

 کرد.  یپوف کالفه

 _ عشقم؟

 ! یخواب

 . رانیا میبر دیتو و مهرداد با ییجدا یگم برا یساعته دارم م هی
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 کردن با انگشت هام. یرو خم کردم و شروع کردم به باز  سرم

 _ خب... 

مخت هنگ   یدیکش یم یهمه سخت نیو ا یدیشن  یهمه ماجرا رو م نیا  یمن بود یهم جا تو
 . کردیم

 _ درسته.

 . دمیکش یسخت منم

 ... یول

 شه.  یدرست م یهمه چ یروز  هیکردم و گفتم که  تحمل

 شه...  یداره درست م که

 . دید لیکائ یکه م دیاز گوشه چشمم چک یزدم و اشک یلبخند

 کرد. یاخم

 نکن.  هی_ گر

 گرفتم.  نی رو پا سرم

 کنم.  یرو م  می_ سع

 رو به سمت ضبط برد و روشنش کرد. دستش

 لبم نشست.  یرو یآهنگ لبخند  دنیشن  با

 آهنگ ها گوش کنه. نیاز ا ل یکائی شد م ینم  باورم

 نگاه کردم.  رونی برگشتم و به ب 
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 همه! نی*دور و برم ا

 دونه اس! ایمن چشم هام رو   یول

 اس. وونهید اون

 ...نویدونه ا یم خودش

 دست هات مال من!*  م،ی ر  ی*من و تو با هم م

 

 . میشد یم کی به خونه نزد میداشت

 رو خاموش کردم. ضبط

 : گفتم

 ران؟یا  میر یم  یک لی کائی_ م

 . میر یکار ها رو درست کنه فردا پس فردا م  ای_ پور

 

 《ماهورا》

 

 

 

 . ادیهم ب لی کائیشدم و منتظر شدم که م ادهیپ  نیبه خونه، از ماش دنیرس  با

 شد و گفت:   کینزد بهم

 . می_ بر
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 گفتم و پشت سرش به سمت در رفتم. یا باشه

 داخل.  میرفت

 به سمت مبل ها رفت و خودش رو پرت کرد روش.   لیکائیم

 گذاشت و چشم هاش رو بست.  زی م یرو رو  پاهاش

 بهش زدم خواستم به سمتش برم که داد زد. یلبخند

 ! ای_ پور

 ترس نگاهش کردم.  با

 .دمایترس ی_ وا

 هاش رو باز کرد.  چشم

 _ چرا؟ 

 . گهید یصداش کن  یتون ی_ خوب آروم هم م

 سمتش رفتم و نشستم کنارش.   به

 اومد.  ایپور یصدا قهیدو دق بعد

 ! سی_ بله رئ 

 . نیبرگشت

 لب زد:  لیکائیم

 _ آره. 

 کار ها رو درست کن. برو

 .  میبر دیبا فردا
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 گفت.  یچشم  ایپور

 شدم.   بلند

 ا؟ یآقا پور دی_ خوب 

 گرفت.  نیزد و سرش رو پا یلبخند

 _ ممنونم. 

 . دیجا نیکه ا  نیحالم از ا  خوش

 بهش زدم.  یلبخند

 _ دلبر کجاست؟ 

 _ باالست.  

 زد.  رونی از خونه ب یا گهیحرف د بدون

 لب زد:  لیکائیم

 باال.   یخواد بر   ی_ نم

 کردم.  نگاهش

 _ چرا؟ 

 

 《ماهورا》

 

 

 : گفت 
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 نگاهت کنم.  ریدل س هی خوامی_ م

 کردم.  یخنده ا تک

 _ وقت هست. 

 دلبر دلم براش تنگ شده.  شیپ  برم

 کرد. یاخم

 جا.   نیا ایب گمی_ م

 شدم.  شکه

 مثل قبل زور گو شده بود. بازم

 . نشستم

 کنم.  شیخواستم عصب ینم چون

 زد. لب

 _ ماهورا.  

 _ جان! 

 نشست.  درست

 نظر خودت رو بپرسم.  خوامی_ م

 مجبورت کنم.   گهیخوام د ینم

 ...تو

 !یمنو دوست دار  واقعا

 . یباهام ازدواج کن  که
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 زدم.  یلبخند

 _ باور کن که... 

 بار من واقعا با عشق عاشق شدم. نیا

 با ترس.  نه

 لرزه. یبار دست و پام نم  نیا

 کنه. ی نم  دمیجز عشق تحد  یدونم خطر  یم چون

 از ته قلبم.  من

 دارم!  دوست

 بودم.  دهیازش ند یلبخند نی لب هاش اومد که تا اون لحظه همچ یرو یق یعم یلبخند

 شده بودم که گفت:  محوش

 دوست دارم! _ منم

 ابر ها بودم. یکه رو انگار

 . آوردیعشق منو به وجد م نیا

 

 《  ایپور》

 

 

 

 دادم. هیتک  واریجا انداختم و به د یگوش  یکارت رو تو میس
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 رو گرفتم و منتظر موندم که جواب بده.  شماره

 . د یچی پ یگوش  یخشنش تو یچند بوق صدا با

 _ الو!

 !یدنبال خواهرت  دمی_ شن

 لبم نشست.  یرو یلبخند دیچی پ یگوش یکه تو شی عصب  ینفس ها 

 _ مهرانه کجاست!

 ن؟یکار کرد یچ باهاش 

 زدم.   یپوزخند

 . مینکرد ی_ کار 

 . یرو انجام ند گمیکه م یاگه کار  یول

 .ارمی رو به سرش م ادیسر خواهرت ب   یترس یکه م یبالئ  هر

 زد:  عربده

 .  زی خونه ت پرو  امی_ م

 _ اشتباه نکن. 

 . ستمین زی پرو من

 .یبگم گول خورد دیبا و

 .  رانهی ا خواهرت

 من! ی خونه

 .رانی ا ایجونش برات مهمه ب اگر



 انت یفرار از خ

440 
 

 هم نه که... اگر

 گفت:  عیسر

 .  امی_ م

 رو برام بفرست.   یکه هست ییآدرس جا فقط

 با خواهرم نداشته باش.  یکار 

 . کنمی م یکار بگ هر

 رو قطع کردم. یگفت و گوش  یچ دمینشن گهید

 رو گرفتم.  سیرئ   شماره

 حل شد.   سی_ الو رئ 

 ._ اونا هم اماده ان

 !رانیشما به ا_ فقط مونده رفتن 

 

 《یراو》

 

 

 

 . رنیم نیو به سمت ماش  دنیم ی ها رو به مرد چمدون

 مونه تا سوار بشه.  یو منتظر م کنهی رو باز م نیدر ماش  لیکائیم

 .فتهی راه ب  نیتا ماش شهیسوار م خودشم



 انت یفرار از خ

441 
 

 کشه. یندازه و شال ماهورا رو جلو تر م یبه ماهورا م ینگاه  لیکائیم

 فرسته.  یاومده از شالش رو به عقب م  رونیب یو مو ها زنهیم یلبخند ماهورا

 زنن.   یزل م  رونیبه ب  یبدون حرف  دو هر

 زادگاهشون.  به

 

  دایکنن، رو پ یم  یکه پدر و مادر ماهورا االن اون جا زندگ یتونست خونه ا ادیز یبا تالش ها ایپور
 کنه. 

 زد.  یخونه بودن و قلب ماهورا مثل گنجشک م کینزد

 رو کرد به ماهورا و گفت:  لی کائی م نیتوقف ماش با

 شو.  ادهی_ پ

 گفت رو گوش داد. لی کائی که م یکار  ماهورا

 به دور و بر انداخت.  ینگاه

 در چشم هاش حلقه زد.  اشک

 خانوم بود.   هیجا محله سم اون

 امکان داشت.  یعنی

 ...که

 ...که

 خانوم خونه ش رو به پدر و مادر ماهورا داده باشه! هیسم

 . آوردیداشت زنگ  رو به صدا در مکه  لی کائیم دنید با
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 خانوم هست.  هیسم یشد که اون جا خونه  مطمئن

 کرد. یخونه سلمان و مادرش را مسخره م  نیروز ماهورا به خاطر ا هی

 حاال... یول

 کنن یم  یخونه زندگ یاون تو خانواده

 

 《ماهورا》

 

 

 

 در باز شد. قهیچند دق بعد

 که در رو باز کرده بود چشم دوختم. یرو باال آوردم و به کس سرم

 چشم هام پر از اشک شد .  دنشید با

 و شکسته شده بود! ری پ چقدر

 و به سمتم اومد.  ن یمن کپ کرده بود آروم دستش رو از در سر داد پا دنیاز د اونم

 به سمتش قدم برداشتم.  منم

 لرزونش لب زد. یصدا با

 _ ما...هورا!

 ! دخترم

 سرت اومد!  یدختر بابا چه بالئ یبود کجا
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 بغلش رها کردم.   یبغض خودم رو تو با

 هاش دورم حلقه شد. دست

 _ دلم براتون تنگ شده بود!

 آورد.  رونیبا لرز منو از بغلش ب  بابا

 . میو زنده شد می_ من و مامانت مرد

 در نبودت...  م یدیکش یچ  یدون یم

 مامان سرم رو باال بردم و نگاهش کردم.  یامه بده که با صداحرفش رو اد خواست

 کرد. یگرد شده نگاهم م یمن دهنش باز موند و با چشم ها دنید با

 سمتم اومد. به

 من من گفت:  با

 _ ماهورا!

 به سمتش رفتم و بغلش کردم.  هیگر با

 _ جان مامان! 

 لب زدم:  نی هم یبشه برا شی وقت طور هی دمیکه ترس یجور  هیگر ریز زد

 _ دورت بگردم. 

 نکن.  هیگر یجور  نیا

 مردم! مگه

 شد.  شتریش ب  هیگر

 هاش رو دور صورتم گذاشت.  دست



 انت یفرار از خ

444 
 

 ماهورا؟ ی_ واقعا خودت 

 .یدونستم زنده ا یم

 بهمون دروغ گفتن. اونا

 . دمیتعجب پرس  با

 _ اونا؟ 

 مامان!  هیک منظورت

 

 《ماهورا》

 

 

 پاک کرد.  شی هاش رو با گوشه روسر اشک

 . انای_ همون، دوست ک 

 . ایعرش 

 تعجب گفتم:  با

 ! ای_ عرش 

 به شما گفته.   یز یچ نی همچ چرا

 ...اصال

 دست از حرف زدن برداشتم و نگاهش کردم.  لیکائی م یصدا با

 خونه. می_ ماهورا بهتره بر
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 گفتم.  یا باشه

 کردن. ینگاه م لی کائیو بابا به م مامان

 کردم بهشون و گفتم: رو

 !لهیکائ ی م شونی_ مامان بابا ا

 که منو نجات داد. یکس

 که با عشق  دوستش دارم! هیکس  نیاول و

 لب زد:  مامان

 _ نجات! 

 رو تکون دادم. سرم

 داستانش.   هی_ طوالن

 . کنمی م فیتعر براتون

 داخل خونه. میکه بر  لیکائ ی کردم به م اشاره

 پشتش گذاشت و به سمت در هلش داد.  یتش رو روبه سمتش رفت و دس  بابا

 

 *چند ساعت بعد*

 

 

 .  زهی رو بر یبابا رو گرفتم و کمک کردم که مامان ضدعفون  دست

 .لب زدم  هیگر با
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 آخه بابا.  یکار کرد نی_ چرا ا

 تموم شده .  یچ همه

 . یبش ی که ناراحت و عصب ستیزنده ام و الزم ن من

 صداش گفت:   یلرز تو با

 . ارمیسرش م  یی_ بال

 مرگ کنه. یخودش آرزو که

 منو...  دختر

 رفت.  رونیپاشد و به سمت ب   عیجاش سر از

 سرم گذاشتم. یرو رو دستم

 !رهی اش بگ هیخواست گر یم مطمئنم

 حاال... یمن به اون محکم یبابا

 لب زد.  لیکائیم

 .  فتهیخطر ب  ی تو یخوام کس   ی_ نم

 .میبر دیر باشناسنامه ات رو بردا زود

 زود گفت:  مامان

 پسرم؟   دی_ کجا بر

 ازم دور نکن.  گهی خدا دخترم رو د  تورو

 

 《ماهورا》
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 زدم:  لب

 مامان.   میای_ م

 . می رو انجام بد یکار  دیبا

 مامان هم دنبالمون اومد.  میبه سمت در رفت لی کائی و با م پاشدم

 ! دیریکجا م  دی_ بهم بگ

 .دیانجام بد  دیخوا یرو م  یکار  چه

 ....ماهورا

 نگاهش کردم.  کالفه

 .دمی م حی برات توض  امی_ م

 شناسنامه م کجاست؟  بگو

 گفت:  آروم

 . رونیاتاق ب  ی_ تو

 کمد... یتو

 رفتم.  یک ی اومدم و به سمت اتاق کوچ رونی خونه ب از

 رو باز کردم و داخل شدم.   درش

 به دور و بر کردم. ینگاه
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 کردم. سمت کمد رفتم و درش رو باز  به

 رو برداشتم.  ی کیها رو کنار زدم و پالست لباس 

 کردم.  داشی_ پ

 رفتم. رونی و به سمت ب پاشدم

 زدم.  یلبخند لیکائ یم دنی رو که باز کردم با د در

 بهم زد. یرو باال بردم که اونم لبخند  شناسنامه

 .  می_ بر

 _ چشم.

 رو گره دادم.   میشدم و بند کتون خم

 به سمت در رفت و منم پشت سرش.   لیکائیم

 بابا برگشت و نگاه مون  کرد. می رو که باز کرد اطی ح در

 و گفت:  لیکائ یکرد به م رو

 _ مواظبش باش. 

 رفت داخل خونه. و

 

 《ماهورا》
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 . میستادیا ابونیخ  یو تو میرفت رونی از کوچه ب لیکائ ی م با

 زدم:  لب

 !لی کائی_ م

 .  یسادیجا وا  نیاونوره چرا ا یتاکس

 دنبال مون. ادی ب ی_ قراره کس 

 _ آها.

 کرد.  ینگاه مون م یجور  هیشد   یرد م یهر ک م،یبود ستادهیساعت وا مین

 .  دمیپرس کالفه

 ... انیم ی _ پس ک

 _ اومد. 

 . دمیکش یق یعم  نفس

 .ستادیپاترول چهار در جلو پامون ا نیماش هی

 در عقب رو باز کرد. لیکائیم

 که شدم در رو بست و رفت جلو نشست. سوار

 راه افتاد.  نیماش

 کردم که بدون نگاه کردن به راننده گفت:  نگاهش

 شد ازش؟  ی_ خبر 

 _ بله قربان.

 .رانیرسه ا  یعصر م امروز
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 ؟ی_ آدرس بهش داد

 . ری _ خ

 _ خوبه. 

 فرار نکنه.  ششیو دو نفر بذار پ یم یکارخونه قد اری رو برو ب  خواهرش

 مهرداد هم آدرس دادگاه رو بده. به

 !حله

 . سی_ بله رئ 

 نگه داشت. یخونه ا  یجلو قهیاز ده دق بعد

 رو کرد به راننده و گفت:  لی کائیکه م میشد ادهیپ

 !ران؟یمن اومدم ا  دیکه نفهم چکسی_ ه

 .  دمیگفت که نشن یز ی آروم چ راننده

 طرفم با ترس نگاهش کردم.  لیکائی برگشتن م با

 سرخ شده بود. صورتش

 

 《 لی کائیم》

 

 

 !یلعنت 

 ماهورا گرفتم و گفتم:  یرو به رو دیکل
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 .امی_ برو خونه زود م

 . فتهی شدم و گفتم راه ب نیبگه که زود سوار ماش  یز ی چ خواست

 خشم داد زدم:  با

 زر نزنه که من کجام.    رهیدهنش بگ یتونست جلو  ینم  ای_ پور

 نبوده .  ایپور ریتقص  سی_ رئ 

 تون کرده.   بیتعق د یرفت یهر جا شما م ای که پر انگار

 ه؟؟ ی_ االن کدوم گور

 اون ور تر خونه گرفته. ابونی _ چند خ

 بستم.  تی هام رو با عصبان چشم

 _ ببرم اون جا. 

 _ چشم

 

 و به سمت خونه رفتم. دمیکوبرو محکم به هم نی ماش در

 زنگ ... یرو گذاشتم رو دستم

 که گفت:  دمیصداش شن  هیچند ثان بعد

 ..._ چه خبرته اومدم 

 لبش نگاهم کرد. یکه باز شد با تعجب و لبخند رو در

 _ عشقم!

 بهش زدم.    یمحکم یل یو س واریو چسبوندمش به د اطی دادم داخل ح هلش
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   ؟یکن  یم کاری جا چ نی_ ا

 توام هرزه! با

 زد.  یپوزخند

 . خوامی رو م_ عشقم 

 _ گو نخور.  

 .  یچرخ یدور و برم م نمی بب گهیبار د هیگفتم  بهت

 کنم. یآشغالت و زنده زنده چال م یتو هم اون بابا هم

 ...لی کائی_ م

 زدم.  یل ی بزنه که باز بهش س یا گهیحرف د خواست

 

 《 لی کائیم》

 

 

 

 _ خفه شو.

 جا!  نیا یاومد یکه پاشد یخوا  یم یچ بگو

 هم فشار داد. یرو رو دندوناش 

 پاکستان دنبالمن.   یسای_ پل

 .زدم   یپوزخند
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 _ خب!

 تونم برات بکنم. یکه م  ی_ تنها کار 

 که تو رو به آغوش بابات بفرستم. نهیا

بردمش و سوار  رونیلباسش گرفتم و از خونه ب ن یگرد شده نگاهم کرد که از آست یچشم ها با
 کردم.  نشیماش

 راه افتاد.  سپهر

 _ بفرستش بره پاکستان.

 زد.   غیج  ایپر

 .لی کائیم  یگیم ی_ چ

 از اون جا فرار کردم. گمیم

 و منم باور کردم.   ی_ تو گفت

 کردم به سپهر و گفتم: رو

 . یگند بزن نمی _ نب

 . سی_ چشم رئ

 صدام زد. ای شدم که پر  ادهیبه خونه پ کینزد

 !لی کائی_ م

 و گفتم:  برگشتم

 ود تموم شد! ما ب نیب  ی_ هر چ

 ؟ یاوک
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 گرفت.  نیرو پا  سرش

 .  ستیهم دست من ن ی_ اون سند لعنت

 نه در به در دنبال سند و مدرک...  اره،ی سرت م ییداره چه بال یاز بابات بپرس بهتره

 کرد. نگاهم

 !؟ یچ یعنی_ 

 . یرو باال بردم به نشونه خداحافظ  دستم

 _ ازش بپرس.  

 .خدافظ

 و به سمت خونه راه افتادم. برگشتم

 اشتباه من بود! نیبزرگ تر ایپر

 داشتم اونم دوستم داشت.  دوستش

 لشکر رو دوست داشت.   هینه من بلکه  یول

 پول! یبرا اونم

 فرو بردم.  بمی ج یرو زدم و دست هام رو تو نکمیع

 .  دمیراه رفتن رس قهیده دق بعد

 در آوردم و در رو باز کردم.   بمیرو از ج  دیکل

 خونه که شدم در رو بستم و دور و بر رو نگاه کردم.  داخل

 _ ماهورا 
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 《ماهورا》

 

 

 

 رو گشتم اما نبود.  ییرای جواب نداد آشپزخونه و پذ دمید یوقت

 عطسه اش برگشتم. یبا صدا یسمت اتاق رفتم اون جا هم نبود ول به

 تخت نشسته بود.  پشت

 .دمیکنه با تعجب پرس یم هیکه داره گر نیا دنید سمتش رفتم با به

 شده.  ی_ ماهورا چ

 رو باال آورد و با بغض گفت:   سرش

 کردم ؟  یکار _ من

 تعجب لب زدم:  با

 ؟ یچ یعنی_ 

 !هیچ منظورت

 کردم؟  یکار بد  ،ی_ سرم داد زد

 کردم.  یخنده ا تک

 . زمی _ نه عز

 بود. یا گهید زیخاطر چ به

 هاش رو پاک کرد. اشک
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 ؟ ی_ چ

 خواست مشکل بشه برامون که رفعش کردم.  یم ی_ دم آخر 

 . یخودت ناراحت کن  یکه بخوا ستین یز یچ

 .میدرست کن بخور ی ز یج  هیهم پاشو  حاال

 اومد.  ادمی یز یسمت در رفتم که چ به

 _ ماهورا!

 _ جان! 

 .ی کن  هیگر یجور  ن یا یدون یکه نم یز یدوباره درباره چ  نمی _ نب

 .یبود محکم باش  قرار

 

 《 ماهورا》

 

 

 

 *روز بعد*:( 

 

 

 

 رو باز کردم.  نی ماش در
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 ؟یا ی مگه تو نم لی کائی_ م

 شد.  ادهیپ  نیماش از

 !امی _ چرا ن

 . زمیعز امیم

 . ای_ آره آره ب

 ترسم.  یم من

 کرد که به راه افتادم و اونم پشت سرم اومد. نگاهم

 .  میو داخل شد میدو مون به سمت در رفت هر

 به در کرد. یاشاره ا لیکائیم

 _ اون جاست. 

 رو باز کرد.  در

 تو.  امیتونم ب  ی_ برو من نم 

 کنن. ی م شک

 تکون دادم و رفتم داخل اتاق. یسر  یناراحت با

 و بر رو نگاه کردم.  دور

 چشم خورد به مهرداد. تا

 کرد. ینگاهم م  یناراحت با

 رفتم و نشستم.  یرو ازش گرفتم و به سمت صندل نگاهم

 لب زد. یقاض
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 د؟یتون فکر کن  یچند ماه رو بهتون فرصت بدم که درباره زندگ دی_ موافق

 شون.  یزن و شوهر ها با مشاوره و صبر برگشتن سر زندگ شتریب

 گفتم:  عیسر

 . یقاض ی_ نه آقا

 هم گفت نه.  مهرداد

 گفت:  یقاض

 د؟ یندار ی_ حرف 

 . ری _ خ

 .  فشیبا انجام دادن وظا نیهم ی برا میطالق عجله دار ی برا یلیخ  دید  یضقا

 من و مهرداد رو از هم جدا کرد... یزندگ

 

 《 ماهورا》

 

 

 

 رفتم. رونیاتاق ب  از

 به سمتم اومد. دنمیبا د  لیکائیم

 _ تموم شد! 

 _ آره. 
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 ببرم االن عقدت کنم!  گهیم طونهی _ ش

 تعجب نگاهش کردم:  با

 . وونهیشه د ی_ مگه م

 _ نه.

 گفت.   طونهی که نگفتم ش من

 کردم.  یخنده ا تک

 شه؟  یم  ی_ حاال چ

 ره خونه باباش.   ی _ ماهورا خانوم م

 تموم رو تموم کنه.   مه ین  یآقاش بره کارا تا

 باشه؟ 

 _ باشه. 

 ؟ یر  ی کجا م بعدش

 خوام برم به نظرت؟  ی_ کجا م 

 .زدم  یلبخند

 خانومت!   شی_ پ

 گفتم که خنده اش گرفت.  نیت بزنه که هبه گونه ام دس  خواست

 _ قربون خانومم!

 خبر خوب! هی یراست

 !؟ ی_ چه خبر 
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 برداشته.  ز یپرو یخونتون و کارخونه رو از خونه  یسند ها  یهمه  ای_ پور

 ! رانیا انیبا دلبر م   امروزم

 سند ها اسم خودش رو داده براش نوشتن. یرو  زیگفت پرو یم

 ! سیرو بده دست پل  زیهم پرو رهی هم ثروتش رو بگ  سیاونا به پل تونه با نشون دادن یم  بابات

 هام پر از اشک شد. چشم

 . یخوش حال اشک

 ممنونم.  لی کائی_ م

 ممنونم. ازت

 چه قدر خوش حالم!  یدون  ینم یوا

 شد که خودم رو پرت کردم بغلش و دست هام رو دور گردنش حلقه کردم.  یدونم چ یلحظه نم هی

 لب زد:  لیکائیم

 _ ماهورا زشته! 

 کنن. یهم رو بغل م  ستنی دونن مال هم ن یکه م نیهمه دوست دختر دوست پسر با ا نی_ ا

 که مال توام چرا نکنم! من

 و دستش رو دور کمرم حلقه کرد.  دیخند

 عقب ها! ید ی_ االن خواستم دست به گونه ات بزنم کش

 _ گذشته ها گذشته! 

 .میساکت شد یمرد یصدا با

 دنبالت! فتنیبرو االن م  ای_ داداش ب
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 آوردم.  رونیکردم و ماهورا رو از بغلم ب  یخنده ا تک

 بعد... یباشه برا شی _ بق

 زد.  یلبخند اونم

 .دهیاش سرخ شده بود و معلوم بود خجالت کش گونه

 . نیزم یرو نشستم

 _ ماهورا!

 رو گاز گرفت.   لبش

 _ جانم! 

 

 خوام! یرو نم  ایدن نی_ا

 ...تو

 باش!  امیدن

 !قبول

 زدم.   یچشمک

 ♡_ قبول!

 

 《سندهینو سخن》
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 !مینکن  ریرو به خاطر نداشته هاش تحق یکس  میریبگ ادی

 

 ! یفقط همون لحظه خوش حال  یناراحت کردن کس با

 هم خوب بخواه:(  گرانید یبرا   یخواه یخود خوب م یگونه که برا همان
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